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Sdělení o odložení žádosti 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 21. 11. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“). Žádost jste na naši výzvu doplnil o zákonné náležitosti dne 23. 11. 2022. 

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 

1. Jak velké množství (%) středních škol používá velikostně jen takový školní nábytek, který je v plném souladu 

s vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb. v platném znění?  

2. Jak velkým zdravotním rizikem pro žáky je dlouhodobé užívání školního nábytku, který je velikostně odlišný 

od jejich tělesného vzrůstu? O jeden, dva či více stupňů nábytku.  

3. Jaká zásadní nápravná opatření přijal váš úřad k řešení dlouhodobého stavu ve školách, kdy nejsou 

dodržovány některé části vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění, především ty o nutnosti používání pouze 

takových velikostních stupňů školního nábytku, které plně odpovídají tělesnému vzrůstu každého žáka? Tato 

situace již trvá 15 let. 

4. Jaká jsou aktuální doporučení vašeho úřadu středním školám pro vybavování učeben školním nábytkem, kde 

se průběžně střídají žáci několika ročníků? A to z pohledu požadovaného souladu velikostního stupně školního 

nábytku a tělesného vzrůstu každého žáka. 

Krajský úřad Vaši žádost o poskytnutí přezkoumal, a dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro její odložení, 

neboť se nevztahuje k působnosti krajského úřadu. 

K Vaší žádosti je nutné uvést, že uvedené informace krajský úřad neshromažďuje. Tato povinnost mu neplyne 

ani z úkolů jemu svěřených při výkonu státní správy na úseku školství, a taktéž mu neplyne z pozice zřizovatele 

škol. Krajský úřad také podobné údaje nesleduje ze své vlastní iniciativy. Střední školy jsou často zřizovány jako 

příspěvkové organizace, které mají dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

specifické postavení zejména pokud jde o hospodaření se svěřeným majetkem, nicméně ani zde neplyne (a ani 

ji nelze žádným způsobem dovodit) povinnost kraje, aby sledoval každý jednotlivý kus majetku, který si školy 

pořídí. zvláště pak za situace, kdy by mělo být kontrolován každý konkrétní uživatel konkrétního kusu nábytku, 

tedy pokud by mělo být v každém jednotlivém případě sledováno, zda student aktuálně používá nábytek, který 

je pro něj velikostně vyhovující. 

Pořízení konkrétního nábytku je vždy v gesci dané školy, která činí příslušné objednávky, a předmětný nábytek 

objednává. Každé škole je pak přivezen, a ta jej dále umisťuje do tří dle svého uvážení a dle potřeb žáků. 

Krajskému úřadu tyto informace ovšem nejsou předávány.  

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 21. 11. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 145640/2022  

Sp. zn.: KHEJ 140807/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 1. 12. 2022  
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Dle ustanovení § 14 odst. 5 psím. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt …  

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný 

subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, byla 

Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spraven tímto přípisem. 

S pozdravem 
 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 
 


