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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 2. 1. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 1. 2020, v níž požadujete poskytnutí 
následujících informací: 
 

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se školení zaměstnanců KÚ JčK, a to v rozsahu specifikovaném na listu dotazník.  

 
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

 
Vaší žádosti jsme vyhověli a dotazník s požadovanými údaji Vám zasíláme v příloze.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Petr Soukup 
vedoucí odboru 
 
*1x příloha 
 
Příloha č. 1 Informace dle zák. č. 106_1999_dotazník ke vzdělávání. xlsx 
 

   
Váš dopis zn.:   
Ze dne: 1. 1.2020  
Naše č. j.: KUJCK 6907/2020  
Sp. zn.: KHEJ 31/2020/kakr SO 3 Vážená paní 
  Anita Kfellerová 
Vyřizuje: Ing. Markéta Chromá Strážnická 999/11 
  323 00 Plzeň 
Telefon: 386 720 374 Doručováno e-mailem: 
E-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz kfellerova@seznam.cz 
   
Datum: 14. 1. 2020  

krizovak
Textový rámeček



Kolik jste měli k 31.12. daného roku zaměstnanců? 523 532 527
(uveďte číslem do příslušné buňky)
Zabezpečovali jste v uvedených letech školení pro vaše zaměstnance? ano ne ano ne ano ne
Není rozhodné, zda byla školení zabezpečena vlastnimi zdroji, či s využitím externích 
"školitelů" (pro odpověď uveďte číslo 1 do příslušné buňky) 1 1 1

Kolik školení pro vaše zaměstnance jste realizovali v daném roce? 415 372 356
(pro odpověď uveďte číslo do příslušné buňky)
Vlastními zdroji vašeho úřadu (tj. bez využití externích lektorů apod.) bylo v 
daném roce 2017 zabezpečeno školení 12 9 8

(pro odpověď uveďte číslo do příslušné buňky)
Školení v daném roce byla o délce do 1 dne delší než 1 den do 1 dne delší než 1 den do 1 dne delší než 1 den

(pro odpověď uveďte číslem počet školení o uvedených délkách do příslušných buněk) 405 10 362 10 346 10
Kolik vašich zaměstnanců školení v daném roce absolvovalo? 523 532 527
(uveďte číslem do příslušné buňky)
Kolik školení v daném roce mělo jakoukoliv podporu (např. lektory, studijní 
materiály apod.) z Evropské unie? nezjišťujeme nezjišťujeme nezjišťujeme
(uveďte číslem do příslušné buňky)
Na co byla školení v daném roce zaměřena? 
(uveďte číslem počet v příslušné buňce u jednotlivých zaměření )
IT 26 16 25
Lidské zdroje 9 12 11
Bezpečnost práce 1 1 1
Právo - jakékoliv zaměření 115 94 107
Jiné - tj. nespadající do žádné předchozí kategorie 264 249 212
Jakých školení se jakékoliv podpora z Evropské unie týkala?
(uveďte číslem počet v příslušné buňce u jednotlivých zaměření )
IT nezjišťujeme  nezjišťujeme nezjišťujeme
Lidské zdroje nezjišťujeme  nezjišťujeme nezjišťujeme
Bezpečnost práce nezjišťujeme  nezjišťujeme nezjišťujeme
Právo - jakékoliv zaměření nezjišťujeme  nezjišťujeme nezjišťujeme
Jiné - tj. nespadající do žádné předchozí kategorie nezjišťujeme  nezjišťujeme nezjišťujeme

Údaje prosím vyplňujte do modře vyznačených buněk.
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