JESLOVÁ a AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE,
příspěvková organizace
E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice
www.jazcb.cz

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
1. Název: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem
E. Pittera 256/3, 370 01 České Budějovice (dále jen JAZ ČB, p.o.)
2. Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., č.1/1,
370 92 České Budějovice, dále viz webové stránky – zřizovací listina
3. Organizační struktura: organizační struktura JAZ ČB, p.o. je obsažena ve výročních
zprávách – viz webové stránky
4. Kontaktní údaje, poštovní adresa, úřední hodiny, telefonní čísla, ID datové schránky –
jsou uvedeny na webových stránkách organizace
www.jazcb.cz
5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 4230102/0800 u České spořitelny
6. IČ: 62537962
7. DIČ: CZ62537962
8. Seznam hlavních dokumentů : JAZ ČB, p.o. pracuje v souladu s platnými zákony
a vyhláškami, interními předpisy, metodickými postupy, standardy na jednotlivé druhy
sociálních služeb, apod. Hospodaření organizace probíhá dle schváleného rozpočtu – viz
webové stránky zřizovatele
9.-11. Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.
Příspěvková organizace JAZ ČB, p.o. má ze zákona povinnost poskytovat informace
vztahující se k jeho působnosti. v této kapitole jsme pro vás připravili návod, s jehož pomocí
můžete požádat o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
č. 106/199 Sb., na který v textu odkazujeme.
Pravidla pro svobodný přístup k informacím
a) Podání žádosti
Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně
(písemným podáním, e-mailem na adresu: jesle.cb@quick.cz). Nebudete-li informaci
poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost
písemně.
Písemnou žádost o informaci lze podat:
Řediteli JAZ ČB, p.o., se sídlem E. Pittera 256/3, 370 01 České Budějovice
b) Posouzení
Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme Vás do 7
dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne
jejího doručení, bude Vaše žádost odložena. (§ 14 odst. 5 písm. a)

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována,
nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti
k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy,
rozhodneme o odmítnutí žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. b)
V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti JAZ ČB, p.o., Vaši
žádost odložíme a tuto skutečnost Vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení Vaší žádosti.
(§ 14 odst. 5 písm. c)
c) Omezení práva na informace
S ohledem na zákonná ustanovení vám požadovanou informaci nebudeme moci
poskytnout, pokud se jedná o:
 utajovanou informaci (§ 7)
 obchodní tajemství (§ 9)
 informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem,
získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním
pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10)
 informace o probíhajícím trestním řízení či rozhodovací činnosti soudů,
s výjimkou rozsudků (§ 11 odst. 4)
Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4) a dalších údajů stanovených zákonem.
d) Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
JAZ ČB, p.o. je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, odesláním informací a mimořádně
rozsáhlým vyhledáním informací.
Pokud JAZ ČB, p.o. bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně Vám tuto
skutečnost spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace.
Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.
(§ 17)
Výše úhrady nákladů za poskytnutí informace byla stanovena usnesením Rady města
České Budějovice č. 773/2016 ze dne 23.5.2016 – SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ
ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v následující výši:
1) Náklady na vytištění, pořízení kopie (1ks)
 jednostranný černobílý výtisk nebo kopie, formát A4 – 1,50 Kč
 oboustranný černobílý výtisk nebo kopie, formát A4 – 3,00 Kč
 jednostranný černobílý výtisk nebo kopie, formát A3 – 2,00 Kč
 oboustranný černobílý výtisk nebo kopie, formát A3 – 3,50 Kč
2) Náklady na odeslání informací
 poštovné dle platného ceníku poštovních služeb
3) Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance – 100,00 Kč
 u druhé a další započaté hodiny lze za čas kratší než 30 minut sazbu
zkrátit na polovinu
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Osvobození od úhrady nákladů
Úhrada za balné se nepožaduje. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace
po uplatnění osvobození podle předchozího bodu jednomu žadateli na základě jeho
jedné žádosti nepřesáhnou částku 500,00 Kč, poskytuje se informace bezplatně.
e) Lhůta pro poskytnutí informace
Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne
jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou
následující závažné důvody:
 vyhledání a sběr požadovaných informací ve spisovně JAZ ČB, p.o.,
 vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti,
 konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí
o žádosti.
O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom Vás včas informovali, ato před uplynutím
lhůty pro poskytnutí informace. (§14)
f) Odvolání, stížnost
Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
popřípadě o odmítnutí části žádosti. (§ 15)
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode
dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli,
Statutárnímu městu České Budějovice.
Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.(§ 16a)
Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete do 30 dnů podat stížnost, pokud:
 nesouhlasíte s vyřízením žádosti
 nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí žádosti
 informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí
 nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.
12.
Formuláře: Žádosti o poskytnutí sociální služby jsou k dispozici na azylových domech
provozovaných organizací. Přihlášky do jeslí jsou k dispozici na všech jeslích
provozovaných organizací. Oba dva tiskopisy je možné stáhnout i z webových stránek
organizace.
13. Návody na řešení životních situací: --14. Předpisy: nejdůležitější používané předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele organizace
a jednotlivých zařízeních provozovaných organizací.
15. Úhrada za poskytování informací: viz bod. 9.-11.
16. Licenční smlouvy: ---
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17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: ke stažení na webových stránkách
organizace
Poznámka:
Souhrnné informace o JAZ ČB, p.o. jsou zveřejněny na webových stránkách organizace.
Odkaz: www.jazcb.cz

Upraveno: 14.6.2016
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