Pravidla
Rady kraje Vysočina
ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku
ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

ze dne 11. 1. 2005

č. 1/05

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla Rady kraje Vysočina (dále jen „rada kraje“) ke stanovení výše příplatku za
vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic,
příspěvkových organizací kraje Vysočina (dále jen „Pravidla“) stanoví v souladu s nařízením
vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(dále jen „nařízení vlády“), ukazatele, podmínky a postup ke stanovení výše příplatku za
vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic,
příspěvkových organizací kraje Vysočina (dále jen „ředitel“).
Čl. 2
Stanovení platu
(1)

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen
„odbor dopravy“) předkládá návrh platu ředitele ke schválení radě kraje. Podklady pro
stanovení platu jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Pravidel.

(2)

Po schválení platu radou kraje připraví odbor dopravy nový platový výměr a zajistí jeho
předání řediteli.
Čl. 3
Příplatek za vedení a podmínky pro jeho přiznání

(1)

Rada kraje stanoví na návrh odboru dopravy řediteli v souladu s nařízením vlády
příplatek za vedení v rozpětí 4.500,- Kč až 7.000,- Kč měsíčně.

(2)

Příplatek za vedení se skládá:
a) ze základní výše příplatku za vedení, který se vypočte podle počtu „km“ silniční sítě
spravovaných příslušnou Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací (dále
jen „SÚS“).
b) ze zvýšeného příplatku za vedení, který se vypočte podle počtu kilometrů na
přepočtený stav zaměstnanců a podle délky přemostění uvedeného v metrech.

(3)

Výši příplatku za vedení změní rada kraje na návrh odboru dopravy, změní-li se
podstatným způsobem podmínky, za kterých byl přiznán.

(4)

Řediteli, který je nově jmenován do funkce, přísluší příplatek za vedení ve výši
stanovené předchozímu řediteli, pokud nedojde ke dni jmenování ke změně podmínek
ovlivňujících výši příplatku za vedení.
Čl. 4
Osobní příplatek a podmínky pro jeho přiznání

(1)

Osobní příplatek je poskytován řediteli zpravidla na dobu jednoho kalendářního pololetí.

(2)

Rada kraje stanoví na návrh odboru dopravy řediteli v souladu s nařízením vlády osobní
příplatek.

(3)

Zvýšením platových tarifů nedochází k automatickému navýšení osobního příplatku.

(4)

Osobní příplatek je poskytován řediteli na základě hodnocení kvality činnosti v těchto
oblastech:
a) Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství – hodnotí se zejména
efektivní vynakládání finančních prostředků z hlediska údržby a oprav komunikací
včetně jejich součástí a příslušenství, naplňování plánů činnosti u organizací,
příprava, provádění
a kvalita souvislých oprav, osobní podíl ředitele na hlavní a
doplňkové (vedlejší) činnosti, dále operativní odstraňování závad a zabezpečení
údržby za krizových (kalamitních) stavů.
b) Personální práce, využívání lidských zdrojů – hodnotí se zejména odborná
příprava zaměstnanců pro činnosti v daném období včetně dalšího vzdělávání,
odborné zajištění plněných úkolů a účelné využívání lidských zdrojů k zabezpečení
hlavní činnosti správy a údržby silnic.
c) Spolupráce s krajem Vysočina, obcemi a ostatními orgány státní správy a
samosprávy – hodnotí se komunikace, spolupráce a plnění závazků zejména
v oblasti kvality a termínů plnění jednotlivých úkolů vůči zřizovateli, spolupráce
s obcemi, státní správou a s veřejností při řešení podnětů, žádostí a připomínek.

(5)

Výše osobního příplatku ředitele je stanovena podle procentních bodů jednotlivých
oblastí činnosti takto:
Čl. 4 odst. 4 písm. a) Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství - doporučení
přiznat částku
0 – 50 procentních bodů.
Čl. 4 odst. 4 písm. b) Personální práce, využívání lidských zdrojů – doporučení přiznat
částku
0 – 20 procentních bodů.
Čl. 4 odst. 4 písm. c) Spolupráce s krajem Vysočina, obcemi a ostatními orgány státní
správy a samosprávy – doporučení přiznat částku
0 – 30 procentních bodů.
Kritéria podle Čl. 4 odst. 4 písm. a) a písm. b) hodnotí odbor dopravy a silničního
hospodářství, Čl. 4 odst. 4 písm. c) hodnotí odbor dopravy a silničního hospodářství ve
spolupráci s odborem majetkovým.
Podklady pro hodnocení kritérií podle Čl. 4 odst. 4 písm. a) budou předložené měsíční
účetní sestavy, výkaz zisku a ztrát, přehled nákladů a výnosů na silniční síti,
hospodářský výsledek v hlavní i doplňkové činnosti.
Podklady pro hodnocení kritérií podle Čl. 4 odst. 4 písm. b) bude naplňování
organizační struktury, efektivnosti využívání pracovní doby a práce se zákony, předpisy,
nařízeními a směrnicemi. Podklady pro hodnocení kritérií podle Čl. 4 odst. 4 písm. c)
bude dodržování termínů stanovených zřizovatelem, komunikace a spolupráce se
starosty obcí i veřejností k řešení opodstatněných připomínek a podnětů včetně přijatých
opatření.
Výše osobního příplatku konkrétního ředitele je stanovena jako část maximální výše
příplatku podle § 7 odst. 1 nařízení vlády dle procentuelního ohodnocení jednotlivých
oblastí činnosti.
a) v případě hodnocení činnosti ředitele celkovým součtem 0 – 50 bodů, lze řediteli
přiznat osobní příplatek v souladu s § 7 odst. 1 nařízení vlády,
b) v případě hodnocení činnosti ředitele celkovým součtem 51 – 100 bodů, lze řediteli
přiznat osobní příplatek v souladu s § 7 odst. 2 nařízení vlády.

