Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2017

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. 1381/2017/RK ze dne 21. 12. 2017.
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č. usnesení 164/2018/RK-34

Obecné shrnutí
Počet podaných žádostí o informaci

114
V celém
rozsahu

V části
žádosti

100

7

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

4

7

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti

3

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 2017 bylo Krajskému úřadu Jihočeského kraje doručeno 114 žádostí o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 100 žádostem a to buď
formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, ze kterého je možné informaci získat. V případě
7 žádostí o informaci byla žadateli poskytnuta částečná odpověď a na část žádosti bylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti. Ve čtyřech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Tři žádosti
o informace byly odloženy.
Nejčastější formy podání
V roce 2017 obdržel Jihočeský kraj 58 žádostí podaných elektronickou poštou, 37 žádostí podaných
prostřednictvím datové schránky, 13 žádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty
a 6 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

vzata na vědomí Radou kraje dne 15.02.2018

-2-

č. usnesení 164/2018/RK-34

Odbor

Odbor kancelář ředitele
(KRED)

Počet
žádostí

8

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

18

Odbor životního
prostředí, zemědělství
a lesnictví
(OZZL)

12

Předmět dotazu
1. Jmenovité schéma organizační struktury Krajského úřadu Jihočeského
kraje
2. Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje
3. Adresář obecních, městských úřadů a městysů v Jihočeském kraji
4. Seznam obcí a měst v Jčk - odkaz na již zveřejněnou informaci
5. Adresář obcí v Jčk vč. počtu obyvatel
6. Souhrnné informace o rozpočtu, složení ZK a RK, počtu zaměstnanců
KÚ a vnitřních předpisech
7. Výsledek kontroly na základě podnětu KÚ Jčk ke Stavebnímu úřadu
MěÚ Č. Krumlov
8. Databáze obcí Jihočeského kraje
1. Smlouvy mezi Jčk a spol. Českomoravská komoditní burza Kladno
2. Investiční plány Jihočeského kraje 2017-2020
3. Chyba v implementaci profilu zadavatele Jihočeský kraj
4. Územní plán města Lišov
5. Dodatečné informace k zakázce Modernizace letiště ČB-2.etapaúsporná varianta-II.fáze
6. Veřejná zakázka S29-2012 rekonstrukce silnice-průtah obcí Rapšach
7. VZ Modernizace letiště ČB, 2.etapa-úsporná varianta-II.fáze
8. Veřejná zakázka Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II.
9. Přílohy návrhů materiálu 56-62_ZK_17 schválených zastupitelstvem
JČK
10. Správní řízení s vybranými účastníky
11. Povolení stavby a souhlas s provozování občerstvení na pozemku p.č.
100_10
12. Kontroly vydaných závěrů nebo usnesení Krajským úřadem
Jihočeského kraje
13. Kompletní studie proveditelnosti stavby Jižní tangenta ČB-přílohy
nezveřejněny z důvodu velké velikosti
14. Plánovaná výstavba přeložky II_141 PT-Těšovice
15. Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice
16. Přílohy dokumentu Vyhodnocení vlivů 1.aktualizace ZÚR Jčk
17. Lyžařský areál Kozí pláně
18. Datum vyvěšení 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje
1. Výběrové řízení na zpracovatele EIA a SEA u přeložky silnice II_157
k.ú. Srubec
2. Skládky slévárenských a teplárenských odpadů v Jčk
3. Rozhodnutí KUJCK_1513_2012_OZZL_2_Se
4. Kopie stanoviska Krajského úřadu ke společnému jednání k návrhu ÚP
Zbelítov
5. Výše náhrad za škody způsobené kormoránem velkým 2012-2013
6. Stavba Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště v k.ú.
Cunkov
7. Limity jakosti vody v rybnících při povolení závadných látek při krmení
a hnojení rybníků
8. Názvy práv. osob v Jčk, které užívají objekt, ve kterém je umístěna
nebezpečná látka
9. Stanoviska k návrhu ÚP Mokrý Lom z hlediska ochrany ZPF
10. Povolení k chovu hospodářských zvířat v Jčk
11. Doručenky z DS ve věci Informace pro členy SORP-vyúčtování orlicko
čistější
12. Výpis řízení podle zákona č. 114_1992 Sb. k udělení výjimky pro
vybrané druhy
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1.
2.

