Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2013

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

Ve věcech samostatné a přenesené působnosti Jihočeského kraje poskytuje informace Krajský úřad
Jihočeského kraje. Postup Krajského úřadu v oblasti 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.
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Obecné shrnutí
Počet podaných žádostí o informaci

75
V celém
rozsahu

V části
žádosti

Počet vydaných odpovědí

65

4

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

4

4

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti

2

0

Způsob vyřízení žádosti o informaci

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

1

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2013 bylo doručeno 75 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 65 žádostem a to buď formou poskytnutí informace
přímo či odkazem na zdroj, kde je možné informaci získat. V případě 4 žádostí o informaci byla poskytnuta
žadateli částečná odpověď a na část žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
Nejčastější formy podání
V roce 2013 obdržel Jihočeský kraj 35 žádostí podaných elektronickou poštou, 18 žádostí podaných
prostřednictvím datové schránky a 22 žádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty.
Všechny žádosti jsou evidovány dle Směrnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetence odborů Krajského úřadu Jihočeského
kraje

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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Odbor

Počet
žádostí

Předmět dotazu
1.

Odbor kancelář ředitele
(KRED)

5

Odbor regionálního
rozvoje, územního
plánování, stavebního
řádu a investic
(OREG)

11

Odbor životního
prostředí, zemědělství
a lesnictví
(OZZL)

11

Odbor kancelář
hejtmana
(KHEJ)

10
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2.
3.
4.
5.

Aktuální počet zaměstnanců KÚ, přijímání/propouštění zaměstnanců
v roce 2012
Výše platu a odměn hejtmana JČK, ředitele KÚ, vedoucích odborů
Efektivita řízení lidských zdrojů - údaje za rok 2012
Činnost úřadu jako přezkumného orgánu
Plat, os. ohodnocení, příplatky a mimořádné odměny hejtmana,
náměstků a ředitele KÚ JČK

1. Audio či video záznam pořízený na veřejném projednání návrhu ZÚR
2. Způsob, jakým je v rámci přípravy stavebních investic hodnocena
jejich efektivnost
3. Veřejné zakázky administrované Jihočeským krajem za roky 2010,
2011, 2012
4. Pokuta uložená ÚOHS, značka S335/10
5. Přezkum VZ "Tištěné médium - plocha pro informační materiály JČK"
6. Počet přezkumných řízení zákonitosti opatření obecné povahy podle
§ 174/2 zákona č. 500/2004 Sb. za roky 2006-2013
7. VZ "Dodávka HW infrastruktury, síťové infrastruktury a podpůrných
nástrojů technologického centra kraje"
8. Projektová dokumentace k VZ "Dopravně bezpečnostní opatření na
silnicích II. a III. třídy na území JČK"
9. Počet a rozsah VZ zadávaných JČK
10. Rozhodnutí KUJCK 30433/2013 OREG ze spisu OREG
20955/2013/adka
11. Územní plán obce Čízkrajíce
1. Zadávací
dokumentace
a
kvalifikační
dokumentace
VZ:
Implementace NATURA 2000
2. Obnova retenční nádrže Jordán - 1. Etapa
3. Specifikace činnosti odborného lesního hospodáře
4. Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013
5. Retenční kapacita rybníků na Třeboňsku
6. Povolení provozu závodu Bonus obchodní agentura spol. s r.o.
7. VZ a projekt Implementace Natura 2000 v JČK 2009-2013
8. Výkon státní správy při vyhlašování, změně a rušení rybářských
revírů
9. Evidence stráží přírody
10. Udělené výjimky dle § 9 zákona č. 197/2004 Sb. k zákonu 99/2004
Sb., lov ryb pod ledem
11. Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. kotlíková dotace
1. Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu v letech
2008-2012
2. Počet žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřízených v
roce 2012
3. Způsob, jakým je v rámci IZS zajištěna připravenost jeho složek pro
případ závažné havárie v JETE
4. Zveřejňování poskytnutých informací způsobem umožňující dálkový
přístup
5. Složení rady kraje od roku 2000 a počet zaměstnanců KÚ
6. Přehled všech smluv uzavřených od 1.1.2013 do 30.4.2013
7. Seznam zastupitelů a radních JČK včetně stranické příslušnosti 20082013
8. Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb
9. Náklady kraje na platy zastupitelů, radních a zaměstnanců KÚ
10. Uvolnění zastupitelé - doba uvolnění, specifikace funkce 2000-2013
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Odbor legislativy a
vnitřních věcí
(OLVV)

