Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2016

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. 294/2007/RK ze dne 20. 03. 2007.
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Obecné shrnutí
Počet podaných žádostí o informaci

121
V celém
rozsahu

V části
žádosti

108

6

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

6

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti

5

0

Způsob vyřízení žádosti o informaci
Počet vydaných odpovědí

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

3

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2016 bylo Krajskému úřadu Jihočeského kraje doručeno 121 žádostí o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 108 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. Ve dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Pět žádostí
o informace bylo odloženo.
Nejčastější formy podání
V roce 2016 obdržel Jihočeský kraj 55 žádostí podaných elektronickou poštou, 48 žádostí podaných
prostřednictvím datové schránky, 13 žádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty
a 5 žádostí bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje přijato osobně. 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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Odbor

Odbor kancelář ředitele
(KRED)

Odbor regionálního
rozvoje, územního
plánování, stavebního
řádu a investic
(OREG)

Počet
žádostí

5

10

Předmět dotazu
1.
2.
3.
4.
5.

1. Smlouvy na výstavbu silniční stavby od 1. 1. 2010 - 31. 1. 2016
2. Investiční plány pro rok 2016
3. Veřejné zakázky zadávané v zastoupení dle § 151 zákona o veřejných
zakázkách
4. Kopie smluv k zakázkám 1. 4266 Švehlův most v Táboře a 2. 4264 I/22
Strakonice
5. Stanovení hodnoty vybraných veřejných zakázek
6. Připomínky občanů a spolku k obchvatu Srubce
7. Pokuta od ÚOHS k VZ S29/2012
8. Kopie písemnosti "Předání spisu-vyjádření k odvolání" MěÚ Vimperk
9. Dopis od Skansky adresovaný hejtmanovi Jčk ze dne 21.6.2011
10. Studie proveditelnosti stavby Jižní tangenta České Budějovice
1.
2.
3.
4.

Odbor životního
prostředí, zemědělství
a lesnictví
(OZZL)

5.
10

6.
7.
8.
9.
10.

Odbor kancelář
hejtmana (KHEJ)

Odbor legislativy a
vnitřních věcí
(OLVV)

13

4

Přezkumy prvostupňových rozhodnutí za roky 2013,2014,2015
Smlouva s kolektivními správci OSA a INTERGRAM
Průměrný plat všech zaměstnanců v roce 2015
Počet pracovníků KÚ a další informace o výkonu státní správy
Výkon auditní či kontrolní činnosti KÚ Jčk vůči obci Ražice v roce 2016

Kopie rozhodnutí Vod. 231/2-163/93 ze dne 26. 1. 1993
Povolení drtičky vydané firmě EGAL s.r.o.
Žádost o integrované povolení subjektu Energetické centrum s. r. o.
Způsob vyřízení podnětu na zrušení rozhodnutí KUJCK
30392/2012/OZZL/3 JEL
Kopie listin ve správním spisu sp. zn. OZZL 33089/2015 a OZZL
33089/2015
Žádost o vysvětlení stanoviska Krajského úřadu
Rozhodnutí č.j. KUJCK 42854/2016/OZZL z 30.3.2016
Rozhodnutí vydaná dle § 11 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. v roce 2016
pro rybářské revíry
Stanoviska KÚ k návrhu územního plánu obce Borová Lada od 10. 10.
2008
Postup ve věci žádosti ze dne 5. 12. 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Materiály Rady kraje a zastupitelstva - Orlicko čistější
Materiál Rady kraje č. 180/RK/16
Seznam obcí Jihočeského kraje s kontakty
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihočeském kraji
Hodnocení transparentnosti krajů
Podnět pro zastupitele ke změně zákona č. 334/1992 Sb.
Olympijský park na Lipně
Náklady KÚ za mediální a podobné služby 2014-2016
Osobní údaje zastupitel 2012-2016
Náklady Jčk na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park RioLipno
11. Smlouva s ČOV a KPMG
12. Audit rentabilnosti projektu Rio-Lipno 2016 od spol. KPMG
13. Výše finanční podpory projektu Rio-Lipno 2016
1.
2.
3.
4.