Odbor kancelář
hejtmana (KHEJ)

3.
4.
5.
6.
7.

13
8.
9.
10.
11.

Odbor legislativy a
vnitřních věcí
(OLVV)

6

Oddělení interního
auditu a kontroly
(OIAK)

1

Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
(OSMT)

12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Kopie přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416 2004 Sb.

1.
2.
3.

Kapacita a naplněnost MŠ, ZŠ a praktické školy Strakonice
Koncepce školy od p. Slípky předložená při konkurzu na ředitele
Hrubý roční příjem zaměstnanců SPŠ strojní a stavební TáborODLOŽENO
Seznam MŠ a ZŠ v JČK, které k 30.9.2016 zaměstnávaly asistenty
pedagoga
Statistické údaje za rok 2016 týkající se žadatelů o mezinárodní
ochranu
Přípravné třídy v ČB a okolí
Správní rozhodnutí-odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol
Počty vychovatelů, vychovatelek na 1. stupni ZŠ v Jihočeském kraji
Financování pobytových zařízení sociálních služeb-rozdělení státních
dotací
Srovnání Temperi o.p.s. a Krizového centra pro děti a rodinu v Jčk
Finanční podpora z rozpočtu kraje na činnost ZDVOP 2012-2016
Vyhodnocování nákladové efektivity pečovatelských služeb
Odměny ředitelů příspěvkových organizací Jčk v oblasti sociálních
služeb
Udělování pokut v roce 2016 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.
Odborné vyjádření Odboru kultury a památkové péče Jčk ve věci
Pivovar Chýnov
Stanoviska k regulačnímu plánu
Vyjádření KÚ Jčk čj. OKCR_456_2002_VO
Správní jednání dle zákona o státní památkové péči
Umístění bysty a pamět. desky Dr. E. Beneše z hotelu Růže Č.
Krumlov

4.

8
5.
6.
7.
8.
1.

Odbor sociálních věcí
(OSOV)

5

2.
3.
4.
5.
1.
2.

Odbor kultury a
památkové péče
(OKPP)

6

Odbor ekonomický
(OEKO)

1

Zakázky zadané společnosti Art4promotion za roky 2012-2016
Příjmy p. Hrocha za rok 2016 plynoucí z funkce uvolněného člena
Rady kraje
Výdaje Jihočeského kraje na návštěvy prezidenta ČR
Roční rozpočet Odboru kancelář hejtmana Jihočeského kraje
Návštěvy hejtmana v Ruské federaci
Seznam právnických osob s majetkovou účastí kraje
Využití služby tichá linka v úřadovnách Krajského úřadu Jihočeského
kraje
Materiál do Rady kraje č. 1102_RK_17
Vrácení prostředků z dotačního programu Povodeň 2013-obec Přední
Zborovice
Vytýkací dopis pro JHMD a.s.
Informace ve smyslu výstavby rekreačních objektů na Lipně - 18.12.
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Kopie odpovědi na výzvu MŠMT čj. MSMT-11012_2016-1
Krajské referendum
Zastupitelstva obcí v Jčk a jména starostů od roku 1998
Kopie rozhodnutí podle §76a odst. 4 zákona č. 119_2002 Sb.
Seznam starostů v obcích Jihočeského kraje v letech 2002-2017
Dokumenty k zamítnutí odvolání tajemníka MěÚ Strakonice
Zda OÚ Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce
Jakými právními předpisy se řídí Odbor legislativy při vyřizování
odvolání podle zákona č. 106

3.
4.
5.
6.
1.

vzata na vědomí Radou kraje dne 15.02.2018

Smlouvy s vybranými subjekty od roku 2008

-4-
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1.
2.
3.

