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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 2020 

 

 

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. 138/2020/RK-61 ze dne 7. 2. 2020. 
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Obecné shrnutí 
 

Počet podaných žádostí o informaci 144 

 

Způsob vyřízení žádosti o informaci 
V celém  

rozsahu 

V části  

žádosti 

Počet vydaných odpovědí 131 10 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 8 

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti 2 2 

Nedořešené žádosti 1 

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 1 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0 

 

a) Počet podaných žádostí 

V roce 2020 bylo Krajskému úřadu Jihočeského kraje doručeno 144 žádostí o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 131 žádostem, a to 

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

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

o odmítnutí části žádosti nebo sděleno odložení části žádosti. Dvě žádosti byly odloženy v celém rozsahu a to 

podle § 14, odst. 5, písm. c). V jednom případě byla požadována částečná úhrada za poskytnutí informace. 

Žadatel na výzvu k úhradě nereagoval a žádost byla částečně odložena. V případě jedné žádosti o informace 

není ještě řízení ukončeno, žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti a nyní běží lhůta pro upřesnění 

žádosti žadatelem. 

Nejčastější formy podání 

V roce 2020 obdržel Jihočeský kraj 59 žádostí podaných elektronickou poštou, 59 žádostí podaných 

prostřednictvím datové schránky, 21 žádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty 

a 5 žádostí bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje přijato osobně. Všechny žádosti byly zaevidovány dle 

směrnice č. 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 
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● poskytování informačních materiálů o Jihočeském kraji 

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

Jihočeského kraje 

Odbor 
Počet 

žádostí 
Předmět dotazu 

Odbor kancelář ředitele 

(KRED) 
10 

1. Školení zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje 2017-2019 

2. Počty zaměstnanců KÚ JČK za 01-03_2020 

3. Provedení personálního auditu na Krajském úřadu Jihočeského kraje 

4. Platy a odměny vedoucích oddělení či odborů KÚ Jčk za roky 2018-

2019 

5. Dotazník pro zabezpečování vybraných služeb na KÚ Jčk 

6. Výše odměn vedoucí odborů KÚ Jčk 

7. Profesní kariéry čtyř zaměstnanců Odbor regionálního rozvoje, 

územního plánování a stavebního řádu KÚ Jčk 

8. Žádosti o informace o platech a odměnách zaměstnanců KÚ Jčk 

9. Výpis všech stížností doručených na KÚ za rok 2020 

10. Počty petic, stížností, občanů na ZK, referend za období 2018-2020 

Odbor regionálního 

rozvoje, územního 

plánování, stavebního 

řádu a investic  

(OREG) 

15 

1. Přezkum řízení změny č.3 ÚP Dolní Třebonín 

2. Rozhodnutí KUJCK 11642_2019 

3. Dotaz na postup KÚ po soudem zrušeném rozhodnutí čj. KUJCK 

35704_2014 

4. Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 26035_2020 

5. Přeložka technického koridoru a účelové komunikace v prostoru 

ložiska Halámky 

6. Datové sady funkčního využití ploch z územně plánovací 

dokumentace obcí 

7. Předání spisu S-MUCK 29607_2018-BE odvolacímu orgánu 

8. Informace ke kolaudačnímu rozhodnutí na 1. a 2. blok JE Temelín 

9. Provoz kempu v k.ú. Rájov 

10. Počet stavebních řízení MěÚ J. Hradec postoupených k řešení na KÚ 

Jčk za rok 2019 

11. Rozhodnutí vztahující se k vyvlastnění motocentra u stavby dálnice D3 

12. Rozhodnutí Odboru regionálního rozvoje, ÚP a SŘ ve věci odstranění 

přelízků v oboře 

13. Vydaná rozhodnutí o odvolání - stavební řád 

14. Definice Výrobek plnící funkci stavby 

15. Stanoviska KÚ Jčk k návrhu změny č. 6 ÚP Horní Stropnice a změny 

č. 2 RP Dobrá Voda 

Odbor kancelář 

hejtmana (KHEJ) 
14 

1. Seznam starostů v Jihočeském kraji včetně stranické příslušnosti 

a věku 

2. Seznam měst a obcí v Jihočeském kraji 

3. Krizový plán kraje a prvky kritické informační infrastruktury 

4. Krizová připravenost kraje – Covid-19 

5. Emailové kontakty měst a obcí v Jčk 

6. Databáze měst a obcí v Jčk 

7. Mediální politika kraje 

8. Hmotná pomoc pro ORP Třeboň a Město Třeboň 

9. Nákupy respirátorů Jihočeským krajem 

10. Nákup osobních ochranných pomůcek 03-05_2020 

11. Negativní stanovisko k žádosti o individuální dotaci 

12. Výše odměn krajských zastupitelů, odměny členů komisí a výborů 

13. Nařízení pracovní povinnosti studentům během nouzového stavu 

14. Počty uvolněných a neuvolněných členů rady kraje, výborů a komisí 
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Odbor kultury a 

památkové péče 

(OKPP) 

