
Dotaz ze dne  9.2.2015 
Č.j.: MmP 9016/2015/KT,  Odměny zastupitelů 
 
Další můj dotaz je směřován na odměny zastupitelů, je to paragraf 6112 (zde jsou započteny jak odměny 
položka s číslem 5023, tak i další náklady na provoz zastupitelstva), všiml jsem si však po přepočtu na počet 
zastupitelů, že u Pardubic, Plzně, Brna, Ostravy a Ústí nad Labem jsou ty čísla nepoměrně vyšší, proto mě 
napadlo, že se zde započítávají i náklady na městské části/obvody. Mohl bych Vás požádat, o ten samý 
paragraf 6112 ale pouze pro Pardubice (bez těch částí/obvodů) ? Popřípadě email přeposlat někomu, kdo 
se v této problematice vyzná a kdo by mi mohl data jednoduše poslat? 
 
Předpokládám, že ten samý problém bude i u platů zaměstnanců magistrátu, což je paragraf 6171 a položka 
5011 tabulku ještě nemám kompletní, protože je to pracné opisovat z webu ARIS a ÚFIS, ale rovněž 
předpokládám, že u těchto 4 měst se zde budou započítávat i pracovníci úřadů městských částí/obvodů? 
 
Jen abych se ujistit, ty počty zaměstnanců magistrátu jsou bez zaměstnanců městských částí/obvodů že? 
Doteď jsem ty data tak doufám měl. Napadlo mě, že ten nárůst Pardubic 2014 může být klidně způsoben 
převedením zaměstnanců z městských částí/obvodů na magistrát? Ale co jsem to tak kdysi sledoval, vím, že 
počet zaměstnanců úřadů obvodů/částí je v čase poměrně konstantní. 
 

 
 

Odpověď na dotaz ze dne 23.2.2015  
 
děkujeme Vám za zaslání tabulky. Kompletně doplněná tabulka bude určitě nabízet zajímavé analytické 
podklady. Jak uvádíte, data získáváte z aplikačních prezentačních systému ARISweb a ÚFISweb. 
S uvedenými systémy nepracujeme a tedy s nimi ani nemáme zkušenosti. 
 
Jak jsme Vám již odpovídali, k 31. 12. 2014 byl evidenční počet pracovníků MmP 351 (bez městské policie a 
bez zaměstnanců úřadů městských obvodů). Ve Vaší tabulce máte evidenční počet pracovníků v roce 2013 
ve výši 338 zaměstnanců. Bohužel v tomto údaji se s naší evidencí lišíme, k 31. 12. 2013 byl evidenční počet 
zaměstnanců MmP ve výši 344. Jen pro srovnání, údaje v tabulce v letech 2008 až 2012 jsou s naší evidencí 
ve shodě. Tedy „nárůst“ zaměstnanců v roce 2014 oproti roku 2013 nebyl o 13, ale o 7 zaměstnanců. 
V každém případě je k evidenčnímu počtu zaměstnanců nezbytné uvést, že tyto počty jsou ovlivněny např. 
počtem ukončených pracovních poměrů, počtem odchodů na mateřskou, příp. rodičovskou dovolenou, 
počtem probíhajících výběrových řízení a možným termínem nástupu nových pracovníků. Konkrétně 
v závěru roku 2013 probíhaly 4 výběrová řízení (VŘ na vedoucího odboru majetku a investic, VŘ na právníka 
odboru kanceláře tajemníka, VŘ na manažera projektů a strategického plánu a VŘ na 2 referenty oddělení 
sociálněprávní ochrany dětí odboru sociálních věcí 
 
Další dotaz směřoval na par. 6112 bez ÚMO: 

           Náklady na zastupitele celkem par. 6112 v tisících - bez obvodů 
   Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   Pardubice 5355,26 6327,89 7207,34 7233,55 7429,34 7299,26 6359,28 6779,18 7111,33 8589,83 

 
Další Váš dotaz se týkal platů zaměstnanců, tedy zda data, která získáte ze systému ARIS a ÚFIS budou vč. 
platů zaměstnanců úřadů městských obvodů – jak je uvedeno výše, s těmito systémy nepracujeme. 
 
 


