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

Vážený pane doktore, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 23. 6. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. 6. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

seznam všech ředitelů či ředitelek vašeho krajského úřadu, kteří působili na krajském úřadu od 12.11.2000 

dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, 

v případě, že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl hejtmanem odvolán 

(zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ministra vnitra), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, 

zemřel či nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti. 

Žádám Vás tytéž informace o případných osobách pověřených řízením krajského úřadu po dobu, kdy nebyl 

ředitel krajského úřadu jmenován. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a níže zasíláme seznam všech ředitelů Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří 

působili na krajském úřadu od 12.11.2000 dosud: 

PhDr. Stráský Jan – 1.1.2001 – 31.12.2006 

JUDr. Průša Luboš – 1.1.2007 – 9.11.2012 

JUDr. Ing. Holátko Petr – pověřen vedením od 10.11.2012 – 14.12.2012 

JUDr. Kučera Milan, Ph.D. – 15.12.2012 – 31.7.2021 

JUDr. Glaser Lukáš – pověřen vedením od 1.5.2021 

Všichni tři výše uvedení ředitelé (kromě pověřených vedením) byli do svých funkcí jmenováni se souhlasem 

ministra vnitra a později sami rezignovali (vzdali se funkce).  

Pan Stráský byl členem ODS, pan Průša nejprve rovněž ODS, později pak Jihočeši 2012. 

Pánové P. Holátko, M. Kučera a L. Glaser nebyli v době zastávání pozice členy žádné politické strany. 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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