ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 31725/2011 OMVV/3

datum: 12. 8. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Na ţádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. 8. 2011, týkající se poskytnutí této informace:
seznam všech poradců, náměstků hejtmana a ředitelů odborů na Vašem úřadě, a u kaţdého z nich celkovou výši
odměn za rok 2010
Vám sdělujeme toto:

1. Přehled odměn uvolněných členů Zastupitelstva Jihočeského kraje
Podle § 49 odst. 1 a 3 a § 48 zákona č. 128/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, členům Zastupitelstva
Jihočeského kraje dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce přísluší za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva
kraje měsíční odměna ve výši stanovené prováděcím právním předpisem. Právním předpisem, který stanovuje výši
odměny za výkon funkce členů zastupitelstva kraje, jak uvolněných, tak neuvolněných, je nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Podle přílohy č. 2 k uvedenému nařízení vlády, stanovující měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů,
platné pro rok 2010, činily měsíční odměny uvolněných členů zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2010:


hejtman

87 680,-Kč, tj. ročně

1 052 160,-Kč,



náměstci hejtmana

80 330,-Kč, tj. ročně

963 960,-Kč,



uvolněných členů rady

65 770,-Kč, tj. ročně

789 240,-Kč.

Ţádné další odměny, neţ odměny uvedené, stanovené zákonem, uvolnění členové Zastupitelstva Jihočeského kraje v
roce 2010 neobdrţeli.
Informace o sloţení orgánů Jihočeského kraje je uvedena na internetových stránkách Jihočeského kraje www.krajjihocesky.cz v rubrice samospráva.

2. Přehled platů a odměn vedoucích zaměstnanců – vedoucího úřadu a vedoucích odborů
Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, tedy i vedoucí zaměstnanci, mají určeny platy podle zákona č.
262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (ČÁST ŠESTÁ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA
PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŢKY Z PŘÍJMŮ Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU, HLAVA III PLAT) a
příslušného prováděcího předpisu – nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefonní ústředna: 386 720 111, fax: 386 354 967
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Za rok 2010 bylo vedoucím zaměstnancům vyplaceno na platech (tarifní plat, příplatek za vedení, osobní příplatek)
celkem 9 441 400,- Kč, tj. průměrně měsíčně na jednoho 49 174,- Kč, hrubého a na odměnách celkem 1 742 000,-Kč, tj.
průměrně ročně na jednoho 108 875,- Kč hrubého, kdyţ nejniţší odměna činila 74 000,- Kč a nejvyšší 160 000,- Kč.
Jmenné seznamy vedoucích zaměstnanců krajského úřadu jsou uvedeny na internetových stránkách Jihočeského kraje
www.kraj-jihocesky.cz v rubrice krajský úřad.

3. Přehled odměn z dohod o práci konané mimo pracovní poměr poradci uvolněných členů zastupitelstva kraje
Poradci uvolněných členů zastupitelstva kraje vykonávají činnost podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, (ČÁST TŘETÍ DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR).
V roce 2010 byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s deseti poradci (z toho je 6 poradců hejtmana, 2 poradci
1. náměstka hejtmana, 1 poradce náměstkyně hejtmana a 1 poradce společně 1. náměstka hejtmana a uvolněného
člena rady), kteří v rámci uzavřených dohod odpracovali celkem 7 184 hodiny, tj. průměrně 60 hodin měsíčně, a bylo jim
vyplaceno celkem 1 608 000,- Kč odměn, tj. 13 400,- Kč hrubého jednomu poradci průměrně měsíčně.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů
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