Zlínský kraj
Výroční zpráva Zlínského kraje za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zprávu obsahující údaje uvedené v § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracovává v souladu s vnitřní normou oddělení státního občanství
a přestupků Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Zlínského kraje.

1.

Celkový počet podaných žádosti o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1
písm. a) zákona
Celkový počet podaných žádostí
145
z toho:
žádosti, na základě nichž byly informace poskytnuty v plném rozsahu
121
částečně vyřízené žádosti (současně vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti)
7
odmítnuté žádosti (vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
8
odložené žádosti
7
částečně odložené žádosti
2

2.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona

3.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti - § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18
odst. 1 písm. d) zákona
Žádné výhradní licence nebyly poskytnuty.

5.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18
odst. 1 písm. e) zákona
Byla podána 1 stížnost.
Stěžovatel požadoval vyřízení žádosti přímo vedoucí dotčeného odboru, nikoli pracovnicí odboru, která je podle
vnitřní normy odpovědná za výkon agendy poskytování informací. Nadřízeným orgánem byl postup Zlínského
kraje potvrzen.

6.

Další informace vztahující se k uplatňování zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona
Povinný subjekt v jednom případě požadoval úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Stížnost proti
výzvě nebyla v zákonem stanovené lhůtě podána. Do zpracování výroční zprávy nebyly náklady uhrazeny.

Ve Zlíně dne 24. února 2022

Ing. Radim Holiš, v. r.
hejtman
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