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JIHOČESKÝ KRAJ

KUCBX00WZVT5

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmanky
Úsek vedoucího odboru
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Sp. zn.:

30. 7. 2020
KUJCK 100277/2020
KHEJ 95695/2020/mach SO

E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

12. 8. 2020

Vyřizuje:
Telefon:

Částečná odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane magistře,
ve Vaší žádosti ze dne 30. 7. 2020 jste požádal o odpovědi (informace) na 18 bodů ve třech přílohách.
K vybraným bodům Vám sdělujeme následující:
K příloze č. 1 - bodu 3: Průměrná měsíční mzda (plat) brutto zaměstnanců povinného subjektu za

rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
ke 30.6.2020

–
–
–
–

průměrný
průměrný
průměrný
průměrný

plat
plat
plat
plat

brutto
brutto
brutto
brutto

zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců

35
37
41
41

399
888
160
940

Kč
Kč
Kč
Kč

K příloze č. 1 - bodu 6: Neziskové organizace (spolky, nadační fondy apod.), ve kterých je

zřizovatelem nebo účastníkem povinný subjekt v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce,
zaměření, zakladatelská nebo zřizovací listina v aktuálním znění
Jihočeský kraj není zřizovatelem nebo účastníkem žádné neziskové organizace (spolku, nadačního fondu apod.).
K příloze č. 2 - bodu 4: Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019

a k 1. 7. 2020 s rozlišením plánovaný a skutečný počet
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
ke 1. 7. 2020

–
–
–
–

průměrný přepočtený počet
515,92
522,56
518,30
519,84

plánovaný počet
549
558
561
542

K příloze č. 2 – bodu 5: Jmenný seznam externích poradců v oblasti ostrahy majetku, právních

služeb, ekonomiky a exekučního řízení v rozsahu název, sídlo, IČO, předmět, finanční ohodnocení,
druh smluvního vztahu, doba trvání, odpovědný zástupce
Vámi požadované informace zasíláme v příloze tohoto sdělení.
K příloze č. 3 - bodu 4: Předpis BOZP v oblasti ochrany zdraví před infekčními nemocemi

a patogeny v aktuálním znění včetně metodiky prevence a detekce
Krajský úřad Jihočeského kraje takový speciální předpis BOZP nemá.
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 100277/2020

Sp. zn.: KHEJ 95695/2020/mach SO

K příloze č. 3 - bodu 6: Forma a způsoby testování, vyhodnocování včetně opatření u pozitivně

nemocných zaměstnanců a veřejnosti, počet provedených testů na covid-19 od 1. 1. 2020 do
současnosti, kolik osob z toho pozitivních
Krajský úřad Jihočeského kraje nemá žádné přehledy o pozitivně testovaných zaměstnancích, ani neorganizuje
žádné formy testování zaměstnanců (ani veřejnosti). Údaje o počtu provedených testů v Jihočeském kraji
eviduje Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje.

Poskytnutí listinných kopií informací z ostatních bodů žádosti je podmíněno peněžní úhradou za poskytnutí
informací, kdy stále ještě běží lhůta pro zaplacení požadované částky. Nebude-li v zákonem dané lhůtě úhrada
zaplacena, bude zbývající část žádosti vyřízena v souladu s platnou právní úpravou.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí oddělení
Příloha:
Seznam externích poradců v oblasti ostrahy majetku, právních služeb, ekonomiky a exekučního řízení
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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. – Příloha č. 2, bod 5

Externí poradci v oblasti právních služeb za OSOV:
Název subjektu, sídlo, IČ:

JUDr. Olga Straková, Radniční 7a, 370 01 České
Budějovice, IČ: 66254329

Předmět poradenství:

právní poradenství při realizaci individuálních projektů
realizovaných Jihočeským krajem

Finanční ohodnocení:

119 669,- Kč včetně DPH

Smluvní vztah:

Objednávka

Doba trvání:

2019 - 2022

Odpovědný zástupce:

JUDr. Olga Straková

Jihočeský kraj má pro oblast ekonomiky uzavřenou smlouvu s daňovým poradcem s
následující specifikací:

Název externího pracovníka:

Ing. Jiří Lorenc, daňový poradce

Sídlo:

Záchalupčí 1276, 686 04 Kunovice

IČO:

645 159 66

Předmět plnění:

poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti
účetnictví a majetku klienta a v oblasti účetnictví a výkaznictví
obcí a PO v rámci kraje a zpracování daňového přiznání k
dani z příjmů právnických osob a jeho podání na příslušný FÚ

Finanční ohodnocení:

197 600,00 Kč za rok

Druh smluvního vztahu:

Příkazní smlouva

Vznik a doba smluvního vztahu:

27. 12. 2011 na dobu neurčitou.

Jihočeský kraj má pro oblast ostrahy majetku uzavřenou smlouvu s následující specifikací:
Název subjektu, sídlo, IČ:

IPO PRIMO s. r. o. společně s firmou IPO SECURITY s. r.o.

Předmět poradenství:

Smlouva o bezpečnostních službách č. SOD 211-005-10 ze
dne 9. 2. 2011.

