
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Vážený pane 

Městský úřad Příbram (dále jen „MěÚ Příbram“) dne 19.07.2022 obdržel Vaši žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). Žádost se týká poskytnutí informací o vyplacení mimořádných odměn v roce 
2021 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 pro sociální pracovníky MěÚ Příbram. 
 

Následují odpovědi na dotazy, které jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1) Prosím o informaci, zda město Příbram o prostředky na tyto odměny požádalo?  

Město Příbram požádalo o finanční prostředky na mimořádné odměny za období  říjen 2020 – únor 2021 
v souvislosti s epidemií COVID-19 pro zaměstnance zařazené do MěÚ Příbram, konkrétně do Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen „OSVZ“). 

Jednalo se o mimořádné dotační tituly ze strany MPSV, konkrétně: 

- žádost o navýšení dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí pro rok 2021 (dále jen „mimořádná dotace SPOD“), 

- žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 (dále jen 
„mimořádná dotace na sociální práci“). 

2) Dále, pokud bylo o prostředky na odměny požádáno, prosím o sdělení: 

a) Pro které konkrétně oddělení MěÚ Příbram (OSPOD apod.) bylo o prostředky na odměny požádáno? 

b) Jaká byla průměrná částka odměny na osobu, vyplacená zaměstnancům? (Myšlen celkový průměr 
za oddělení, s rozlišením dle oddělení). 

c) Byly odměny vyplaceny všem zaměstnancům, kteří měli dle vládního opatření na odměnu nárok? 

d) Pokud odměny některým zaměstnancům (případně paušálně některým oddělením) vyplaceny nebyly 
– o které oddělení se jednalo, resp. (pokud nešlo o paušální omezení pro celé oddělení) o kolik 
zaměstnanců v rámci kterého oddělení se jednalo? 

e) Pokud odměny některým zaměstnancům (případně paušální některým oddělením) poskytnuty 
nebyly – z jakého důvodu? 

Z mimořádné dotace SPOD byly vyplaceny odměny pracovníkům výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
kteří jsou zařazení do oddělení sociálně-právní ochrany dětí OSVZ (dále jen „OSPOD“) a oddělení sociální 
prevence a kurately OSVZ (dále jen „OSPK“). 
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Z mimořádné dotace na sociální práci byly vyplaceny odměny pracovníkům, kteří vykonávají sociální práci 
obce s rozšířenou působností Příbram podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ve znění 
dalších předpisů) a jsou zařazeni do oddělení sociální a zdravotné péče a sociálního bydlení OSVZ (dále 
jen „OSZPaSB“) a OSPK. 

Z mimořádné dotace SPOD byly vyplaceny odměny všem pracovníkům výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí (zařazeni do SPOD a OSPK), tedy všem zaměstnancům, kteří měli na uvedenou odměnu nárok. 
Jednalo se celkem o částku 418 500,00 Kč (bez odvodů zaměstnavatele) vyplacenou 18  zaměstnancům, 
ovšem dotace byla vázána na přepočtené úvazky, což bylo 16,95 úvazků. 
Průměr vyplacené odměny na osobu pro pracovníky OSPOD (13 osob) byl 23.000,00 Kč a pro pracovníky 
OSPK (5 osob) 23.900,00 Kč.  

 

Z mimořádné dotace na sociální práci byly vyplaceny odměny všem sociálním pracovníkům, kteří 
vykonávají tuto činnost (zařazeni do OSZPaSB a OSPK), tedy všem zaměstnancům, kteří měli na 
uvedenou odměnu nárok. Jednalo se celkem částku 81 000,00 Kč (bez odvodů zaměstnavatele) 
vyplacenou 5  zaměstnancům, ovšem dotace byla vázána na přepočtené úvazky, což bylo 3,3 úvazku. 
Průměr vyplacené odměny na osobu pro pracovníky OSZPaSB (3 osoby) byl 18.333,00 Kč (zaokrouhleno) 
a pro pracovníky OSPK (2 osoby) byl 13.000,00 Kč.  
 

 

S pozdravem 

 

 

 

PhDr. Luděk Fára v. r. 

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 