Odbor zdravotnictví
(OZDR)

Odbor informatiky
(OINF)

Odbor evropských
záležitostí (OEZI)

Odbor krajský
živnostenský úřad
(OKZU)
Odbor hospodářské a
majetkové správy
(OHMS)

12

1

5

Dozorčí rady v nemocnicích vlastněných Jihočeským krajem
Porodní asistentky registrované u Krajského úřadu Jihočeského kraje
Plnění vyplacená v letech 2015-2016 za členství ve statut. orgánech
nemocnic v Jčk
4. Poskytnutí kopie odborného posudku zpracovaného MUDr. R.
Suchomelem
5. Odměny členů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a.s.
6. Plat, odměny a další výhody vedení společnosti Jihočeské nemocnice
a.s.
7. Oprávnění poskytovat zdrav. služby po MUDr. Michkovi
8. Osvědčení poskytovat zdr. služby po MUDr. Michkovi
9. Podkladová dokumentace k výběrovému řízení OZDR 37405_2017
10. Sankce za porušení mlčenlivosti dle §51 z.č. 372_2011 Sb.
11. Zpracování statistik Zdravotní záchranné služby a nemocnic - domácí
porody - ODLOŽENO
12. Zda byla kontrola č. j. KUJCK 102416_2017 na základě stížnosti
1.

Ceny mobilních tarifů zaměstnanců

1.

Kopie projekt. dokumentace „Revitalizace zeleně ve správním obvodu
Přední Zborovice"
Dotace pro Vorařské muzeum Zvíkovské Podhradí-parkoviště
Dotace pro vybraný subjekt
Výše dotací pro společnost Resort Johanka a.s.
Seznam dotačních programů Jčk týkajících se sportu 2012-2016
Informace k živnostenskému oprávnění provozovatele lyžařského
areálu Kozí pláně
Regulace reklamy na zdravotnické prostředky
Kopie reklamace České pošty ohledně nepřevzatého balíku
Znalecký posudek a ocenění části areálu kasáren v území letiště
Planá
Metodika pro podřízené správní orgány-vyřizování žádostí o informace
Plnění smlouvy o dílo na zpracovatele dokumentace DÚR Jižní
tangenta ČB
Řešení přetížených silnic 2. a 3. tříd v Jihočeském kraji
Přehled odvolání proti rozhodnutí orgánů 1. stupně v dopravě za rok
2016
Autobusové linky v závazku veřejné služby v Jčk 2014-2017
Část spisu sp. zn. 5587_16 Ha
Napojení pozemku parc. č. 1806_18 v k.ú. Dolní Dvořiště na silnici I_3
Stavba Areálu kasina v k. ú. Dolní Dvořiště
Veřejnosprávní kontrola dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraje
Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK (přílohy k dispozici na KÚ
- nezveřejněny z důvodu velké velikosti dat)
Povolení KÚ - billboardy a předměty na kruhových objezdech v J.
Hradci
Snímek z rychloměru MUPI_2017_20558
Informace o stavu JHMD předané úředníky členům rady kraje
Údržba komunikace Chlum u Třeboně-Schlag

2.
3.
4.
5.
1.

2
2

2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(ODSH)

14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

b) Počet podaných odvolání
V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb.
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c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2017 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 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
V roce 2017 byly podány tři stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost č. 1 podal žadatel, který nesouhlasil se způsobem vyřízením své žádost o informace. Stížnost byla
postoupena nadřízenému orgánu – Ministerstvu vnitra, které stížnost následně předalo k vyřízení Ministerstvu
pro místní rozvoj; to vrátilo stížnost zpět Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra proto bylo nuceno podat
v souladu s § 97 odst. 1 písm. c/ a odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, žalobu
k Nejvyššímu správnímu soudu, aby v nastalém kompetenčním sporu rozhodl, který ze správních orgánů
(Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo vnitra) má pravomoc rozhodnout o této stížnosti. Stížnost
není ke dni vyhotovení této výroční zprávy vyřízena.
Stížnosti č. 2 a č. 3 byly podány stěžovatelkou z důvodu poskytnutí jiných informací, než těch, které
požadovala ve své žádosti o informace. Obě stížnosti byly povinným subjektem posouzeny jako oprávněné
a ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy stížnosti došly, byly požadované informace stěžovatelce poskytnuty.

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 5. 2. 2018
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje
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