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Žádost o poskytnutí informací týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 24. 05. 2018 jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o následující informace:  

,,Za každý kalendářní rok; pro roky 1993 – 1999 

- Počet obdržených žádostí o informace 

- Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného 

subjektu 

- Počet žádostí o informace vyřízených poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace vyřízených neposkytnutím informace 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených neposkytnutím informace 

- Počet žádostí o informace vyřízených částečným poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených částečným poskytnutím informace 

Za každý kalendářní rok; pro roky 2000 – 2017: 

- Počet obdržených žádostí o informace 

- Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného 

subjektu 

- Počet žádostí o informace vyřízených odložením žádosti 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených odložením žádosti 

- Počet žádostí o informace vyřízených poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

- Počet žádostí o informace vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

 

 

 



 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

Za první čtvrtletí kalendářního roku 2018: 

- Počet obdržených žádostí o informace 

- Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného 

subjektu 

- Počet žádostí o informace vyřízených odložením žádosti 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených odložením žádosti 

- Počet žádostí o informace vyřízených poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených poskytnutím informace 

- Počet žádostí o informace vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

- Počet žádostí o informace vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

- Počet žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu 

vyřízených vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti“.  

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v příloze odpovědi na Vaši žádost zasíláme tabulku, ve 

které je zaznamenáno období od roku 2012 do 4. 8. 2018 s požadovanými informacemi.  

 

Co se týká období 1993 – 1999 uvádíme, že Krajský úřad Karlovarského kraje vznikl 31. 12. 

2002.  

 

Požadovené informace za období let 2002 až 2011 Vám poskytnout nemůžeme, a to z důvodu 

jejich předání do centrální spisovny a provedení následné skartace, kdy skartační lhůta pro 

tento druh písemností činí 5 let.  

 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
Příloha: 

Příloha č. 1  


