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

Vážený pane Králíku, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 3. 4. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 4. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

- od jakého roku pracují ve vedoucích pozicích vedoucí na odborech zdravotnictví, školství a informatiky (odboru 

i oddělení) 

- jakým způsobem byli do funkce vybráni (výběrové řízení, bez výběrového řízení, pověřeni vedením) 

- zda je nutné pro práci vedoucího odboru/oddělení projít výběrovým řízením či stačí jmenování 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad odrážka č. 1) 

odbor zdravotnictví (vedoucí odboru a celkem 2 vedoucí oddělení) 

vedoucí 1         od roku 2006 

vedoucí 2         od roku 2002 

vedoucí 3         od roku 2003 

 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy (vedoucí odboru a celkem 5 vedoucích oddělení)  

vedoucí 1         od roku 2012 

vedoucí 2         od roku 2021 

vedoucí 3         od roku 2020 

vedoucí 4         od roku 2012 

vedoucí 5         od roku 2014 

vedoucí 6         od roku 2015 

 

odbor informatiky (vedoucí odboru a celkem 3 vedoucí oddělení) 

vedoucí 1         od roku 2002 

vedoucí 2         od roku 2003 

vedoucí 3         od roku 2002 

vedoucí 4         od roku 2013 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 3. 4. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 41824/2021  

Sp. zn.: KHEJ 38968/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 13. 4. 2021  
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ad odrážka č. 2) 

Všichni vedoucí byli vybráni na základě vyhlášeného výběrového řízení na danou pozici, pouze v jednom případě 

v odboru informatiky byl zaměstnanec na vedoucí místo převeden na základě dohody o změně pracovní smlouvy 

(jedná se v tomto případě o tzv. neúřednické pracovní místo). 

 

ad odrážka č. 3) 

Pokud jde o vedoucí pracovní místo úředníka, je výběrové řízení pro jmenování zaměstnance do této pozice 

podmínkou (zák. č. 312/2002 Sb.). 

 

S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 


