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Věc:    Odpověď na žádost o podání informace dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

Zdejší  státní  zastupitelství  obdrželo  dne 13.  1.  2016 Vaše podání  označené jako žádost  o
poskytnutí  informace  podle  zákona č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném přístupu k informacím
v platném znění, ve které požadujete   sdělení výše platu, příplatku na odměny konkrétního
státního zástupce MSZ v Praze v letech 2013, 2014 a 2015.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění,  Vám Městské státní zastupitelství  v Praze sděluje,  že výše
platu  Vámi  konkretizovaného  státního  zástupce  je  stanovena  v souladu  se  zákonem  č.
201/1997  Sb.,  o  platu  a  některých  dalších  náležitostech  státních  zástupců  a  o  změně  a
doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a to podle § 3
odst. 2, odst. 4 citovaného zákona. Plat je určen jako součin platové základny a platového
koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe a stupně státního zastupitelství,
ke kterému je státní zástupce přidělen a zaokrouhluje se na 100 Kč nahoru. Platová základna
činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, kterým se stanoví plat soudcům.
Výše platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Ze znění zákona vyplývá, že státnímu zástupci nemohou být
poskytovány jakékoliv odměny. Platová základna pro rok 2013 byla stanovena na částku 56
571,07 Kč, pro rok 2014 na částku 58 046,17 Kč a pro rok 2015 na částku 68 177,70 Kč.
Platový koeficient od 1. 1. 2013- 1,26, od 1. 4. 2013 - 1,35 a od 1. 1. 2014 - 1,35, od 1. 1.
2015 - 1,35, od 1. 4. 2015 - 1,44.  

S pozdravem

JUDr. Ivona Horská 
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