Metodické právní vedení (pokyn, analýza či výklad)
Seznam obcí a měst se zákazem podomního prodeje
Počet správních žalob v letech 2012-2016
Kopie rozhodnutí OLVV 115006/2016/malovcova
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Oddělení interního
auditu a kontroly
(OIAK)
Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
(OSMT)

1

3

1. Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle §22
zákona č. 320/2001 Sb.
1. Vykácení dřevin na Střední zemědělské škole v Písku
2. Zápis z jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny
3. Činnost a financování asistentů pedagogů v Jčk
1.
2.
3.
4.

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVZ)

Odbor ekonomický
(OEKO)

Odbor kultury a
památkové péče (OKPP)

12

10

8

10.
11.
12.

Poskytovatelé zdravotních služeb k 1. 2. 2016
Rozvahy a výkazy zisků a ztrát nemocnic Jčk za roky 2003,2004
Kumulovaný dluh krajských nemocnic
Počet řízení ohledně spáchání správního deliktu-hodnocení kvality bez
oprávnění
Seznam poskytovatelů zdrav. služeb - lékárny k 1. 3. 2016
Rozhodnutí o registraci pro Dr. Max lékárnu, Na Sádkách, ČB
Finanční příspěvky poskytovatelům zdrav. péče a výroční zprávy
Počty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let
Finanční prostředky kraje poskytnuté krajským nemocnicím v letech
2012-2015
Žadatel/navrhovatel vybraných výběrových řízení
Výpis karty zubního lékaře
Žadatel/navrhovatel vybraných výběrových řízení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obchodní vztahy s vybranými subjekty
Obchodní vztahy s vybranými subjekty
Obchodní vztahy s vybranými subjekty
Čerpání dotací na rekonstrukci objektů čp. 1 v Blatci
Kopie oznámení č.j. KUJCK 25841/2016 ze dne 17.2.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty
Kopie rozhodnutí č.j. MF-3138/2015/5805-7 k žádosti č. JK/ZP/4
Výroční zpráva Jčk a seznam pohledávek
Dotace dobrovolným hasičům v Jčk v roce 2016
Příjemci veřejné finanční podpory 1995-2015

1.
2.
3.
4.

Kopie dopisu KUJCK 40915/2012/OKP/10
Odměny za archeologický nález
Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzkumů
Udělování pokut v roce 2015 podle ust. § 35 a § 39 zákona
č. 20/1987 Sb.
Veřejné prostředky použité na odměňování vedoucího zaměstnance
AJG
Meritorní správní rozhodnutí OKPP proti spolku Třeboňsko
Zákon č. 20/1987 Sb. - neoprávněné provádění archeologických
výzkumů
Rozhodnutí krajského úřadu - správní řízení proti městu Třeboň

5.
6.
7.
8.
9.

5.
6.
7.
8.

Odbor informatiky
(OINF)

2

Odbor evropských
záležitostí (OEZI)

3

Odbor krajský
živnostenský úřad
(OKZU)

1

1. IT oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Software k vedení spisové služby
1. Dotační program Nová zelená úsporám, oblast podpory B
2. Přehled příjemců dotací
3. Příjemci kotlíkových dotací

1. Počet stížností/podnětů týkajících se podomního prodeje 2014-2015
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Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(ODSH)

