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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
dne 12. března 2020 obdržel Ing. Jiří Sukop, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Vaši
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se směrnicí SM/08/02/13 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je
poskytovatelem informací Krajský úřad Zlínského kraje, v daném případě je pověřeným
odborem Odbor právní a Krajský živnostenský úřad.
Předmětem žádosti byly informace:
I.
z jakých finančních zdrojů financuje ředitelka Střední průmyslové školy stavební
Valašské Meziříčí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odškodnění pro paní xxxxxxxxxxxxxxxx
II.
jakým způsobem se bude ředitelka školy spolupodílet na financování tohoto
zbytečného sporu.
Ad I.
Příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti školství v souladu s ustanovením § 28
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v znění
pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností
a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Hlavní činností Střední
průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, kterou ji Zlínský kraj jako zřizovatel vymezil
v rámci zřizovací listiny, je poskytování výchovy a vzdělání. Je tedy zřejmé, že příjmy
příspěvkové organizace z vlastní hlavní činnosti zásadně nedokážou pokrýt všechny její
výdaje, a to i v případě, že vykonává doplňkovou činnost.
Vzhledem k tomu, že Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí nedisponovala
dostatečnými finančními prostředky na náhradu platu po prohraném soudním sporu
o neplatnost výpovědi, požádala ředitelka školy zřizovatele o jejich poskytnutí. Rada
Zlínského kraje dne 9. prosince 2019 schválila navýšení příspěvku na provoz, aby Střední
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí mohla danou částku uhradit.

II.
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Ředitelka Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
informovala zřizovatele o tom, že využila institutu mimořádného opravného prostředku
a podala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě dovolání k Nejvyššímu soudu České
republiky. Z tohoto důvodu tak zřizovatel vyčká, jak v dané věci bude o dovolání rozhodnuto
a následně bude postupovat, s ohledem na verdikt soudu, dle dikce stanovené zákoníkem
práce (§ 262) ve věci náhrady škody způsobené ředitelkou školy.
S pozdravem
Mgr. Andrea Polehlová
vedoucí oddělení státního občanství a přestupků
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

pokračování

2

č.j. KUZL 20360/2020

