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Výroční zpráva Jihočeského kraje 

o činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, 

za rok 2018 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je 

Jihočeskému kraji jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti 

poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která musí 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. 138/2019/RK-61 ze dne 7. 2. 2019. 
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Obecné shrnutí 
 

Počet podaných žádostí o informaci 108 

 

Způsob vyřízení žádosti o informaci 
V celém  

rozsahu 

V části  

žádosti 

Počet vydaných odpovědí 91 6 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 5 6 

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti 6 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

Počet stížností podaných podle § 16a 5 

Počet zpoplatněných žádostí o informaci 1 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0 

 

a) Počet podaných žádostí 

V roce 2018 bylo Krajskému úřadu Jihočeského kraje doručeno 108 žádostí o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 91 žádostem a to buď 

formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, ze kterého je možné informaci získat. V případě 

6 žádostí o informaci byla žadateli poskytnuta částečná odpověď a na část žádosti bylo vydáno rozhodnutí 

o odmítnutí části žádosti. V pěti případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Šest žádostí 

o informace bylo odloženo a to buď podle § 14, odst. 5, písm. a) nebo c). 

Nejčastější formy podání 

V roce 2018 obdržel Jihočeský kraj 47 žádostí podaných elektronickou poštou, 35 žádostí podaných 

prostřednictvím datové schránky, 18 žádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty, 

7 žádostí bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje přijato osobně a jedna žádost telefonicky. Všechny žádosti 

byly zaevidovány dle Směrnice číslo SM/10/RK o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím.  

 

Počet a obsah žádostí - tematicky členěno 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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Počet a obsah žádostí - tematicky členěno podle kompetence odborů Krajského úřadu 

Jihočeského kraje 

Odbor 
Počet 

žádostí 
Předmět dotazu 

Odbor kancelář ředitele 

(KRED) 
11 

 

1. Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje 

2. Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU – GDPR 

3. Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 

2014-2017 

4. Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. 

5. Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu 

Jihočeského kraje 

6. Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji 

7. Seznam obcí v Jihočeském kraji 

8. Pozice tajemníka hejtmana 

9. Odvolání ředitele krajského úřadu 

10. Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje 

11. Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016 

Odbor regionálního 

rozvoje, územního 

plánování, stavebního 

řádu a investic  

(OREG) 

17 

 

1. Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru 

z RD přesahující na sousední pozemek 

2. Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG 

a KUCJK 64123_2013_OREG 

3. ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice 

4. Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč 

5. Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu   

6. Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice 

7. Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk 

8. Přestavba železničního uzlu Brno 

9. Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk 

10. Přelízky pro pěší - Schwarzenberská obora Květov 

11. Seznam rozhodnutí KÚ Jčk, kterými bylo rozhodováno o odstranění 

staveb 

12. Stavební povolení v k. ú. Svatá Máří 

13. Územní plán obce Chvalšiny 

14. Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 

2006-2018 

15. Využívání staveb k poskytování služby péče o dítě 

16. Nárok na kompletní protokol jakožto účastník řízení 

17. Jaká data eviduje KÚ Jčk ohledně povolování staveb 

Odbor životního 

prostředí, zemědělství 

a lesnictví  

(OZZL) 

11 

 

1. Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko 

2. Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 

114_1992 Sb. 

3. Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů 

4. Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008 

5. Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman 

6. Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji 

7. Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých 

8. Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018   

9. Drobný vodní tok Opatovická stoka - Hrachovišťský potok 

10. Kopie rozhodnutí KUJCK 123366_2018_OZZL 

11. Provádění opatření uložených programem zlepšování kvality ovzduší 
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Odbor kancelář 

hejtmana (KHEJ) 
10 

 

1. Souhrnné informace o předpisech a formulářích krajského úřadu 

2. Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích 

3. Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001 

4. Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR 

5. Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji 

6. Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné 

osoby 

7. Podnět na kontrolu nakládání s majetkem obce Studená 

8. Databáze obcí v Jčk 

9. Výpis z návštěvních knih KÚ Jčk 

10. Přílohy k materiálu do Rady kraje č. 1389_Rk_18 

Odbor legislativy a 

vnitřních věcí 

(OLVV) 

2 

 

1. Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložení odvolání na MMR 

2. Splnění podmínek NSS - OLVV nadřízený orgán při vyřizování stížností 

žadatele 

Oddělení interního 

auditu a kontroly 

(OIAK) 

1 1. Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 

Odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy 

(OSMT) 

