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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 26542/2018
spisový znak: KHEJ 6897/2018/kakr/5

datum: 06.03.2018

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 11.01.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 01.01.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2018 včetně kapitálových výdajů na investice - název, výše
finančního plněni, doba realizace, finanční spoluúčast z fondů EU apod.
2) Organizační řad s účinnosti od 1.1.2018 s uvedením organizační struktury všech složek.
3) Předpisy BOZP s účinností od 1.1.2018.
4) Plán úkolů a kontrolní činnost na rok 2018.
5) Seznam subjektů zřizovaných povinným subjektem v aktuálním stavu k 1.1.2018 - název, sídlo, IČ, předmět činnosti,
odpovědny zástupce.
6) Seznam publikaci vydaných povinným subjektem za roky 2014, 2015, 2016 a 2017, připravované tituly pro rok 2018 a výše název, autor, zaměřeni - oblast, rok vydaní (zaslaní žadateli dle možnosti povinného subjektu).
7) Seznam požadovaných formulářů u orgánů veřejné správy a samosprávy včetně fyzických a právnických osob k 1.1.2018,
číselné označeni, ušel, adresát, četnost, zaměřeni, termín doručeni, právní titul.
8) Počet zaměstnanců povinného subjektu k 1.1.2018, jmenovitý seznam managementu do úrovně vedoucích odděleni - jméno,
příjmení, funkce, rok narozeni.
9) Seznam externích spolupracovníků povinného subjektu k 1.1.2018 - advokátů, notářů, soudních exekutorů a bezpečnostních
agentur - název, sídlo, IC, plánovaný objem finančních prostředků eventuálně sjednaná odměna, odpovědna osoba, doba trvaní
smluvního vztahu.
10) Platové poměry managementu (hejtman, náměstci, ředitel kabinetu) za rok 2017, průměrný měsíční plat brutto u
zaměstnanců povinného subjektu v roce 2017.
Dne 17.01.2018 Vám byla podle § 14, odst. 5, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zaslána výzva k upřesnění Vaší žádosti čj. KUJCK 9428/2018. Na tu jste reagoval dopisem – upřesněním
žádosti ze dne 17.02.2018, který jsme obdrželi 20.02.2018, a v následujícím znění:
ad 7)

Jedná se o soupis formulářů, které:
a) vyplňuje povinný subjekt pro potřeby jiných orgánů veřejné správy
b) vyplňují třetí osoby pro kontakt a vyřízení věcí u povinného subjektu
c) slouží jako vzorový tiskopis pro zlepšení orientace občanů, tj. neslouží pro vyřízení věci.

ad 10) Jedná se o pozici ředitele krajského úřadu, kabinet se obecně považuje za „terminus technicus“ pro označení
sekretariátu statutárního zástupce daného subjektu.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace Vám zasíláme v jednotlivých přílohách tohoto sdělení v následujícím
členění:
ad 1)

Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2018 včetně kapitálových výdajů na investice - název, výše
finančního plněni, doba realizace, finanční spoluúčast z fondů EU apod.
příloha č. 1: Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018
Rozpočet je zaslán v podobě „návrhu“, který byl schválen zastupitelstvem, jako pravomocným orgánem kraje, a je
platným dokumentem.

ad 2)

Organizační řad s účinnosti od 1. 1. 2018 s uvedením organizační struktury všech složek.
příloha č. 2: Organizační struktura Krajského úřadu včetně organizačního schéma s účinností od 01.01.2018
příloha č. 3: Organizační struktura Krajského úřadu včetně organizačního schéma s účinností od 01.02.2018

ad 3)

Předpisy BOZP s účinností od 1. 1. 2018
příloha č. 4: Rozhodnutí ředitele Krajského úřadu RŘ/81/REDI – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ad 4)

Plán úkolů a kontrolní činnost na rok 2018
příloha č. 5: Plán kontrol výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2018
příloha č. 6: Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2018
Plány kontrol na II. pololetí 2018 jsou sestavovány a schvalovány k 30. 6. daného roku.

ad 5)

Seznam subjektů zřizovaných povinným subjektem v aktuálním stavu k 1. 1. 2018 - název, sídlo, IČ, předmět činnosti,
odpovědny zástupce
příloha č. 7: Seznam subjektů zřizovaných Jihočeským krajem v aktuálním stavu k 1. 1. 2018

ad 6)

Seznam publikaci vydaných povinným subjektem za roky 2014, 2015, 2016 a 2017, připravované tituly pro rok 2018
a výše - název, autor, zaměřeni - oblast, rok vydaní (zaslaní žadateli dle možnosti povinného subjektu).
příloha č. 8: Seznam publikací vydaných Jihočeským krajem

ad 7)

Seznam požadovaných formulářů u orgánů veřejné správy a samosprávy včetně fyzických a právnických osob k 1. 1.
2018, číselné označeni, účel, adresát, četnost, zaměřeni, termín doručeni, právní titul.
Jedná se o soupis formulářů, které:
a) vyplňuje povinný subjekt pro potřeby jiných orgánů veřejné správy
b) vyplňují třetí osoby pro kontakt a vyřízení věcí u povinného subjektu
c) slouží jako vzorový tiskopis pro zlepšení orientace občanů, tj. neslouží pro vyřízení věci.
příloha č. 9: Seznam formulářů

ad 8)

Počet zaměstnanců povinného subjektu k 1. 1. 2018, jmenovitý seznam managementu do úrovně vedoucích odděleni jméno, příjmení, funkce, rok narozeni.
Počet zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje k 1. 1. 2018 je: 520 zaměstnanců (fyzických osob).
příloha č. 10: Jmenovitý seznam managementu do úrovně vedoucích oddělení

ad 9)

Seznam externích spolupracovníků povinného subjektu k 1.1.2018 - advokátů, notářů, soudních exekutorů
a bezpečnostních agentur - název, sídlo, IC, plánovaný objem finančních prostředků eventuálně sjednaná odměna,
odpovědna osoba, doba trvaní smluvního vztahu.
příloha č. 11: Smluvní vztahy
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ad 10) Platové poměry managementu (hejtman, náměstci, ředitel úřadu) za rok 2017, průměrný měsíční plat brutto
u zaměstnanců povinného subjektu v roce 2017.
- odměny hejtmana a náměstků se řídí Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Toto nařízení vlády stanovuje pevné odměny uvolněných členů zastupitelstva kraje. Jihočeský
kraj spadá do kategorie č. 13 – kraj od 500 001 do 1 000 000 obyvatel
příloha č. 12: Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
- ředitel KÚ - souhrn vyplacených platů za rok 2017 činí 1.332.323 Kč
- průměrný měsíční plat brutto (vyplacený) zaměstnancům KÚ JčK za období roku 2017 činí 35.399 Kč (jedná se o plat
včetně vedoucích zaměstnanců).

S pozdravem

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

v z. Ing. Marta Spálenková v. r.
vedoucí oddělení krizového řízení

Přílohy: 12x dle textu
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