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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 10. 11. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících 

informací: 

 

- Přehled všech poskytnutých odměn všech vedoucích zaměstnanců jednotlivých oddělení a odborů Krajského 

úřadu za kalendářní rok 2020, a to ve struktuře: pozice, pohlaví zaměstnance, hrubá odměna (tj před zdaněním), 

počet odpracovaných měsíců, důvod odměny. 

Informace k tomuto požadavku zasíláme v příloze emailu v anonymizované podobě tzn. neuvádíme jméno a 

příjmení. 

 

- Zda existuje Vaším úřadem stanovený obecný klíč pro rozdělování odměn, nebo jsou odměny vždy stanovovány 

pro konkrétního zaměstnance dle volné úvahy ad hoc, nebo je celková odměna složena z kombinace těchto 

dvou. 

Odměňování zaměstnanců úřadu probíhá v souladu s platným interním předpisem (Rozhodnutí ředitele č. 
101/REDI – Vnitřní platový předpis) – příslušné články tohoto předpisu popisující metodiku pro poskytování 
odměn jsou uvedeny v příloze k této odpovědi. 

Pokud jde o vyplácení odměn v pololetní periodicitě, jak je uvedeno v článku 8 interního předpisu, zde je klíčem 
pro rozdělení objemu prostředků na odměny přidělených jednotlivým útvarům objem přiznaných platů 

zaměstnanců zařazených do útvaru ve vztahu k objemu přiznaných platů všech zaměstnanců úřadu. Vedoucí 

útvaru pak navrhuje přiznání odměny jednotlivým zaměstnancům za splnění mimořádných nebo zvlášť 
významných úkolů v uplynulém období striktně diferencovaně. 

 

- Kolik obdobných žádostí jako je tato, tedy dotazujících se na platy a odměny zaměstnanců, Váš úřad obdržel 

za roky 2019, 2020 a 2021 a v kolika z těchto případů byly informace na základě žádosti skutečně poskytnuty. 

rok 2019:  
Žádost č. 1 – Informace poskytnuty.  

Žádost č. 2 – Žádost byla odložena kvůli nedoplnění ze strany žadatele. Opravný prostředek – ne. 
Žádost č. 3 – Žádost byla odložena pro neuhrazení výzvy k úhradě nákladů. Opravný prostředek – ne.  

Žádost č. 4 – Informace poskytnuty.  

 

   

Váš dopis zn.:   

Ze dne: 10. 11. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 131442/2021  

Sp. zn.:   

   

Vyřizuje: Ing. Hana Lacinová  

Telefon: 386 720 447  

E-mail: lacinova@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 25. 11. 2021  
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rok 2020:  

Žádost č. 1 – Informace poskytnuty. 

Žádost č. 2 – Informace poskytnuty.  
Žádost č. 3 – Informace poskytnuty anonymizované. Opravný prostředek – ne.  

Žádost č. 4 – Informace neposkytnuty, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
rok 2021: 

Žádost č. 1 – Informace poskytnuty. 

Žádost č. 2 – Informace poskytnuty.  
Žádost č. 3 – Informace poskytnuty. 

Žádost č. 4 – Informace poskytnuty. 

 

 

S pozdravem 
 

 
 

Ing. Ivan Pavličík, v.r. 

zástupce vedoucího odboru 
 

 

 

Přílohy 
1. Přehled odměn všech vedoucích zaměstnanců jednotlivých oddělení a odborů Krajského úřadu za rok 

2020 

2. Výňatek z Vnitřního platového předpisu (RŘ/101/REDI)  -  článek 8 až článek 10 


