MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Tajemník

Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

na základě Vaší žádosti ze dne 22.12.2021, kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to informace:
1. Jaká byla výše platu vedoucího sociálního odboru za jednotlivé měsíce v období od
01.01.2020 do dne odpovědi na tuto žádost? V jakém rozsahu byl plat za uvedené měsíce
tvořen nárokovou a nenárokovou složkou platu? Na základě čeho je (resp. byla) vypočítána
nenároková složka platu?
2. Jaká byla výše platu vedoucího majetkoprávního odboru za jednotlivé měsíce v období od
01.01.2020 do dne odpovědi na tuto žádost? V jakém rozsahu byl plat za uvedené měsíce
tvořen nárokovou a nenárokovou složkou platu? Na základě čeho je (resp. byla) vypočítána
nenároková složka platu?
Vám poskytuji následující informace dle Vaší žádosti:
Informace k bodu 1:
Jaká byla výše platu vedoucího sociálního odboru za jednotlivé měsíce v období od 01.01.2020 do
dne odpovědi na tuto žádost? V jakém rozsahu byl plat za uvedené měsíce tvořen nárokovou a
nenárokovou složkou platu?
Informace Vám nebudou poskytnuty, a to na základě rozhodnutí o neposkytnutí informace ze dne
04.01.2022, které Vám bude doručeno datovou schránkou.
Na základě čeho je (resp. byla) vypočítána nenároková složka platu?
„Nenároková“ složka platu je vypočítávána z několika složek platu, a to dle platné legislativy
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (§ 124 příplatek za vedení, § 125 příplatek
za noční práci, § 126 příplatek za práci v sobotu a v neděli, § 127 plat za práci přesčas, § 129
zvláštní příplatek, § 131 osobní příplatek, § 134 odměna, § 135 plat za práci ve svátek, § 140
odměna za pracovní pohotovost), pokud považujeme jako „nárokovou“ složku pouze platový tarif
§ 123, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Konkrétní složky platu jsou
upraveny mimo jiné i v interní směrnici města Hustopeče, tj. ve Vnitřním platovém předpise pro
zaměstnance Města Hustopeče. Výpočet nenárokové složky platu také zohledňuje průběžné
hodnocení vedoucího, tj. v tomto případě tajemníka MěÚ.
Informace k bodu 2:
Jaká byla výše platu vedoucího majetkoprávního odboru za jednotlivé měsíce v období od
01.01.2020 do dne odpovědi na tuto žádost? V jakém rozsahu byl plat za uvedené měsíce tvořen
nárokovou a nenárokovou složkou platu?
Informace Vám nebudou poskytnuty, a to na základě rozhodnutí o neposkytnutí informace ze dne
04.01.2022, které Vám bude doručeno datovou schránkou.
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Na základě čeho je (resp. byla) vypočítána nenároková složka platu?
„Nenároková“ složka platu je vypočítávána z několika složek platu, a to dle platné legislativy
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (§ 124 příplatek za vedení, § 131 osobní
příplatek, § 134 odměna), pokud považujeme jako „nárokovou“ složku pouze platový tarif § 123,
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Konkrétní složky platu jsou upraveny
mimo jiné i v interní směrnici města Hustopeče, tj. ve Vnitřním platovém předpise pro zaměstnance
Města Hustopeče. Výpočet nenárokové složky platu také zohledňuje průběžné hodnocení
vedoucího, tj. v tomto případě tajemníka MěÚ.
Pozn.
Pojmy nároková a nenároková složka platu nejsou dle platné legislativy přesně definovány,
zasloužily by hlubší pohled, neboť např. pokud je osobní příplatek jednou přiznán, stává se
nárokovou složkou, totéž platí i u jednotlivých příplatků za práci v jednotlivých měsících, ne vždy
jsou vypláceny všechny složky platu. Předpokládáme ale, že žadatel ve svém dotaze na nárokovou
složku platu měl na mysli nepohyblivou složku platu, což je platový tarif. V tomto smyslu bylo
odpovězeno.

MVDr. Pavel Michalica
tajemník
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