
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmanky 
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 

dne 16. 5. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše dvě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 5. 2019 – 1. personální oblast 

a 2. oblast BOZP a informatiky, v nichž požadujete poskytnutí následujících informací: 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ – PERSONÁLNÍ OBLAST: 

1) Jmenný seznam vedených funkcionářů kraje včetně jmenného seznamu členů orgánů kraje v aktuálním znění 
(jméno, příjmení, funkce, datum vzniku, politická příslušnost, rok narození). 

2) Jmenný seznam zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním znění (jméno, příjmení, funkce, 
vznik pracovního poměru, rok narození). 

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. 

4) Jmenný seznam externích pracovníků povinného subjektu z řad advokátů, soudních exekutorů a bezpečnostní 
služby k 1. 5. 2019 (název, IČO, sídlo, odpovědní zástupce, druh externí spolupráce, způsob odměňování, 
stanovený limit objemu finančních prostředků na rok 2018, datum ukončení smluvního vztahu, opce, pověřený 
zástupce za povinný subjekt). 

5) Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu za rok 2018 (druh stížnosti, 
způsob vyřízení, rozlišení na oprávněné, částečně oprávněné, nedůvodné). 

6) V kolika případech podával zástupce povinného subjektu trestní oznámení na osoby, jejichž činnost souvisela 
s plněním úkolů povinného subjektu za rok 2015, 2016, 2017 a k 1. 7. 2018 (oznamovatel, podezřelá osoba, 
druh činnosti, výsledek šetření, postavení povinného subjektu v adhezním řízení, aktuální stav). 

7) Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem s rozlišením podle typu činnosti (název, IČO, 
adresa, statutární zástupce, kontakt) v aktuálním stavu. 

8) Popis součinnosti s orgány Vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci působnosti 
povinného subjektu (název projektu nebo aktivity, odpovědná osoba, popis činnosti, zástupce Vězeňské služby 
ČR, objem finančních prostředků, termíny realizace. 

9) Připravenost povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu v rámci kraje. 

10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou pomoc 
v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí v aktuálním stavu (název, IČO, sídlo, odpovědné osoba, popis 
činnosti, kapacita osob, počet zaměstnanců i externích spolupracovníků, srovnávací tabulka žadatelů a klientů 
za rok 2018 a k 1. 5. 2019). 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 16. 5. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 63209/2019  

Sp. zn.: KHEJ 57172/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 18. 9. 2019  

*KUCBX00T1PL4*
KUCBX00T1PL4 
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace Vám zasíláme v jednotlivých přílohách tohoto sdělení 

v následujícím členění: 

ad 1)  Jmenný seznam vedených funkcionářů kraje včetně jmenného seznamu členů orgánů kraje v aktuálním 

znění 

 Příloha č. 1: Složení Zastupitelstva Jihočeského kraje 

ad 2)  Jmenný seznam zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním znění 

 příloha č. 2: Jmenný seznam vedoucích zaměstnanců 

ad 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. 

Celkový počet zaměstnanců ke dni 1. 5. 2019 činí - 525 

Výše měsíčních odměn hejtmanky a náměstků hejtmanky Jihočeského kraje se řídí platným 

Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků (příloha č. 3: Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.) a je stanovena následovně: 

Funkce Měsíční stanovená odměna v roce 2019 (Kč) 

Hejtmanka 121 067 

Funkce Měsíční stanovená odměna v roce 2019 (Kč) 

Náměstek hejtmanky A 
106 539 

Náměstek hejtmanky B 
106 539 

Náměstek hejtmanky C 
106 539 

Náměstek hejtmanky D 
106 539 

 

V případě informace ohledně měsíčního přiznaného platu vedoucího odboru kancelář hejtmanky 

k datu 1. 5. 2019, tato informace nebude poskytnuta, jelikož dotčená osoba po vyžádání svého 

vyjádření nedala k poskytnutí požadované informace souhlas. 

 

Průměrný měsíční mzda (brutto) zaměstnanců Jihočeského kraje k 1. 5. 2019 činí 36 138,- Kč 

(jedná se o průměrný přiznaný plat včetně managementu za období 01 – 04 / 2019. 

ad 4)  Jmenný seznam externích pracovníků 

Bezpečnostní služba, IČO 28633431, společnost IPO PRIMO s. r. o.,  Kalvodova 
816/8,  70900 Ostrava, jednatelé: Ing. Radim Nováček, PaedDr. Hana Nováčková, Kajetán 

Kučera;  

ad 5)  Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu za rok 2018… 

Za rok 2018 eviduje Krajský úřad Jihočeského kraje celkem 6 stížností, z toho: 

- 5 nedůvodných – druh – na nesprávný úřední postup správního orgánu (nebyl shledán)  

- 1 důvodná – druh -  na nedodržení lhůty k vyřízení ve věci územního řízení - překročení 

lhůty k vyřízení o 9 dnů,  

Způsob vyřízení – vždy písemně, do 60 dnů 

Stížnosti na funkcionáře Jihočeského kraje neevidujeme žádné. 
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ad 6)  V kolika případech podával zástupce povinného subjektu trestní oznámení na osoby, jejichž činnost 

souvisela s plněním úkolů povinného subjektu 

 Krajský úřad Jihočeského kraje nepodal za požadované období žádné trestní oznámení. 

ad 7)  Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem 

 příloha č. 4: Krajem zakládané a zřizované organizace 

ad 8)  Popis součinnosti s orgány Vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci působnosti 

povinného subjektu 

 Jihočeský kraj aktuálně žádný projekt spolupráce s Vězeňskou služnou neregistruje. 

ad 9)  Připravenost povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu v rámci 

kraje. 

