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Město Kojetín 
Tajemník Městského úřadu Kojetín  
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
Č.j.: MK12652/2015-ST/St V Kojetíně, dne 11.01.2016 
Spis č.: 102/2016 
Vyřizuje: Bc. Jiří Stav 
Tel.: 581277470 
E-mail: j.stav@radnice.kojetin.cz 

 

 

 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 

Město Kojetín, na základě Vašeho podání ve věci Poskytnutí informací v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb. z 28.12.2015 Vám poskytuje informace v plném rozsahu. 

1)  průměrný hrubý hodinový výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoníku práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za 
druhé čtvrtletí 2012, tedy používaný k výpočtu náhrad platu ve třetím čtvrtletí 2012; 

2) průměrný hrubý měsíční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoníku práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za 
druhé čtvrtletí 2012; 

3) průměrný hrubý roční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoníku práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za 
rok 2012; 

4) zařazení úředníka vašeho úřadu, pracujícího ve funkci tajemník (vedoucí úřadu), do 
platového stupně příslušného nařízení vlády ve druhém čtvrtletí 2012. 
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Město Kojetín jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako žadateli 
sděluje, že informace k bodům 1-3 žádosti obsahují osobní údaje a dotčená osoba nevyjádřila 
souhlas s jejich poskytnutím. Současně Vás upozorňujeme, že v souladu s uvedeným zákonem 
není dotčena ani Vaše povinnost k ochraně osobnosti člověka, zejména pak jeho důstojnosti, 
vážnosti, cti a soukromí. Tyto informace poskytuje Město Kojetín pouze Vám v písemné podobě. 
Pod bodem 3 je na rozdíl od žádosti uveden hrubý roční výdělek, průměrný roční za jeden rok 
nelze vypočítat. 
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