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I. 

Úvod 

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. 138/2021/RK-61 ze dne 7. 2. 2019. 

II. 

Obecné shrnutí 

 

Počet podaných žádostí o informaci 121 

 

Způsob vyřízení žádosti o informaci 
V celém  

rozsahu 

V části  

žádosti 

Počet vydaných odpovědí 109 7 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 7 

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti 4 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

Počet stížností podaných podle § 16a 1 

Počet zpoplatněných žádostí o informaci 0 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0 
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III. 

A) Počet podaných žádostí 

V roce 2021 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 109 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. Čtyři žádosti byly odloženy jelikož se nevztahovaly k působnosti povinného subjektu 

a jedna žádost byla zcela odmítnuta. 

Nejčastější formy podání 

V roce 2021 obdržel Jihočeský kraj 62 žádostí podaných elektronickou poštou, 50 žádostí podaných 

prostřednictvím datové schránky, 8 žádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty 

a 1 žádost byla Krajským úřadem Jihočeského kraje přijata 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 

● poskytování informačních materiálů o Jihočeském kraji 

 

Odbor 
Počet 

žádostí 
Předmět dotazu 

Odbor legislativy a 

vnitřních věcí + 

Odbor právní a krajský 

živnostenský úřad 

(OLVV) + (OPZU) 

17 

1. Zákonodárná iniciativa kraje 

2. Doručení vybraných rozhodnutí 

3. Shromažďovací právo 

4. Svěření obecních pozemků soukromé firmě 

5. Neinformování občanů v nejzávažnějších záležitostech 

6. Rozhodnutí související s vystoupením obce z DSO 

7. Informace o trestné činnosti 

8. Kandidátní listiny pro volby do PS 2021 

9. Počet řízení OKZU v oblasti reklamy 

10. Odvolací řízení na úseku přestupků proti pořádku 

11. Protokol z kontroly evidence obyvatel 

12. Kopie rozhodnutí o odvolání 

13. Závadné reklamy dle z. č. 40/1995 Sb. 

14. Všechna řízení na jméno žadatele 

15. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 

16. Pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích 

17. Porušení zákona o regulaci reklamy 
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Odbor kancelář ředitele 

(KRED) 
14 

1. Průměrná výše příjmů úředníků KÚ Jčk 

2. Odměny vedoucích pracovníků za rok 2020 

3. Odměny vedoucích OŠMT, OINF, OZDR 

4. Informace k pozicím VO OINF, OZDR, OŠMT 

5. Kopie odpovědi na petici proti vytvoření stavebních parcel 

6. Seznam všech ředitelů KÚ Jčk 

7. Odměny vedoucích OREG a OINF v roce 2020 

8. Počty pracovníků na KÚ 2018-2021 

9. Počet interních právníků na KÚ v roce 2020 

10. Sociální fond - vyplácení, účtování odvodů 

11. Počty úředníků 

12. Úhrady příspěvků zaměstnavatele na soukr. ŽP zaměstnanců 

13. Odměny vedoucích pracovníků v roce 2020 

14. Absence vedoucích OINF a OZDR 

Odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy (OSMT) 
5 

1. Odměny ředitelů SŠ v Jčk 

2. Držitelé mezinárodní ochrany dle zákona o azylu 

3. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jčk 

4. Žadatelé o mezinárodní ochranu 

5. Kontrola VŘ "ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín" 

Odbor regionálního 

rozvoje, územního 

plánování, stavebního 

řádu a investic  

(OREG) 

7 

1. Opatření o stavební uzávěře 

2. Metodika - výrobek plnicí funkci stavby 

3. 6. aktualizace ZÚR Jčk 

4. Rozhodnutí OREG čj. 38395/2021 

5. Kopie Rozhodnutí ze spisu OREG/29628/2018 

6. VŘ na silovou elektrickou energii 

7. Sdělení čj. KUJCK 12151/2021 

Odbor kancelář 

hejtmana (KHEJ) 
8 

1. Správa facebooku Jčk 

2. Seznam uvolněných členů ZK a RK 

3. Mediální propagace kraje v internetové TV-XTV 

4. Příspěvkové organizace kraje 

5. Spolupráce s institucemi z Číny a Tchaj-wanu 

6. Kontaktní emaily na obce v Jčk 

7. Počty žádostí dle INFZ na platy, odměny 2018-2020 

8. Emailové kontakty obcí v okresech ČK a ČB 

Odbor kultury a 

památkové péče 

(OKPP) 

4 

1. Pokuty ve vztahu k archeologickým nálezům 

2. Přestupky dle zákona č. 46/2000 Sb. 

3. Rozhodnutí OKPP čj. KUJCK 88685/2021 

4. Stanovisko OKPP k ÚP Jistebnice 

Odbor hospodářské a 

majetkové správy 

(OHMS) 

1 1. Pojistné smlouvy 2018-2020 

Odbor sociálních věcí 

(OSOV) 
3 

1. Pěstounská péče 

2. Testování zaměstnanců a povinnost očkování v soc. službách 

3. Dotace v rámci financování krajské sítě soc. služeb 

Odbor evropských 

záležitostí (OEZI) 
2 

1. Spis k dokumentu čj. 3008/2021 

2. Dotace SDO/OEZI/2494/19 

Odbor veřejných 

zakázek a investic 

(OVZI) 

