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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 82078/2017
spisový znak: KHEJ 75629/2017/kakr/3

datum: 30.06.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 18.06.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18.06.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
vztahující

se

k

uvedenému

článku

https://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-se-pripojil-k-projektu-ticha-linka-

aktuality-6850.html
- v jakém režimu je poskytována služba Tichá linka v úřadovnách Jihočeského kraje (v režimu státní podpory, v režimu veřejné
podpory, v režimu sociální služby....)
- jaká je dohodnutá sazba kterou hradí Jihočeský kraj provozovateli Tiché linky za zajištění tlumočníka či přepisovatele?
Po případně jak je daná služba finančně zajištěna.
- kdo je provozovatelem Tiché linky?
- jsou veškerá dohodnutá pravidla provozu Tiché linky v souladu s EU pravidly hospodářské soutěže?
- je úřad z hlediska toho, že uzavřel dohodu s provozovatelem Tiché linky bezbariérový? Tedy osoba se sluchovým postižením
neřeší nepříznivou situaci na úřadě?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

- Tichá linka v úřadovnách Jihočeského kraje funguje v režimu sociální služby.
- Vzhledem k tomu, že Tichá linka funguje v režimu sociální služby, je poskytována osobám s postižením sluchu v úřadovnách
KÚ zdarma. Sociální služba – tlumočnické služby, pod kterou Tichá linka spadá, je financována z dotací MPSV, dále
z krajských či městských dotací.
- Provozovatelem Tiché linky je organizace Tichý svět.
- Ano, veškerá dohodnutá pravidla provozu Tiché linky jsou v souladu s EU pravidly hospodářské soutěže.
- Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Tichým světem vyšel vstříc osobám s postižením sluchu, aby měly možnost
bezbariérové komunikace na úřadovnách.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky
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