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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.1

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání výroční zprávy před splněním povinnosti dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 23. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 012/59R/2019

Přílohy: 

7.1-1 Název: bod 7.1 příloha 1.pdf Výroční zpráva za rok 2018 U

7.1-2 Název: bod 7.1 příloha 2.pdf Vývoj počtu vyřizovaných žádostí o 
informace U

7.1-3 Název: bod 7.1 příloha 3.pdf Tabulka - počet vyřizovaných žádostí 
dle InfZ jednotlivými odbory U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 projednanou Radou Ústeckého kraje dne 23. 1. 2019, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), je uloženo Ústeckému kraji zveřejnit do 1. března výroční zprávu o činnosti orgánů 
Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok (dále jen „výroční zpráva“). 
Výroční zpráva byla předložena radě kraje dne 23. 1. 2019 k projednání dle § 59 odst. 3 krajského zřízení 
(zbytková klauzule), která tuto vzala na vědomí. Zveřejnění výroční zprávy bylo provedeno na úřední desce a 
webové stránce Ústeckého kraje ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 1. 3. 2019. Informace o předmětné 
výroční zprávě je předkládána zastupitelstvu na vědomí.
Výroční zpráva musí podle § 18 InfZ obsahovat následující údaje:
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.

Předmětná výroční zpráva je přiložena jako příloha č. 1 předkládaného materiálu. Obsahuje všechny 
náležitosti stanovené InfZ a byla zpracována na základě obdržených a vlastních informací. Příloha č. 2 
předloženého materiálu obsahuje graf znázorňující vývoj počtu podaných žádostí v jednotlivých letech. 
Příloha č. 3 předloženého materiálu obsahuje údaje o počtu odbory krajského úřadu vyřizovaných žádostí o 
informace vyřizovaných jednotlivými odbory, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace, počet podaných odvolání proti vydaným rozhodnutím a počet stížností proti vyřízení žádosti o 
poskytnutí informace.
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