ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 24851/2012 KHEJ/3

datum: 16. 10. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
na Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. 10. 2012, týkající se poskytnutí informace
ve věci níže uvedené Vám sdělujeme následující:
a) jaký systém elektronické spisové služby užívá povinný subjekt a od kterého roku;
Od 1. 1. 2004 využívá Krajský úřad Jihočeského kraje elektronický systém GINIS.
b) zda systém elektronické spisové služby povinného subjektu umožňuje vyhledávání žádostí (spisů o žádostech) podle
jména žadatele (popř. podle jiného identifikačního údaje žadatele (např. IČ) vkládaného do systému elektronické spisové
služby;
Systém neumožňuje vyhledání dle žádostí o závazné stanovisko, vyhledává dle odesílatele nikoliv žadatele, Národní
památkový ústav je nejen v pozici žadatele, ale i v pozici odborné organizace vyjadřující se ze zákona o státní památkové
péči.
c) jak dlouho jsou v systému elektronické spisové služby povinného subjektu (dle Spisového a skartačního řádu povinného
subjektu) uchovány správní spisy řízení podle zák. č. 20/1987 Sb. (dále ZSPP), o státní památkové péči, zejména závazná
stanoviska (ZS) podle § 14 ZSPP;
10 let
d) kolik závazných stanovisek (ZS) dle § 14 ZSPP vydal povinný subjekt k žádostem účastníka řízení (žadatele) Národního
památkového ústavu v roce 2012 a předchozích letech v časovém úseku dle bodu c);
Počet závazných stanovisek:

2004 – 161

2005 – 87

2006 – 71

2007 – 124

2008 – 84

2009 – 76

2010 – 53

2011 – 83

2012 – 72 (do 15. 10. 2012)

e) kolik úředních osob povinného subjektu se podílelo na vyřizování žádostí dle bodu d);
2004 – 2,5 osoby

2005 – 2,5

2006 – 3,5

2010 – 4

2011 – 4

2012 – 4

2007 – 3,5

2008 – 3,5

2009 – 4

f) zasílá povinný subjekt odborné organizaci státní památkové péče žádost o vydání odborného vyjádření dle § 14 odst. 6
ZSPP a dokumentaci zamýšlené obnovy poštou nebo elektronicky, popř. nezasílá žádost vůbec, žádá např. telefonicky
apod.;
Žádosti o vydání odborného vyjádření jsou zasílány v souladu se zákonem.
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g) v kolika případech dle bodu d) nedodržela odborná organizace státní památkové péče lhůtu k dodání odborného
vyjádření dle §14 odst. 6 ZPP;
Z elektronického systému GINIS nelze toto zjistit.
h) lze z účetnictví povinného subjektu vysledovat náklady na poštovné podle příslušných organizačních útvarů povinného
subjektu, tj. jaké náklady na poštovné má organizační útvar vyřizující agendu státní památkové péče; v případě kladné
odpovědi – jaká je výše nákladů na poštovné organizačního útvaru vyřizujícího agendu státní památkové péče;
Nelze.
i) jaký je průměrný plat zaměstnanců povinného subjektu v r. 2012 a časovém úseku dle bodu c).
Průměrný plat za Krajský úřad Jihočeského kraje počítaný z ročního objemu vyplacených prostředků na platy a odměny
a ročního přepočteného počtu pracovníků:
Rok

Průměrný plat (v Kč)

2002

20.892,--

2003

22.888,--

2004

22.800,--

2005

23.469,--

2006

24.684,--

2007

26.395,--

2008

27.888,--

2009

28.648,--

2010

28.535,--

2011

29.057,--

2012

lze stanovit až po 15. 1. 2013

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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