
 

Město Jindřichův Hradec 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

města Jindřichův Hradec za rok 2018 podle § 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 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 2018 v oblasti poskytování informací, jejíž obsahové náležitosti jsou 

stanoveny v § 18 odst. 1 InfZ.  

II. 

V roce 2018 bylo na město Jindřichův Hradec jako povinný subjekt podáno 20 písemných žádostí 

o poskytnutí informací podle InfZ, přičemž z celkového počtu žádostí bylo 10 zcela vyhověno a u 

5 žádostí bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ. V případě 

2 žádostí bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a to v plném rozsahu. 

Proti rozhodnutí o částečném či úplném odmítnutí žádosti nebylo podáno v roce 2018 žádné 

odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.  

V roce 2018 nebylo vedeno žádné soudní řízení vztahující se k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti vydaného městem Jindřichův Hradec jako povinným subjektem. 

V roce 2018 byly odloženy 2 žádosti, z tohoto 1 podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ, neboť žadatel 

nedoložil v zákonem stanovené lhůtě, po řádně zaslané výzvě, údaje nutné k vyřízení žádosti, a 1 

podle § § 17 odst.5 InfZ, když žadatel neuhradil ve lhůtě požadovanou úhradu nákladu za poskytnutí 

informace.  

V roce 2018 byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to podle § 16a 

odst. 1 písm. d) InfZ, kdy žadatel nesouhlasil s výší úhrady podle § 17 odst. 3 InfZ. Krajský úřad 

Jihočeského kraje jako nadřízený orgán ve svém rozhodnutí o stížnosti v souladu s § 16a odst. 7 

písm. a) InfZ požadovanou výši úhrady potvrdil.  

V roce 2018 nebyla vydána žádná výhradní licence podle § 14a InfZ.  

Město Jindřichův Hradec v roce 2018 požadovalo úhradu nákladů podle § 17 InfZ za poskytnutí 

informací v jednom případě, avšak, jak jest uvedeno shora, tyto nebyly uhrazeny, ani po potvrzení 

výše úhrady Krajským úřadem Jihočeského kraje.  

Informace, které byly povinným subjektem poskytnuty, jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím 

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 2018 schválila Rada města 

Jindřichův Hradec dne 13. 2. 2019 svým usnesením č. 120/5R/2019.  

 

 

 

 

               v.r. 

Ing. Stanislav Mrvka  

starosta 


