KATATRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 1. 11. 2013 žádost
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací Katastrálního úřadu pro
pracoviště v Hradci Králové. KÚ žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 8. 11. 2013
poskytl.
V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o svobodném přístupu k informacím KÚ
zveřejňuje obsah poskytnuté informace:
Žadatel požadoval informaci o výši vyplacených odměn zaměstnancům zaměstnavatelem
KÚ. Dále byla požadována informace, jakým způsobem KÚ plní v roce 2013 nařízení
vyplývající z § 81 zákona 435/2004 Sb..
KÚ informoval žadatele o výši vyplacených odměn za rok 2011, 2012 a rovněž o výši
vyplacených odměn k 10. měsíci roku 2013. Informace byly poskytnuty vyčíslením hodnot
podle útvarů 1000+2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, a následně celkem za KÚ.
Současně bylo konstatováno, že výše odměn je ovlivněna i procentem nemocnosti, počtem
neobsazených systemizovaných míst, odměnami poskytnutými u příležitosti životního jubilea
50 let věku a při prvním odchodu do důchodu. Pokud jde o informace týkající se
systemizovaného počtu zaměstnanců, nenaplněného počtu zaměstnanců a nemocnosti, byl
žadatel odkázán na obsah zápisů z porad vedení KÚ umístněných na intranetu KÚ.
KÚ dále informoval žadatele o náhradním plnění podle § 81 zákona 435/2004 Sb. za období
leden – říjen 2013. K požadavku žadatele KÚ sdělil, že za období leden – říjen 2013 KÚ
vykazuje celkem 223,85 zaměstnance (přepočtený počet zaměstnanců), tzn., měl by
zaměstnávat 8,95 osob se zdravotním či tělesným postižením. K datu poskytnutí informace
měl KÚ v evidenci celkem 4 zaměstnance, z toho 1 zaměstnance s těžším zdravotním
postižením.
Za období leden – říjen 2013 KÚ odebral výrobky nebo služby od zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
za 613 237,- Kč.
Pokud jde o vyčíslení odvodu do státního rozpočtu, bylo ze strany KÚ sděleno, že případný
odvod do státního rozpočtu bude možné vyčíslit až po vyhlášení průměrné mzdy za první až
třetí čtvrtletí roku, ke kterému se odvod vztahuje, tj. až v roce 2014, a to na základě údajů
Ministerstva financí a Českého statistického úřadu.

