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Ve Valašském Meziříčí 11. října 2021 

 

 

Rozhodnutí o odmítnutí informací 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace tímto 

rozhodnutím odmítá poskytnutí požadovaných informací s odkazem na § 8a, odst. 1 InfZ. 

 

Odůvodnění: Dne 29. 9. 2021 jsme obdrželi od                                      , žádost o poskytnutí informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatelka žádá o zaslání „Zápisu z jednání ze dne 11. května 2017“ přičemž uvádí, že obdržela sdělení 

ZŠ Křižná, vedené pod č. j. ZŠK/0220/2017 kde jak dle žadatelky citujeme „ …se ředitelka školy 

domáhala projednání a řešení záležitosti ze dne 11. května 2017, která se měla týkat mého tzv. 

údajného jednání“. V žádosti žadatelka o informaci dále uvádí svůj postoj k záležitosti a taktéž uvádí 

své další informace v dané věci, které nijak nesouvisí s žádostí o poskytnutí informace. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o řešení interní záležitosti školy v rámci působnosti školního poradenského 

pracoviště a tím pádem o informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 

osoby a osobní údaje, nelze informaci poskytnout. Dle § 8a, odst. 1 InfZ informace týkající se 

osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne 

jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

informace o nezletilé/lém, domníváme se, že v tomto případě je odmítnutí na místě a v souladu 

s ochranou osobních údajů.  

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle §16, odst. 1 InfZ. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení. 

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení 

oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 

nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a 

nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za 

den doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí 

desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. 

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy u Základní školy Valašské 

Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm nadřízený orgán, 

Krajský úřad Zlínského kraje. 

  

PhDr. Milena Medková, ředitelka 
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