Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2009

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
Jihočeskému kraji jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění
Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející
kalendářní rok, která má 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
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Ve věcech samostatné a přenesené působnosti Jihočeského kraje poskytuje
informace Krajský úřad Jihočeského kraje. Postup krajského úřadu pro
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.
Počet podaných žádostí o informace

128

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

2

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných
soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2009 bylo doručeno 128 žádostí o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno 126
žádostem a to buď formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj,
kde je možné informaci získat. Na 2 žádosti bylo vydáno rozhodnutí o
částečném zamítnutí z důvodu uvedeného v § 9 odst.1 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Přílohy žádosti byly označeny jako obchodní tajemství
podle § 17 a 18 zákona č. 513/1991 Sb.
Nejčastější formy podání
V roce 2009 obdržel Jihočeský kraj 106 žádostí podaných písemnou formou,
20 žádostí podaných elektronickou poštou a 2 žádosti byly podány osobně.
Všechny žádosti jsou evidovány dle Směrnice o poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané
telefonicky evidovány nejsou a odpověď je poskytnuta obratem, stejnou
formou jakou byla přijata žádost.
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Počet a obsah žádostí tématicky členěné podle kompetence odborů KÚ
JK
Předmět dotazu
Počet
žádostí
7
Odbor kancelář
• Počet zaměstnanců, rozpočet, zřizované
hejtmana
organice JK
• Odměny zastupitelů
• Využití VÚ Boletice
• Smlouva mezi JK a ČEZ
• Přehled příspěvků na činnost SDH
• Dotace pro jednotky SDH
• Umístění reklamní tabule
4
Odbor kancelář
• Manažerské metody využívané při řízení KÚ
ředitele
JK
• Ekonomické údaje-krajský úřad
• Stížnosti a petice KÚ JK za rok
2006,2007,2008
• Oznámení zaslané na KÚ JK
3
Odbor kultury a
• Poškozování letohrádku Bellarie v zámeckém
památkové péče
parku v Č. Krumlově
• Dotaz na rozhodnutí o zrušení Otáčivého
hlediště v Českém Krumlově
• Rozhodnutí týkající se služebních bytů
v národních kulturních památkách
5
Odbor
• Finanční podpora objektu bývalého mlýna
regionálního
v obci Kostelní Vydří
rozvoje, územního
• Zadávání veřejných zakázek
plánování,
• Kopie územní studie na průtah silnice II/151
stavebního řádu a
obcí Kunžak
investic
• Hluková studie Jihočeské letiště České
Budějovice
• Kopie rozhodnutí
2
Odbor grantů a
• Hodnotící tabulky grantových projektů OP VK
evropské integrace
• Kofinancování projektu Třeboňské inovační
centrum – II. etapa realizace
2
Odbor životního
• Přírodní rezervace Kocelovické pastviny
prostředí,
• Počet a kopie stanovisek ke stavbám
zemědělství a
voltaických elektráren
lesnictví
Odbor
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Odbor krajský
živnostenský úřad
Odbor legislativy a
vnitřních věcí

1

• Statistické údaje o KŽU

3

Odbor školství,
mládeže a
tělovýchovy
Odbor sociálních
věcí a
zdravotnictví
Odbor dopravy a
silničního
hospodářství

2

• Upozornění na nečinnost Města Hluboká
n/Vltavou v řízení o poskytnutí informace
• Dotaz na podané oznámení
• Opětovné zaslání odpovědi
• Povinnosti základní školy
• Informace o bývalé zaměstnankyni Gymnazia
Jírovcova
• Porodní asistentky v JK
• Registrace nestátního zdravotnického zařízení
• Kopie znaleckého posudku lékaře
• Smlouvy o závazku veřejné služby
v pravidelné linkové dopravě na rok 2009
• Smlouvy o závazku v drážní dopravě na rok
2009
• Souhlas k umístění reklamních ploch
• Odstranění nepovolených reklamních zařízení
• Pozemky nacházející se na pozemní
komunikaci JK
• Veřejná vnitrostátní linková autobusová
doprava
• Obchvat Stráž nad Nežárkou
• Smlouvy o závazku v drážní dopravě na rok
2010
• Čerpání fondů EU v JK
• Zdůvodnění vyřazení projektu a hodnocení
hodnotitelů
• Rozpočet JK a zřizovaných organizací na rok
2009

3

93

Odbor evropských
záležitostí

2

Odbor ekonomický

1

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 vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Tématická kompetence: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Počet vydaných rozhodnutí: 2
•
Obě rozhodnutí o částečném odmítnutí byla vydána ve věci, kdy
žadatelé požádali o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby
v regionální drážní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní
obslužnosti území Jihočeského kraje na rok 2010. Žádosti byly částečně
odmítnuty v části: Příloha č. 4 a 5 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Jihočeského
kraje na rok 2010 č. 010/09/043/00/00 uzavřené mezi Jihočeským krajem a
společností České dráhy, a.s. Informace byla odmítnuta z důvodu uvedeného
v § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Příloha č. 4 a 5
Smlouvy obsahují Výpočet předpokládané výše prokazatelné ztráty a
Předpoklad nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní dopravě
ve formě výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní
dopravě dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.. Tyto informace byly společností České
dráhy a.s. označeny jako obchodní tajemství podle § 17 a 18 zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

b) Počet podaných odvolání
V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání proti neposkytnutí informace.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2009 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 2009 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
Tématická kompetence: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic
Počet podaných stížností: 2

