Povinný subjekt:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
IČ: 71377999

Příjemce:

Čj.:02411/18/CI

V Praze dne 26. 4. 2018
Vyřizuje: Mgr. Vít Votruba
Kontakt: vit.votruba@czechinvest.org, tel: 296 342 510

Věc: Vyrozumění o poskytnutí informací
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2 (dále jen „povinný subjekt“) posoudila Vaši žádost ze dne 13. 4. 2018, která byla povinnému
subjektu doručena dne 16. 4. 2018, jíž jste žádala o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
týkajících se osoby Gabriela Nekolová,
, v jejímž rámci byly položeny tyto dotazy:
1. Zda má či měla v době od roku 2016 vaše organizace uzavřený pracovně právní vztah
s Gabrielou Nekolovou,
, jako zaměstnancem. Pokud ano, žádám o zaslání
informací o pracovní náplni, době trvání pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.
2. Zda zaměstnává či zaměstnávala v době od roku 2016 vaše organizace prostřednictvím
agenturního zaměstnávání Gabrielou Nekolovou,
, jako zaměstnancem. Pokud
ano, žádám o zaslání informace o pracovní náplni tohoto zaměstnance, době trvání
pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.
3. Zda má či měla v době od roku 2016 vaše organizace uzavřenou smlouvu či smlouvy
s firmou Gabriela Nekolová,
, IČ: 72716584, jako s osobou samostatně
výdělečně činnou. Pokud ano, žádám o zaslání jejich kopií.
4. Jak vysoké náklady z rozpočtu vaší organizace byly za roky 2016 a 2017 spojené s činností
Úřadu vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, a to
konkrétně za Kancelář vládního zmocněnce – MOST (pro Ústecký a Karlovarský kraj).

Jedná se o náklady např. na mzdy, nájem, cestovné, propagaci, marketing, poradenské
služby, expertízy atd.
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost a rozhodl takto:
Požadované informace p o s k y t u j e a žadateli informace sděluje následovně:
Odpověď k č. 1: Tato osoba nebyla v daném období v přímém pracovněprávním vztahu s povinným
subjektem.
Odpověď k č. 2: Tato osoba je v současné době v pracovněprávním vztahu s povinným subjektem
na základě hlavního pracovního poměru na dobu neurčitou v rámci agenturního zaměstnávání
Index Nosluš od 1. 7. 2016 až do současnosti v rozsahu 40 hodin týdně (vyjma níže uvedeného
období) jako poradce - zástupce zmocněnce vlády, náplň práce určuje zmocněnec Vlády České
republiky pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj doc. Ing. Jiří Cienciala, Csc. v rámci
jeho gesce. Od 1. 1. 2017 až do 15. 12. 2017 pracovala tato osoba v rámci výše uvedeného
pracovního poměru na poloviční úvazek v rozsahu 20 hodin týdně, od 15. 12. 2017 až do
současnosti pracuje na plný úvazek.
Odpověď k č. 3: Povinný subjekt měl s touto osobou jako osobou samostatně výdělečně činnou
uzavřenu v předmětném období Příkazní smlouvu a posléze Dohodu o narovnání, jejichž kopie
přikládáme v příloze, která je nedílnou součástí odpovědi na Vaši žádost.
Odpověď k č. 4: Odpověď je obsahem přílohy, která je nedílnou součástí odpovědi na Vaši žádost.

Odůvodnění:
Dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona neshledal povinný subjekt důvody k odepření žádosti žadatele
v uvedených bodech a rozhodl, jak je výše uvedeno.

S pozdravem
JUDr. Helena Sosnová, na základě pověření generálního ředitele
ředitelka odboru právního
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

