V Praze 4. března 2019

Č. j.: ÚNRR-0103/2019

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Vážený pane,
Úřad Národní rozpočtové rady (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2019 Vaši Žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Žádost“):
1.
2.
3.
4.
5.

Kdy a kým byl jmenován vedoucí Rady
Jmenovací listiny, resp. obdobného dokumentu, dokládajícím jmenování vedoucího Rady
Kdo na základě čeho (ustanovení předpisů) stanovil plat vedoucího Rady
Kdy byl vedoucímu Rady vydán aktuální platový výměr
Kdo rozhoduje o přiznání odměny vedoucímu Rady

Úřad Vám k tomu sděluje:
Ve Vašem dopise se dotazujete na pozici „vedoucí Rady“, která však v naší organizaci neexistuje.
Z Vašeho dopisu však vyplývá, že dotaz směřujete k vedoucímu Úřadu, proto poskytujeme odpovědi
k této pozici.
Ad bod 1.)
Vedoucí Úřadu byl jmenován Národní rozpočtovou radou dne 15. února 2018 na základě § 33 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 32 odst. 3 zákona
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ad bod 2.)
Jmenovací dekret je přiložen v samostatné příloze.
Ad bod 3.)
Plat vedoucího Úřadu stanovuje předsedkyně Národní rozpočtové rady na základě § 122 odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 32 odst. 3 zákona č.
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23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Plat je stanoven dle
nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.
Ad bod 4.)
Aktuální platový výměr byl vedoucímu Úřadu vydán k 1. lednu 2019.
Ad bod 5.)
O přiznání odměny vedoucímu Úřadu rozhoduje předsedkyně Národní rozpočtové rady.

S pozdravem,

Mgr. Jakub Holas
vedoucí úřadu

Příloha: Jmenovací dekret vedoucího Úřadu
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