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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní , 
 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 6. 8. 2021 Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), kdy žádáte o informace ohledně počtu žádostí v letech 2018, 2019 a 2020 na platy, 

odměny, profesní životopisy či jiné konkrétní žádosti o informace ohledně zaměstnanců Moravskoslezského 
kraje zařazených do krajského úřadu. Vaše žádost o informace byla tohoto znění: 

1. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši platů vašich zaměstnanců. 
2. Žádal žadatel o platy všech či pouze vybraných zaměstnanců? 

3. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců? 

4. Informace o platech byly/nebyly poskytnuty.  

5. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti 
neposkytnutí informace odvolal. 
 

6. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši odměn vašich zaměstnanců. 
7. Žádal žadatel o výši odměn všech či pouze vybraných zaměstnanců? 

8. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců? 

9. Informace o výši odměn byly/nebyly poskytnuty.  
10. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti 

neposkytnutí informace odvolal. 
 

11. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - profesní životopisy vašich 
zaměstnanců. 

12. Bylo příp. takové žádosti o informace vyhověno? Pokud byla odmítnuta, z jakého důvodu? 

13. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o jakékoliv informace o jednom vašem 
konkrétním zaměstnanci? 

14. Jaký důvod žadatel uváděl k potřebě získání takových informací? 
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Vaši žádost vyřizujeme poskytnutím informací a pro větší přehlednost jsme odpovědi vložili do 
následující tabulky: 

 

Dotaz 2018 2019 2020 

na platy    

1. Jaký byl počet žádostí o informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši 
platů vašich zaměstnanců 

0 2 2 

2. Žádal žadatel o platy všech či pouze 
vybraných zaměstnanců? 

0 1)plat a odměny ŘKÚ za rok 
2018,  

2)platy a odměny oprávněných 
úředních osob odboru dopravy 

1) všech zaměstnanců, 
2)pouze vedoucích pracovníků 

3. Žádal žadatel o informace 
v anonymizované podobě nebo údaje u 
konkrétních zaměstnanců? 

0 konkrétně neanonymizovaně u 

obou žádostí 
1)pouze souhrn všech 

zaměstnanců,  
2)u vedoucích zaměstnanců 

anonymizovaně 

4. Informace o platech byly/nebyly 
poskytnuty? 

0 nebyly u obou případů byly u obou případů 
poskytnuty 

5. Pokud ne, z jakého důvodu bylo 
poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda 
se žadatel o informace proti neposkytnutí 
informace odvolal? 

0 1)nebyla splněna kritéria 
nálezu Ústavního soudu ze dne 

17.10.2017 sp. zn. IV. ÚS 
1378/16 (tzv. „platový nález 

ÚS“) – neodvolal se,  
2)stejný důvod – odvolal se 

0 

na odměny    

6. Jaký byl počet žádostí o informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši 
odměn vašich zaměstnanců? 

0 2 3 

7. Žádal žadatel o výši odměn všech či 
pouze vybraných zaměstnanců? 

0 1) plat a odměny ŘKÚ za rok 
2018,  

2) platy a odměny 
oprávněných úředních osob 

odboru dopravy za posledních 
12 m 

1) všech zaměstnanců, 
2)vedoucích zaměstnanců, 

3)vedoucích zam-ců 

8. Žádal žadatel o informace 
v anonymizované podobě nebo údaje u 
konkrétních zaměstnanců? 

0 neanonymizovaně u obou 

případů 

1)pouze souhrn, 

2)anonymizovaně, 
3)anonymizovaně 

9. Informace o výši odměn byly/nebyly 
poskytnuty? 

0 konkrétně neanonymizovaně u 
obou případů 

u všech případů byly 

poskytnuty 

10. Pokud ne, z jakého důvodu bylo 
poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda 
se žadatel o informace proti neposkytnutí 
informace odvolal? 

0 1) nebyla splněna kritéria 
nálezu Ústavního soudu ze dne 

17.10.2017 sp. zn. IV. ÚS 
1378/16 (tzv. „platový nález 

ÚS“)-neodvolal,  

2) stejný důvod-odvolal 

0 

jiné:    

11. Jaký byl počet žádostí o informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb. - profesní 
životopisy vašich zaměstnanců? 

0 0 0 

12. Bylo příp. takové žádosti o informace 
vyhověno? Pokud byla odmítnuta, 
z jakého důvodu? 

0 0 0 

13. Jaký byl počet žádostí o informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb. o jakékoliv 

1 0 0 
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informace o jednom vašem konkrétním 
zaměstnanci? 

14. Jaký důvod žadatel uváděl k potřebě 
získání takových informací? 

žádný 
důvod 

neuvedl 

0 0 

 

 

S pozdravem  

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu  
 

po dobu nepřítomnosti zastoupena 

Ing. Pavlem Kowalským, vedoucím oddělení personálního, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 

 


