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Vážený pane

,

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 18.05.2020 Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o informace týkající se personálního auditu na krajském úřadě
o tomto znění:

…„Na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s žádostí
o informace. Žádám informace, zda krajský úřad provádí personální audit a případně kdy naposledy byl tedy
proveden. Dále bych rád požádal o samotný dokument a závěry posledního personálního auditu. Informace
poprosím předat v elektronické podobě. K předání je možné využít datovou schránku případně email
v hlavičce.“…
Vaši žádost vyřizujeme takto:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje realizoval v roce 2006 na základě smlouvy č. 00861/2005/KŘ ze dne
12.05.2005 audit pod názvem „Mapování procesů – analýza výkonnosti Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje“.
Výstupem byl komplexní materiál, který však byl v roce 2017 vzhledem ke svému morálnímu stáří
a neaktuálnosti již vyřazen z majetku kraje a zlikvidován, není možné Vám jej tedy již poskytnout z důvodu
jeho neexistence.
Dodáváme, že krajský úřad v následujících letech již personální audit nerealizoval.
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Ing. Silvie Součková
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