Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2011

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Jihočeskému kraji jako povinnému
subjektu uloţeno do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za
předcházející kalendářní rok, která má obsahovat:
a) počet podaných ţádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaloţil 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 stíţností 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 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.
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71

Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části

6
2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

3

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2011 bylo doručeno 71 ţádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 65 ţádostem a to buď formou poskytnutí informace
přímo či odkazem na zdroj, kde je moţné informaci získat. Na 1 ţádost bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
části informace z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy přílohy
ţádosti byly označeny jako obchodní tajemství podle § 17 a 18 zákona č. 513/1991 Sb. Na 3 ţádosti bylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí části informace s odůvodněním. Na 2 ţádosti bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí ţádosti a to s ohledem na ochranu osobních údajů, která dle názoru povinného
subjektu v daném případě převládá nad veřejným zájmem na poskytnutí poţadovaných informací.
Nejčastější formy podání
V roce 2011 obdrţel Jihočeský kraj 22 ţádostí podaných písemnou formou, 28 ţádostí podaných
elektronickou poštou, 16 ţádostí podaných prostřednictvím datové schránky a 5 ţádostí bylo podáno
osobně. Všechny ţádosti jsou evidovány dle Směrnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Ţádosti podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď je poskytnuta
obratem, stejnou formou jakou byla přijata ţádost.
Počet a obsah žádostí tématicky členěné podle kompetence odborů KÚ JK
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)

Počet
žádostí

5

Odbor kultury a
památkové péče
(OKPP)

3

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

11

Odbor ţivotního
prostředí, zemědělství
a lesnictví
(OZZL)

10

Odbor marketingu a
vnějších vztahů
(OMVV)

6

Odbor hospodářské a
majetkové správy
(OHMS)

3
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Předmět dotazu
1. Zda byla KÚ doručena v roce 2010 stíţnosti či petice proti MUDr.
R. Bílkovi
2. Protikorupční strategie na KÚ
3. Nevyslovení podjatosti odboru legislativy ve věci odvolání manţelů
Šálených
4. Řešení pochybení úřednice Bc. Šálené
5. Závěry vyvozené odborem kancelář ředitele vůči odboru legislativy ve
věci nevyslovení podjatosti Bc. Šálené
1. Čerpání financí z fondu kultury Zlínského kraje
2. Pokuty právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti dle
novely č. 307/2008 Sb.
3. Grantový program na rekonstrukci sakrálních objektů
1. Písemná zpráva o posouzení nabídek k veřejné zakázce č. 60047414
2. Kopie písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
3. Kopie spisu sp. zn. OREG 1623/2011/luka
4. Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek
5. Novostavba bytového domu mezi ulicemi Hálkova a Nerudova
v Č. Budějovicích
6. Stanovisko KÚ k výhodnosti veřejných zakázek v uţším řízení
s omezením počtu uchazečů
7. Kopie písemné zprávy o posouzení hodnotících nabídek
8. Vyřizování odvolání na bytový dům mezi ulicemi Hálkova a Nerudova
v Č. Budějovicích
9. Investice krajů a obcí do dopravní infrastruktury
10. Statistika odvolacích řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění
11. Dotace na zimní úpravu lyţařských vleků
1. Dotace či granty, které poskytl jihočeský kraj Hnutí Duha
2. Náhrada škody způsobená zvláště chráněnými ţivočichy podle
zákona č. 115/2000 Sb.
3. Informace k záměru bioplynové stanice Lipolec
4. Informace k výstavbě bioplynové stanice Lipolec
5. Informace k výstavbě bioplynové stanice Lipolec
6. Sankce za porušení podmínky integrovaného povolení
7. Zjišťovací řízení – projednávání změny územního plánu
8. Rozptylové studie a další dokumenty povolovacího procesu provozu
firmy BENTEX-Plast s.r.o.
9. Manipulační řád vodního díla
10. Rozhodování KÚ, zda se v konkrétním případě jedná o odpad či
nikoliv
1. Poskytnutí podkladových dokladů ve věci udělení plné moci
2. Aktivity realizované Jihočeským krajem v oblasti spolupráce
s rozvojovými zeměmi
3. Zahraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu
4. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji v letech
2009-2013
5. Rámcová smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a
společností ČEZ
6. Nejčastější ţadatel o informace v roce 2010 vč. nejčastějšího typu
dotazu
1. Soubor technický dotazů – příkony svítidel, novela knihovního řádu
2. Odběr elektrické energie na KÚ
3. Spotřeba KÚ obálek a papírů do tiskáren v roce 2010
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Odbor legislativy a
vnitřních věcí
(OLVV)

