Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2008

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. 294/2007/RK ze dne 20.03. 2007.
Počet podaných žádostí o informace

50

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2008 bylo doručeno 50 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno 47 žádostem a to buď
formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde je možné informaci
získat. Na 3 žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném zamítnutí.
Nejčastější formy podání
V roce 2008 obdržel Jihočeský kraj 17 žádostí podaných písemnou formou a 33
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 tématicky členěné podle kompetence odborů KÚ JK
Odbor
Odbor kancelář
hejtmana

Odbor kancelář
ředitele
Odbor majetkový
Odbor regionálního
rozvoje, územního
plánování,
stavebního řádu a
investic

Odbor grantů a
evropské integrace

Odbor životního
prostředí,
zemědělství a
lesnictví

Odbor informatiky
RK 100209_113

Předmět dotazu
Počet
žádostí
8
• Rozpočet JK na rok 2007
• Periodikum KÚ JK – možnost inzerce
• Odměny zastupitelů JK, odměna člena dozorčí rady
Nemocnice ČK a.s.
• Seznam a počet kulturních organizací zřizovaných
JK
• Odměny za výkon funkce člena ZK
• Hospodaření kraje, granty a dotace
• Zákonodárná iniciativa kraje
• Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva JK
2
• Zadávání zakázek malého rozsahu
• Průzkumy veřejného mínění na práci a činnost KÚ
JK
1
• Nemocnice Písek a.s. – pojištění za škodu
6
• Zásady územního rozvoje JK
• Vojenské pietní místo v Prachaticích
• Zadávání zakázek malého rozsahu
• Regulační plány dle zákona č. 183/2006 Sb.
• Datum odeslání pokynu č.j. KUJCK 13095/2007
OREG
• Žádost o podrobnou informaci ke grantu pro útulky
pro zvířata
4
• Přehled dotačních programů – 2008 – 2013
• SROP – mzdové výdaje, finance na nákup
• Oponentní posudek plavby na Horní Vltavě
• Příprava KÚ na členství v EU (2000-2004)
8
• Úprava závazného ukazatele LHP platného od
01.01.1998 do 31.12.2007
• Vyjádření k výstavbě fotovoltaické el.
V Dědovicích – ptačí oblast
• Původci odpadů v JK
• Úprava závazného ukazatele LHP
• Čistírny odpadních vod – seznam
• Řešení situace bezprizorních zvířat
• Náklady JK na ochranu životního prostředí
• Informace o grantu pro útulky pro zvířata
1
• Používání a nákup elektronických právních systémů
5

Odbor legislativy a
vnitřních věcí

4

Odbor kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu
Odbor školství,
mládeže a
tělovýchovy
Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví

2

1

4

Odbor dopravy a
silničního
hospodářství

10

Odbor hospodářské
správy
Odbor ekonomický

1
2

•
•
•
•
•

Poslání kopie podnětu MV – veřejná sbírka
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Zastupitelstvo obce – odměny, plat starosty
Úhrada nákladů řízení
Seznam kult. památek v JK, jejich ochrana, fin.
prostředky na jejich opravu z rozpočtu JK
• Projekt,,Advent ve Sladovně aneb Hrátky s čerty“
• Informace o Odborném učilišti Čimelice
• Rekonstrukce Domova důchodců Horní Planá
• Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického
zařízení
• Lékařská služba první pomoci v JK
• Nestátní zdravotnické zařízení
• Harmonogram kontroly dopr. značení v obci
Třeboň
• Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě
na rok 2008 s ČD a JHMD
• Komunikace na pozemcích
• Místní objekty v JK
• Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• Dopravci působící na území JK v období od
15.8.2007 do 15.8.2008
• Informace o přepravě osobními motorovými
vozidly (taxislužba)
• Veřejné zakázky a Správa a údržba silnic JK
• Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní
dopravě
• Informace o zvažovaných dopravních investicích
• Zadávání zakázek malého rozsahu
• Cesty radních do zahraničí v roce 2007
• Hospodaření kraje , granty a dotace

