ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
MGR. DANIEL HOVORKA, VEDOUCÍ ODBORU
č. j: KUJCK/16869/2010/OMVV/2

datum: 19. 5. 2010

vyřizuje: Linda Věrná, DiS.

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. května 2010, týkající se povinně
zveřejňovaných informací na webových stránkách obcí, Vám sdělujeme následující.
a) Povinnost obcí uvádět rozpočet jako povinně zveřejňovanou informaci - Ano
Obsah povinně zveřejňovaných informací upravuje Vyhláška č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006.
Přesné znění povinných informací o rozpočtu z uvedené vyhlášky:
8.2 Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu
za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy. Uvádí se jako textová informace nebo
hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
b) Zda je na krajském úřadu Jihočeského kraje pověřená osoba, v jejíž náplni práce je dohled nad
webovými stránkami obcí, které vznikly na základě poskytnutých dotací Jihočeským krajem - Ne
Taková osoba na krajském úřadu Jihočeského kraje není. Splnění obsahových povinností bylo jen jedním
z hodnotících kritérií při rozhodování o udělování grantu (viz tabulka níže) a kontrola byla prováděna před
proplacením grantu:
4.2.1

Předběžná vyhodnocovací tabulka

Opatření č. 1
Maximální
počet bodů

Kritérium hodnocení
Počet nových nebo inovovaných aplikací (komplet web, nebo jen
podatelna, úřední deska, veřejné zakázky, jiné).

10

Splnění povinně zveřejňovaných informací - vyhláška č. 442/2006 Sb.

5

Splnění validace html kódu, validace css (kaskádových stylů), validace
přístupnosti (podle mezinárodních standardů)
Počet obyvatel obce

5
15

Cena

15

Celkový počet bodů

50

Přidělený
počet bodů

Komentář a doporučení :
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Podrobné podmínky grantového programu najdete na stránkách Jihočeského kraje na adrese http://www.krajjihocesky.cz/file.php?par[id_r]=40823&par[view]=0. V těchto podmínkách nebyla zakotvena žádná následná
kontrola obsahu webových stránek u realizovaných (proplacených) projektů obcí.
V rámci grantu Webové stránky pro obce (obce do 2000 obyvatel), který byl krajem vyhlášen v roce 2008 a zčásti
realizován ještě v roce 2009 byla podpořena inovace webových stránek u celkem 130 obcí. V kapacitních
možnostech Krajského úřadu Jihočeského kraje by rozhodně nebylo provádění prakticky denní kontroly obsahu
webových stránek 130 subjektů (změny na webových stránkách probíhají kontinuálně na základě rozhodnutí
příslušné obce). Jihočeský kraj navíc není obcím nijak nadřízen a neměl by tedy žádnou zákonnou oporu pro
provádění kontrol webových stránek obcí (tuto pravomoc má Ministerstvo vnitra ČR). Kontrola plnění kriterií
grantového programu tedy byla prováděna pouze jednorázově ještě před rozhodnutím o proplacení přiznaného
grantu.
Máte-li pochybnosti o tom, zda webové stránky určité obce splňují příslušná zákonná ustanovení, obraťte se
prosím na Ministerstvo vnitra ČR.

S pozdravem
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