Směrnice o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
sídlo: Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
IČO: 673 652 13
Email: info@zskuncova.org
ID datové schránky: myshqew

(dále jen „základní škola“ nebo „škola“)

vydává tuto Směrnici o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

1. Úvodní ustanovení
Základní škola je dle zákona povinna poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“).
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.

2. Poskytování informací na žádost
Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně sdělením řediteli školy nebo písemně, a to
poštou, emailem nebo datovou schránkou.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel
informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Pokud je žadatelem fyzická osoba, uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození,
adresu trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy
bydliště.
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Pokud je žadatelem právnická osoba, uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí taktéž elektronická adresa.
Informace je na základě žádosti poskytována
a.

sdělením v elektronické nebo listinné podobě

b.

poskytnutím kopie dokumentu

c.

poskytnutím datového souboru

d.

nahlédnutím do dokumentu
nebo jiným vyhovujícím způsobem.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, zveřejní
škola co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů údaj umožňující získaní informace, zejména
odkaz na internetovou stránku.

3. Postup při vyřizování písemných žádostí
Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřený zaměstnanec
školy – sekretářka ředitele školy. O postupu při poskytování informace pořídí záznam.
Žádost je podána dnem, kdy ji škola obdržela.
Škola poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne
přijetí žádosti, nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu může škola prodloužit pouze ze
závažných důvodů a nejvýše o 10 dní. Škola žadatele o případném prodloužení lhůty a
důvodech informuje, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informací.

4. Jiný postup při vyřizování žádostí
Pokud není žádost adresována škole, nedomáhá se v ní žadatel poskytnutí informací ve
smyslu zákona, neobsahuje žádnou adresu pro doručení, není žádostí ve smyslu zákona.
Brání li nedostatek povinných údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve škola žadatele ve lhůtě
do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel do 30 dnů ode dne
doručení žádosti, žádost se odloží. V případě nesrozumitelné žádost, žádosti, ze které není
zřejmé, jaká informace je požadovaná, nebo příliš obecně formulované žádosti vyzve škola
2

žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne škola o odmítnutí žádosti.
Pokud žadatel požaduje informaci, která se nevztahuje k působnosti školy, škola žádost odloží
a tuto skutečnost s odůvodněním sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Pokud škola žádosti nevyhoví či částečně nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti či její části. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Škola
předloží spisový materiál OŠ MHMP ve lhůtě 14 dnů. OŠ MHMP do 15 dnů ode dne
předložení

odvolání školou rozhodne. Lhůtu nelze prodloužit.

5. Stížnost na postup při vyřizování žádosti
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,
-

který nesouhlasí s vyřízením žádosti

-

kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti

-

kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí

-

který nesouhlasí s výší úhrady, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u ředitele školy, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí
lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje OŠ MHMP
Ředitel školy předloží stížnost spolu se spisovým materiálem OŠ MHMP do 7 dnů ode dne,
kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne
požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
OŠ MHMP při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak,
že:
-

postup ředitele školy potvrdí.

-

řediteli školy přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí OŠ MHMP, žádost vyřídil.
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-

usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
6. Úhrada nákladů
Škola je oprávněna v souvislosti s vyřizováním žádosti žádat úhradu vzniklých
nákladů ve výši dle přílohy této směrnice.
Škola je povinna tuto skutečnost spolu s výší úhrady písemně oznámit žadateli a to
před poskytnutím informace. Součástí oznámení je vyčíslení výše úhrady a poučení
o možnosti podat proti požadavku úhrady stížnost. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne
oznámení úhradu nezaplatí, škola žádost odloží.

Příloha
Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
(platný od 01.03.2019)
Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
Čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1) Náklady na pořízení kopií - fotokopie, tisk
černobílá
formát A4
formát A3
barevná
formát A4

formát A 3

jednostranná kopie
oboustranná kopie

2,00 Kč
3,00 Kč

jednostranná kopie
oboustranná kopie

3,00 Kč
6,00 Kč

jednostranná kopie
oboustranná kopie

15,00 Kč
20,00 Kč

jednostranná kopie
oboustranná kopie

25,00 Kč
42,00 Kč

2) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena
za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení
kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
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3) Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan)
formát A 4

jednostranná
oboustranná

2,00 Kč
4,00 Kč

formát A 3

jednostranná
oboustranná

4,00 Kč
8,00 Kč

4) Anonymizace osobních údajů
formát A 4

jednostranná

3,00 Kč

5) Náklady na pořízení velkoformátových kopií
černobílá
formát A 0
(po přepočtu na formát A4)

160,00 Kč
10,00 Kč

formát A1
formát A2

140,00 Kč
44,00 Kč

barevná
formát A 0
(po přepočtu na formát A4)

300,00 Kč
19,00 Kč

formát A1
formát A2

165,00 Kč
60,00 Kč

Čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
1) 1 ks CD 6,00 Kč
2) 1 ks DVD 7,00 Kč
3) 1 ks flash disk dle aktuální pořizovací ceny
4) Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1) Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle aktuálního sazebníku poštovních služeb;
balné se neúčtuje.
2) V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována.
Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
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1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za
každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pověřeným zaměstnancem ve výši 200,- Kč..
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
2) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
Čl. V.
Ostatní ustanovení
1) Pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informací jednomu žadateli na základě
jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; pokud
však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována
úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.
2) Výsledná cena nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho
žádosti je součtem dílčích cen dle sazebníku.
3) Žadatel může úhradu provést buď bankovním převodem na č.ú. …………………….
u ………. , variabilní symbol …../pořadové číslo žádosti, nebo poštovní složenkou na
uvedený
bankovní účet s uvedeným variabilním symbolem anebo v hotovosti u hospodářky školy.

Vydáno dne 1.3.2019

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy
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