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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 12. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 1. 2021, v níž požadujete 
poskytnutí následujících informací: 

- týkajících se výše příjmů úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje v letech 2019 a 2020 do níže 
uvedené tabulky. 

 Rok 2020 Rok 2019 

Počet úředníků Krajského úřadu JČK celkem   
Počet úředníků, kteří měli v daném roce roční příjem ve 
výši 16-ti  nebo více průměrných měsíčních platů 

  

Počet úředníků, kteří měli v daném roce roční příjem ve 
výši 15-ti  nebo více průměrných měsíčních platů 

  

Počet úředníků, kteří měli v daném roce roční příjem ve 
výši 14-ti  nebo více průměrných měsíčních platů 

  

Počet úředníků, kteří měli v daném roce roční příjem ve 
výši 13-ti  nebo více průměrných měsíčních platů 

  

 Měsíčním platem je myšlen plat uvedený v platovém výměru zaměstnance, v případě, že byl v průběhu 
roku měněn např. z důvodu změny platového stupně, je myšlen  průměrný měsíční plat 

 Požadované údaje se pochopitelně týkají příjmů v rámci krajského úřadu. 
Pro zjednodušení žádám pouze o informace týkající úředníků, kteří byli zaměstnanci Krajského úřadu 
Jihočeského kraje po celý kalendářní rok.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace zasíláme v Příloze č. 1 - Příjmy úředníků Krajského 
úřadu Jihočeského kraje v letech 2019 a 2020, která je nedílnou součástí tohoto dopisu. 

S pozdravem 

 
Mgr. Petr Soukup 
vedoucí odboru 

Příloha 

Příloha č. 1 - Příjmy úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje v letech 2019 a 2020 

   
Váš dopis zn.:        
Ze dne: 12. 1. 2021  
Naše č. j.: KUJCK 12711/2021  
Sp. zn.: KHEJ 3821/2021/kakr SO  
   
Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  
Telefon: 386 720 225  
E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 26. 1. 2021  
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