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

Vážená paní magistro, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 6. 8. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 8. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši platů vašich zaměstnanců. 

2. Žádal žadatel o platy všech či pouze vybraných zaměstnanců? 

3. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců? 

4. Informace o platech byly/nebyly poskytnuty.  

5. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti 

neposkytnutí informace odvolal. 

6. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši odměn vašich zaměstnanců. 

7. Žádal žadatel o výši odměn všech či pouze vybraných zaměstnanců? 

8. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců? 

9. Informace o výši odměn byly/nebyly poskytnuty.  

10. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti 

neposkytnutí informace odvolal. 

11. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - profesní životopisy vašich zaměstnanců. 

12. Bylo příp. takové žádosti o informace vyhověno? Pokud byla odmítnuta, z jakého důvodu? 

13. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o jakékoliv informace o jednom vašem 

konkrétním zaměstnanci? 

14. Jaký důvod žadatel uváděl k potřebě získání takových informací? 

Výše uvedené informace žádám za roky 2018, 2019, 2020. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1)  celkem 10 žádostí o výši platu: rok 2018: 3 žádosti; rok 2019: 4 žádosti: rok 2020: 3 žádosti 

ad 2)  rok 2018:   

• žádost č. 1 - Platové poměry managementu (hejtman, náměstci, ředitel úřadu) za rok 2017, průměrný 

měsíční plat brutto u zaměstnanců povinného subjektu v roce 2017. 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 6. 8. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 89225/2021  

Sp. zn.: KHEJ 88618/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 10. 8. 2021  
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• žádost č. 2 - Výše platu a odměn za rok 2017 u vedoucích pracovníků - odborů, oddělení a podobně - 
v oblasti zdravotnictví / sociálních záležitostí; výše platu a odměn za rok 2017 u vedoucích pracovníků 

- odborů, oddělení a podobně - v oblasti školství; výše platu a odměn za rok 2017 u vedoucích 

pracovníků - odborů, oddělení a podobně - v oblasti informatiky; výše platu a odměn za rok 2017 

u ředitele/ředitelky krajského úřadu. 

• Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1. 7. 2018, platové podmínky managementu 

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

zaměstnanců povinného subjektu k 1. 7. 2018.  

rok 2019: 

• Žádost č. 1 - Informace o celkových měsíčních nákladů zaměstnavatele („super hrubá mzda) a počet 

zaměstnanců za období 01/2017 až 01/2019 na odboru regionálního rozvoje, územního plánování 

a stavebního řádu a odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.  

• Žádost č. 2 - Celková výše (suma) veřejných prostředků (plat, odměny, náhrady atp.) vyplacených 

řediteli krajského úřadu v roce 2018.  

• Žádost č. 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.  

• Žádost č. 4 - Informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající 
pod Krajský úřad Jihočeského kraje, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových 

tříd. Výše zmíněné informace požaduji za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  

rok 2020: 

• Žádost č. 1 - Počet zaměstnanců úřadu; Celkový počet odpracovaných hodin; Souhrn superhrubých 

mezd za leden, únor, březen 2020  

• Žádost č. 2 - 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.  

• Žádost č. 3 - 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.  

• Žádost č. 4 - 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?  

ad 3)   V 9 žádostech byly požadovány údaje u konkrétních zaměstnanců, v 1 žádosti byly požadovány 

informace v anonymizované podobě. 

ad 4) a 5)  

rok 2018: 

žádost č. 1- Informace poskytnuty. 

žádost č. 2 – Informace částečně poskytnuty (zaměstnanci udělili souhlas s poskytnutím); částečně informace 

odmítnuty (zaměstnanci neudělili souhlas s poskytnutím); opravný prostředek – ne. 

žádost č. 3 – Informace poskytnuty. 

rok 2019: 

Žádost č. 1 – Informace poskytnuty. 

Žádost č. 2 – Žádost byla odložena kvůli nedoplnění ze strany žadatele. Opravný prostředek – ne. 

Žádost č. 3 – Žádost byla odložena pro neuhrazení výzvy k úhradě nákladů. opravný prostředek – ne. 

Žádost č. 4 – Informace poskytnuty. 
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rok 2020: 

Žádost č. 1 – Informace poskytnuty. 

Žádost č. 2 – Informace poskytnuty. 

Žádost č. 3 – Informace poskytnuty anonymizované. Opravný prostředek – ne. 

Žádost č. 4 – Informace neposkytnuty, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Opravný prostředek – ano 

a to odvolání; odvolání zamítnuto a postup KÚ potvrzen Ministerstvem vnitra. 

ad 6) celkem 5 žádostí o výši odměn: rok 2018: 1 žádost; rok 2019: 1 žádosti: rok 2020: 3 žádosti 

ad 7, 8, 9, 10) viz předchozí body 2) až 5) 

ad 11) rok 2018: 1 žádost rok 2019: 0 žádostí rok 2020: 3 žádosti  

ad 12) Žádostem bylo vyhověno. 

ad 13) V uvedeném období žádná žádost. 

ad 14) V uvedeném období žádná žádost. 

     

S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

 
 


