
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Podrobné informace o tom, jak žádat o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím. 

Žádost o informace 

Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Brno) je podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. „povinným subjektem“. Jako 

taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. 

 

Žadatelem o informace může být každá fyzická nebo právnická osoba. Splňuje-li žádost o 

informaci veškeré náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ZŠ Brno, poskytne 

ZŠ Brno odpověď do 15 dnů od přijetí žádosti nebo data upřesnění žádosti. 

 

Žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. můžete ZŠ Brno doručit: 

� osobně na podatelnu 

� poštou 

� e-mailem na adresu zsantoninska@zsantoninska.cz 

� datovou schránkou - ID datové schránky ZŠ Brno je (tjrmj28) 

 

 

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je: 

 Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace 

 Antonínská 550/3 

 602 00 Brno 

 Telefon: +420 530 508 970 

 

 Podatelna pro veřejnost 

 Po a Čt  7.45 - 13.45 

 Út a St  7.00 - 13.00 

 Pá  7.30 - 13.30 

 

V žádosti o informaci prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní 

adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a lze jej ve smyslu § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit. 

 

 



Sazebník úhrad za poskytnutí informací 

Úhrada za odeslání informací na dresu uvedenou žadatelem 

Výše úhrady se řídí platným sazebníkem České pošty. 

Druh zásilky do 50g do 100g do 500g do 1kg do 2kg 

obyčejná 16 Kč 20 Kč 24 Kč 30 Kč - 

doporučená 38 Kč 46 Kč 48 Kč 54 Kč 60 Kč 

Náklady na balné jsou stanoveny ve výši  15,- Kč. 

Úhrada za pořízení kopií 
� za pořízení jedné strany černobílé kopie A4      -  1,- Kč  

� za pořízení oboustranné černobílé kopie A4     -  2,- Kč  

� za pořízení jednostranné barevné kopie A4       -   3,- Kč 

� za pořízení oboustranné barevné kopie A4        -  6,- Kč  

 

Úhrada za pořízení technických nosičů dat 
� CD  10,- Kč 

� DVD 15,- Kč 

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání  
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí 

náklady za každou celou hodinu a každou další započatou hodinu mimořádného vyhledávání   

� 200,- Kč 

 

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem všech jednotlivých nákladů. Poskytnutí 

informace je podmíněno zaplacením požadované částky v hotovosti na pokladně školy.  


