Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2010

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
Jihočeskému kraji jako povinnému subjektu uloţeno do 1. března zveřejnění
Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející
kalendářní rok, která má obsahovat:
a) počet podaných ţádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí ţádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí ţádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaloţil
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 stíţností 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

46

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

5

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 2010 bylo doručeno 46 ţádostí o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno 41
ţádostem a to buď formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj,
kde je moţné informaci získat. Na 5 ţádosti bylo vydáno rozhodnutí o
částečném zamítnutí z důvodu uvedeného v § 9 odst.1 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Přílohy ţádosti byly označeny jako obchodní tajemství
podle § 17 a 18 zákona č. 513/1991 Sb. Na 1 odvolání proti rozhodnutí o
odmítnutí ţádosti byla zaslaná výzva k doplnění.
Nejčastější formy podání
V roce 2009 obdrţel Jihočeský kraj 20 ţádostí podaných písemnou formou,
27 ţádostí podaných elektronickou poštou a ţádná z ţádostí nebyla podána
osobně. Všechny ţádosti jsou evidovány dle Směrnice o poskytování
informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ţádosti podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď je poskytnuta
obratem, stejnou formou jakou byla přijata ţádost.
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Počet a obsah žádostí tématicky členěné podle kompetence odborů KÚ
JK
Odbor

Počet
Předmět dotazu
žádostí
Odbor kancelář
2
 Odstranění osobních údajů z internetových
hejtmana
stránek Jčk
 Krizová legislativa
Odbor kancelář
2
 Soudní řízení KÚ Jčk
ředitele
 Odvolání proti rozhodnutí
Odbor kultury a
4
 Reorganizace Alšovy Jihočeské galerie
památkové péče
 Informace k programu příhraniční spolupráce
Cíl 3 ČR- Svobodný stát Bavorsko
 Integrace knihoven
 Výběr architekta – mlýn Hoslovice
Odbor
10
 Neoprávněný zábor pozemků
regionálního
 Zadání veřejných zakázek malého rozsahu na
rozvoje, územního
stavební práce¨
plánování,
 Dlouhodobý rámcový plán propagace a roční
stavebního řádu a
plán na rok 2010 dle rámcové smlouvy mezi
investic
ČEZ a Jčk
 Auditní zpráva k zadávání veřejných zakázek
 Kopie písemností
 Program obnovy venkova
 Soutěţ Vesnice roku
 Urgence ţádosti podaná na stavební úřad
Český Krumlov
 Informace týkající se stavby
 Seznam dodavatelů
Odbor ţivotního
5
 Informace o řízení o správním deliktu
prostředí,
 Financování orgánů ţivotního prostředí v Jčk
zemědělství a
 Kopie písemností
lesnictví
 Zaslání dokumentace ke stíţnosti
 Projekty na ochranu ţivotního prostředí
Odbor krajský
1
 Cenová regulace
ţivnostenský úřad
Odbor legislativy a
4
 Informace o materiálu „Postrehy, poznámky a
vnitřních věcí
odporúčania po návštěvě objektov Alšovej
Jihočeskej galérie.“
 Smlouvy mezi KÚ Jčk a firmou Kapsch
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Odbor školství,
mládeţe a
tělovýchovy
Odbor sociálních
věcí a
zdravotnictví
Odbor dopravy a
silničního
hospodářství

2

Odbor marketingu
a vnějších vztahů

3

Odbor ekonomický

4

Odbor interního
auditu a kontroly

1

2
7

 Seznam obcí, kde proběhla místní referenda
v územním obvodu KÚ
 Stavební zákon
 Školní prázdniny
 Pronájem školy
 Zaslání odborného zdravotního posudku
 Poskytnutí vyrovnávacích plateb za závazek
veřejné sluţby
 Připomínky k jízdnímu řádu ČD
 Kamenná dlaţba- silnice
 Kopie písemností
 Poskytnutí smluv
 Realizace protihlukových opatření
 Rozhodnutí o uţívání stavby silnice
 Úprava provozu na silnici








Webové stránky
Rozpočet pro rozvoj cestovního ruchu
Údaje o narození
Seznam ţadatelů o finanční příspěvky
Dotace na nápravu škod v obci Putim
Veřejné zakázky
Projekty v rámci OP VK
 Finanční kontroly v krajské samosprávě

