D t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou,
SA 718, p ísp vková organizace

Sm rnice
k realizaci zákona . 106/1999 Sb.
o svobodném p ístupu k informacím v podmínkách
D tského domova a Školní jídelny, Budišov nad Budišovkou,
SA 718, p ísp vkové organizace

I.
Základní pojmy
1) Informací, kterou je za ízení povinno poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky
v p sobnosti editelky za ízení, nikoliv však komentá , názor na ur itou skute nost, výklad
právního p edpisu.
2) Žadatelem m že být každá fyzická i právnická osoba bez ohledu na d vod svého zájmu o
danou informaci.
3) V i žadatel m mají zodpov dnost za poskytování informací ur ení pracovníci za ízení –
pokud k tomu budou kompetentní. V opa ném p ípad vrátí žádost se sd lením, aby se obrátil
na správný subjekt.
II.
Zve ej ování informací
1. editelkou D tského domova a Školní jídelny, Budišov nad Budišovkou, SA 718,
p ísp vkové organizace je Mgr. Nad žda Vondroušová.
2. editelka za ízení, v rámci své pravomoci a p sobnosti dle zákona . 564/1990 Sb.,
rozhoduje v jednotlivých p ípadech o výši p ísp vku:
- na úhradu pé e poskytované d tem a nezaopat eným osobám v za ízeních (zákon .
109/2002 Sb.).
- na úhradu náklad spojených s hmotnou pé i o d ti a nezaopat ené osoby v za ízeních.
3. Pracovníkem pov eným k poskytování informací dle zákona . 106/1999 Sb. o svobodném
p ístupu k informacím je v D tském domov a Školní jídeln Budišov nad Budišovkou paní
Monika Schrammová – statutární zástupkyn . Tato pracovnice je také pov ena p ijímáním a
vy izováním stížností, podn t a oznámení v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky . 150/1958 U1.
Uvedená pracovnice vede veškeré stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vy izování,
p i emž tento je zakládán odd len od ostatních spis . Evidence stížností obsahuje: datum

podání, jméno, p íjmení a adresu st žovatele, ozna ení osoby, proti které stížnost sm uje,
p edm t stížnosti, kdy a komu byla stížnost p edána k prošet ení. Dále evidence obsahuje
výsledek šet ení, opat ení k zjednání nápravy, data podání zpráv o vy ízení stížností a
výsledky kontroly, jak byla spln na opat ení k náprav . Stížnosti musí být vy ízeny
(prošet eny) do 10 dn ode dne, kdy byly do za ízení doru eny. Stížnosti, které nelze do
uvedeného termínu vy ídit, mohou být ve výjime ných p ípadech vy ízeny do 30 dn , vždy
však musí být o d vodech prodloužení termín informován st žovatel, který stížnost
postoupil za ízení.
4. Organiza ní struktura za ízení:
V ele za ízení je editelka, kterou jmenuje a odvolává z izovatel (MSK Ostrava). Statutární
zástupkyni, vedoucího vychovatele a vedoucí školní jídelny jmenuje a odvolává editelka
za ízení.
V dob nep ítomnosti editelky jí zastupuje v plném rozsahu pravomocí a odpov dností
statutární zástupkyn . Není-li to možné, zastupuje editelku jiný pov ený pracovník, kterého
jmenuje editelka v etn vymezení rozsahu pravomocí a odpov dností.
Poradním orgánem editelky je pedagogická rada složená ze všech vychovatel , vedoucího
vychovatele a sociální pracovnice.
5. Nejd ležit jší p edpisy, kterými se za ízení ídí:
Zákon . 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských za ízeních, ve
zn ní pozd jších p edpis
Zákon . 561/2004 Sb., tzv. školský zákon
Zákon . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n n kterých zákon
Zákon . 500/2004 Sb., o správní ád
6. Výro ní zpráva za p edcházející školní rok o innosti v oblasti poskytování informací je
vypracována vždy jako sou ást výro ní zprávy editelky za ízení a je u ní uložena.
7. Proti rozhodnutí editelky za ízení je p ípustné odvolání:
-

k výši p ísp vku na úhradu pé e poskytované d tem a nezaopat eným osobám
v za ízeních. Možnost odvolání - prost ednictvím editelky za ízení do 15 dn ode
dne doru ení ke Krajskému ú adu v Ostrav .

