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Č.j.: CCV/097/2020
V Pardubicích dne 28. 2. 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.
106/1999 SB. ZA ROK 2020
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje organizace výroční
zprávu za kalendářní rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací.
Statistika o poskytování informací ve smyslu zákona:
 § 18 odst. 1 písm. a) – počet podaných žádostí o informace:

0

 § 18 odst. 1 písm. a) – počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

 § 18 odst. 1 písm. b) – počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

 § 18 odst. 1 písm. c) – opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

 § 18 odst. 1 písm. d) – výčet poskytnutých výhradních licencí

0

 § 18 odst. 1 písm. e) – počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

 § 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Obdobně jako v předchozích letech byla organizace nejčastěji žádána o poskytnutí
opisu osvědčení o absolvování vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Všem oprávněným žádostem bylo vyhověno, informace
byly poskytnuty v zákonné lhůtě a v požadovaném rozsahu. Zveřejňování informací o
činnosti organizace bylo prováděno zejména prostřednictvím webové stránky CCV
Pardubice (www.ccvpardubice.cz), Zpravodajů, příp. mailem.
Kromě výše uvedeného organizace bezprostředně zodpovídá množství telefonních a
e-mailových dotazů především ze strany školské veřejnosti, na které se informační
povinnost podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
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