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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu k informacím, 
v platném zn ění 
 
 
Vážený pane Kunovský, 
 
na základě Vaší žádosti o informace ze dne 21.12.2015 Vám poskytujeme požadované 
informace v následujícím rozsahu: 
 
Ad 1) Průměrný hrubý hodinový výdělek, zjištěný dle §351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vedoucího úřadu za 2. čtvrt. 2012 činí 244,02 
Kč 
 
Ad 2) Průměrný hrubý měsíční výdělek, zjištěný dle §351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vedoucího úřadu za 2. čtvrt. 2012 činí 
42 439,96 Kč 
 
Ad 3) Průměrný hrubý roční výdělek vedoucího úřadu za rok 2012 činí 509 279,50 Kč 
 
Ad 4) Vedoucí úřadu byl zařazen ve 2. čtvrt. 2012 v 10. stupni. 
 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2015, 
schváleným Radou města Šluknov dne 22.12.2014, usnesením číslo 31/03R/2014, účinným 
od 01.01.2015 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

V souvislosti s poskytnutou informací si Vás dovolujeme upozornit na povinnost respektovat 
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, resp. šetřit jejich povahu tak, aby osoby, kterých se informace 

 
 
 



 

 2/2

týkají, neutrpěly újmu na svých osobnostních právech a ochraně soukromí, resp. byla 
zajištěna ochrana jejich základních práv a svobod v neposlední řadě dle ustanovení čl. 10 
zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.  
 
 
 
S pozdravem 
 
    
 
 
 
Ing. Jana Kociánová 
vedoucí Odboru ekonomického  
 
 
 
 
 
 


