
Odborový svaz státních orgánů a organizací 
ZO zaměstnanců Statutárního města Přerova 

V Přerově dne 12.4.2021 
Statutární město Přerov 
Bratrská 709/34 
Přerov I-Město 
750 02 Přerov 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Žádáme o poskytnutí následujících informací podle Zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

Informace o vyplacených odměnách (bez tzv. „Zástupného“ dle čl. 3.9. kolektivní smlouvy ze dne 
15.12.2017 ve znění dodatků) na jednotlivých odborech a útvarech Magistrátu města Přerova (za 
každý jednotlivý odbor nebo útvar Magistrátu města Přerova celkem) bez odměn vyplacených 
vedoucím odborů a vedoucím útvarů Magistrátu města Přerova a počet zaměstnanců na jednotlivých 
odborech nebo útvarech Magistrátu města Přerova, kterým byla vyplacena odměna, a to V období od 
1.1.2019 do 31.12.2019 a v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

Nežádáme tedy poskytnutí jakýchkoli osobních údajů či individualizovaných informací o konkrétních 
vyplacených částkách konkrétním zaměstnancům, ale O informaci o vyplacených odměnách (bez tzv. 
,,zástupného“) za jednotlivé odbory a útvary Magistrátu města Přerova celkem ve výše uvedených 
obdobích.



Pro přehlednost zasíláme tabulku, do které žádáme vyplnit výše popsané informace: 

odbor celková počet 
výše odměn zaměstnanců 
vyplacených na odboru, 
v období od kterým byly 
1.1.2019 do v r. 2019 
31.12.2019 vyplaceny 

odměny 

celková 
výše odměn 
vyplacených 
v období od 
1.1.2020 do 
31.12.2020 

počet 
zaměstnanců 
na odboru, 
kterým byly 
v r. 2020 
vyplaceny 
odměny 

Útvar interního auditu a kontroly 
Kancelář primátora 
Odbor ekonomiky 
Odbor koncepce a strategického 
rozvoje 
Odbor správy majetku a 
komunálních služeb 
Odbor Vnitřní správy 
Odbor Sociálních věcí a školství 
Odbor evidenčních správních 
služeb a obecního živnostenského 
úřadu 
Odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí 
Odbor řízení projektů a investic 
Kancelář tajemníka 
celkem 

Děkujeme Za poskytnutí informace. 
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