Kancelář 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 č. 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 2005 byly doručeno 35 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno 34 žádostem a to buď formou
poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde je možné informaci získat. Na 1
žádost bylo vydáno fiktivní rozhodnutí o neposkytnutí informace.
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Počet podaných odvolání
V souvislosti s vydáním fiktivního rozhodnutí bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o
neposkytnutí informace. Dále bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o
neposkytnutí informace z důvodu, že žadatel neuznal odpovědi za dostačující. V obou
případech bylo odvolání vyhověno.

Opis podstatných částí každého rozsudku
V roce 2005 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 2005 uplatňována žádná sankční opatření.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Nejčastější formy podání
V roce 2005 obdržel Jihočeský kraj 17 žádostí podaných písemnou formou, 17 žádostí
podaných elektronickou poštou a jednu žádost osobně. 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.

Zveřejňování informací na internetu
K 1.1. 2005 byly spuštěny nové webové stránky kraje, kde hlavní změnou (kromě nového
designu) bylo především nové uspořádání informací do sekcí a rubrik, které výrazně
usnadnilo orientaci návštěvníků při vyhledávání požadovaných informací. Během roku 2005
byla provedena řada technických úprav, směřujících k lepší přístupnosti stránek a dosažení
příslušných standardů, požadovaných pro weby veřejné správy. Z těch nejdůležitějších lze
uvést:
a) převedení webových stránek do kaskádových stylů CSS a standardu XHTML 1.0 Strict
(oddělení vzhledu prezentace od jejího obsahu), které má význam především z hlediska
možnosti prohlížení stránek na různých zobrazovacích zařízeních a jejich přístupnosti pro
handicapované občany
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b) zařazení vyhledávacího boxu k prohledávání obsahu stránek (prohledává pouze adresu
www.kraj-jihocesky.cz)
c) doplnění mapy webu (zobrazuje přehledně celkovou strukturu informací na stránkách)
V současné době má web Jihočeského kraje 520 stránek (sekcí, rubrik a podrubrik), v
přílohách obsahuje více než 2 000 souborů a dále přes 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).
Aktualizace webových stránek byla prováděna průběžně, zveřejnění informací na základě
požadavků jednotlivých organizačních útvarů bylo vždy provedeno v požadovaném
termínu, prakticky vždy týž den.
Ve srovnání s rokem 2004 se provedené
návštěvnosti stránek.
Srovnání návštěvnosti
webu
Měsíční průměr 2004 (IV.
Q)
Měsíční průměr 2005 (IV.
Q)
Přírůstek
Měsíční průměr celý
rok 2005
Celková statistika
2005 (27.12.)

změny projevily podstatným zvýšením

Unikátní
Prohlédnuté Prohlédnuté Počet kliků
návštěvníci stránky
soubory
17 112
82 891
350 691
593 675
27 110

349 887

509 198

635 646

9 998
26 085

266 996
299 296

158 507
431 628

41 971
542 599

315 684

3 628 157

5 230 257

6 576 137

Kromě absolutního nárůstu počtu návštěvníků lze z čísel vyvodit, že při zhruba
srovnatelném počtu kliknutí návštěvníků bylo prohlédnuto 4x více stránek a o 40% více
souborů - to jednoznačně dokumentuje podstatné zlepšení navigace na webu (návštěvník
nekliká vícekrát na stejnou stránku, nemusí se přes ní vracet a pod.).
Důležitou obsahovou i vizuální změnou bylo zveřejnění základních informací o Jihočeském
kraji, jeho území, obyvatelstvu, samosprávných orgánech a rozvojových záměrech
původně v šesti a nyní už v sedmi jazykových verzích.
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Návštěvnost stránky www.kraj-jihocesky.cz

Zveřejňování informací v tištěné podobě
Jihočeský kraj poskytuje informace také v tištěné podobě a to v Jihočeských novinách,
které vychází jako příloha Jihočeských Deníků Bohemia v rozsahu čtyř tiskových stran.
Jedná se o měsíčník s nákladem 50 tis. kusů. Zde jsou uveřejněny informace o záměrech a
rozhodnutí samosprávy kraje, o práci krajského úřadu, vyhlášených grantech, příspěvcích
a další informace.
V Českých Budějovicích 27. ledna 2006

RNDr. Jan Zahradník
hejtman
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