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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  
 

Informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 (odděleně plat a 

odměna u každé osoby), a to konkrétně:  

a) tajemník  

b) vedoucí odborů  

U každé osoby prosím uveďte  

a) Jméno a příjmení,  

b) pracovní zařazení (tajemník/vedoucí odboru XY)  

c) skutečně vyplacená mzda za rok 2014 včetně počtu měsíců, za které byla vyplacena,  

d) skutečně vyplacená odměna za rok 2014.  

   

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vedoucí odborů a tajemník MěÚ Litovel jsou odměňováni ve smyslu zákona č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přílohy č. 4. Všechny 

platy jsou odesílány na účty příjemců. 

 

Dle ustanovení §4 písm. o) Zákona o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) jste jako 

žadatel příjemcem osobních údajů a musíte se při jakémkoliv dalším zpracování těchto 

osobních údajů řídit ustanoveními ZOOÚ.  

Při zpracování osobních údajů, přičemž zpracováním osobních údajů se mimo jiné rozumí 

jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, předávání, šíření a zveřejňování, 

postupujte podle § 5 a násl. ZOOÚ. 

Současně si dovolujeme upozornit na § 45 a 45 a ZOOÚ, kde jsou vyjmenovány správní 

delikty, jichž se může právnická či fyzická osoba podnikající dopustit při zpracování osobních 

údajů s možností uložení pokuty až do výše 10 mil. Kč. 

Současně Vás jako povinný subjekt s ohledem na charakter poskytovaných informací 

upozorňujeme, že poskytnutím požadovaných informací dle InfZ není dotčena ani Vaše 

zákonná povinnost k ochraně osobnosti člověka, zejména pak jeho důstojnosti, vážnosti, cti a 

soukromí. 

 

Příloha: vyplacené platy za rok 2014 

(S ohledem na ochranu osobních údajů příloha není zveřejněna) 

 

Informaci zpracoval:  
11. 8. 2015 Eva Vaňková, útvar tajemníka, personalistika a mzdy  

(termín pro zpracování žádosti byl prodloužen v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., § 14, 

odst. 7, písm. c).) 


