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Číslo jednací: 188/2016/DI
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Odpověď na e-mail ze dne: 29. 2. 2016

Vyřizuje: Mgr. Iva Wurstová
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Email: iva.wurstova@dicr.cz

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní inženýrko,

dne 29.  2.  2016 od Vás Drážní  inspekce obdržela  e-mail  s  žádostí  o  poskytnutí
informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Žádost o informace
je rozdělena na samostatné otázky takto: 

1. Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vašeho
úřadu/ vaší organizace za posledních 12 měsíců? Kdy byl šéf jmenován do
funkce?

2. Jaké  odměny  (tj.  příjem  vedle  platu  a  příplatků)  dostal  za  posledních  12
měsíců?  Pokud  je  to  možné,  prosím  o  přehled  rozčleněný  na  jednotlivé
měsíce.

3. Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa (plat včetně příplatků a
odměn) v posledním roce jeho/jejího působení ve funkci? Prosím uveďte jeho
jméno a datum jmenování a datum odchodu z funkce.

4. Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu?
5. Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/ úřadu a z jakých hlavních zdrojů je

rozpočet financován?
6. Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)?

Drážní inspekce jako povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999
Sb. poskytuje následující informace:

1. Služební místo vedoucího služebního úřadu, tj. generálního inspektora, Drážní
inspekce je zařazeno do 14. platové třídy. Současný generální inspektor je
zařazen do 7. platového stupně. Výše příplatku za vedení se řídí zákonem
č. 234/2014  Sb.,  o  státní  službě,  v  platném znění  (dále  také  jen  služební
zákon), a může být pro tuto pozici v rozmezí 35 – 45 % z platového tarifu
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je místo představeného
zařazeno.  Výše  osobního  příplatku  je  omezená  služebním  zákonem  na
maximálně 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě,
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do které je zařazeno služební místo. Zvláštní příplatek a příplatek za službu
přesčas se na vedoucího služebního úřadu Drážní inspekce nevztahuje. Tzv.
„tabulkový plat“ měl vedoucí služebního úřadu Drážní inspekce vždy, tj. nikdy
na Drážní inspekci nebyly stanoveny smluvní platy. Současně dodáváme, že
plat  generálního  inspektora  Drážní  inspekce  nedosahuje  ani  nedosahoval
maximální povolené výše. 
Rozpočet na platy je pro Drážní inspekci stanoven ve výši 19 459 075 Kč.
Průměrný  plat  činí  33  044  Kč.  Většina  zaměstnanců  je  zařazena  do  12.
platové třídy, průměrný platový stupeň je 8,41. Průměrný příplatek za vedení
činí 7.400,- Kč, průměrný osobní příplatek 4.250,- Kč.
Generální inspektor byl jmenován usnesením vlády České republiky ze dne
18. října 2006 č. 1182 s účinností od 19. října 2006 a opětovně usnesením
vlády České republiky ze dne 27. dubna 2009 č. 523 od 1. května 2009. 

2. Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci za kalendářní rok činí
nejvýše  25  %  z  ročního  úhrnu  nejvyššího  platového  tarifu  a  nejvýše
přípustného  osobního  příplatku  v  příslušné  platové  třídě  a  v  případě
představeného též příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný
přiznat. Drážní inspekce generálnímu inspektorovi odměny nepřiznává. 

3. Ing. Jaroslav Dvořák byl jmenovaný vládou do funkce generálního inspektora
20.  dubna  2006,  odvolán  z  funkce  generálního  inspektora  byl  usnesením
vlády České republiky ze dne 18. října 2006 č. 1182, a to ke dni 18. října 2006.
Výše platu generálního inspektora se řídila platnými zákony a nařízením vlády,
přičemž tato pozice byla i v roce 2006 zařazena do 14. platové třídy a byl mu
stanoven rovněž „tabulkový plat“.  

4. Informace o tom, kdo jmenuje generálního inspektora, je veřejně dostupná a
je obsažena v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném zněním, nicméně
v rámci vstřícnosti  státní správy Vám sdělujeme, že generálního inspektora
Drážní inspekce jmenuje Vláda České republiky. 

5. Drážní inspekce má na rok 2016 přidělen rozpočet včetně rozpočtu na platy a
investiční výdaje ve výši 35 324 502 Kč. 

6. Počet systemizovaných míst Drážní inspekce je veřejně dostupnou informací,
která  je  uvedena  v  materiálech  vlády  týkající  se  systemizace  služebních
úřadů.  Nicméně  v  rámci  vstřícnosti  státní  správy  Vám  sdělujeme,  že
systemizace služebních úřadů stanovuje počet systemizovaných míst Drážní
inspekce na 49 zaměstnanců. Drážní inspekce měla k 31. 12. 2015 celkem 47
obsazených  systemizovaných  položek,  přičemž  Drážní  inspekce  se
dlouhodobě potýká s nemožností obsazení odborných pozic, a to přesto, že
na tato služební místa bylo vypsáno již několik výběrových řízení. Informace o
výši  rozpočtu  na  platy  zaměstnanců,  počet  systemizovaných  míst  a  počet
přepočtených míst jsou rovněž obsaženy ve veřejně dostupném zdroji, kterým
je státní závěrečný účet schvalovaný Vládou České republiky. 

S pozdravem
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Mgr. Martin Drápal
ředitel Kanceláře Drážní inspekce
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