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Žádost o poskytnutí informací týkající se oblasti  personální a BOZP  
 

Dne 02.12.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal o poskytnutí 

následujících informací: 

 

„1) Rozpočet v roce 2019 – průřezový a odvětvový, kapitálové výdaje, plán rozpočtu na rok 2020. 

2) Jmenný seznam zvolených zastupitelů v aktuálním stavu – jméno, příjmení, titul, rok narození, vznik 

a zastávaná funkce, politická příslušnost. 

3) Jmenný seznam zaměstnanců Krajského úřadu od úrovně statutárního zástupce do úrovně 

vedoucího oddělení – Jméno, příjmení, titul, vznik a zastávaná funkce, rok narození, odbornost (USO, 

VŠ) v aktuálním znění. 

4) Organizační struktura Krajského úřadu, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, to 

vše v aktuálním znění. 

5) Předpisy BOZP – určení rizik pro pracoviště, požární poplachové směrnice, hygienické předpisy 

v oblasti ochrany zaměstnanců, školení a předpis v oblasti ochranných prostředků, čistících a 

úklidových prostředků, to vše v aktuálním znění. 

6) Vnitřní předpisy na ochranu osobních údajů, monitorování osob, ochrana informačních 

elektronických systémů, to vše v aktuálním znění. 

7) Jmenný seznam externích pracovníků oblasti právních služeb, ekonomiky a ostrahy majetku – název 

externisty, sídlo IČO, odpovědný zástupce, předmět plnění, finanční ohodnocení, vznik a doba 

smluvního vztahu, to vše v aktuálním znění. 

8) Jmenný seznam poradců pro všechny orgány a útvary povinného subjektu – Jméno, příjmení, titul, 

rok narození, odbornost, zařazení poradce v organizační struktuře, doba trvání, vznik, finanční 

ohodnocení, to vše v aktuálním stavu. 

9) Jmenný seznam zřizovaných subjektů – název, adresa, IČO, odpovědný zástupce, předmět činnosti, 

kontakty (webové stránky, e-mail). 

10) Rozsah spolupráce s vězeňskou službou ČR – název projektu, zaměření, odpovědná osoba, 

hodnota projektu, doba realizace, finanční spoluúčast jiných subjektů či fondů, včetně plánovaných 

projektů“. 

 

 

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

 

Ad 7) Krajský úřad Karlovarského kraje využívá služby následujících externích pracovníků z řad 

advokátů, ekonomiky a ostrahy majetku k 16.12.2019: 

 

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

Loket, IČO 66251508. 
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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.  

 

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. 

 

 

U informací pod body č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 jsme Vás dopisem č.j. e dne 17.12.2019  

vyzvali k úhradě za poskytnutí informací. 

 

K informaci pod bodem 8, 10 Vám zasíláme rozhodnutí č.j. e dne 17.12.2019. 

 

S pozdravem 

 

 

 

     


