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

Vážený pane magistře, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Vaším prostřednictvím podal 

Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 (dále „klient“), a v níž klient požaduje 

poskytnutí následujících informací: 

1 Byly vám v letech 2019 a 2020 doručeny jakékoliv žádosti o poskytnutí informací o platech či odměnách 

zaměstnanců krajského úřadu? 

Pokud ano, prosím o poskytnutí obsahu výše uvedených žádostí, s uvedením dat, kdy byly podány a poskytnutím 

výstupů, jakými byly žádosti vyřízeny a současně o poskytnutí informace, zda byl proti způsobu vyřízení žádostí 

uplatněn nějaký opravný prostředek. 

2 Byly vám v letech 2019 a 2020 doručeny jakékoliv žádosti o poskytnutí informací o platech či odměnách 

zaměstnanců krajského úřadu podané osobou  , datum narození:  , trvale bytem: 

 ? 

Pokud ano, prosím o poskytnutí obsahu výše uvedených žádostí, s uvedením dat, kdy byly podány a poskytnutím 

výstupů, jakými byly žádosti vyřízeny a současně o poskytnutí informace, zda byl proti způsobu vyřízení žádostí 

uplatněn nějaký opravný prostředek.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1)  

v roce 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje tři žádosti o informace týkající se poskytnutí informací 

o platech či odměnách zaměstnanců krajského úřadu a to: 

1. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 20. 2. 2020, žádost ve znění: „přehled platů a odměn (zvlášť) na 
úrovni náměstků hejtmanů a ředitelů (vedoucích) odborů za rok 2018 včetně počtu měsíců, které dotyční 
ve funkcích strávili. Data kvůli ochraně osobních údajů stačí dodat v anonymizované podobě.“  
Odpověď odeslána 28. 2. 2020, opravný prostředek – NE.  
 

2. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 22. 3. 2019, žádost ve znění: „Dobrý den, prosím poskytněte mi 

podle zák. č. 106/1999 Sb. následující informaci: celkovou výši (sumu) veřejných prostředků (plat, odměny, 
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náhrady atp.) vyplacených řediteli krajského úřadu v roce 2018.“. Žadatel byl vyzván dne 4. 4. 2020 

k doplnění žádosti o sdělení, jakým způsobem splňuje požadavky Ústavního soudu  v nálezu ze dne 

17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16. Žadatel svou žádost nedoplnil a ta byla následně odložena. Opravný 

prostředek – NE.  

3. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 16. 5. 2019, část žádosti ve znění (mimo jiné rozsáhlé informace): 

„3) Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1.5.2019, platové podmínky managementu 

povinného subjektu (hejtman, náměstci, ředitel kanceláře hejtmana), průměrná měsíční mzda brutto 

zaměstnanců povinného subjektu k 1.5.2019. Žadateli byla zaslána výzva k úhradě nákladů 31. 5. 2020; 

neuhrazeno, žádost odložena, opravný prostředek – NE.  

V roce 2020 (k 19. 10. 2020) obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje čtyři žádosti o informace týkající se 

poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců krajského úřadu a to: 

1. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 1. 4. 2020, žádost ve znění: „žádáme vás o sdělení informací, 

tj. doplnění níže uvedené tabulky: 

  Leden 2020 Únor 2020  Březen 2020  

Počet zaměstnanců úřadu     

Celkový počet odpracovaných hodin     

Souhrn superhrubých mezd     

Počet zaměstnanců využívající home office     

Celkový počet hodin v režimu home office     

Počet zaměstnanců samosprávného celku     

Celkový počet odpracovaných hodin     

Souhrn superhrubých mezd     

Počet zaměstnanců využívající home office     

Celkový počet hodin v režimu home office     

Počet zastupitelů     

Celkově vyplacené odměny zastupitelům     

Odpověď odeslána 16. 4. 2020, opravný prostředek – NE.  

2. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 16. 6. 2020, žádost ve znění: „Žádám o sdělení výše platů a odměn 

všech vedoucích oddělení a vedoucích odborů působících v roce 2018 a v roce 2019 na krajském úřadu. 

Upřesňuji, že žádám o anonymizované údaje, kdy nebude možné přiřadit výši platu a odměny konkrétnímu 

pracovníkovi (stačí tedy, když povinny subjekt zaměstnance očísluje řadou od jedničky a ke každému číslu 

uvede zvlášť roční součet platu a zvlášť po měsících rozepsané mimořádné odměn). U mimořádných odměn 

žádám o zdůvodnění jejich přidělení. Protože se v tomto případě nemůže jednat o zásah do soukromí 

konkrétních osob, neuvádím v rámci žádosti (v souladu s Metodickým doporučením ministerstva vnitra 

k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím /K dopadům tzv. platového nálezu Ústavního soudu na postupy povinných subjektů při 

vyřizování žádostí o informace o výši platů či odměn zaměstnanců a dalších osob/) podmínky takzvaného 

„platového testu“ vzešlého z nálezu Ústavního soudu ÚS 1378/16.“. Odpověď odeslána 23. 6. 2020, opravný 

prostředek – NE.  

3. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 17. 7. 2020, žádost ve znění: „žádám o poskytnutí následujících 

informací týkajících se: Výše odměn jednotlivých vedoucích odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje od 

začátku roku 2018 společně se jmény těchto zaměstnanců tak, aby byla ke každému jménu jednoznačně 

přiřazena výše odměny, která byla danému zaměstnanci vyplacena. Informace uvádějte prosím po 

měsících.“. Odpověď odeslána 30. 7. 2020 (odpověď byla anonymizována – vydáno rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti. Opravný prostředek – NE.  



Naše č. j.: KUJCK 130412/2020 Sp. zn.: KHEJ 126824/2020/kakr SO 
 

Stránka 3 z 3 
 

4. Žadatel: fyzická osoba, datum podání: 11. 8. 2020, žádost ve znění (mimo jiné): Jaká je výše mzdy a odměn 

paní JUDr. Matulové, vyplacených od r.2017 do současnosti? Jaká je výše mzdy a odměn Ing. Tomšíka 

vyplacených od r.2017? Jaká je výše mzdy a odměn Ing. Chmela vyplacených od r. 2017? Jaká je výše mzdy 

a odměn Ing. Průchy vyplacených od r. 2015?  Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 25. 8. 2020; opravný 

prostředek – ANO a to odvolání ze dne 9. 9. 2020; odvolání zamítnuto a postup KÚ potvrzen Ministerstvem 

vnitra dne 9. 10. 2020.  

 

ad 2) 

Krajský úřad Jihočeského kraje neobdržel v roce 2019 žádost od výše uvedeného žadatele. V 2020 pak obdržel 

jednu žádost viz odpověď ad 1) rok 2020 - bod 2 . 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 

 


