
Výroční zpráva 
města Jindřichův Hradec 

o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020 

vydaná na základě ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

I. 

Město Jindřichův Hradec je povinným subjektem podle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen ,,InfZ‘‘). 

Město Jindřichův Hradec vede agendu související s vyřizováním žádostí o poskytování informací 

podle InfZ (dále jen ,,žádosti‘‘) prostřednictvím právního oddělení odboru kanceláře starosty. 

Povinný subjekt v souladu s ustanovením §18 odst. 1 InfZ a čl. VIII Směrnice č. 3/2016  

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

kterou schválila Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením č. 113/5R/2016 dne 10. 2. 2016, 

vydává Výroční zprávu za rok 2020 v oblasti poskytování informací, jejíž obsahové náležitosti jsou 

stanoveny v § 18 odst. 1 InfZ. 

II. 

V roce 2020 bylo:  

1) Podáno sedmdesát sedm písemných (listinných i elektronických) žádostí.  

2) Šedesáti třem žádostem bylo vyhověno zcela. 

3) U šesti žádostí vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, 

tedy těmto žádostem bylo vyhověno z části. 

4) U osmi žádostí vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

5) U třech žádostí bylo podáno odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu  

o (částečném) odmítnutí žádosti. 

6) U dvou žádostí byla podána stížnost podle ustanovení § 16a InfZ na postup při vyřizování 

žádosti o informace.* 

V roce 2020 nebylo/y: 

1) Vedeno žádné soudní řízení vztahující se k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti vydaného městem Jindřichův Hradec jako povinným subjektem. 

2) Poskytnuty žádné výhradní licence. 

Veškeré informace, které byly povinným subjektem poskytnuty, jsou zveřejňovány způsobem 

umožňující dálkový přístup v souladu s ustanovením §5 odst. 3 InfZ, a to na oficiálních webových 

stránkách města Jindřichův Hradec. 

III. 

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020 schválila Rada města 

Jindřichův Hradec dne 1. 2. 2021 svým usnesením č. 67/3R/2021 

 

 

                    v. r.  

                                                                                                            Ing. Jan Mlčák, MBA 

                                                                                                   starosta města Jindřichův Hradec 



 

* 

- Důvodem první stížnosti byly stěžovatelem tvrzené průtahy v řízení, kdy povinný subjekt 

z důvodů probíhajících interních postupů nemohl stěžovateli poskytnout požadované 

informace, a tak mu pouze sdělil, že jakmile budou tyto procesy ukončeny, obdrží odpověď. 

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako nadřízení orgán, vyřešil stížnost příkazem povinnému 

subjektu do 15 dnů žádost vyřídit (poskytnutím informací nebo odmítnutím žádosti, nejsou-li 

požadované informace k dispozici). Žádost povinným subjektem vyřízena odmítnutím 

v souladu s příkazem.  

- Důvodem druhé stížnosti byl požadavek povinného subjektu, aby žadatel uhradil 

kvalifikovaným odhadem stanovenou úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, 

které žadatel požadoval. Stěžovatel uváděl, že výzva k úhradě za poskytnutí informací byla 

podána opožděně, nebyla řádně vyčíslena a zdůvodněna a nebyly uvedeny veškeré náležitosti. 

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako nadřízený orgán, vyřešil stížnost potvrzením postupu 

povinného subjektu. 


