Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje za rok 2020
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Výroční zpráva o činnosti Olomouckého kraje v oblasti poskytování informací
za předcházející kalendářní rok je zpracovávána v souladu s § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále i „zákon“) a zveřejněna vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.
Výroční zprávu zpracoval Odbor majetkový, právní a správních činností Krajského
úřadu Olomouckého kraje, který také zajistil její zveřejnění.
1. Počet podaných žádostí o informace, počet vydaných rozhodnutí
o odmítnutí žádosti a počet odvolání
a. počet žádostí o informace podaných u povinného subjektu v roce 2020: 139
b. počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydaných v roce 2020: 20
c. počet odvolání proti rozhodnutí podaných v roce 2020: 3
2. 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 zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
na právní zastoupení
V roce 2020 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.
Výdaje povinného subjektu v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení, nevznikly.

3. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
Žádná výhradní licence dle §14a zákona nebyla v roce 2020 poskytnuta.

4. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
a. počet stížností podaných v roce 2020 podle § 16a zákona: 3
b. důvod podání stížností a způsob jejich vyřízení:
 stížnost z důvodu dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona, tj. že informace byla
poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí; postup povinného subjektu byl nadřízeným orgánem potvrzen.
 opožděně podaná stížnost z důvodu dle § 16a odst. 1 písm. b) zákona, kde
si žadatel stěžoval, že informace mu nebyly ve stanovené lhůtě vůbec
poskytnuty a ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Přestože
informace již byly žadateli plně poskytnuty, a to ve lhůtě pro vyřízení žádosti
o informace stanovené zákonem, tj. žadatel ve stížnosti pouze mylně
uváděl, že poskytnuty nebyly, poslal povinný subjekt žadateli/stěžovateli
tytéž informace znovu v sedmidenní lhůtě stanovené pro vyřízení stížnosti v
autoremeduře a proto stížnost nebylo třeba postupovat nadřízenému
orgánu.
 stížnost z důvodu dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona z důvodu, že je
poskytnutá informace zjevně nesprávná; postup povinného subjektu byl
nadřízeným orgánem potvrzen.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Informace poskytnuté na základě žádosti jsou zveřejňovány na webu
Olomouckého
kraje
(úřední
deska
https://udeska.krolomoucky.cz/ude/?Z%C3%A1kon+106 ).
Olomouc 16. 2. 2021

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
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