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Žádost o poskytnutí informací týkající se finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

 

Dne 22.01.2019 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 požadovala  

poskytnutí následujících informací: 

,,1) Kolik kraj v loňském roce investoval do sportu? 

2) Kolik kraj v loňském roce investoval do kultury? 

3) Kolik je plat paní hejtmanky a kolik jí v loňském roce bylo vyplaceno na odměnách?“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že údaje uvedené u Ad 1) a Ad 2) jsou výdaje financované z krajských 

peněz, tj. bez finančních prostředků státního rozpočtu.  

 

Ad 1) V oblasti sportu poskytl Karlovarský kraj v roce 2018 dotace cizím subjektům v celkové výši 

33,5 mil. Kč, z toho 3,2 mil. Kč činily investiční dotace. Jednalo se o investiční dotace spolkům  

na údržbu sportovišť. Dále Karlovarský kraj vydal v roce 2018 částku ve výši 1,2 mil. Kč na zajištění 

zimní olympiády dětí a mládeže (neinvestiční výdaje). 

 

Ad 2) V oblasti kultury (včetně ochrany památek) poskytl Karlovarský kraj v roce 2018 dotace cizím 

subjektům v celkové výši 49,5 mil. Kč. Veškeré tyto dotace byly neinvestiční. Dále kraj financoval 

své příspěvkové organizace v oblasti kultury (muzea, galerie, krajská knihovna, císařské lázně). 

Příspěvkové organizace Karlovarského kraje obdržely v roce 2018 od svého zřizovatele provozní 

příspěvky v souhrnné výši 113,6 mil. Kč a příspěvky do fondů investic ve výši 13,4 mil. Kč. Dále jim 

kraj poskytl finanční prostředky ve výši 2,9 mil. Kč na předfinancování projektů spolufinancovaných 

z EU. Ze svého rozpočtu dále kraj v roce 2018 vynaložil 1,4 mil. Kč na projekt Ochrana, zefektivnění 

správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny a 714 tis. Kč na projekt 

Revitalizace Císařských lázní.  

 

Ad 3) Paní hejtmanka nepobírá plat, ale v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a Nařízením 

vlády ČR č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, oba ve znění 

pozdějších předpisů, pobírá odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva. Odměna paní hejtmanky  

Karlovarského kraje byla v roce 2018 stanovena v souladu s výše uvedenými předpisy, které jsou 

veřejně přístupné. Žádné jiné mimořádné nebo roční odměny nebyly paní hejtmance za rok 2018 

vypláceny. 

 

 

 

      