150/RK/10

-5-

•
Stížnost byla podána na postup při vyřizování žádosti spočívající
v dotazu, zda má povinný subjekt v držení hlukovou studii vypracovanou
v roce 2007 firmou EKOLA group s.r.o., která se zabývá ochranným pásmem
letiště Planá u Českých Budějovic. Povinný subjekt vyřídil žádost tak, že tuto
hlukovou studii k dispozici nemá. Tato odpověď byla dle doručenky převzata
22.7.2009. Žadatel proti tomuto způsobu vyřízení podal prostřednictvím
svého právního zástupce stížnost, která byla povinnému subjektu doručena
dne 5.10.2009, kdy tato stížnost byla podána podle ust. § 16a zákona č.
106/1999 Sb. a jako stížnostní důvod je uvedeno, že povinný subjekt nesplnil
svou zákonnou povinnost poskytnout informaci nebo vydat rozhodnutí podle
ust. § 15 zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt předal stížnost
nadřízenému orgánu, Ministerstvu vnitra ČR, který rozhodl tak, že se stížností
nebude zabývat, protože žadatel nesplnil lhůtu pro podání žádosti dle § 16a
odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., která činí 30 dní.
•
Stížnost byla podána na postup při vyřizování žádosti spočívající
v zaslání kopie rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny pro zavlažování
zahrady v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Povinný subjekt žádost vyřídil tak, že
žadatel není dle § 38 zák. 500/2004 Sb., správního řádu účastníkem
předmětného územního řízení, a proto na požadavek obsažený v žádosti
nelze zákon č. 106/1999 Sb. aplikovat. Žadatel poté podal stížnost na postup
povinného subjektu v řízení o poskytnutí informace dle § 16a odst. 1 písm. c)
a povinný subjekt využil postup podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a
žadateli ve lhůtě vyhověl tím, že požadovanou informaci poskytl.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování
informací
Jihočeského kraje

prostřednictvím

internetových

stránek

Stránky Jihočeského kraje splňují zásady přístupnosti a bezbariérovosti
podle Vyhlášky MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací
souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek
pro osoby se zdravotním postižením. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena
validním XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pomocí CSS. Stránky jsou
přístupné i po vypnutí CSS stylů bez ztráty obsahové informace. Pro zařízení,
která nepoužívají stylové předpisy je funkční textová verze stránek. Tato
skutečnost dovoluje uživateli informace zobrazovat na většině používaných
zařízení.
Navíc je na portálu Jihočeského kraje integrovaná služba Voice Reader
Web německé společnosti Linguatec. Tato služba nové generace v oblasti
jazykové syntézy umožňuje návštěvníkům stránek Jihočeského kraje velmi
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jednoduchým způsobem spustit předčítání navštívené stránky. Služba je
funkční nejen pro stránky v českém jazyce, ale i pro všechny další jazykové
verze stránek kraje v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině
a holandštině a přináší významné zvýšení dostupnosti stránek pro
spoluobčany se zrakovým postižením a některé další skupiny uživatelů.
Touto službou je měsíčně předčítáno průměrně 1000 stránek.
Informační obsah
Na hlavních stránkách Jihočeského kraje jsou dostupné informace,
které je kraj povinen podle zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem,
umožňujícím dálkový přístup ve struktuře, kterou stanoví vyhláška č.
442/2006 Sb. Kromě těchto informací publikuje kraj na svých webových
stránkách mnoho dalších materiálů, informujících veřejnost o práci kraje a
všech jeho orgánů.
Na stránkách jsou dostupné i všechny poskytnuté odpovědi na podané
žádosti o informace.
V současné době má web Jihočeského kraje 625 stránek (sekce,
rubriky a podrubriky), v přílohách obsahuje více než pět tisíc souborů a dále
více než 200 funkčních přímých odkazů na webové stránky jiných
nekomerčních subjektů (kraje, ministerstva, orgány EU, orgány státní správy
a další důležité informační zdroje pro občany i podnikatele). Základní popisné
informace o kraji jsou dostupné v sedmi jazykových verzích stránek.
Vybrané doplňující informace jsou umístěny na subdoménách,
provozovaných Jihočeským krajem. Jde o Mapový server, stránky Kanceláře
Jihočeského kraje v Bruselu, Investiční portál a stránky pro krajem
administrovaný jihočeský projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost .
Další použité technologie:
•
Využitím služeb portálu YouTube Jihočeský kraj zpřístupňuje jednak
na svých stránkách (O Jihočeském kraji / Jihočeský kraj na YouTube) a
jednak i celosvětově (dostupné přímo ze serveru YouTube) propagační videa
o Jihočeském kraji. V současné době je na serveru YouTube umístěno 28
videoklipů o časovém rozsahu od 2 do 10 minut, některé klipy jsou i v
anglické a německé mutaci a jsou dostupné také v příslušných jazykových
verzích stránek. Celkový čas zveřejněných videí je 138 minut.
•
V některých aktualitách na stránkách kraje jsou kromě textů a fotografiíí
přidány i krátké zvukové zprávy.
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Webové stránky Jihočeského kraje jsou široce využívaným informačním
zdrojem. Za rok 2009 dosáhl celkový počet návštěv webových stránek kraje
více než 740 000, měsíční průměr byl 61 858 návštěv a denní průměr se tak
posunul nad hranici 2000 návštěv denně. Za rok 2009 si návštěvníci prohlédli
9 429 489 stránek a 15 382 795 souborů.

V Českých Budějovicích 3. 2. 2010

Mgr. Jiří Zimola
hejtman
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