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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně Směrnice č. 8/2017 Zajištění svobodného pří-
stupu k informacím ze dne 30. 6. 2017 (č. j. VŠTE005525/2017). 

(2) Jednotlivé články se mění a doplňují následovně: 

 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

(1) Tato směrnice upravuje postup Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích (dále jen „VŠTE“), jako povinného subjektu ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o svobodném přístupu k informacím) při poskytování informací podle záko-
na o svobodném přístupu k informacím a v souladu se Nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Článek 4 
Podávání žádostí o poskytnutí informací 

(1) Žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informa-
cím může být podána ústně, písemně na adresu VŠTE nebo elektronicky na adresu e-
podatelny: vstecb@vstecb.cz. 

(2) Ústně podané žádosti vyřizují zaměstnanci v rámci své působnosti ústně, při-
čemž jsou povinni ověřit identitu žadatele.  

(3) K vyřizování písemně či elektronicky podaných žádostí je pověřena Kancelář 
rektora, a to v součinnosti s ostatními úseky VŠTE. 

Odstavec 5 se ruší. 

 

Článek 5 
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací 

(3) Lhůtu pro poskytnutí informace lze v souladu s § 14 odst. 7 zákona o svobodném 
přístupu k informacím prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Za 
závažné důvody se pro účel této směrnice považuje zejména nutnost vyhledání in-
formací velkého objemu, popřípadě vyhledání informací v archivu nebo nutnost 
konzultace s jiným povinným subjektem mající závažný zájem na rozhodnutí o žá-
dosti. 
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(9) VŠTE neposkytne informaci podléhající zákonné ochraně např. pokud se vztahu-
je výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům VŠTE, nebo informaci uta-
jovanou podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpeč-
nostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo informaci, která je obchod-
ním tajemstvím podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
nebo informaci, která podléhá ochraně podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo informaci, která je předmětem 
ochrany práva autorského nebo práv souvisejícím s právem autorským. 

 

Článek 6 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo 
ústně žadatel: 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ust. § 6 zákona o 
svobodném přístupu k informacím, 

(4) VŠTE předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kte-
rým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále také jen MŠMT, do 7 dnů 
ode dne, kdy ji stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, 
že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

Změny jsou označeny kurzívou. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Sazebník úhrad  

 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3624236/dodatek_c_1/priloha_c_1/Priloha_c._1.pdf

