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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář tajemníka obdržela dne 20. 6. 2015
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:
„Vážení,
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše
postavených úředníků za rok 2014 (odděleně plat a odměna u každé osoby), a to konkrétně:
a) tajemník
b) vedoucí odborů
U každé osoby prosím uveďte
a) Jméno a příjmení,
b) pracovní zařazení (tajemník / vedoucí odboru XY)
c) skutečně vyplacená mzda za rok 2014 včetně počtu měsíců, za které byla vyplacena,
d) skutečně vyplacená odměna za rok 2014.
Zároveň výslovně upozorňujeme na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, že
informace o platech vrcholných úředníků se veřejnosti poskytují na základě ustanovení § 8b
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, viz zejména rozhodnutí
rozšířeného senátu NSS ze dne 22. 10. 2014, 8 As 55/2012.
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
této žádosti na níže uvedené spojení. Je-li to možné, žádáme o přednostně poskytnutí
informací v elektronické podobě do datové schránky.

Za poskytnutí informací předem děkujeme.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, týkající se osoby, která v roce
2014 zastávala funkci tajemníka, poskytujeme v následující formě:
Tajemník Úřadu městské části Praha 10 Ing. Martin Slavík (*1975, trvalý pobyt Praha 10)
rok 2014 ( od 1.1. do 31.12.) - plat byl vyplacen za období 12-ti měsíců
skutečně vyplacený plat
skutečně vyplacená odměna

531.950,- Kč
172.250,- Kč

Výše, účel a podmínky poskytování platu a odměn Ing. Slavíka, zastávajícího v požadovaném období
(tj. od 1.1.2014 do 31.12.2014) 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 bylo současně
zasláno s tímto přípisem.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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