Odpovědný zástupce: (jednatel)

Kajetán Kučera

Cena za služby:

cca 450.000,- Kč/měs vč. DPH

Doba trvání:

2011 - do 31. 8. 2020

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru
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U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

30. 7. 2020
KUJCK 140796/2020

Sp. zn.:

KHEJ 95695/2020/mach SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

19. 11. 2020

Ze dne:

Telefon:

Sdělení o odložení žádosti pro nezaplacení úhrady za poskytnutí informací
Vážený pane magistře,
Krajský úřad Jihočeského kraje (taktéž „povinný subjekt“) obdržel dne 30. 7. 2020 Vaši žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „zákon o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 28. 7. 2020.
Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

Příloha č. 1 – Oblast ekonomiky
1. Průřezový a odvětvový rozpočet za rok 2020, stav čerpání k 1. 7. 2020
2. Kapitálové výdaje v rozsahu název akce, generální dodavatel, generální projektant, doba plnění,
hodnota investice, spoluúčast jiných subjektů, smluvní vztah, odpovědná osoba za povinný subjekt i
dodavatele
3. Průměrná měsíční mzda (plat) brutto zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019,
a k 1. 7. 2020
4. Fond FKSP – čerpání a za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 včetně pravidel pro jeho užití zaměstnanci
povinného subjektu
5. Kolektivní smlouva v aktuálním znění, počet odborových organizací u povinného subjektu v rozsahu
název, sídlo, IČO, statutární zástupce
6. Neziskové organizace (spolky, nadační fondy apod.), ve kterých je zřizovatelem nebo účastníkem
povinný subjekt v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce, zaměření, zakladatelská nebo zřizovací
listina v aktuálním znění
Příloha č. 2 – Oblast personalistiky
1. Organizační struktura, organizační řád, etický kodex zaměstnance povinného subjektu, to vše
v aktuálním znění
2. Jmenný seznam volených představitelů kraje s uvedením titulu, jména, příjmení, politická příslušnost,
zastávaná funkce v orgánech kraje, rok narození, to vše v aktuálním znění
3. Jmenný seznam zaměstnanců povinného subjektu do úrovně vedoucího oddělení s uvedením titulu,
jména, příjmení, zastávaná funkce, rok narození, to vše v abecedním pořádku a v aktuálním znění
4. Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 s rozlišením
plánovaný a skutečný počet
5. Jmenný seznam externích poradců v oblasti ostrahy majetku, právních služeb, ekonomiky a exekučního
řízení v rozsahu název, sídlo, IČO, předmět, finanční ohodnocení, druh smluvního vztahu, doba trvání,
odpovědný zástupce
6. Seznam všech zřizovaných subjektů – název, sídlo, IČO, odpovědný zástupce, kontakty podle oblastí
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 140796/2020

Sp. zn.: KHEJ 95695/2020/mach SO

Příloha č. 3 – Oblast informatiky a veřejného zdraví
1. Jmenný seznam software, používaného povinným subjektem – autor, název software včetně
obchodního jména, držitel licence, autorské nebo licenční odměna, smluvní typ, doba trvání
2. Vnitřní předpis, upravující ochranu osobních údajů v aktuálním znění
3. Opatření povinného subjektu v režimu nouzového stavu státu na ochranu zaměstnanců i veřejnosti před
pandemií koronaviru covid-19 v úplném znění
4. Předpis BOZP v oblasti ochrany zdraví před infekčními nemocemi a patogeny v aktuálním znění včetně
metodiky prevence a detekce
5. Jmenný seznam ochranných pomůcek a prostředků v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19
v rozsahu – název komodity, název dodavatele + IČO, jednotkové množství, jednotková cena, smluvní
vztah, termín dodání, celková cena dodávky
6. Forma a způsoby testování, vyhodnocování včetně opatření u pozitivně nemocných zaměstnanců a
veřejnosti, počet provedených testů na covid-19 od 1. 1. 2020 do současnosti, kolik osob z toho
pozitivních
Poskytnutí informací žádáte v listinné podobě.

Dne 13. 8. 2020 Vám byla zaslána částečná odpověď na Vaši žádost o informace (poskytnuty byly informace:
Příloha č. 1 - body 3, 6; Příloha č. 2 – body 4, 5; Příloha č. 3 – body 4,6) a souběžně s tím Vám bylo 13. 8. 2020
zasláno oznámení o výši požadované úhrady za poskytnutí informací.
Požadovanou částku jste v zákonem dané lhůtě 60 dnů ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady
neuhradil. Vzhledem k uplynutí lhůty, v níž měla být úhrada provedena, byla Vaše žádost dne 19. 11. 2020
v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím odložena. O odložení Vaší
žádosti Vás informujeme tímto sdělením.
Proti odložení žádosti z důvodu nezaplacení požadované úhrady není opravný prostředek přípustný. Pokud
s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, je možné podat žalobu proti tomuto sdělení, a to za
podmínek stanovených § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

Rozdělovník
Účastníci řízení
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