Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje za rok 2021
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 2021: 146
b. počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydaných v roce 2021: 25
c. počet odvolání proti rozhodnutí podaných v roce 2021: 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 2021 byly vydány dva rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a to:
a. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc č.j. 65 A 116/2020-40
ze dne 22. 6. 2021,

b. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc č.j. 60 A 10/2021-36
ze dne 21. 6. 2021.
Dále bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc
č.j. 60 A 22/2021–35 ze dne 21. 6. 2021.
Rozhodnutí jsou anonymizována a uvedena v příloze této výroční zprávy.
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, vznikly ve výši 20 492 Kč (jedná se o náhradu
nákladů řízení druhé straně, uvedených v rozhodnutích v příloze, a o 36 Kč, kdy
jde o výdaje Olomouckého kraje na cestovné k jednání u soudu).

3. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
Žádná výhradní licence dle §14a zákona nebyla v roce 2021 poskytnuta.

4. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
a. počet stížností podaných v roce 2021 podle § 16a zákona: 2
b. důvod podání stížností a způsob jejich vyřízení:



dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona, kdy stěžovatel uvedl, že mu nebyla jedna
z požadovaných informací poskytnuta. Bylo zjištěno, že administrativní
chybou nebyla jedna z vícera požadovaných a připravených informací do
odpovědi zahrnuta. Bylo řešeno v autoremeduře, tj. chybějící informace
byla poskytnuta dodatečně a žadateli tím bylo plně vyhověno (žadatel již
další opravný prostředek nepodal),



dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona, kdy dle stěžovatele mu povinný subjekt
v podstatě na jeho žádost o informace neodpověděl. O stížnosti však
rozhodovaly tři nadřízené orgány (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí a
Ministerstvo životního prostředí) a všechny nadřízené orgány postup
povinného subjektu při vyřizování této žádosti potvrdily.

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

Olomouc 23. 2. 2022

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
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