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Odpověď na žádost o poskytnutí informací  

 

Dne 02.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požádala  

o „informace týkající souhrnu zpráv o výsledcích kontrol provedených odborem zdravotnictví  

a sociálních služeb krajskému úřadu v rámci přenesené působnosti zejména podle zákonu 372/2011 

Sb., zákona o zdravotnických službách, a podle § 78, 82 zák č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních 

službách. 

Konkrétně žádám o poskytnutí těchto informací: 

1. kopii plánu veřejnoprávních kontrol krajského úřadu nebo na základě pokynu ředitele krajského 

úřadu, zejména plán kontrol dodržování zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby, plán kontrol 

poskytovatelů sociálních služeb dle § 78, 82 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách za 

kontrolované období I, II pololetí 2012, I, II pololetí 2013, I, II pololetí 2014, I, II pololetí 2015, I, II 

pololetí 2016. 

2. Souhrnnou zprávu o výsledcích výši uvedených kontrol za kontrolované období I, II pololetí 2012, 

 I, II pololetí 2013, I, II pololetí 2014, I, II pololetí 2015, I, II pololetí 2016“. 

 

K Vaší žádosti Vám v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ zasíláme odkaz na konkrétní internetové 

stránky Krajského úřadu Karlovarského kraje, na kterých jsou uvedeny plány kontrol za roky  

2014 – 2018 a souhrnné zprávy o výsledcích kontrol v přenesené působnosti za roky 2014 - 2017: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/informace-kontroly/Informace-o-

kontrolach.aspx.  

 

Plány kontrol a vyhodnocení kontrol v přenesené působnosti za období I. a II. pololetí roku 2012  

a I. a II. pololetí roku 2013 posíláme v příloze této odpovědi na Vaši žádost. 

 

 

S pozdravem    

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Plán kontrol za období (I a II pololetí 2012) 

Příloha č. 2 – Plán kontrol za období (I a II pololetí 2013) 

Příloha č. 3 – Vyhodnocení kontrol za období (2012, 2013) 
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