(6)

Výši osobního příplatku změní nebo osobní příplatek odejme rada kraje na návrh odboru
dopravy, pokud se změní podmínky, na základě kterých byl přiznán. Dále může rada
kraje na návrh odboru dopravy výši osobního příplatku snížit nebo osobní příplatek
odejmout zejména v případě zjištění:
a) nedodržování
- obecně závazných právních předpisů, směrnic příslušných odvětvových
ministerstev, usnesení Rady kraje a Zastupitelstva kraje Vysočina,
- pokynů příslušných odborů krajského úřadu,
- efektivního využívání finančních prostředků,
- rozpočtové kázně,
- sborníku nákladů schváleného MD ČR na stanovené období při realizaci svých
činností,
b) nepředložení
- požadovaných podkladů pro stanovení rozpočtu,
- statistických jiných výkazů v požadovaném rozsahu, termínech a správnosti,
- rozborů hospodaření, zúčtování se státním rozpočtem a výročních zpráv
v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínech.

(7)

Hodnocení kvality činnosti podle Čl. 4 odst. 5 těchto Pravidel a návrh stanovení
osobního příplatku provádí odbor dopravy za každé kalendářní pololetí. Toto hodnocení
kvality činnosti je podkladem pro radu kraje při stanovení osobního příplatku.
Usnesením rady kraje dochází ke stanovení výše osobních příplatků s účinností od
prvního dne druhého měsíce bezprostředně následujícího po posledním měsíci
příslušného hodnoceného kalendářního čtvrtletí (tedy vždy od 1.2. a 1.8., příslušného
kalendářního roku). Podklady pro stanovení osobního příplatku jsou uvedeny v příloze
č. 2 těchto Pravidel.

(8)

Zprávu o činnosti organizace projednává jedenkrát ročně rada kraje a přijímá příslušná
opatření.
Čl. 5
Zvláštní příplatek

Zvláštní příplatek ve smyslu § 9 nařízení vlády řediteli nenáleží.
Čl. 6
Odměny
Řediteli může být poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť
významného pracovního úkolu ve výši 0 - 50% hrubého ročního platu. O poskytnutí odměny
rozhodne rada kraje na návrh odboru dopravy.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Tato Pravidla ruší Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení,
k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic,
příspěvkových organizací kraje Vysočina ze dne 16. 3. 2004 schválené usnesením
č. 0299/10/2004/RK.

(2)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá odbor dopravy.

(3)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou kraje Vysočina.

(4)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 11. 1. 2005
a schválena usnesením č. 0073/03/2005/RK.

V Jihlavě, dne 11. 1. 2005

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

příloha č. 1

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor dopravy a silničního hospodářství

Podklady pro stanovení platu ředitele správy a údržby
silnic
Jméno, příjmení ředitele organizace, titul:
Datum narození:
Organizace, (název a adresa):
Vzdělání:
Návrh tarifního zařazení:
Návrh příplatku za vedení:
Návrh osobního příplatku:

Odbor dopravy a silničního hospodářství potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a byly
ověřeny podle originálu předložených dokladů.
Vypracoval:
V Jihlavě dne:

………………………………….
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha č. 2

Krajský úřad kraje Vysočina
dopravy odbor a silničního hospodářství

Podklady pro přiznání osobního příplatku
Jméno a příjmení ředitele, titul:
Organizace:
Hodnocené období:

Hodnocená oblast činnosti:

Doporučená
váha kritérií

A) Údržba komunikací včetně součástí a
příslušenství

0 - 50

B) Personální práce, využívání lidských zdrojů

0 - 20

C) Spolupráce s krajem Vysočina, obcemi a
ostatními orgány státní správy a samosprávy

0 - 30

Navržený osobní příplatek v celkové výši

0 - 100

Body dle
hodnocení

Hodnocení
v Kč

…… Kč

V Jihlavě dne:

………………………………………………………………
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