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
Jedno rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy
ţadatel poţádal o poskytnutí Smluv mezi krajem a provozovatelem linkové
dopravy. Ţádost byla částečně odmítnuta v části: 1) čl. VI odst. 1 a příloha č.
2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk
linkovou osobní dopravou č. 010/09/45/00/00 uzavřené mezi Jčk a
společností BK BUS, s. r. o., se sídlem Jaroměřická 1120, 676 02 Moravské
Budějovice, IČ: 255 42 141. 2) čl. VI. odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku
veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou
č. 010/09/47/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností COMETT PLUS,spol. s.
r. o., se sídlem Chýnovská 2115, 390 02 Tábor, IČ: 600 71 397. 3) čl. VI odst.
1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní
obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/58/00/00 uzavřené mezi
Jčk a společností COMETT PLUS,spol. s. r. o., se sídlem Chýnovská 2115,
390 02 Tábor, IČ: 600 71 397. 4) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o
závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní
dopravou č. 010/09/50/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností ČSAD
Autobusy České Budějovice a. s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 27
České Budějovice, IČ: 26060451 5) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o
závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní
dopravou č. 010/09/46/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností ČSAD
JIHOTRANS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice,
IČ: 25171216 6) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby
k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č.
010/09/49/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností ČSAD Jindřichův Hradec
a. s., se sídlem U Nádraţí 694/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 60071109. 7)
čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění
dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/55/00/00
uzavřené mezi Jčk a společností ČSAD Autobusy Plzeň a. s., se sídlem
V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň, IČ: 48362611 8) čl. VI odst. 1 a příloha
č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk
linkovou osobní dopravou č. 010/09/48/00/00 uzavřené mezi Jčk a
společností ČSAD STTRANS a. s., se sídlem U Nádraţí 984, 386 13
Strakonice, IČ: 25198688 9) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku
veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou
č. 010/09/59/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností STTRANS a. s., se
sídlem U Nádraţí 984, 386 13 Strakonice, IČ: 25198688 10) čl. VI odst. 1 a
příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní
obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/60/00/00 uzavřené mezi
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Jčk a společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. se sídlem
Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice, IČ:25166115 11) čl. VI odst.
1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní
obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/56/00/00 uzavřené mezi
Jčk a společností Dopravní podnik města Vlachovo Březí s. r. o., se sídlem
Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 25164538 12) čl. VI odst. 1
a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní
obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/52/00/00 uzavřené mezi
Jčk a společností ICOM Transport a. s., se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32
Jihlava, IČ: 46346040. 13) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku
veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou
č. 010/09/57/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností RAMVEJ BUS s. r. o., se
sídlem Domoradice 3, 381 01 Český Krumlov, IČ: 25160796. 14) čl. VI odst. 1
a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní
obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/54/00/00 uzavřené mezi
Jčk a společností Josef Štefl-Tour se sídlem Hradecká 109/IV, 380 01
Dačice, IČ: 10288210 15) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku
veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou
č. 010/09/53/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností Veolia Transport Praha
s. r. o., se sídlem U Seřadiště 9, 101 40 Praha 9, IČ: 26730448. 16) čl. VI
odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní
obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/51/00/00 uzavřené mezi
Jčk a společností DOPRAVA ZÁRUBA M&K s. r. o., se sídlem Stoţická 840,
389 01 VodŇany, IČ: 62909649



Jedno rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel
poţadoval
kopii
odvolání
Města
Jindřichův
Hradec
zn.
ROZ/23960/2010/Kr. Předmětný spis se nacházel v rámci odvolacího
řízení u Ministerstva dopravy ČR, nebylo tedy poţadovanou informaci
poskytnout, jelikoţ se v dispozici povinného subjektu nenacházela.

Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic
Počet vydaných rozhodnutí: 1
 Rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţadoval
auditní zprávu k zadávání veřejných zakázek. Poţadovaný dokument
slouţí pouze k interním potřebám povinného subjekt, neboť výstupem
provedeného auditu je upozornění na problémová místa v procesu
zadávání veřejných zakázek.
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Odbor legislativy a vnitřních věcí
Počet vydaných rozhodnutí: 1
 Rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţadoval
odpověď na otázku: Byly v letech 2009 a 2010 vypracovány písemné
materiály analytického, koncepčního či strategického charakteru, které
se týkají Alšovy jihočeské galerie? Pokud ano, prosím o zaslání jejich
kopie. Informace nemohla být poskytnuta, neboť povinný subjekt tuto
informaci nemá k dispozici, neboť ţádné písemné materiály
analytického, koncepčního či strategického charakteru, které se týkají
Alšovy jihočeské galerie v letech 2009 a 2010 nebyly vyhotoveny, ani
nebylo zadáno jejich zpracování.
Odbor kultury a památkové péče
Počet vydaných rozhodnutí: 1
 Rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţadoval
informace o reorganizaci Alšovy jihočeské galerie. Podle názoru
povinného subjektu nepodléhají poţadované informace, týkající se
reorganizace a vyjádření k podmínkám výběrového řízení, reţimu
zákona o svobodném přístupu k informacím.

b) Počet podaných odvolání
Tématická kompetence: Odbor kanceláře ředitele
V roce 2010 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti
o informaci dle 106/1999 Sb. Na Odvolání byla odeslána výzva k doplnění,
neboť z dopisu ţadatele nebylo zřejmé, proti jakému rozhodnutí se odvolává.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2010 nebylo vedeno ţádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí
v oblasti poskytování informací.
d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
V roce 2010 nebyla poskytnuta ţádná výhradní licence.

150/RK/10

-7-

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
V roce 2010 nebyla podána ţádná stíţnost podaná podle § 16a.
.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování
informací
Jihočeského kraje

prostřednictvím

internetových

stránek

Stránky Jihočeského kraje splňují zásady přístupnosti a bezbariérovosti
podle Vyhlášky MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací
souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek
pro osoby se zdravotním postiţením. 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 nepouţívají stylové předpisy je funkční textová verze stránek. Tato
skutečnost dovoluje uţivateli informace zobrazovat na většině pouţívaných
zařízení.
Navíc je na portálu Jihočeského kraje integrovaná sluţba Voice Reader
Web německé společnosti Linguatec. Tato sluţba nové generace v oblasti
jazykové syntézy umoţňuje návštěvníkům stránek Jihočeského kraje velmi
jednoduchým způsobem spustit předčítání navštívené stránky. Sluţba je
funkční nejen pro stránky v českém jazyce, ale i pro všechny další jazykové
verze stránek kraje v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině
a holandštině a přináší významné zvýšení dostupnosti stránek pro
spoluobčany se zrakovým postiţením a některé další skupiny uţivatelů.
Touto sluţbou je měsíčně předčítáno průměrně 1000 stránek.
Informační obsah
Na hlavních stránkách Jihočeského kraje jsou dostupné informace,
které je kraj povinen podle zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem,
umoţňujícím 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.
Na stránkách jsou dostupné i všechny poskytnuté odpovědi na podané
ţádosti o informace.
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V současné době má web Jihočeského kraje 625 stránek (sekce,
rubriky a podrubriky), v přílohách obsahuje více neţ pět tisíc souborů a dále
více neţ 200 funkčních přímých odkazů na webové stránky jiných
nekomerčních subjektů (kraje, ministerstva, orgány EU, orgány státní správy
a další důleţité 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 Kanceláře
Jihočeského kraje v Bruselu, Investiční portál a stránky pro krajem
administrovaný jihočeský projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost .
Další použité technologie:

Vyuţitím sluţeb portálu YouTube Jihočeský kraj zpřístupňuje jednak
na svých stránkách (O Jihočeském kraji / Jihočeský kraj na YouTube) 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 některých aktualitách na stránkách kraje jsou kromě textů a fotografiíí
přidány i krátké zvukové zprávy.

Webové stránky Jihočeského kraje jsou široce vyuţívaným informačním
zdrojem. Za rok 2010 dosáhl celkový počet návštěv webových stránek kraje
více neţ 740 000, měsíční průměr byl 61 858 návštěv a denní průměr se tak
posunul nad hranici 2000 návštěv denně. Za rok 2010 si návštěvníci prohlédli
9 429 489 stránek a 15 382 795 souborů.

V Českých Budějovicích 18. 3. 2011

Mgr. Jiří Zimola
hejtman
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