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Poskytnutí informací
Vážený pane Maděro,
sdělujeme Vám následující informace kVaší žádosti ze dne 12. 9. 2012 O poskytnutí
informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O svobodném přístupu k informacím“). Tato žádost byla
Krajskému úřadu Zlínského kraje doručena dne 12. 9. 2012. Na základě této žádosti
požadujete poskytnutí informací O výši mimořádných odměn, které dostali:
a) vedoucí odborů Krajského úřadu Zlínského kraje,
b) ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje,
c) hejtman Zlínského kraje a
d) náměstci hejtmana Zlínského kraje
v letech 2008 až 2012. U každé odměny žádáte O uvedení Stručného_důvodu jejího udělení
a její výše.
K bodu a): Výše mimořádných odměn, které dostali vedoucí odborů Krajského úřadu
Zlínského kraje v letech 2008 až 2012
Možnost poskytnutí odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo Zvlášť významného
pracovního úkolu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“)
v ust. § 134 a §134a.
Konkrétní výši odměn nesdělujeme, O odmítnutí části žádosti bylo dle § 15 odst. 1 Zákona
osvobodném přístupu kinformacím vydáno rozhodnutí, které Vám současně Zasíláme
a na jehož odůvodnění tímto odkazujeme.
K bodu b): Výše mimořádných odměn, které dostal ředitel Krajského úřadu Zlínského

kraje v letech 2008 až 2012
Konkrétní výši odměn nesdělujeme, O odmítnutí části žádosti bylo dle § 15 odst. 1 zákona
osvobodném přístupu kinformacím vydáno rozhodnutí, které Vám současně zasíláme
a na jehož odůvodnění tímto odkazujeme.
Krajsky urad Zlınskeho kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
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K bodu c): Výše mimořádných odměn, které dostal hejtman Zlínského kraje v letech

2008 až 2012
Výkon funkce člena zastupitelstva kraje je veřejnou funkcí, a to v souladu s § 32 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské Zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen ,,Zákon O krajích“). Členům Zastupitelstva kraje (tedy i hejtmanovi a náměstkům
hejtmana) přísluší odměna za výkon funkce dle § 46 a násl. Zákona o krajích.

Měsíční odměnou je peněžité plnění poskytované podle druhu vykonávané funkce a podle
počtu obyvatel kraje a je ve výši, kterou stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o odměnách Zastupitelům“). Vtomto nařízení
vlády jsou částky odměn pevně dané a nelze se od nich odchýlit a poskytnout odměnu vyšší
nebo další.
Mimořádná odměna hejtmanovi Zlínského kraje nebyla v požadovaném období poskytnuta

žádná.
Kbodu d): Výše mimořádných odměn, které dostali náměstci hejtmana Zlínského
kraje v letech 2008 až 2012
Hejtman Zlínského kraje měl vletech 2008 až 2012 tři náměstky. Od 4. 9. 2012 má
náměstky pouze dva.
Mimořádná odměna náměstkům hejtmana Zlínského kraje nebyla v požadovaném období
poskytnuta žádná.
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