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

Vážený pane, 

dne 15. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 9. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

kdo a za jakým účelem rozhodl o vypracování dokumentu „Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti – platy“ 

dostupného ke stažení veřejnosti z následující adresy https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_file/168273/0  

Prosím o informaci v podobě konkrétního jména a pozice pracovníka, který toto rozhodl. Stejně tak prosím 

o informaci kdy přesně toto rozhodnutí proběhlo a zda k průběhu rozhodnutí existují interní či veřejné směrnice. 

Prosím také informaci o tom, zda je úředník rozhodující o žádosti dle zákona č. 106/99 Sb. o platech pracovníků 

v obci je nucen využít tento vzor.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

o vypracování vzoru rozhodl JUDr. Lukáš Glaser, vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí (OLVV) po domluvě 

se zaměstnanci, kteří se dané problematice věnují, Mgr. Františkem Malým, právníkem OLVV a Mgr. Markétou 

Procházkovou, právničkou OLVV (všichni tři jsou na stránkách uvedeni jako kontaktní osoby). K vypracování 

a rozhodnutí neexistuje žádná vnitřní směrnice. Přesný datum vyhotovení vzoru není možné dohledat. 

Uvedený vzor, jak již název napovídá, má sloužit jako případné vodítko k rozhodování obcí a jejich úřadů a bylo 

vypracováno zejména z toho důvodu, že kvalita rozhodování na nejmenších obcích je nízká. Z toho důvodu byly 

vypracovány vzory (nejen onen jmenovaný), které mají pomoci v orientaci k dané problematice a k procesnímu 

vyřizování žádosti o informace, případně odmítnutí žádosti o informace nebo její části.  

Úředník na obci samozřejmě daný vzor využít nemusí. 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
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Ze dne: 15. 9. 2020  
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Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  
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Datum: 17. 9. 2020  
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