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Žádost o poskytnutí informací týkající se personální oblasti  
 

 

Dne 16.05.2019 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 požádal  o poskytnutí 

následujících informací v personální oblasti: 

 

„1) Jmenný seznam 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 adhézním 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. 
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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 zaměstnanců i externích 

spolupracovníků, srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2018 a k 1.5.2019).“ 

 

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 následujících externích pracovníků z řad 

advokátů, soudních exekutorů a bezpečnostní služby k 1.5.2019: 

 

Mg. Miloš Dvořák, soudní exekutor - exekutorský úřad Sokolov, se sídlem: Zahradní 328/42, 357 33  

Loket, IČO 66251508. 

Úhrada za služby exekutorské kanceláře je prováděna povinnými osobami (tedy dlužníky), 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.  

 

LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., Václavská 316/12, 120 00  Praha, IČO 05180104 

Konzultace ve věci pracovněprávní problematiky rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem 

pověřeným zastupováním vedoucího odboru. Objem finančních prostředků není stanoven jako roční, 

ale maximální za šlužby ve výši 49.000,- Kč. 

 

JUDr. Pavel Tomek, advokát, Polská 4, 360 20  Karlovy Vary, IČO 61792977 

Zpracování právního stanoviska ve věci dodatku smlouvy předložené společností Energie stavební  

a báňská a.s. a problematiky možného prodloužení doby zhotovení díla. Objem finančních prostředků 

není stanoven jako roční, ale maximální za služby ve výši 49.000,- Kč. 

 

Advokáti–Říčka s.r.o., Litevská 1174/8, 100 00  Praha 10 – Vršovice, IČO 01812912 

Právní služby ve věci pracovněprávní problematiky. 

 

 

Ad 6) K Vašemu dotazu sdělujeme následující: 

 

Projekt ,,Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti lidských zdrojů dle NSK“ s registračním číslem 

CZ.1.07/3.2.12/04.0024 

Podezřelý: neznámé osoby 

Oznámení podáno na základě kontroly.  

Podezření ze spáchání trestného činu podle § 159a odst. 1 trestního řádu. 

Výsledek šetření Policie ČR – vydáno usnesení věc odložit. 

 

15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 

Oznamovatel: Karlovarský kraj 

Podezřelý: neznáme osoby 

Oznámení podáno na základě kontroly. 

Podezření ze spáchání trestného činu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku a poškození finančních 

zájmů EU dle § 260 odst. 1 trestního zákoníku 

Výsledek šetření Policie ČR – postoupeno k šetření na Krajské státní zastupitelství v Plzni. 
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Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., 

Oznamovatel: Karlovarský kraj 

Podezřelý: neznáme osoby 

Oznámení podáno na základě kontroly. 

Podezření ze spáchání trestného činu podle § 212 odst. 1 a 2 trestního zákoníku 

Výsledek šetření Policie ČR – šetření bylo odloženo. 

 

Centralizace lékařské péče - Nemocnice Karlovy Vary 

Oznamovatel: Karlovarský kraj 

Podezřelý - neznámé osoby 

Oznámení podáno na základě auditu operace projektu Karlovarského kraje - Centralizace lékařské 

péče v nemocnici v Karlových Varech. 

Podezření ze spáchání trestného činu podle § 220 a 221 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

v platném znění. 

Výsledek šetření Policie ČR - nebylo zjištěno pochybení 

 

Padělání a pozměňování veřejné listiny - vysokoškolského diplomu 

Podezřelý - neznámé osoby 

Oznámení podáno na základě oznámení neznámé osoby. 

V dané věci proběhlo soudní řízení, jehož účastníkem Karlovarský kraj nebyl, nemá tedy ani 

informace, kdo byl obviněným, ani s jakým výsledkem bylo soudní řízení ukončeno. 

 

Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí 

Oznamovatel: Karlovarský kraj 

Podezřelý: Neznámé osoby 

Oznámení podáno na základě auditu operace projektu Karlovarského kraje - Lineární urychlovač pro 

nemocnici v Chebu - přístavba zázemí. 

Podezření ze spáchání  některého z trestných činů podle zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění. 

Výsledek šetření Policie ČR - trestní věc podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě 

cizího majetku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel bylo odloženo 20.06.2018 

 

Parkovací stání - uzavření nevýhodné smlouvy z hlediska  hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

Oznamovatel: Karlovarský kraj 

Podezřelý: neznámé osoby 

Oznámení podáno na základě jednání Rady Karlovarského kraje dne 20.03.2017 při projednávání 

ukončení smlouvy o pronájmu parkovacích prostor, neboť rada došla k závěru, že v případě uzavření 

smlouvy nebylo postupováno v souladu s požadavky na hospodárnost, efektivnost a účelnost  

při vynakládání veřejných prostředků. 

Výsledek šetření Policie ČR - nebylo prokázáno, oznámení odloženo. 

 

U informací pod body č. 1, 2, 3, 5, 7 jsme Vás dopisem č.j. ze dne 22.05.2019  

vyzvali k úhradě za poskytnutí informací. 

 

K informacím pod body 8) - 10) Vám zasíláme rozhodnutí č.j. ze dne 28.05.2019. 

 

S pozdravem 

 

 

         

     