2 

1. Udělování pokut v roce 2019 za porušování zákona č. 20_1987 Sb. 

ve vztahu k archeologickým nálezům 

2. Rozhodnutí o porušování zákona č. 20_1987 Sb. ve vztahu 

k archeologickým nálezům za roky 2018-2020 

Odbor životního 

prostředí, zemědělství 

a lesnictví  

(OZZL) 

25 

1. Vyřízení přezkumu rozhodnutí MěÚ J. Hradec OŽP_39167_19_IN-

559 

2. Stanovisko KÚ Jčk čj. KUJCK 35558_2017 k návrhu ÚP Pohorská 

Ves 

3. Správní řízení s Adient Strakonice s.r.o. 

4. Kopie rozhodnutí KÚ Jčk čj. KUJCK 121025_2016 

5. Plány péče ochrany přírody 

6. Vymezení regionálního biocentra 580 

7. Postup ve věci odvolání města Vyšší Brod - Sportovní a rekreační 

hřiště Studánky 

8. Kopie protokolu čj. KUJCK 112708_2016 

9. Vyjádření KHS Jčk - KHSJC 38802_2019_HOK CB-CK 

10. Jak bylo vyřízeno oznámení ze dne 18.2.2020 

11. Rozhodnutí vydaná dle § 3 odst. 8 zákona č. 185_2001 Sb. 

12. Rozhodnutí o povolení výjimek pro použití závadných látek ke krmení ryb 

13. Rozhodnutí KÚ - výjimky krmení ryb pro rybníky Koclířov a Volešek 

14. Provedení vrtu v k.ú. Písek 

15. Nařízení veřejné služby dle §22 zákona č. 274_2001 Sb. 

v Jihočeském kraji 

16. Provozovatelé v režimu zákona č. 224_2015 Sb. 

17. Finanční prostředky vynaložené krajem na předcházení střetů 

automobilů se zvěří 2015-2020 

18. Rybářský revír Pískovna Jindřiš 

19. Povolení dle zákona č. 185_2001 Sb. pro OK Projekt s.r.o. 

20. Obchvat Srubce - nezařazení spolku Srubec místo k životu jako 

účastníka řízení 

21. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského 

práva 

22. Myslivecké statistiky Jčk 2010-2019 

23. Přezkumné řízení o povolení čerpání vody ze studny v k.ú. Chobot 

24. Zahrnutí vodní nádrže Žumberk do rybářského revíru Svinenský potok 1 

25. Počet výjimek o ochraně přírody - medvěd, vlk, rys 

Odbor legislativy a 

vnitřních věcí 

(OLVV) 

10 

1. Komplexní zpráva KÚ Jčk z kontroly provedené na MěÚ Prachatice 

v období 1.7.2015-27.4.2017 

2. Žaloba Jčk proti Správě NP Šumava a MV 

3. Sbírka organizace Centrum Bazalka, o.p.s. 

4. Protikorupční opatření a bezpečnostní systémy Krajského úřadu Jčk 

5. Interní a externí právní služby 2016-2020 

6. Rozhodnutí o udělení souhlasu mezi Městem Netolice a obcemi 

o výkonu přenesené působnosti 

7. Dozor krajů nad činností obcí 

8. Stížnosti a rozhodnutí k žádostem podle zákona č. 106_1999 Sb. 

9. Vzory rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106_1999 

10. Dotaz na postup OLVV v souvislosti se stížností 

Odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy 

(OSMT) 

4 

1. ABA terapie ve školách 

2. ABA terapie ve školách 

3. Objemy finančních prostředků na pokrytí nadtarifní složky platu v SPŠ 

Resslova ČB 

4. Provoz dětského klubu v době uzavření 1. stupně ZŠ 

Odbor zdravotnictví 

(OZDR) 
4 

1. Počty přestupkových řízení dle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2019 

2. Kontroly v lůžkových psychiatrických zařízeních 
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3. Struktura hospitalizovaných v Jihočeském kraji a počty provedených 

PCR testů 

4. Kopie posudku k čj. KUJCK 135585_2020 

Odbor hospodářské a 

majetkové správy 

(OHMS) 

2 
1. Informace k darovací smlouvě z 7.11.2019 mezi Jihočeským krajem 

a městem Mirotice 

2. Služební vozidlo hejtmanky 

Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

(ODSH) 

29 

1. Opatření proti nečinnosti MěÚ Vodňany 

2. Chemické ošetřování komunikací Veselí n. Lužnicí-Val 

3. Dopravní obslužnost kraje 

4. Podnět ve věci nečinnosti MěÚ Týn nad Vltavou 

5. Kopie žádosti/podnětu NPÚ - přezkum stavebního povolení Mosty 

Dolní Slověnice 

6. Pozemky k nimž přísluší Jihočeskému kraji právo hospodařit 

s majetkem státu 

7. Neoprávněný odvoz reklamních zařízení 

8. Reklamní zařízení poškozená vichřicí 

9. Příprava realizace obchvatu silnice II_144 ve Vlachově Březí 

10. Odstraňování reklamních zařízení 

11. Odstranění reklamního zařízení 

12. Odstraňování reklamních zařízení 

13. Reklamní zařízení - ochranné pásmo 

14. Správní řízení s vlastníky reklamních zařízení 

15. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o přestupku dle zákona 

č. 361_2000 Sb. 

