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

Vážení, 
 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 30. 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 nákladů za právní služby v rámci všech krajů v ČR  
a Hl. m. Prahy, touto konkrétní žádostí tedy o informace za Moravskoslezský kraj. Vaše žádost o informace byla 
tohoto znění: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

Dovoluji si požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jakožto subjekt popsaný zákonem č. 129/2000 Sb., 
o poskytnutí níže uvedených informací, a to ve smyslu příslušného paragrafu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o následující informace:  

V rámci projektu podpořeného z Norských fondů provádíme analýzu nákladů za právní služby v rámci všech 
krajů v ČR a Hl. m. Prahy. V návaznosti na obdržené odpovědi od krajů si dovolujeme požádat o další 
informace za Moravskoslezský kraj (dále jen Kraj):  

a) Kolik osob celkem zaměstnával Kraj na pozici interních právníků v roce 2020?  

b) Kolik činily přepočtené pracovní úvazky interních právníků Kraje v roce 2020 celkem?  

c) Kolik činily celkové mzdové náklady (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění) na interní právníky 
Kraje v roce 2020? 
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Vaši žádost vyřizujeme poskytnutím informací takto: 

K bodu a) žádosti: 

Povinný subjekt zaměstnával v roce 2020 na pozici právník: 39 zaměstnanců 

K bodu b) žádosti: 

Přepočtený stav pracovní úvazků právníků v roce 2020: 39 

K bodu c) žádosti: 

Mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění činily v roce 2020: 23.626.275 Kč 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu  
 

 

 


