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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní
dne 14. prosince 2015 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb. zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se meziročních údajů
za období let 2000 až 2014: průměrná mzda všech zaměstnanců krajského úřadu, tedy
podíl součtu mezd a součtu zaměstnanců; výše platu hejtmana kraje.
Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy:
1. Průměrná mzda všech zaměstnanců krajského úřadu, tedy podíl součtu mezd
a součtu zaměstnanců:
rok
částka
rok
částka

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20 462 Kč 21 258 Kč 21 535 Kč 21 864 Kč 22 877 Kč 23 917 Kč 25 892 Kč 27 809 Kč
2009
2010
2011
2012
2013
2014
27 786 Kč 28 252 Kč 28 421 Kč 29 143 Kč 29 136 Kč 30 490 Kč

Kraje byly zřízeny na základě zákona č. 347/1997 Sb. ústavní zákon ze dne 3. prosince
1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona
České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích nabyl účinnosti dnem 12. 11. 2000, ovšem pro krajský
úřad – jeden ze základních orgánů kraje, byla pro nabytí účinnosti zákona využita výjimka,
a to až dnem 1. ledna 2001. Z toho důvodu bylo možné pracovní poměry zaměstnanců
kraje zařazených do krajského úřadu uzavírat až od výše uvedeného data. Z tohoto
důvodu požadované údaje poskytujeme až od roku 2001.

2. Výše platu hejtmana kraje:
Hejtman kraje nepobírá plat ve smyslu zákoníku práce, ale v souladu s ustanovením
§ 46 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) mu náleží za výkon funkce
odměna. Výši odměny stanovuje Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev. Odkazuji tedy na Přílohu č. 2 tohoto nařízení vlády, kterou
zasílám v příloze. Účinnost tohoto nařízení vlády byla od 11. 2. 2003. Do té doby bylo
platné Nařízení vlády č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Nařízení vlády jsou k dispozici ve sbírce zákonů České republiky dostupné například
na Portálu veřejné správy nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=55110&recShow=8&nr=3
7~2F2003&rpp=15#parCnt;
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx.
S pozdravem

Ing. Karel Chovanec
vedoucí odboru kancelář ředitele

Příloha: Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