9

Odbor školství,
mládeţe a tělovýchovy
(OSMT)

1

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVZ)

8

1. Odvolací správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného
stavu
2. Odškodnění za chyby úředníků za posledních 10 let
3. Poskytnutí souboru informací ze státem vydávané edice zákonů
4. Jmenný seznam zastupitelů, kteří jsou povinnými osobami dle zákona
č. 159/2006 Sb.
5. Seznam poradců, náměstků hejtmana a vedoucích odborů a výše
jejich odměn za rok 2010
6. Výše platů, odměn a bonusů náměstků hejtmana, ředitele KÚ,
vedoucích odborů, poradců hejtmana a uvolněných radních kraje
7. Jmenný seznam povinných osob v roce 2010 dle zákona
č. 159/2006 Sb.
8. Organizační řád KÚ, interní dokumenty týkající se dotační politiky KÚ
9. Výše platu, příplatků, odměn v roce 2011 zaměstnankyně
Ing.L. Kuthanové
1. Kteří pracovníci odboru školství vyřizovali stíţnosti evidované KÚ pod
konkrétními jednacími čísly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

Odbor ekonomický
(OEKO)

5

Odbor informatiky
(OINF)

1

Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(ODSH)
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3.
4.
5.
1.

Úhrada regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních
Stav staţených výpovědí za jednotlivé krajské nemocnice
Sníţení dotace občanskému sdruţení Fokus
Dotace pro neziskové organizace
Výčet koncepčních či strategických dokumentů ve zdravotnictví
Počty evidovaných stíţností v oblasti zdravotnictví za období 2008 1. pololetí 2011
Výše příspěvku v roce 2010 na poradny zřizované OSVZ
Kontrola v domově pro seniory Světlo v roce 2009 – výsledky,
opatření, postihy
Seznam příspěvkových organizací v Jihočeském kraji zřízených
obcemi
Výsledky z přezkumu hospodaření územních samosprávných celků
za roky 2007-2009
Jaký zákon upravuje výběr poplatků za odpady
Výkazy o hospodaření obce Putim od roku 2009
Jaké subjekty poskytují KÚ poradenskou činnost na základě
smluvních vztahů
Elektronický právní informační systém

1. Kopie dvou odvolání, které podal MěÚ J. Hradec proti rozhodnutí KÚ
o zrušení kolaudačního rozhodnutí
2. Jaké podklady je třeba doloţit ke schválení reklamní cedule stejné
jako má společnost KFC
3. Rekonstrukce mostu přes potok Pstruhovec
4. Umístění reklamní plochy společnosti KFC
5. Počet ukončených správních řízení i se závěry a sankcemi
6. Vydání souhlasu k umístění reklamních ploch
7. Postih chybujícího pracovníka dopravního úřadu
8. Smlouvy mezi KÚ a ICOM Transport a.s., a ČSAD Jindřichův Hradec
a.s.
9. Stanovisko KÚ k pravidlům převodu vybraných ţelezničních drah
v majetku státu
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Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
Tématická kompetence: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Počet vydaných rozhodnutí: 1


Rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţádal o poskytnutí informací

týkajících se platných smluv uzavřených mezi Jihočeským krajem a provozovatelem autobusové dopravy
v Jihočeském kraji společností ICOM Transport a.s. a společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., včetně
všech případných dodatků. Ţádost byla částečně odmítnuta v části bodu: 2) čl. VI odst. 1 a příloha č. 2
smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou
č. 010/09/49/00/00 uzavřené mezi Jčk a společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., se sídlem U Nádraţí
694/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 600 711. 2) čl. VI. odst. 1 a příloha č. 2 smlouvy o závazku veřejné
sluţby k zajištění dopravní obsluţnosti Jčk linkovou osobní dopravou č. 010/09/52/00/00 uzavřené mezi Jčk
a společností ICOM Transport a.s., se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ: 463 460
Tématická kompetence: Odbor informatiky
Počet vydaných rozhodnutí: 1


Rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţadoval informace týkající se

elektronického právního informačního systému. Ţádost byla částečně odmítnuta v části 7): Zvaţuje Instituce
obnovení licencí, resp. smlouvy na aktualizaci či změnu elektronického právního systému? Pokud ano, kdy
lze tento krok očekávat?
Tématická kompetence: Odbor legislativy a vnitřních věcí
Počet vydaných rozhodnutí: 2


Rozhodnutí o odmítnutí ţádosti bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţadoval poskytnutí informace

o platu, příplatcích, řádných i mimořádných odměnách pracovnice Ing. Ludmily Kuthanové, která pracuje na
odboru ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství.


Rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţadoval informace týkající se výše platů.

Ţádost byla částečně odmítnuta v části 2) Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších
bonusů u ředitele krajského úřadu. U mimořádných odměn pak i důvod jejich udělení. Tyto informace prosím
uveďte vţdy za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011. V části 3) Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a
případných dalších bonusů u kaţdého z ředitelů odborů vašeho úřadu. U mimořádných odměn pak i důvod
jejich udělení. Tyto informace prosím uveďte vţdy za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011. A v části 4)
Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších bonusů u kaţdého z poradců hejtmana. U
mimořádných odměn pak i důvod jejich udělení. Tyto informace prosím uveďte vţdy za období od 1. 1. 2010
do 30. 6. 2011
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Tématická kompetence: Odbor marketingu a vnějších vztahů
Počet vydaných rozhodnutí: 2


Rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţádal o poskytnutí informací:

jméno a příjmení vlastníka pozemku p.č. 705/4 v k.ú. Úbislav a jeho manţelky, obsaţené v důvodové zprávě
pro jednání Rady Jihočeského kraje a jméno, příjmení a trvalé bydliště vlastníka pozemku p.č. 705/4 v k.ú.
Úbislav a jeho manţelky obsaţené v návrhu smlouvy o poskytování právní sluţby.


Rozhodnutí o částečném odmítnutí bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţádal o poskytnutí informací

týkajících se Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s. Ţádost byla
částečně odmítnuta v části a): roční prováděcí plán Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem
a společností ČEZ, a.s. pro rok 2010.
b) Počet podaných odvolání
V roce 2011 byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb. V obou případech podstoupil Krajský úřad Jihočeského kraje spisy nadřízenému
správnímu orgánu – Ministerstvu vnitra.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2011 nebylo vedeno ţádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
V roce 2011 nebyla poskytnuta ţádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2011 byly podány tři stíţnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Dvěma stíţnostem bylo vyhověno
v celém rozsahu a poţadované informace byly dodatečně poskytnuty. U třetí stíţnosti bylo vydáno
rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace.

g) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek Jihočeského kraje
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 postiţením. 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 nepouţívají stylové předpisy je funkční textová verze stránek. Tato
skutečnost dovoluje uţivateli informace zobrazovat na většině pouţívaných zařízení.
138/2012/RK-85
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Navíc je na portálu Jihočeského kraje integrovaná sluţba Voice Reader Web německé společnosti
Linguatec. Tato sluţba nové generace v oblasti jazykové syntézy umoţňuje návštěvníkům stránek
Jihočeského kraje velmi jednoduchým způsobem spustit předčítání navštívené stránky. Sluţba 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 postiţením a některé další skupiny uţivatelů. Touto sluţbou je měsíčně
předčítáno průměrně 600 stránek.
Informační obsah
Na hlavních stránkách Jihočeského kraje jsou dostupné informace, které je kraj povinen podle
zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem, umoţňujícím 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 ţádosti o informace.
V současné době má web Jihočeského kraje 637 stránek (sekce, rubriky a podrubriky), v přílohách
obsahuje více neţ pět tisíc souborů a dále více neţ 200 funkčních přímých odkazů na webové stránky jiných
nekomerčních subjektů (kraje, ministerstva, orgány EU, orgány státní správy a další důleţité 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:


Vyuţitím sluţeb 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
48 videoklipů o časovém rozsahu od 2 do 15 minut, některé klipy jsou i v anglické a německé mutaci a jsou
dostupné také v příslušných jazykových verzích stránek. Celkový čas zveřejněných videí je 449 minut.


V některých aktualitách na stránkách kraje jsou kromě textů a fotografiíí přidány i krátké zvukové

zprávy.
Webové stránky Jihočeského kraje jsou široce vyuţívaným informačním zdrojem. Za rok 2011
dosáhl celkový počet návštěv webových stránek kraje více neţ 640 000, měsíční průměr byl 53 180 návštěv
a denní průměr se tak posunul nad hranici 1700 návštěv denně.

V Českých Budějovicích 20. 2. 2012

Mgr. Jiří Zimola
hejtman
138/2012/RK-85
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