2 
 

1. Kopie dokumentů z Gymnázia olympijských nadějí - lyžařský zájezd 

2. Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk 

Odbor sociálních věcí 

(OSOV) 
8 

 

1. Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v 

roce 2017 

2. Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v 

Jihočeském kraji 

3. Materiál do RK č. 528/RK/18 

4. Financování dětských domovů a azyl. domů 2012-2016 

5. Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017 

6. Žádosti o adopci v Jihočeském kraji   

7. Využití zámku v Budíškovicích 

8. Sociální služby v Jčk 

Odbor kultury a 

památkové péče 

(OKPP) 

1 
1. Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb. - 

archeologické nálezy   

Odbor ekonomický 

(OEKO) 
2 

 

1. Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce 

2. Databáze příjemců dotací z řad nestátních neziskových organizací 

Odbor veřejných 

zakázek a investic 

(OVZI) 

2 
1. Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice – Těšovice 

2. Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach 

Odbor krajský 

živnostenský úřad 

(OKZU) 

4 

 

1. Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb. 

2. Nezákonná reklama na kosmetické přípravky 

3. Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 

4. Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. 

prostředky 

 

Odbor hospodářské a 

majetkové správy 

(OHMS) 

3 

 

1. Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje 

2. Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji 

3. Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů 

v Jčk 
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Odbor zdravotnictví 

(OZDR) 
15 

 

1. Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 

41440_2016 

2. Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 

3. Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji 

4. Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 

63650_2017_edso 

5. Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 

6. Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji 

7. Zastupování praktického lékaře v ordinaci 

8. Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu 

OZDR_87578_2017_edso 

9. Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách 

10. Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb. 

11. Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk 

12. Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso 

13. Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích 

14. Provozování sociální služby SH Trnová 

15. Kopie odborných posudků k sp. zn. OZDR 116174_2017_edso 

Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

(ODSH) 

16 

 

1. Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR 

2. Informace vztahující se ke spisu sp. zn. ODSH 146266/2017/jary 

3. Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č.Budějovice 

4. Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017 

5. Zda jsou vybraná reklamní zařízení (42) povolená Krajský úřadem Jčk 

6. Povolení reklamních ploch v obci Planá 

7. Povolení reklamních zařízení u silnic (billboardy) 

8. Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji 

9. Lanová dráha obce Holubov 

10. Spor o určení hranice pozemku 

11. Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a 

ČD a.s. 

12. Vlastnická hranice pozemku 

13. Ošetření vozovky Veselí n. Lužnicí - Val dne 18.11.2018 

14. Seznam držitelů osvědčení k provozování STK od 1.10.2018 

15. Je reklamní plocha u Lidlu v ČB povolená 

16. Jaká společnost odstraňuje pro KÚ Jčk nepovolená reklamní zařízení 

Napříč více odbory KÚ 3 

 

1. Souhrnné informace výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017   

2. Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí 

3. Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, 

personální, informatika) 

 
 
b) Počet podaných odvolání 

V roce 2018 podali žadatelé o informace 3 odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve dvou případech nadřízený orgán rozhodnutí Krajského úřadu zrušil a vrátil žádost KÚ Jčk k novému 

projednání. V jednom případě potvrdil nadřízený orgán postup KÚ Jčk. 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu  

V roce 2018 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací. 
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d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence 

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

V roce 2018 bylo podáno 5 stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.  

Stížnost č. 1 podal žadatel, který namítal, že poskytnutá informace neodpovídá jeho žádosti. Stížnost byla 

postoupena nadřízenému orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), a ten nařídil KÚ Jčk žádost vyřídit. 

Povinný subjekt žádost opětovně posoudil a na spornou část žádosti vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti. 

Stížnost č. 2 podal žadatel proti Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona 

č. 106/1999 Sb. Nadřízený orgán (MMR) potvrdil výši požadované úhrady za poskytnutí informací. Žadatel 

úhradu nezaplatil a žádost byla odložena. 

Stížnost č. 3 a č. 4 podal žadatel, který nesouhlasil se způsobem vyřízení své žádosti. V obou případech 

nadřízený orgán (MV) potvrdil postup Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Stížnost č. 5 podal žadatel, který nesouhlasil se způsobem vyřízení své žádosti. Krajský úřad Jčk předložil 

stížnost nadřízenému orgánu – Ministerstvu vnitra, které o stížnosti dosud nerozhodlo. 

 
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 15. 2. 2019 

 

 

 

Mgr. Ivana Stráská 

hejtmanka Jihočeského kraje 

http://www.kraj-jihocesky.cz/

