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Žádost o poskytnutí informací týkající se personální oblasti a oblasti BOZP  

a informatiky 
 

Dne 03. 08. 2018 byla zprostředkovatelem poštovních služeb doručena Vaše žádost  

o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Vaše žádost se týkala dvou oblastí informací, kdy jednu 

oblast jste nazval personální oblastí a druhou oblastí byla BOZP a informatiky. 

 

A. 

V rámci žádosti o informace v oblasti personální jste požádal o následující konkrétní 

informace: 

 

,,1) Jmenný seznam vedených funkcionářů kraje včetně jmenného seznamu členů orgánů kraje 

v auktuálním znění (jména, 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 1.7.2018, platové podmínky 

managementu povinného subjektu (hejtman, náměstci, ředitel kanceláře hejtmana), průměrná 

měsíční mzda brutto zaměstnanců povinného subjektu k 1.7.2018. 

4) Jmenný seznam externích pracovníků povinného subjektu z řad advokátů, soudních 

exekutorů a bezpečnostní služby k 1.7.2018 (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 

2015, 2016, 2017 a k 1.7.2018 (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 subjektu 

v adhézním řízení, aktuální stav). 

7) Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem s rozlišením podle typu činnosti 

(název, IČO, adresa, statutárná 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. 
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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, odpovědná osoba, popis činnosti, kapacita osob, počet zaměstnancůi externích 

spolupracovníků, srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2015, 2016, 2017  

a k 1.7.2018).“ 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že poskytujeme pouze informace, na které můžeme 

odpovědět ihned bez potřebné časové kapacity na vyhledávání: 

 

Ad 4) Krajský úřad Karlovarského kraje využívá služby externích pracovníků k 1.7.2018  

ve složení: 

Mg. Miloš Dvořák, soudní exekutor - exekutorský úřad Sokolov, se sídlem: Zahradní 328/42, 

357 33  Loket, IČO 66251508. 

Úhrada za služby exeturské kanceláře je prováděna povinnými osobami, exekuce jsou 

prováděny prostřednictvím exekutorské kanceláře výjimečně, není stanoven žádný objem 

finančních prostředků. 

 

JUDr. Jan Kollár, se sídlem Obce Ležáky 972, 356 01 Sokolov, IČO: 71330852. 

Zastupuje Karlovarský kraj jako poškozený subjekt, úhrada bude prováděna dle případných 

počtů úkonů, objem finančních prostředků není stanoven jako roční, ale maximální za celé 

zastupování ve výši 250.000,- Kč.  

 

Ad 6) Trestní oznámení na osoby, jejichž činnost souvisela s plněním úkolů povinného 

subjektu v letech 2015 - 1.7.2018 nebyla podána žádná. 

 

Ad 8) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

Ad 9) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

Ad 10) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

U informací pod body č. 1, 2, 3, 5, 7 žádáme dopisem č.j. ze den 14. 08. 2018  

o úhradu za poskytnutí informací. 

 

B.  

V rámci žádosti o informace v oblasti BOZP a informatiky jste požádal o následující 

konkrétní informace: 

 

,,1) Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2018, 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 s dosahem na novou právní úpravu 

komunitárního práva. 

5) Plán činností a úkonů na rok 2018 v aktuálním znění. 

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.). 
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7) Metodika a realizace opatření ochrany osob, přicházející do kontaktu s veřejnosti 

v místech působnosti povinného subjektu (bakteriologické a mykologické vyšetření prostor, 

dekontaminace, hygienické prostředky apod.) k zamezení přenosu infekčních nemocí  

a zoonóz, cílová skupina, četnost, kontroling. 

8) Působnost spolků i odborových organizací u povinného subjektu v aktuálním znění (název, 

IČO, sídlo, typ a zaměření, působnost, statut) včetně aktuálního znení kolektivní smlouvy.“ 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že poskytujeme pouze informace, na které můžeme 

odpovědět ihned bez potřebné časové kapacity na vyhledávání: 

 

Ad 4) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

Ad 5) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

Ad 7) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

Ad 8) Krajský úřad Karlovarského kraje nedisponuje s požadovanými informacemi. 

 

U informací pod body č. 1, 2, 3, 6 žádáme dopisem č.j. ze den 14. 08. 2018  

o úhradu za poskytnutí informací. 

 

Jelikož poskytnutí informací k ostaním bodům Vaší žádosti  je časově náročné, ve druhém 

dopise sp.zn. Vám zasíláme výzvu k úhradě s podrobným vyčíslením nákladů. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

    

     