16. Smlouvy veřejné železniční dopravy 2018-2019 

17. Informace o ukončení přezkumného řízení 

18. Kompenzace ve veřejné linkové autobusové dopravě v Jčk 

19. CDV pravidelné linkové autobusové dopravy v Jčk 

20. Umístění stacionárních radarů na území Jčk 

21. Povolení užívání silnice I. třídy I_29 na vybraných pozemcích 

v k. ú. Svatonice 

22. Jednání zástupců kraje se zástupci města Planá nad Lužnicí - 

zpomalovací semafory 

23. Rozhodnutí ODSH o povolení zřízení sjezdu v k.ú. Svatá Maří 

24. Vyhodnocování dodržování kvality služeb ČD vůči Jihočeskému kraji 

25. Postup KÚ ve věci odvolání proti Rozhodnutí MěÚ Vodňany 

26. Rozhodnutí Krajského úřadu Jčk o umístění chodníku v obci Lom 

27. Sankce udělené dopravcům za nedodržení standardů 2019-2020 

28. Měření rychlosti obecní policií mimo území obce 

29. Povolení billboardů v k.ú. Veselí nad Lužnicí 

Odbor sociálních věcí 

(OSOV) 
6 

1. Pěstounství a adoptivní péče 

2. Neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb v Jčk 

3. Výkon práce v zařízení Bazalka, o.p.s. 

4. Seznam domovů pro seniory a domovů se zvl. režimem v Jčk 

5. Seznam sociálních služeb, azylových domů, ubytoven a charit 

v Jihočeském kraji 

6. Poskytování služeb osobní asistence pro osoby závislé na péči o jiné osoby 

Odbor evropských 

záležitostí (OEZI) 
5 

1. Žádost o dotaci žadatele Ski klub Šumava Vimperk 

2. Dotace pro SK Hlincovka, z.s. - Rekonstrukce a udržovací práce na 

šatně sportovce 

3. Dotace na opravu krovu a střechy sýpky v obci Komařice 

4. Vyúčtování dotací (mzdových prostředků) pro SK Dynamo ČB 

akademie v letech 2019-2020 

5. Dotace pro SK Hlincovka, z.s. 
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Odbor veřejných 

zakázek a investic 

(OVZI) 

7 

1. Revize přeložky silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice 

2. Investiční plán kraje na rok 2020 

3. Prostředky ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a 

modernizace silnic II. a III. třídy 

4. Veřejná zakázka S29_2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015, 

průtah obcí Rapšach 

5. Metodika hodnocení projektů 

6. Přeložka silnice II_156 v obci Strážkovice 

7. Stav přeložky silnice II_155 a mostu ev. č. 155-004 v obci Trocnov 

Odbor krajský 

živnostenský úřad 

(OKZU) 

7 

1. Regulace vadné reklamy v roce 2019 

2. Klamavá reklama na sociálních sítích 

3. Rozhodnutí o přestupku dle z. č. 40_1995 Sb. za rok 2019 

4. Rozhodnutí živnostenského úřadu - neoznačování reklamy na 

internetu 

5. Regulace reklamy 2018-2020 

6. Regulace reklamy na střelné zbraně a střelivo 

7. Regulace reklamy na zdravotnické prostředky 

Odbor ekonomický 

(OEKO) 
1 1. Výše rozpočtu Jčk ve zdravotnické a sociální sféře pro rok 2021 

Napříč více odbory KÚ 3 

1. Zveřejnění rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 250_2016 Sb. 

2. Souhrnné informace z oblastí ekonomiky, personalistiky, informatiky 

a veřejného zdraví KÚ Jčk 

3. Souhrnné informace z oblastí ekonomiky, personalistiky, informatiky 

a veřejného zdraví KÚ Jčk 

 
 
b) Počet podaných odvolání 

V roce 2020 podali žadatelé o informace 2 odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

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

Odvolání byla postoupena na Ministerstvo vnitra ČR, které daná odvolání zamítlo a potvrdilo postup KÚ Jčk 

(rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací byla vydána z důvodu neposkytnutí osobních 

údajů dotčených osob, které žadatelé mimo jiné požadovali). 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu  

V roce 2020 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 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

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

jejich vyřízení 

V roce 2020 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.  

Stížnost byla podána na Ministerstvo vnitra jako stížnost na nečinnost Krajského úřadu Jihočeského kraje 

(žadatel si stěžoval, že neobdržel odpověď na svou žádost o informace). Ministerstvo vnitra shledalo stížnost 

jako neopodstatněnou, neboť z doloženého spisu bylo zřejmé, že odpověď byla žadateli odeslána datovou 

schránkou. 
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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 nejpozději do 

1. března daného roku 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 8. 2. 2021 

 

 

 

Mgr. Martin Kuba 

hejtman Jihočeského kraje 

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