8. V souladu s § 3 odst. 1 zákona . 564/1990 Sb. editelka za ízení na požádání zp ístupní
výro ní zprávu o innosti za ízení a dále výro ní zprávu o hospoda ení za ízení za
p edcházející kalendá ní rok. Oba dokumenty jsou uloženy u editelky za ízení.
III.
Postup p i vy izování žádosti o poskytnutí informace
1. Základem p ípravy a p edávání informací je požadovanou informaci poskytnout, pokud
tomu nebrání zákonná povinnost ochrany údaj proti zve ejn ní.
2. Z žádosti musí být z ejmé, komu je ur ena a kdo jí podává (jméno, p íjmení, adresa fyzické
osoby, název a sídlo právnické osoby). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním

ve smyslu citovaného zákona a žádost se odloží. Žadatel musí dále sd lit adresu, na kterou mu
bude možno sd lit stav vy izování jeho žádosti.
3. Není-li žádost vy ízena ústn , poskytne se požadovaná informace písemn , p ípadn
nahlédnutím do spisu – v etn po ízení kopie. Písemní informace se musí vy ídit do 15 dn
ode dne doru ení žádosti. Tato lh ta m že bát prodloužena z d vodu sb ru dat a konzultace
s jinými orgány státní správy, maximáln však o 10 dn . Pov ená pracovnice za ízení je
povinna písemn informovat žadatele o prodloužení lh ty a d vodech prodloužení, vždy však
p ed uplynutím základní lh ty.
4. Pokud je požadovaná informace od žadatele mimo p sobnost za ízení, pov ená pracovnice
žádost odloží a toto odložení žádosti a jeho d vod sd lí žadateli do 3 dn .
IV.
Omezení práva na poskytnutí informace
1. editelka nesmí poskytnout informaci, která je v souladu se zákonem . 148/1998 Sb., o
ochran utajovaných skute ností a o zm n n kterých zákon a na ízením vlády . 246/1998
Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skute ností, ke kterým žadatel nemá oprávn ný
p ístup.
2. Dále pokud vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby. Zejména o rasovém p vodu,
národnosti, politických postojích, lenství v politických stranách a hnutích, vztahu
k náboženství, o její trestné innosti, zdraví, sexuálním život , rodinných p íslušnicích a
majetkových pom rech.
3. Neposkytují se informace z osobních spis d tí, týkajících se nejen d tí samotných, ale i
údaje o jejich rodin , p ípadn další d v rné informace.
4. Jestliže doty ná osoba již nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za p edpokladu, že bude
zachována její lidská d stojnost, osobní est, dobrá pov st a chrán no její dobré jméno.
5. V p ípad , že za ízení odmítne zcela nebo z ásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom
ve lh t (bod III. odst. 3), p ípadn v ádn prodloužené lh t rozhodnutí. Rozhodnutí je
správním ízením.
V.
Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace
1. Pov ený pracovník za ízení (statutární zástupkyn ) vede evidenci písemných žádostí o
poskytnutí informací. Evidence žádostí obsahuje datum doru ení žádosti, v c a íslo jednací,
jméno a p íjmení žadatele, spojení na n j, zp sob jakým bylo ve v ci postupováno, jak byla
žádost vy ízena, datum vy ízení žádosti. Údaje o evidenci žádosti jsou chrán ny podle zákona
. 256/1992 Sb., o ochran osobních údaj v informa ních systémech.
2. Žádost o poskytnutí informace, doru enou poštou, p ijímá v za ízení statutární zástupkyn ,
která ji zaeviduje a zpracuje.

3. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání ke Krajskému ú adu
MSK v Ostrav prost ednictvím editelky za ízení a to do 15 dn ode dne doru ení
rozhodnutí.
4. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací vydané editelkou za ízení
rozhodne krajský ú ad do 15 dn od p edložení odvolání editelkou za ízení. Pokud krajský
ú ad v uvedené lh t nerozhodne, má za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a
potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doru ení tohoto rozhodnutí se považuje den následující
po uplynutí lh ty pro vy ízení odvolání.
5. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dot ena možnost soudního
p ezkoumání rozhodnutí o odvolání.
VI.
Úhrada náklad za poskytnuté informace
1. editelka za ízení je oprávn na požadovat úhradu skute ných náklad spojených
s vyhledáváním informací, po ízením kopií, odesláním informací žadateli. Za ízení je
povinno na žádost žadatele potvrdit p edpokládanou výši úhrady náklad . V od vodn ných
p ípadech lze podmínit vydání informací zaplacením zálohy.
2. Úhradu je možné zaplatit v hotovosti (poštovní poukázkou nebo p ímo do pokladny
za ízení) nebo na ú et za ízení – 18 45 98 23 89 / 0800.
3. Sazebník úhrad:
Jednostranná z volných list - ernobílá fotokopie formát A4
Oboustranná z volných list - ernobílá fotokopie formát A4
Jednostranná z váz. p edloh - ernobílá fotokopie formát A4
Oboustranná z váz. p edloh - ernobílá fotokopie formát A4
Disketa
CD disk
Po íta ový výstup / po íta ový tisk
Poštovné (na vyžádání)
Osobní náklady, p esáhne-li doba zpracování a vyhledání
informací 1 hodinu, tak za každou zapo atou hodinu

1K
2K
1,50 K
2,50 K
10 K
30 K
1K
dle sazebníku pošt. služeb
110 K

Úhrady náklad za poskytnuté informace jsou p íjmem D tského domova a Školní jídelny
v Budišov nad Budišovkou.
Tato sm rnice nabývá ú innosti 1.1.2006
Mgr. Nad žda Vondroušová
editelka

