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                   Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,           
                                                            příspěvková organizace, IČ 00412058 

                                            

 

Výroční zpráva  Dětského domova Země dětí a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, 
příspěvkové organizace dle ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                
                                    k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 
 
 
     Na základě usnesení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Dětský domov Země dětí a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, 
příspěvková organizace, předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona souhrnnou 
zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2021 
 
     Výroční zpráva za rok 2021 se zveřejňuje v tištěné i elektronické podobě. Podle ustanovení §26 
zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb., je obsah úřední desky zveřejněn 
způsobem umožňující dálkový přístup, a to na internetových stránkách  www.ddzemedeti.cz. 
V tištěné podobě je zpráva zveřejněna na úřední desce dětského domova. 
 

1. počet podaných žádostí o informace 
V roce 2021 neměl Dětský domov  žádné podané žádosti o informace 

 
2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na úhradu pobytu 
a péče  

 
3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

V kalendářním roce 2021 nebyl soudem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí dětského 
domova vydaném v oblasti poskytování informací vyhlášen žádný rozsudek, žádná žaloba 
nebyla podána. 

 
4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
V kalendářním roce 2021 nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
V kalendářním roce 2021 nebyla podána žádná stížnost 

 
6. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

mailto:info@ddzemedeti.cz
http://www.ddzemedeti.cz/
http://www.ddzemedeti.cz/


                                                                                                               

Bankovní spojení: 3479600369/0800                                                                                                              IČ: 00412058   

e-mail: info@ddzemedeti.cz                                                                                                                  www.ddzemedeti.cz 

Tel.: 412 582 630                                                                                                                       ID datové schránky:dpdt5pi                                                     

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

 

Agendu vztahující se k žádostem o poskytnutí informací v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vede a 
vyřizuje ředitelka dětského domova 
 
V souladu se zákonem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou informace podle ů 5 zákona zveřejněny na informační desce dětského 
domova a jsou přístupné na internetové  adrese www.ddzemedeti.cz 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Mgr. Iva Brzobohatá 
                                                                                                                                                Ředitelka DD 
 
V České Kamenici 25. 2. 2022
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