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Poskytnutí informací dle zákona č. 106J'l 999 Sb., ve znění pozděšíeh předpisů
Vážený pane-

dne í2. ]. 2018 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „povinný subjekt“) Vaši
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106f1999 Sb., o svobodném přístupu
kinfonnacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Personální odbor Magistrátu
hlavnňío města Prahy je věcně příslušný k vyřízení bodů 8 a 10 Žádosti, proto tyto body vyřizuje
samostatně. O ostatních bodech žádosti rozhodne věcně přis lušný odbor Magistrátu hlavního

města Prahy.
V bodě 8 žádosti požaduje žadatel „počet. zaměstnanců povinného subfekm k I. I. 2018,
jmenovitý seznam managementu do úrovne" vedoucích odde'i'ení —jménoř přijmení funkce, rok

narození. “, v bodě 10 žádosti „plato vé poměry managementu (hejtman, náměstci, řediref
kabinetu) za r. 2017, průměrný měsíční pta: bratra a zaměsmanai povaínéno subjektu v r.

.?OU'É
Aby mohl povinný subjekt poskytnout žadateli přesné informace, vyzval žadatele přípisem č. j.

MHMP 101215f20i8 ze dne 18. l. 2018 k upřesnění žádosti podle š" 14 odst. 5 písm. b) lnřZ
a dále tímtéž přípisem k doplnění žádosti ve smyslu nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS

13T8f16 (dále jen „doplnění žádosti“). Žadatel zaslal upřesnění a doplnění žádosti připiscm
ze dne 16. 2. 2018.
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Povinný subjekt poskytuje žadateli část informací požadovaných dle bodů 8 a 10 žádosti.
Ohledně zbylé části informaci požadovaných dle bodů 8 a 10 žádosti vydal povinný subjekt
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Povinný subie'kt p_oskgupe' žadateli tyto informace k bodu 8 žádosti:

Povinný subjekt eviduje počet zaměstnanců vždy ke konci kalendářního měsíce. Počet
zaměstnanců povinného subjektu k 31. 12. 201 '? byl 2091 zaměstnanců.
Pokud jde o výraz „management“ použitý v žádosti, toto označení se v případě veřejnoprávních
korporací (ve smyslu vedeni hlavního města Prahy či vedení Magistrátu hlavního města Prahy)
neužívá. Povinný subjekt je přesvědčen, že žadatel pod výraz „management“ uvedený v žádosti

zahrnuje členy samosprávných (volených) orgánů hlavního města Prahy a vedoucí zaměstnance
zařazené do Magistrátu hlavního města Prahy.
Jmenný seznam (jméno a příjmení, funkce) vedoucích zaměstnanců povinného subjektu

(ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, ředitelé odborů a vedoucí oddě lení Magistrátu
hlavního města Prahy) je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
Jmenný seznam (jméno a příjmení, funkce) členů samosprávných (volených) orgánů hlavu ího

města Prahy (primátor, členové rady, členové zastupitelstva hlavního města Prahy) je uveden
v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
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zaměstnanců povinného subjektu za r. 201? byl 34 206 Kč.
Pokud se týká odměn za výkon funkce primátora hlavního města Prahy a náměstků primátora
hlavn ího města Prahy za r. 20131, výše odměn (hrubý příjem) je uvedena v této tabulce:

Příloha č. 1: Jmenný seznam vedoucích zaměstnanců povinného subjektu

Příloha č. 2: Jmenný seznam členů samosprávných orgánů hlavního města Prahy

v 2. Mgr. Lucie UhlĚová
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Ing. Petra Dederová
ředitelka personálního odboru
Magistrát hlavního města Prahy
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