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VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2021 

 

a) Počet podaných žádostí o informace, počet vydaných rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti: 

V roce 2021 byly podány tři písemné žádosti o poskytnutí informace.  

V roce 2021 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

Proti rozhodnutí nebylo v roce 2021 podáno žádné odvolání. 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace, přehled všech výdajů, které povinný subjekt 

vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 

podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení: 

V roce 2021 nebyl vydán žádný rozsudek. 

V roce 2021 nebyly vynaloženy žádné náklady.  

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence: 

Výhradní licence nebyla v roce 2021 poskytnuta. 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení.  

V průběhu roku 2021 byly podány dvě stížnosti.  

Jedna stížnost byla na porušení zákona č. 106/1999 – nedodržení lhůty pro podání 

informace. Stěžovateli byla podána informace o výsledku šetření, na jehož 

základě bylo zjištěno porušení zákonné lhůty k podání informace, a informace 

byla žadateli podána 19. den od podání žádosti. Stížnostní spis byl postoupen na 

Zlínský kraj, který jej následně postoupil zřizovateli.  

Druhá stížnost byla na obstrukce ve věci rozhodování školy jako povinného 

subjektu (žadatel požadoval dvě informace). Stěžovateli byla písemně podána 
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informace o výsledku šetření, na jehož základě byla stížnost vyřízena dne 11. 1. 

2021 v prvním případě poskytnutím informace a ve druhém rozhodnutím o 

odmítnutí žádosti. Stížnostní spis byl postoupen zřizovateli. 

 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Agendu vyřizovalo vedení školy. V porovnání s předchozími lety došlo k nárůstu 

počtu podaných písemných žádostí o informace. Za poskytnuté informace nebyla 

v roce 2021 požadována žádná úhrada nákladů. 

 

 

 

 

Otrokovice 25. února 2022   Mgr. Bc. Marcela Javoříková 

        ředitelka školy  
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