Kancelář hejtmana
Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti 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 2004 byly doručeny 52 žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno všem 52 žádostem a to buď
formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde je možné informaci
získat.
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Počet podaných odvolání
Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno rozhodnutí o nevyhovění nebo částečném
nevyhovění, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku
V roce 2004 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 2004 uplatňována žádná sankční opatření.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Nejčastější formy podání
V roce 2004 obdržel Jihočeský kraj 27 žádostí podaných písemnou formou, 18 žádostí
podaných elektronickou poštou, 1 žádost podána faxem a 6 žádostí bylo podáno
osobně. Všechny žádosti jsou evidovány dle Směrnice o poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádosti o informace
podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď je poskytnuta obratem, stejnou
formou jakou byla přijata žádost.

Zveřejňování informací na internetu
V závěru roku 2004 byla spuštěna zcela nová koncepce internetových stránek na
adrese www.kraj-jihocesky.cz. Důvodem pro systémovou změnu se stala ta skutečnost, že
během uplynulých čtyř let se počet informací na webových stránkách navyšoval a při
původní struktuře se jejich dostupnost stávala pro uživatele již nepřehledná.
Jihočeský kraje vycházel z toho, že na webových stránkách hledají potřebné
informace i ti občané, kteří nepřicházejí do styku s internetem pravidelně, a proto bylo
přistoupeno k novému a přehlednému systému jejich řazení.
Na stránkách Jihočeského kraje a jeho krajského úřadu je v současné době
dostupných již téměř tři tisíce souborů. V novém řazení jsou rozděleny do šesti základních
sekcí- Jihočeský kraj, Samospráva, Krajský úřad, Občan a úřady, Podnikatelé/nadace/ NZO
a Informace. Každá sekce má příslušné rubriky, které uživatele zavedou k potřebným
dokumentům. Cesta k informaci by si tedy neměla vyžádat víc než čtyři kroky. Vytvořené
vnitřní vazby navíc umožňují přístup k některým často vyhledávaným rubrikám z různých
sekcí, takže ke stejné rubrice lze přímo dospět například jak ze sekce Jihočeský kraj, tak i
ze sekce Občan a úřady. Na nových stránkách je rovněž více než 200 přímých odkazů na
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jiné webové stránky, a tak internetová adresa Jihočeského kraje se stává i významným
rozcestníkem k dalším zdrojům veřejných informací.
Přehled o návštěvnosti těchto stránek za rok 2004 a využívání této služby uvádí následující
graf.
Návštěvnost www.kraj-jihocesky.cz v roce 2004
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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.
Krajský úřad Jihočeského kraje vydal v roce 2004 280 tiskových zpráv a individuálně
poskytoval sdělovacím prostředkům požadované informace písemně i ústně.
Krajský úřad rozesílá obcím každých 14 dní Informační listy, ve kterých je jednotlivé
odbory seznamují s programy vyhlašovanými ministerstvy, různými metodickými pokyny a
legislativními změnami.
V Českých Budějovicích 7. února 2005

RNDr. Jan Zahradník
hejtman
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