2 
1. Investiční projekty kraje v roce 2021 

2. Dodatek ke smlouvě Jižní Tangenta ČB 

Odbor ekonomický 

(OEKO) 
2 

1. Dotace pro Agrofert vymáhané zpět 

2. Náklady kraje za právní služby v roce 2020 
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Odbor životního 

prostředí, zemědělství a 

lesnictví  

(OZZL) 

19 

1. Kácení stromů – Stropnice 

2. Stanovisko OZZL k parcelám v k.ú. Přísečná 

3. Spis k dokumentu čj. 2627/2021 

4. Kácení stromů - Stropnice (13.4. žádost o doplňující info) 

5. Provozní řád k čj. KUJCK 153049_2016_OZZL 

6. Záměr vybudování kanalizace v k.ú. Vrábče 

7. Odběry podzemní vody na území Jčk 

8. Obnova rybniční soustavy Purkratice 

9. Rybářský revír na pískárně Jindřiš 

10. Řízení dle z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

11. Povolení staveb v přírodním parku Písecké hory 

12. Kopie rozhodnutí o povolení čerpání vody ze studny 

13. Hospodaření na pozemcích s výskytem ZCHD 

14. Posouzení záměru VIVA LIPNO - ACREA s.r.o. 

15. Posouzení záměru VIVA LIPNO - ACREA s.r.o. 

16. Stanovisko OZZL k návrhu ÚP Jistebnice 

17. Držení a chov v zajetí - vlk obecný 

18. Stanovisko OZZL k odlesnění pozemků 

19. Stanovisko OZZL k odlesnění pozemků 

Odbor zdravotnictví 

(OZDR) 
8 

1. Kontroly  personálního zabezpečení u poskytovatelů zdrav. Péče 

2. Znalecký posudek 

3. Počty stížností dle z. č. 372/2011 Sb. a odpovědi na ně 

4. Převzetí zdravotnické dokumentace 

5. Stížnosti na porušení zákona o zdravotních službách 

6. Poskytování zdrav. služeb porodními asistentkami u domácích porodů 

7. Znalecký posudek 

8. Podklady OZDR k čj. KUJCK 122832/2021 

Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

(ODSH) 

20 

1. Povolení umístění reklamních zařízení 

2. Výzvy k odstranění reklamních zařízení 

3. Roční počet projednaných přestupků 

4. Žádost obce Nerestce – kanalizace 

5. Rozhodnutí o připojení pozemku z komunikace I. třídy 

6. Projektová dokumentace k rozhodnutí ODSH 

7. Umístění reklamního zařízení u obce Netolice 

8. Vyvlastnění nemovitosti dle z.č. 416/2009 Sb. 

9. Nájemní smlouva mezi letištěm a Aeroklubem Planá 

10. Prodej nepotřebného majetku Letiště ČB 

11. Odstranění reklamní plochy v k.ú. Nové Strakonice 

12. Dokumenty k investiční akci "Mosty Dolní Slověnice" 

13. Studie na dopravní stavby 

14. Koridor dopravy D57 na silnici I/3 

15. Kácení dřevin - přeložka silnice II/137 

16. Smlouvy ve veřejné linkové dopravě 

17. Rozhodnutí související s výstavbou silnice ve ST 

18. Rozhodnutí KUJCK 24427/2021 a související dokumenty 

19. Financování oprav pozemních komunikací 

20. Stavba Zabezpečení svahu silnice Studánky 

Odbor informatiky 

(OINF) 
2 

1. Smlouva na telekomunikační služby Jčk 

2. VZ "Rozvoj služeb egovermentu v krajích" 

Oddělení interního 

auditu a kontroly (OIAK) 
1 1. Finanční kontroly ve veřejné správě 
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Napříč více odbory KÚ 6 

1. Organizace založené/zřizované krajem a VZ 

2. Šetření veřejného ochránce práv vůči KÚ 

3. Dotace v oblastech zemědělství, živ. prostředí a rozvoje venkova 

4. Kopie protokolu z kontroly na MěÚ Netolice 

5. Přehled smluv se subjekty PR a mediálního poradenství 

6. Akce pořádané KÚ v letech 2019-2021 

B) Počet podaných odvolání 

V roce 2021 podali žadatelé o informace 1 odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (odvolání předcházela stížnost žadatele 

na vyřízení žádosti o informace). Odvolání bylo postoupeno na Ministerstvo vnitra ČR, které odvolání zamítlo 

a potvrdilo postup KÚ Jčk (rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo vydáno z důvodu neexistence požadované 

informace). 

C) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V roce 2021 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 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

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

způsobu jejich vyřízení 

V roce 2021 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost na vyřízení žádosti o informace 

postoupil Krajský úřad na Ministerstvo vnitra ČR, které přikázalo Krajskému úřadu v případě neexistence 

požadované informace vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Krajský úřad tak učinil a následně obdržel 

odvolání proti rozhodnutí, které MV ČR zamítlo (viz bod b) výroční zprávy). 

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. Nově byl na 

internetové stránky kraje umístěn interaktivní formulář žádosti o informace, prostřednictvím kterého mohou 

žadatelé velice snadno a jednoduše podávat své žádosti o informace. 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 projedná Rada 

Jihočeského kraje. 

 

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