7

1. Aplikace zákona č. 82/1998 Sb.
2. Funkce nadřízeného orgánu dle zákona č. 106/1999 Sb. městům
v JČK
3. Výklad k dopisu MěÚ J. Hradec, odboru životního prostředí z
11.3.2013
4. Přehled obecných vyhlášek týkajících se zákazu podomního prodeje
5. Ochrana osobních údajů
6. Postup KÚ vůči MěÚ Rudolfov, stavební odbor ve věci nemovitosti
č. 497/6
7. Způsob vyřízení stížnosti na postup KÚ v Č. Budějovicích

Odbor hospodářské a
majetkové správy
(OHMS)

1

1. Způsob výběru stávajícího telekomunikačního operátora KÚ
1. Výuka hry na fagot a seznam fagotů na ZUŠ B. Jeremiáše Č.
Budějovice
2. Kdo je ředitelkou a statutárními orgány v OA a VOŠE Tábor
3. Počty studentů/žáků ve výroční zprávě OŠMT 2011/2012 a
2010/2011
4. Rozbor hospodaření ZUŠ B. Jeremiáše za roky 2003 a 2004
1. Způsob určení výše dotace zařízením, která se přihlásila do
Programu A v roce 2012
2. Obdržené stížnosti na zdravotní péči a jejich vypořádání
3. Vlastnická politika, nominační proces a další informace o společnosti
Jihočeské nemocnice, a.s.
4. Členové asistenční posádky, kteří zajišťovali přepravu žadatele
k soudu
5. Počet rozhodnutí o uložení pokuty podle zákona č. 372/2011 Sb.,
373/2011 Sb., 374/2011 Sb.
1. Obchodní vztah mezi JČK a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.
2. Úvěrová smlouva Jihočeského kraje s EIB 2011-2015
3. Zadlužení kraje, ukazatel dluhové služby, rating kraje 2001-2012
1. Souhrnný list GP Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek
2. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.14/02.0058
3. Hrubá měsíční mzda administrátorů projektů OP VK
4. Transparentnost správy vybraných oblastí v kompetenci krajských
samospráv
1. Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní
dopravě po jednotlivých linkách
2. Informace k prodejům konkrétního majetku Jihočeského kraje
3. Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní
dopravě, dopravce ČD, a.s. za rok 2012
4. Smlouvy s dopravci veřejné linkové dopravy vykonávající dopravu v
závazku veřejné služby
5. Způsob výpočtu výše prokazatelných ztrát z provozování veřejné
linkové osobní dopravy
6. Prodej pozemku 91/1 v obci Vlkovice u Lišova
7. Aktuálně uzavřené smlouvy JČK s autobusovými dopravci
8. Kompletní zpráva č. 59/2013 vypracovaná TPAČR, s.r.o. ze dne
14.10.2013
9. Úhrady na vyrovnávání prokazatelné ztráty vyplacené společnosti
ČD, a.s.

Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
(OSMT)

4

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVZ)

5

Odbor ekonomický
(OEKO)

3

Odbor evropských
záležitostí (OEZI)

4

Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(ODSH)

9

Odbor kultury a
památkové péče (OKPP)

1

1. Opravné prostředky ve správních řízeních od roku 2009

Odbor informatiky
(OINF)

2

1. Obchodní vztah mezi JČK a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.
2. Elektronický právní informační systém
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Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
V roce 2013 vydal Jihočeský kraj 8 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. Na 2 žádosti bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím, kdy přílohy žádosti byly označeny jako obchodní tajemství podle § 17 a 18 zákona
č. 513/1991 Sb. Na 2 žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu uvedeného v § 9
odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy přílohy žádosti byly označeny jako obchodní
tajemství podle § 17 a 18 zákona č. 513/1991 Sb. V 1 případě byl žadatel vyzván k upřesnění části své
žádosti, a jelikož tak do 30 dnů od doručení výzvy neučinil, byla jeho žádost v této části odmítnuta. Na
2 žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace s odůvodněním a na 1 žádost bylo
vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí části žádosti s odůvodněním.

