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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
 Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 
obsahující následující požadavky:  
 

1. Zda jsou pracovníci odboru dopravy finančně motivováni osobním ohodnocením podle 
počtu vyřešených přestupků, které končí určením viníka 

 
K tomu uvádíme následující: osobní příplatek v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) není nárokový, jde o 
složku platu, kterou zaměstnavatel může ocenit výkonnost a kvalitu práce zaměstnance 
v porovnání s ostatními zaměstnanci. Bližší podmínky pro přiznání, snižování či odnětí tohoto 
příplatku nejsou obecně upraveny. Je tedy na vnitřních platových předpisech zaměstnavatele, 
aby blíže podle svých podmínek a požadavků na zaměstnance upravil přiznávání a odnímání 
osobních příplatků a jejich výši stanovil úměrně ke svým finančním možnostem. V souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, povinný 
subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a 
personálním předpisům povinného subjektu. Povinný subjekt proto považoval za nutné 
zkoumat, zda došlo k naplnění podmínky nezbytnosti omezení poskytnutí informace. 
Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt dospěl k závěru, že poskytnutí informace 
v žadatelem požadovaném rozsahu nebrání zákonná omezení, proto na Vámi požadovanou 
informaci sdělujeme, že počet vyřešených přestupků, které končí určením viníka, není 
kritériem platové diferenciace pracovníků odboru dopravy v závislosti na ustanovení § 131 
zákoníku práce.  
 

2. Dílčí informace ze sledovaných statistických ukazatelů o přestupcích projednaných 
odborem dopravy Městského úřadu Hustopeče v roce 2012 dle požadavku žadatele 

 
- Počet přestupků oznámených v roce 2012   1064 
- Počet přestupků nevyřízených z roku 2011     493 
- Počet ukončených řízení o přestupku uložením sankce      421 
- Počet odložených přestupků       628 
- Počet nevyřízených přestupků         331  
 
(pozn. jedná o přestupky dle jednotlivých paragrafů zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a 
dalších zvláštních právních předpisů). 
 
 Na závěr si k Vaší poznámce o nadbytečnosti uvádění adresy v žádosti o informace 
dovoluji podotknout, že zákon o svobodném přístupu k informacím v ustanovení § 14 odst. 
2 jednoznačně vyjmenovává náležitosti, které fyzická osoba uvede v žádosti (tedy jméno 
příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu) bez ohledu jak bude učiněna.   
     
Mgr. Dana PRAJKOVÁ 
vedoucí odboru dopravy 