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
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Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Tématická kompetence: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Počet vydaných rozhodnutí: 2
•
Rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal
o zaslání Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na rok 2008. Žádost byla částečně
odmítnuta v části: Příloha č. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na rok 2008 č.
010/08/020/01/00 uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností České dráhy, a.s.
dne 19.12.2007. Informace byla odmítnuta z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím. Příloha č. 2 Smlouvy obsahuje výkaz nákladů
a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě a předpokládanou
výši prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazků veřejné služby v roce 2008 na
území Jihočeského kraje. Tyto informace byly společností České dráhy a.s. označeny
jako obchodní tajemství podle § 17 a 18 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
•
Rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal
o zaslání Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008 včetně
všech příloh a dodatků. Žádost byla částečně odmítnuta v následujících částech:
1) Příloha č. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění
základní dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na rok 2008
č. 010/08/020/01/00 uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností České dráhy,
a.s. dne 19.12.2007.
2) Příloha č. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění
základní dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na rok 2008
č. 010/08/021/01/00 uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. dne 31.12.2007.
Informace uvedené pod bodem č. 1) byly zamítnuty z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím. Příloha č. 2 Smlouvy obsahuje výkaz
nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě
a předpokládanou výši prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazků veřejné služby
v roce 2008 na území Jihočeského kraje. Tyto informace byly společností České
dráhy a.s. označeny jako obchodní tajemství podle § 17 a 18 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Informace uvedené pod bodem č. 2) byly zamítnuty z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím. Příloha č. 2 Smlouvy obsahuje výkaz
nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě
a předpokládanou výši prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazků veřejné služby
v roce 2008 na území Jihočeského kraje. Tyto informace byly společností
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Jindřichohradecké místní dráhy a.s. označeny jako obchodní tajemství podle § 17
a 18 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tématická kompetence: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Počet vydaných rozhodnutí: 1
•
Rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal
o zaslání informací o nestátním zdravotnickém zařízení MUDr. Josefa Koláře. Žádost
byla částečně odmítnuta v následující části: Trvalý pobyt a rodné číslo odborných
zástupců MUDr. Josefa Koláře.
Informace byla zamítnuta z důvodu uvedeného v § 8a zákona o svobodném přístupu
k informacím, podle kterého lze osobní údaje poskytnout jen v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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.“
bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. Rozhodnutí
o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal o zaslání Smlouvy
o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti
území Jihočeského kraje na rok 2008. Žádost byla částečně odmítnuta v části: Příloha
č.2 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti území Jihočeského kraje na rok 2008 č. 010/08/020/01/00 uzavřené mezi
Jihočeským krajem a společností České dráhy, a.s. dne 19.12.2007.
Do současné doby není znám výsledek přezkumu nadřízeného orgánu (Ministerstva
vnitra ČR).
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2008 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací.
d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
V roce 2008 nebyla podána žádná stížnost.
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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 splněna Vyhláška MVČR č. 64/2008 Sb., o formě
uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím
webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Struktura layoutu i obsahu je
vytvořena validním XHTML 1.0 Strict, 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 hlavních stránkách Jihočeského kraje jsou dostupné informace, které je kraj
povinen podle zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem, umožňujícím dálkový
přístup ve struktuře, kterou stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb. 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 607 stránek (sekce, rubriky a podrubriky), v přílohách obsahuje více než pět
tisíc 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). Základní popisné
informace o kraji jsou dostupné v sedmi jazykových verzích stránek.
Vybrané doplňující informace jsou umístěny na subdoménách, provozovaných
Jihočeským krajem. Jde o Mapový server, stránky Stálé kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu, Zvukové noviny, Investiční portál a stránky pro krajem administrovaný
jihočeský projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost .
V roce 2008 byly v zájmu vyšší informovanosti veřejnosti realizovány na webových
stránkách mimo jiné tyto nejvýznamnější úpravy:
• Jihočeský kraj jako první z krajů ČR zpřístupnil zcela novou službu Voice Reader
Web díky spolupráci s německou společností Linguatec. Tato služba nové
generace v oblasti jazykové syntézy přináší návštěvníkům stránek Jihočeského
kraje možnost si jednoduše poslechnout obsah navštívené stránky. Služba je
funkční nejen pro stránky v českém jazyce, ale i pro všechny další jazykové verze
stránek kraje v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině
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a holandštině a přináší významné zvýšení dostupnosti stránek pro spoluobčany se
zrakovým postižením a některé další skupiny uživatelů.
• Využitím služeb portálu YouTube Jihočeský kraj zpřístupnil jednak na svých
stránkách (O Jihočeském kraji / Jihočeský kraj na You Tube) a jednak
i celosvětově (dostupné přímo ze serveru YouTube) propagační videa
o Jihočeském kraji. V současné době je na serveru YouTube umístěno 28
videoklipů o časovém rozsahu od 2 do 10 minut, některé klipy jsou i v anglické
a německé mutaci a jsou dostupné také v příslušných jazykových verzích stránek.
Celkový čas zveřejněných videí je 138 minut.
• V souvislosti se zvýšeným rozsahem možností čerpání fondů EU byla zásadním
způsobem upravena struktura sekce Granty/Fondy EU, kdy uživatel v této sekci
najde informace jak o grantech a příspěvcích, poskytovaných z vlastních
prostředků Jihočeským krajem, tak o
programech a fondech EU,
administrovaných krajem i administrovaných centrálně.
Webové stránky Jihočeského kraje jsou široce využívaným informačním zdrojem.
Za rok 2008 dosáhl celkový počet návštěv webových stránek kraje více než 660 000,
měsíční průměr byl 55 667 návštěv a denně to představovalo více než 1 800 návštěv.
Za rok 2008 si návštěvníci prohlédli 8 246 458 stránek a 1 312 3521 souborů.

V Českých Budějovicích 20.01.2009

Mgr. Jiří Zimola
hejtman
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