Sekretariát hejtmana
Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Jihočeskému kraji
jako povinnému subjektu uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací, která má obsahovat:
a)
b)
c)
d)

počet podaných žádostí o informace
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních
údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Počet podaných žádostí
V roce 2001 bylo doručeno šestnáct žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Patnácti z nich bylo vyhověno,
jedné bylo vyhověno jen z části, protože poskytnutí požadovaných informací bylo
v konfliktu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny informace
byly poskytnuty zdarma.
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Počet podaných odvolání
V souvislosti s rozhodnutím o nevyhovění nebo částečném nevyhovění nebylo podáno
žádné odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku
V roce 2001 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona
V souvislosti s uplatňováním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím nebyla v roce 2001 uplatňována žádná sankční opatření.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Postup vyřizování žádostí
Postup Krajského úřadu Jihočeského kraje při poskytování informací právnickým a
fyzickým osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je
upraven směrnicí. Agenda je koordinována sekretariátem hejtmana oddělením
informací a styku s veřejností, který vede centrální evidenci, komunikuje se žadateli a
postupuje žádosti k vyřízení jednotlivým pracovištím úřadu kompetentním
k vypracování návrhu odpovědi. Návrh odpovědi schvaluje vedoucí sekretariátu
hejtmana.

Nejčastější formy podání
Ve smyslu zákona jsou evidovány pouze písemné žádosti o poskytnutí informací a
žádosti podané faxem či elektronickou poštou. V roce 2001 obdržel Jihočeský kraj dvě
žádosti podané písemnou formou a čtrnáct žádostí podaných elektronickou poštou.
Dotazy vznesené telefonicky nejsou evidovány a jsou zodpovězeny ihned, případně je
tazatel odkázán na kompetentní pracoviště.
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Zveřejňování informací na internetu
Na internetových stránkách www.kraj-jihocesky.cz byla od června 2001 zřízena služba
zajišťující právo občanů na informace. Návštěvníci na ní mohou kromě povinně
zveřejňovaných informací nacházet zejména program jednání rady a zastupitelstva,
usnesení rady a zastupitelstva, vyhlášené veřejné soutěže, výběrová řízení a granty,
předpisy kraje, aktuality z činnosti samosprávy i úřadu a další informace. Přehled o
návštěvnost těchto stránek za rok 2001 a využívání této služby uvádí následující graf:
Návštěvnost www.kraj-jihocesky.cz v roce 2001
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V Českých Budějovicích 22. února 2002

RNDr. Jan Zahradník
hejtman
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