Ostrov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice,
Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Poděbrady, Říčany, Sedlčany,
Slaný, Vlašim, Votice, Blatná, Dačice, Kaplice, Milevsko, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Tán nad
Vltavou, Vimperk, Vodňany, Blovice, Horaţďovice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk, Nýřany,
Přeštice, Stod, Stříbro, Sušice, Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř,
Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydţov, Vrchlabí, Česká Třebová,
Hlinsko, Holice, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Vysoké Mýto,
Ţamberk, Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov,
Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselý nad Moravou, Ţidlochovice, Hranice,
Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Uničov, Zábřeh, Bílovec, Bohumín, Český
Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Hlučín, Jablunkov, Kopřivnice, Kravaře,
Krnov, Odry, Orlová, Rýmařov, Třinec, Vítkov, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice,
Otrokovice, Roţnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice
Datovou schránkou
V Praze dne 15. července 2015
Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
Váţení,
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme poţádat o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše
postavených úředníků za rok 2014 (odděleně plat a odměna u kaţdé osoby), a to konkrétně:
a) tajemník městského úřadu
b) vedoucí odborů
U kaţdé osoby prosím uveďte
a) Jméno a příjmení,
b) pracovní zařazení (tajemník / vedoucí odboru XY)
c) skutečně vyplacený plat za rok 2014 včetně počtu měsíců, za který byl vyplacen,
d) skutečně vyplacená odměna za rok 2014 (tj. částka nad rámec pravidelného platu).
Pro úplnost uvádíme, ţe
- „skutečně vyplacený plat za rok 2014, včetně počtu měsíců, za který byl vyplacen“, je informace o
částce, která byla dotčeným osobám (tj. tajemníkovi a vedoucím odborů) skutečně vyplacena ať uţ
hotově nebo na bankovní účet či jiným způsobem jako pravidelná měsíční odměna za vykonanou
práci pro svého zaměstnavatele, včetně identifikace počtu měsíců, za které byla tato částka
vyplacena, například XXX tisíc za 12 měsíců,
- „skutečně vyplacená odměna za rok 2014“ je odměna za vykonanou práci, která byla dotčeným
osobám ze strany zaměstnavatele skutečně vyplacena ať uţ hotově nebo na bankovní účet či jiným
způsobem a to nad rámec pravidelného měsíčního platu (nejčastěji za nějakou mimořádně dobře
odvedenou práci apod. různé „prémie“ apod..)
Zároveň výslovně upozorňujeme na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, ţe 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
ţádosti na níţe uvedené spojení. Je-li to moţné, ţádáme o přednostně poskytnutí informací v
elektronické podobě do datové schránky.
Za poskytnutí informací předem děkujeme.
Právo ve veřejném zájmu, z. s.
Mgr. Petra Bielinová, předsedkyně
Informace o žadateli:
Právo ve veřejném zájmu, z. s., IČ: 03853462, Chalupkova 1367, 149 00, Praha 11
Výslovně žádáme o doručování do datové schránky.
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Zveřejnění doprovodné informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Přelouč jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrţel dne 16.7.2015 ţádost
spolku Právo ve veřejném zájmu, z.s., o poskytnutí informace o skutečně vyplacených platech a
odměnách tajemnice městského úřadu a vedoucích odborů městského úřadu za rok 2014.
Všechny poţadované informace byly ţadateli v zákonné lhůtě poskytnuty.

Mgr. Veronika Dofková
Právnička MěÚ

