
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Městská policie -  informace za rok 2016 

 

„Žádost o poskytnutí informací, a to konkrétně:   

 

1. Hrubý plat ředitele Městské policie za rok 2016, rozpoložkovaný po jednotlivých měsících, 

a také veškeré vyplacené odměny po jednotlivých měsících 

2. Taxativní výčet všech dalších výhod poskytovaných k platu, např.: služební auto, stravenky, 

dovolená navíc, telefon, příspěvky na dovolenou, apod. 

3. Kolik strážníků celkem bylo zaměstnáno v roce 2016 

4. Kolik obyvatel mělo Vaše statutární město v roce 2016 

5. Kolika vozy celkově disponuje Městská policie, prosíme o vyjmenování značky a typu vozu.“ 

 

K požadovanému sděluje povinný subjekt následující:   

 

1. Požadované informace jsou poskytnuty formou tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto přípisu. 

Povinný subjekt pouze doplňuje, že Vámi uvedená funkce ředitele Městské policie České 

Budějovice se ve skutečnosti nazývá koordinátor Městské policie České Budějovice (dále 

jen „koordinátor MP“) 

 

2. V souladu s kolektivní smlouvou (sdělení tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze 

dne 23. 7. 2012, č. 3/2012, o uzavření kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

odborovou organizací) je koordinátorovi MP, jako osobě, která je v pracovněprávním vztahu 

k statutárnímu městu (dále jen „zaměstnavatel“), dále poskytováno: 

- stravovací kupony 

- příspěvek na penzijní připojištění resp. doplňkové penzijní spoření  

- příspěvek na rekreaci 

- příspěvek na rekreaci dítěte zaměstnance 

- příspěvek na zdravotní péči 

- možnost účasti na jazykových kurzech zajišťovaných zaměstnavatelem 

- možnost zvýhodněného pobytu v rekreačním zařízení ve vlastnictví 

zaměstnavatele 

Koordinátorovi MP je přidělen služební telefon. Služební automobil k soukromým účelům 

využívat nemůže a nemá též nárok na dovolenou navíc.  

 

3. K Městské policii České Budějovice bylo v průběhu roku 2016 zařazeno na pozici strážník 

cca 105 – 110 strážníků. 

 

4. Ke dni 31. 12. 2016 bylo přihlášeno k trvalému pobytu v Českých Budějovicích 

91 189 občanů ČR.  

 

5. Vozový park Městské policie České Budějovice zahrnuje celkem 11 vozidel určených pro 

výkon služby. Mezi tato vozidla se řadí: 

- 6 x Škoda Yeti 

- 1 x VW Caddy 

- 1 x VW Transporter 

- 1 x Ford Transit 

- 1 x Škoda Octavia 

 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Příloha č. 1 

 

 
 

Položka/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

hrubý plat 55 677 
54 

040 
54 

810 
55 

100 
95 

012 
58 

816 
56 

255 
55 

100 
57 

190 
58 

638 
95 

812 
93 

544 

z toho 
odměny 0 0 0 0 

39 
923 0 0 0 0 0 

37 
746 

34 
000 


