_______________________________
datovou schránkou
V Praze dne 6.5.2020
Věc:

Žádost o informace

Vážení,
Dovolujeme se na Vás obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o
odměnách nejvyšších státních úředníků. Projekt platyuredniku.cz publikuje platy nejvyšších
státních úředníků již od roku 2016. Projekt je velmi úspěšný, jelikož jsme od státních institucí
získali drtivou většinu informací, o které jsme žádali, platy nejvyšších státních úředníků můžete
nyní nalézt na stránkách www.platyuredniku.cz.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
požádat o poskytnutí následujících informací:
•

informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního
ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné,
mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených
s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích
orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního
vozidla, poskytnuté ubytování), počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na
vedoucích pozicích, tj. těch, kteří
a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného
zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např.
kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli
nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo
e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření
povinného subjektu
a to za kalendářní rok 2018 a 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti
s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a
od 1.1.2019 do 31.12.2019).
Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – rok – plat – odměny/bonusy –
nefinanční odměny/bonusy – počet odpracovaných měsíců, prosíme o vyplnění do
přiloženého excelu.

Veřejně dostupné informace o platech nejvyšších státních úředníků zlepšují transparentnost
veřejné správy v České republice, což je oblast veřejného zájmu. Transparentnost ve veřejné
správě je jedním z hlavních prostředků boje proti korupci (viz např. Mungiu-Pippidi, Alina.
2015. “Public Integrity and Trust in Europe.” Berlin: European Research Centre for AntiCorruption and State-Building (ERCAS), UN. 2014. “E-Government Survey.” United Nations).
Informace o platu nejvyšších veřejných činitelů jsou veřejně přístupné na vládních webových
stránkách ve většině demokratických států (např. USA, Spojené království, Německo, Estonsko
a další); v České republice však tyto informace nejsou centralizovaně volně přístupné. Navíc,

bohužel, neexistuje dosud žádná iniciativa, která by zveřejňovala tyto informace (existují pouze
jednotlivé případy především prostřednictvím sdělovacích prostředků). Projekt žadatelky si
tudíž klade za cíl podávat veřejnosti informace o platech nejvyšších státních činitelů a úředníků,
tento projekt tudíž přispívá k diskuzi o věcech veřejného zájmu. Tento projekt vznikl díky
podpoře Velvyslanectví Spojených států Amerických v rámci programů týkajících se
protikorupčních opatření (grantem U.S. Embassy Small Grants) a nyní spolupracuje s Hlídačem
státu (www.hlidacstatu.cz)
Plním funkci tzv. „společenského hlídacího psa“, jelikož tyto informace zpřístupňuji široké
veřejnosti na webovém portálu, jehož adresa je uvedena níže. Sama se, jakožto autorka projektu
a osoba zodpovědná za řízení projektu, propagaci a údržbu webových stránek, dlouhodobě
zabývám problematikou korupce a na téma korupce v postkomunistických zemích a možných
způsobů snižování korupce v těchto zemích jsem napsala disertační práci v rámci
doktorandského studia na Univerzitě Karlově v Praze. Zároveň jsem působila jako visiting
doktorand na univerzitě Hertie School of Governance pod vedením jedné z největších odbornic
na problematiku korupce – Aliny Mungiu-Pippidi. V současnosti pracuji jako výzkumný
pracovník Sociologického ústavu Akademie věd. Mám zkušenosti s organizací a řízením
projektů, zejména projektů, které kombinují analýzu dat a občanskou angažovanost, např. jsem
byla projektovým manažerem volebnikyvadlo.cz, jehož cílem je podporovat hlasování ve
volbách a znalosti o předvolebních průzkumech. Zároveň jsem hlavním výzkumníkem několika
akademických grantů týkající se korupce, a přednášejícím na mnoha mezinárodních
konferencích (ECPR, ESA, ESS).
Vámi poskytnuté informace budou v souladu s podmínkami projektu, uvedeného výše,
zveřejněny na veřejně přístupném internetovém portálu, určeném k informování veřejnosti o
věcech veřejného zájmu, jehož adresa je www.platyuredniku.cz. Stejně tak bude případně
zveřejněn údaj o neposkytnutí informace. Vzhledem k tomu, že informace tohoto druhu nejsou
pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo
nevládního charakteru), než žadatelem na výše uvedené internetové adrese, je splněna
podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu (vynakládání
veřejných prostředků na platy a odměny státních zaměstnanců) v intencích nálezu Ústavního
soudu České republiky sp.zn. IV. US 1378/16 ze dne 17. 10. 2017.
Pokud je to možné, prosíme vyplňte přiložený Excel soubor, kde je vyplněn příklad platů.
Pokud je to nutné, je možné vyplnit anonymizovaně. Informace prosím zašlete datovou
schránkou nebo poštou na níže uvedenou datovou schránku/adresu. V případě, že by poskytnutí
informace vyžadovalo náklady převyšující v souhrnu 1.000, - Kč, prosím kontaktujte mne.
Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.
S pozdravem
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