
 
 

Svobodný p řístup k informacím poskytovaných 
dle zákona č. 106/1999 Sb. 

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63  Ždírec nad Doubravou  
č.j. ZŠ 187/12 
Platnost od 1. 7. 2012 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou 
povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na jejich žádost informace vztahující se k její 
působnosti. 

Informací se pro ú čely tohoto zákona rozumí  jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého           
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 

Povinnost poskytovat informace se netýká dotaz ů na názory, budoucí rozhodnutí a vytvá ření 
nových informací. 

Kdo a za jakých podmínek  
 
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. 
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není 
třeba žádným způsobem zdůvodňovat. 
 
Jak a kam se obrátit  
 
Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 
komunikací příslušnému povinnému subjektu. 
Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci 
osobně nebo poskytne doručovací adresu. 
 
S žádostí týkající se činnosti ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou se lze obrátit na kancelář ředitele školy 
(podatelnu – kancelář hospodářky školy). 

Možné způsoby zaslání žádosti  
• na adresu ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
• e-mailem na adresu zszdirec@seznam.cz 

Co musíte p ředložit  

K podání žádosti není pot řeba předkládat žádné doklady. 
Ze žádosti musí být z řejmé: 

• komu je ur čena  
• že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle z ákona č. 106/1999 Sb.  
• kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, p říjmení, datum narození (název, identifika ční číslo), 
adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo ne ní-li trvale p řihlášen k trvalému pobytu, adresu 
bydlišt ě a adresu pro doru čování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu n ebo bydlišt ě; adresou 
pro doru čování se rozumí též elektronická adresa  

Bez těchto údaj ů nebo není-li elektronická žádost podána na elektro nickou adresu povinného 
subjektu, není žádostí ve smyslu zákona. 
 
Formulá ře 
Formulář není předepsán. 



 

Poplatky  

Poplatky  

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávn ěny žádat úhradu 
náklad ů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž vý še nesmí p řesáhnout náklady spojené 
pořízením kopií, opat řením technických nosi čů dat a s odesláním informací žadateli. 

Sazebník úhrad náklad ů za poskytování informací   

1) Sazebník úhrad za poskytování informací  

a) Náklady na po řízení kopií:  

• za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A4: 2,- Kč  
• za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4: 3,- Kč  
b) Náklady na opat ření technických nosi čů dat:  

• za 1 ks nenahraného CD: 10,- Kč  
• za 1 ks nenahraného DVD: 15,- Kč  

c) Náklady na odeslání informací žadateli: 
• balné – nevyžaduje se  
• náklady na poštovní služby – dle aktuálního ceníku poštovních služeb  

d) Náklady na mimo řádně rozsáhlé vyhledávání informací: 
• budou stanoveny na základ ě individuální kalkulace náklad ů, a to podle časové náro čnosti ve výši 
100,- Kč za každou zapo čatou hodinu 

2) Způsob provedení úhrady za poskytnutí informace  

• pokud celkové náklady na poskytnutí informace na základě jedné žádosti nep řesáhnou částku 
100,- Kč, poskytuje se informace bezplatn ě 

• úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v hotovosti v kancelá ři hospodá řky  ZŠ a MŠ 
Ždírec nad Doubravou   

3) Bezplatn ě poskytované informace  

• poskytnuté formou nahlédnutí do spisu, dokumentu v listinné podobě 
• poskytnuté ústně nebo prostřednictvím telefonu 
• obsažené v dokumentu působnosti ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou v elektronické formě 

Ve Ždírci nad Doubravou 21. 6. 2012   
Mgr. Jiří Novák  
ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou 


