Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2006

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
Jihočeskému kraji jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční
zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok,
která má obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
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Ve věcech samostatné a přenesené působnosti Jihočeského kraje poskytuje informace
Krajský úřad Jihočeského kraje. Postup krajského úřadu pro poskytování informací
upravuje Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, číslo SM/10/RK, schválená Radou Jihočeského
kraje usnesením č. 105/2005/RK ze dne 1.2. 2005.

Počet podaných žádostí o informace

39

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

1

Celková výše uhrazených nákladů za poskytnutí informací v Kč

500,- Kč

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem
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a) Počet podaných žádostí
V roce 2006 bylo doručeno 39 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno 36 žádostem a
to buď formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde je možné
informaci získat. Na 2 žádosti bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí a na 1 žádost
bylo vydáno rozhodnutí o částečném zamítnutí.
Nejčastější formy podání
V roce 2006 obdržel Jihočeský kraj 17 žádostí podaných písemnou formou a 22
žádostí podaných elektronickou poštou. Všechny žádosti jsou evidovány dle
Směrnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď
je poskytnuta obratem, stejnou formou jakou byla přijata žádost.
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Počet a obsah žádostí členěný podle odborů

Odbor
Kancelář
hejtmana
Kancelář
hejtmana
Oddělení
informací a styku
s veřejností
Kancelář
hejtmana
Oddělení
krizového řízení
Odbor legislativy
a vnitřních věcí

Odbor
ekonomický
Odbor územního
plánování,
stavebního řádu a
investic

Počet žádostí
Předmět dotazu
● Lyžařské centrum Chlum
1
5

1

7

2
10

● VP Boletice
● LC Špičák
● Lipensko – studie
● Zápis jednání komise
● Složení Rady Jihočeského kraje 20002004
● Dotace na vybavení jednotek SDH

● Zdravotnická záchranná služba JK - dotace
● Lipensko – zimní turistická sezóna
● Informace o nemocnicích v JK
● Stížnost – dopravní značení
● Místní referenda
● Vybrané doklady týkající se grantu ENKI
o.p.s.
● Doklady týkající se financování TIC-II
etapy realizace
● Dotaz na vyúčtování majetku ZŠ Suchdol
● ENKI – Technické inovační centrum
● Datum nabytí právní moci rozhodnutí
krajského úřadu
● Kolaudace 2. bloku JE Temelín
● Provozování autodílny
● Informace k JE Temelín
● Kolaudace 2.HVB JETE
● Povolení stavby otevřeného přístřešku
● Stavba otevřeného přístřešku
● Opětovná žádost o informaci dle 106/1999
Sb. – stavba otevřeného přístřešku
● Užívání garáže
● Spisová agenda Ing. Řežábkové – stížnost
na nedodržování zákona
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Odbor
regionálního
rozvoje a
evropské
integrace
Odbor životního
prostředí,
zemědělství a
lesnictví
Odbor školství,
mládeže a
tělovýchovy

2

● Projekty ze SF EU 2004 – 2005
● Grant pro ENKI
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● Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JK
● Lipensko – studie,
● Zahájení správního řízení

1

● Stanoviska KÚ Jihočeského kraje,
usnesení se schůze Rady JK, zápisy
z jednání Výboru pro VVZ

Odbor sociálních
věcí a
zdravotnictví
Odbor dopravy a
silničního
hospodářství

2

Odbor
hospodářské
správy

2

● Seznam očních lékařů
● Možnost dotace pro vybudování azylových
domů
● Základní dopravní obslužnost v JK
● Dálnice D3 – nejvyšší povolená rychlost
● Smlouva mezi krajem a železničními
dopravci
● Elektronická podání
● Soukromá bezpečnostní služba
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V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují
definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:
● dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku
● informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky KÚ
● poskytování informačních materiálů o Jihočeském kraji

b) Počet podaných odvolání
V souvislosti s vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti na základě Ustanovení §
15 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti,
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
popřípadě o odmítnutí části žádosti…., s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“
byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. V jednom
případě bylo odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti vyhověno na základě
soudního rozhodnutí. V případě druhého odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti není do současné doby znám výsledek přezkumu nadřízeného orgánu
(Ministerstva vnitra ČR).
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c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. června 2006 (10
Ca 79/2006 – 28) v právní věci žalobce Ekologického právního servisu,
občanského sdružení, se sídlem v Táboře, Převrátilská 330, právně zast. Mgr.
Luďkem Šikolou, advokátem v Brně, Dvořákova 13, pobočka Tábor, Převrátilská
330, proti žalovanému řediteli Krajského úřadu – Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Jihočeského
kraje ze dne 14.3.2006. (Žádost o poskytnutí kopie studie „Lipensko-Zimní
sezóna, Lipno Servis, s.r.o., 11/2005, design Atelier 8000, spol. s r.o.“)
Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 9.3.
2006, č.j. KUJCK 3498/2006/KHEJ, se zrušuje pro vady řízení.
Rozhodnutí ředitele Krajského úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice ze
dne 14.3.2006 (fiktivní) se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému
k dalšímu řízení.
Vyslovuje se nicotnost rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeského kraje České
Budějovice ze dne 9.3. 2006, č.j. KUJCK 3498/2006/KHEJ.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 5 650,Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet právního zástupce
žalobce Mgr. Luďka Šikoly.

d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
V roce 2006 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a).

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek Jihočeského
kraje
Přístupnost stránek
Stránky Jihočeského kraje jsou vytvořeny podle zásad
přístupnosti a
bezbariérovosti webových stránek tak, aby byly splněny důležité zásady
přístupnosti podle metodik BFW, WCAG 1.0 a Pravidel pro tvorbu přístupného
webu MIČR. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena validním XHTML 1.0 Strict,
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vizuální prezentace pomocí CSS. Stránky jsou přístupné i po vypnutí CSS stylů
bez ztráty obsahové informace. Pro zařízení, která nepoužívají stylové předpisy je
funkční textová verze stránek. Tato skutečnost dovoluje uživateli informace
zobrazovat na většině používaných zařízení .
Informační obsah
Na stránkách Jihočeského kraje jsou dostupné informace, které je kraj povinen
podle zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem, umožňujícím dálkový
přístup. Kromě těchto informací publikuje kraj na svých webových stránkách
mnoho dalších materiálů, informujících veřejnost o práci kraje a všech jeho
orgánů. V současné době má web Jihočeského kraje 509 stránek (sekcí, rubrik a
podrubrik), v přílohách obsahuje více než tři tisíce souborů a dále více než 200
funkčních přímých odkazů na webové stránky jiných nekomerčních subjektů
(kraje, ministerstva, orgány EU, orgány státní správy a další důležité informační
zdroje pro občany i podnikatele). Webové stránky Jihočeského kraje se stávají
stále více využívaným informačním zdrojem. Tuto skutečnost lze dokumentovat
rychle rostoucí návštěvností stránek - v roce 2004 byl měsíční průměr 16 143
unikátních návštěvníků, v roce 2005 byla průměrná měsíční návštěvnost 26 085
unikátních návštěvníků a v roce 2006 již byl měsíční průměr 40 645 unikátních
návštěvníků.
V Českých Budějovicích 1. února 2007

RNDr. Jan Zahradník
hejtman
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