Tematická kompetence: Odbor kancelář ředitele
Počet vydaných rozhodnutí: 1
•

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti bylo vydáno, jelikož povinnému subjektu nebylo zřejmé, jaké

informace jsou požadovány, a žadatel neupřesnil svoji žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy
k upřesnění žádosti.
Tematická kompetence: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Počet vydaných rozhodnutí: 4
•

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal o poskytnutí informací

týkajících se Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě po jednotlivých
linkách za období 1.1.2010 - 31.12.2010. Požadované informace byly odmítnuty z důvodu uvedeného v § 9
odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, který upravuje, že je-li požadovaná informace
obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
•

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal o poskytnutí informací

týkajících se Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě, dopravce
České dráhy, a.s. za rok 2012. Požadované informace byly odmítnuty z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím, který upravuje, že je-li požadovaná informace obchodním
tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
•

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požadoval poskytnutí

informace týkající se aktuálně uzavřených smluv mezi autobusovými dopravci a Jihočeským krajem. Žádost
byla částečně odmítnuta v bodech:2), 3), 5), 6), 10), 11), 12) z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím, který upravuje, že je-li požadovaná informace obchodním tajemstvím,
povinný subjekt ji neposkytne.
•

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požadoval poskytnutí

informace týkající se úhrad na vyrovnávání prokazatelné ztráty vyplacené Jihočeským krajem společnosti
České dráhy, a.s. z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, který
upravuje, že je-li požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
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Tematická kompetence: Odbor ekonomický
Počet vydaných rozhodnutí: 1

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požadoval poskytnutí informace
týkající se obchodního vztahu mezi Jihočeským krajem a společností Wolters Kluwer ČR, a.s. Žádost byla
částečně odmítnuta v bodech: 1, 2 a 3 žádosti, které se týkaly údajů za období let 2000 až 2001. Tyto údaje
neměl Jihočeský kraj k dispozici z důvodu skartace příslušných dokumentů dle spisového řádu.

Tematická kompetence: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Počet vydaných rozhodnutí: 1

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se
příspěvkové organizace Jihočeského kraje – Základní umělecké školy B. Jeremiáše, České Budějovice,
které spočívaly v otázkách směřujících k výuce hry na fagot. Žádost byla odmítnuta, jelikož povinný subjekt
požadovanými informacemi nedisponuje.

Tematická kompetence: Odbor legislativy a vnitřních věcí
Počet vydaných rozhodnutí: 1

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo vydáno ve věci, kdy žadatel požadoval výklad dopisu MěÚ Jindřichův
Hradec, odboru životního prostředí. Žádost byla odmítnuta z důvodu, jenž je upraven v § 2 odst. 4 zákona
o svobodném přístupu k informacím, podle kterého se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
b) Počet podaných odvolání
V roce 2013 byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb. V obou případech podstoupil Krajský úřad Jihočeského kraje spisy nadřízenému
správnímu orgánu – Ministerstvu vnitra.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2013 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 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2013 byla podána jedna stížnost na poskytnutou odpověď podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost byla předložena Ministerstvu vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, který potvrdil
postup povinného subjektu – Jihočeského kraje při vyřizování žádosti o poskytnutí informací a dospěl
k závěru, že stížnost není důvodná.
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f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz jsou způsobem umožňujícím dálkový
přístup v sekci Informace / rubrice Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a Výroční zprávy JčK /
podrubrice Odpovědi na žádosti o informace zveřejňovány všechny odpovědi na žádosti o poskytnutí
informace, včetně informace o případném vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V podrubrice Povinně
zveřejňované informace jsou zveřejněny ty informace, jejichž výčet stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový
přístup. V poslední podrubrice Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (17.) a Výroční zprávy JčK,
je každoročně do 1. března zveřejňována Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za předcházející kalendářní rok,
kterou schvaluje Rada Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích 12. 2. 2014

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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