39

1. Dotace na odstranění hluku z pozemní komunikace
2. Výstup z měřícího zařízení ke spisu MS/21945/2015/OOSM-OP247/Dur.
3. Spis ODSH 39631/2016/jikl SO 3
4. Část policejního spisu s.z. 2415/15 Se
5. Informace ze spisu ODSH 25413/2014/paol
6. Část policejního spisu sp. zn. S-META 16461/2015 KS/Kre6
7. Část spisu sp. zn ODSH 89165/2015/pevac SO3
8. Část spisu D175/2015 MUST/014254/2015/OD/kra
9. Část spisu SPR.PŘ 8798,9073/14 Lo
10. Jízdní pruhy na silnici I/3 v katastru obce Lhotice
11. Část spisu sp. zn. MUTS/2815/16
12. Část spisu sp. zn. SPR.PŔ 3459/2015 Re
13. Část spisu sp. zn. ODSH 43063/2016/pevac
14. Prokazatelná ztráta společnosti České dráhy, a.s. 2007-2019
15. Část spisu ODSH 49505/2016/paol
16. Místa na silnici č. I/20 v katastru obce Radčice bez značky B20a
17. Část spisu sp. zn. 76/2015/Mt
18. Nájemní smlouvy o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
19. Fotografie ze spisu sp. zn. SPR PŘ. 3459/2015 Re
20. Správní rozhodnutí č. j. KUJCK 24167/2013/ODSH
21. Správní delikt sp. zn. ODSH 49505/2016/paol
22. Část spisu sp. zn. 5957/2015-Kol.
23. Osvědčení pro řidiče-občany třetího státu v silniční dopravě 2010-2016
24. Část spisu sp. zn. ODSH 81731/2016/frtr
25. Změna očíslování pozemků v k.ú. Týn nad Vltavou
26. Datum postoupení odvolání ve věci sp. zn. MUST/019794/2015
/ODA/Kra
27. Přestupek MUST/036088/2015/OD/koh
28. Obchodní společnosti kraje a rozpočtová opatření 2016
29. Video ze spisu sp. zn. SPR.PŘEST 8723/2015/Skl
30. Výherce veřejné zakázky na zakrytí a odvezení reklamních zařízení
31. Výše odměny za odvoz reklamní plochy u mostu v Bavorovicích
32. Způsob vyrozumění vlastníka reklamního zařízení u mostu
v Bavorovicích o odstranění
33. Zda byl vyrozuměn vlastník reklamního zařízení u mostu
v Bavorovicích o odstranění
34. Rozhodnutí o odstranění reklamního zařízení u mostu v Bavorovicích
o odstranění
35. Společnost, která byla pověřena odstraněním reklamního zařízení
u mostu v Bavorovicích
36. Informace k případu vedeného pod č.j. KUJCK 32792/2016/ODSH
37. Stanovení dopravního značení na silnici I/20 v obci Sedlice
38. Zrušení zastavení spěšného vlaku v Neplachově
39. Kapacita linek STK v Jihočeském kraji

b) Počet podaných odvolání
V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2016 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 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
V roce 2016 byly podány tři stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost č. 1 byla podána z důvodu neposkytnutí požadované informace před uplynutím lhůty podle § 14 odst.
5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. Stížnosti byla postoupena nadřízenému orgánu – Ministerstvu vnitra, které
stížnost následně předalo k vyřízení Ministerstvu dopravy. Rozhodnutím č.j. 473/2016-072-Z106/2
Ministerstvo dopravy stížnosti nevyhovělo a potvrdilo postup Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Stížnost č. 2 byla podána, jelikož žadatel nesouhlasil s vyřízením žádosti. Tato stížnost byla opět postoupena
nadřízenému orgánu – Ministerstvu vnitra, které svým rozhodnutím č.j. MV-121858-2/ODK-2016 nařídilo
Jihočeskému kraji – Krajskému úřadu žádost o informace znovu, detailněji vyřídit, což Krajský úřad učinil
sdělením č.j. KUJCK 135723/2016.
Stížnost č. 3 byla podána z důvodu neposkytnutí požadované informace před uplynutím lhůty podle § 14 odst.
5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. Postoupena byla nadřízenému orgánu – Ministerstvu vnitra, které svým
rozhodnutím stížnosti nevyhovělo a potvrdilo postup Krajského úřadu Jihočeského kraje, který před uplynutím
lhůty pro poskytnutí informace odeslal žadateli výzvu k upřesnění žádosti.

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 24. 2. 2017
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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