Územně plánovací dokumentace kraje neřeší v současné době žádný záměr týkající se zřízení 

vězeňského zařízení nadmístního významu na území Jihočeského kraje, v letošním roce byl 
uplatněn podnět k vymezení plochy nadmístního významu pro vězeňské zařízení Všechov ve  

4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu 

v minulosti neřešil a ani v současné době neřeší v postavení odvolacího orgánu ve vztahu 
k stavebním úřadům působícím na území JčK (odvolání týkající se zřizování resp. umisťování 

vězeňských zařízení) žádný takový záměr.  

V této souvislosti je nutno upozornit na ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, dle 
kterého působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci územního rozhodování, u staveb 

Vězeňské služby a jejích organizačních složek vykonává Ministerstvo spravedlnosti.   

ad 10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou pomoc 

v gesci povinného subjektu 

Jihočeský kraj nemá žádný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální či jinou 

pomoc. Toto není v gesci povinného subjektu. 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ V OBLASTI BOZP A INFORMATIKY: 

1) Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2019, kapitálové výdaje a plánované investice 
(název činnosti, popis, objem finančních prostředků, doba realizace, finanční spoluúčast cizích subjektů). 

2) Organizační řád v aktuálním znění včetně organizační struktury povinného subjektu. 

3) Předpisy BOZP v aktuálním znění. 

4) Předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a elektronické evidence s dosahem na novou právní úpravu 
komunitárního práva, úplné znění v aktuálním stavu. 

5) Právní, technická a organizační opatření pro přístup osob se zdravotním postižením k činnosti povinného 
subjektu (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením apod.). 

6) Jmenovitý aktuální seznam nemovitého majetku ve vlastnictví nebo správě povinného subjektu s uvedením 
typu stavby nebo pozemku, parc. číslo, popisné číslo, stručný popis a způsob užívání (administrativa, obchody 
apod.). 

7) Působnost spolků i odborových organizací u povinného subjektu v aktuálním znění (název, IČO, sídlo, typ a 
zaměření, působnost, statut) včetně aktuálního znění kolektivní smlouvy nebo jiného zakladatelského 
dokumentu. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace Vám zasíláme v jednotlivých přílohách tohoto sdělení 

v následujícím členění: 

ad 1)  Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2019 

 Příloha č. 1: Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 
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ad 2)  Organizační řád v aktuálním znění včetně organizační struktury povinného subjektu 

Příloha č. 2: Organizační řád Krajského úřadu Jihočeského kraje č. Ř/2/REDI, platnost od 

1. 4. 2019 

ad 3)  Předpisy BOZP v aktuálním znění 

Příloha č. 3: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci č. RŘ/81/REDI, platnost od 20. 11. 2017 

ad 4)  Předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a elektronické evidence s dosahem na novou právní úpravu 

komunitárního práva, úplné znění v aktuálním stavu. 

Příloha č. 4: Systém zpracování a ochrany osobních údajů č. RŔ/98/REDI, platnost od 15. 5. 

2018 

ad 6)  Právní, technická a organizační opatření pro přístup osob se zdravotním postižením k činnosti povinného 

subjektu (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením apod.). 

 Všechny vchody do budov Krajského úřadu I. (ulice u Zimního stadionu) a II. (ulice B. 

Němcové) jsou bezbariérově přístupné. V objektech KÚ I. a KÚ II. je umístěn bezbariérový 
přístup na WC v 1. np. A v budově KÚ I. WC pro postižené osoby ještě ve 4. np. Sociální 

zařízení jsou doplněna výbavou pro ZTP. Všechny kanceláře a zasedací místnosti jsou 
bezbariérově přístupné. Případné výškové rozdíly na chodbách jsou zajištěny objízdnou 

trasou nebo plošinou pro imobilní osoby. 

ad 6) Jmenovitý aktuální seznam nemovitého majetku ve vlastnictví nebo správě povinného subjektu 

s uvedením typu stavby nebo pozemku, parc. číslo, popisné číslo, stručný popis a způsob užívání 

(administrativa, obchody apod.). 

Dne 31. 5. 2019 odeslána Výzva k úhradě nákladů za poskytnutí informací 

čj. KUJCK 60559/2019, sp. zn. KHEJ 51172/2019/kakr SO. 

ad 7) Působnost spolků i odborových organizací u povinného subjektu v aktuálním znění (název, IČO, sídlo, 

typ a zaměření, působnost, statut) včetně aktuálního znění kolektivní smlouvy nebo jiného 

zakladatelského dokumentu. 

 Příloha č. 5 Kolektivní smlouva na roky 2017 – 2019 

U Jihočeského kraje nepůsobí žádný spolek. Na území Jihočeského kraje jich působí celá 

řada, ale žádný z nich není přímo zřizovaný Jihočeským krajem. 

 
S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup 

vedoucí odboru 
 

Příloha 

 
9x dle textu 


