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Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, zastoupené 

Mgr. Vítem Schindlerem, ředitelem školy sděluje, ve věci žádosti Dr. Ivany Timové, 
nar.11. 8.1993, bytem Tovární 160, PSČ 371 54, Cvikov, k bodu 30. žádosti následující: 
 

Žádná podobná schůzka se na půdě Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková 

organizace nekonala. 

 

 

Současně vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ve všech předchozích bodech, 
a to podle § 2 odst. 1,2,4 zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

 
Odůvodnění: 
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace obdrželo dne 
23. března 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 
informacím“), v níž se mimo jiné domáháte poskytnutí informací týkající se cesty premiéra 
České republiky na Ukrajinu a následné schůzky s tamním prezidentem. 

Ve smyslu § 2 zák. č. 106/1999 Sb. odst. 1, 2 jsou povinnými subjekty státní orgány, které mají 
podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. 
Gymnázium Ostrava-Zábřeh není orgánem činným v trestním řízení, není také Úřadem vlády 
České republiky. Povinnost poskytovat informace se navíc podle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 
Sb. netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková 
organizace není povinným subjektem, v jehož působnosti jsou požadované informace. 
 

Poučení: 
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat ve smyslu § 16 zákona 
č. 106/1999 Sb. odvolání k nadřízenému orgánu, kterým Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. 
Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím 
Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Vít Schindler 
ředitel školy 


