Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka
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P10-029112/2016
16. 3. 2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - DOPLNĚNÍ
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář tajemníka obdržela dne 27. 10. 2014
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
,,Vážený pane tajemníku,
v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 8 As 55/2012-62 ze dne
22.10.2014 si Vás dovoluji požádat o sdělení výše platu a výše odměn jednotlivých vedoucí
odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha 10 a dále pak o sdělení důvodů jednotlivých
odměn v uplynulých dvou letech.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám byla pod č.j. P10-027156/2016 ze dne 10.3.2016
poskytnuta požadovaná informace, týkající se osoby, která v uplynulých dvou letech zastávala funkci
tajemníka.
Na základě vašeho požadavku ze dne 12.3.2016 Vám poskytnutou informaci doplňujeme takto:
Tajemník Úřadu městské části Praha 10 Ing. Martin Slavík (*1975, trvalý pobyt Praha 10)
rok 2012
(27.10. - 31.12.)
plat

90.249,- Kč

rok 2013

rok 2014
(1.1. - 27.10.)

497.930,- Kč

445.125,- Kč

odměna

58.393,- Kč

137.800,- Kč

165.613,- Kč

Odměny za rok 2012 - vyplaceny za:
říjen:
1.193,- Kč - odměna dle ujednání Kolektivní smlouvy (svatba zaměstnance)
listopad:
57.200,- Kč - odměna za zajištění voleb do Senátu Parlamentu ČR
Odměna za rok 2013 - vyplaceny za:
duben:
37.895,- Kč – odměna za zajištění volby prezidenta republiky
červen:
31.005,- Kč - odměna za plnění mimořádných úkolů vyvolaných povodní ve dnech od
2.6.2013 s cílem minimalizování negativních dopadů povodňové situace
na zdraví a majetek občanů MČ Praha 10
listopad:
68.900,- Kč – odměna za zajištění voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Odměna za rok 2014 - vyplaceny za:
duben:
37.313,- Kč - odměna za přípravné práce na rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2014
červen:
37.313,- Kč - odměna za zajištění doplňujících voleb do Evropského parlamentu
září:
60.938,- Kč - odměna za zajištění senátních voleb a referend
říjen:
30.049,- Kč - odměna za zajištění komunálních voleb a referend
Ve všech shora uvedených odměnách Ing. Slavíka bylo dále zohledněno i řízení a odpovědnost
tajemníka ÚMČ Praha 10 za chod Úřadu městské části Praha 10, za činnost zaměstnanců MČ Praha
10, zařazených do ÚMČ Praha 10, jeho spolupráce se Zastupitelstvem MČ Praha 10, Radou MČ Praha
10 a výsledky anket občanů týkajících se činnosti ÚMČ Praha 10.
Výše, účel a podmínky poskytování platu a odměn Ing. Slavíka, zastávajícího v požadovaném období
(tj. od 27.10.2012 do 27.10.2014) funkci tajemníka ÚMČ Praha 10, vychází výhradně z nařízení vlády č.
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění předpisů
pozdějších a z ustanovení § 122 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění předpisů
pozdějších.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že ve zbývající části žádosti o informace bylo z
jeho strany vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ), které Vám již bylo zasláno.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
JUDr. Jana H a t a l o v á, MBA
vedoucí personálního oddělení
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