Poskytnutí informace
na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Číslo žádosti
Ze dne

2018/2
15. 10.2018

Spisový znak
Číslo jednací

18 – 10 – 15 – 2
SPI 2018 02

Lhůta odpovědi

29. 10. 2018

Žadatel

Požadovaná forma odpovědi

zaslat e-mailem na

Datum přijetí žádosti

15. 10. 2018

I. Rozhodnutí ředitelky o žádosti
Ověřila jsem, zda poskytnutí požadovaných informací není porušením obchodního tajemství, duchu zákona
a dobrých mravů. Vzhledem k odpovědím Vaší žádosti vyhovuji v plném rozsahu.
II. Požadované informace
1. Formu stravování ve vašem zařízení (vlastní kuchyně, dovoz jídla)
2. Pokud jídlo dovážíte, pak z jakého zařízení
3. Pokud vaříte ve vlastní kuchyni, potom seznam aktuálních dodavatelů čerstvého ovoce a zeleniny
III. Vydané informace
Ve Vaší věci sděluji následující:
Zařízení neposkytuje v rámci pravidelné činnosti na žádné své pobočce stravování ani klientům
(účastníkům vzdělávání) ani zaměstnancům.
Stravování na akcích a táborech je zajištěno dodavatelsky, nejčastěji v rámci ubytovacích služeb
nebo u lokálních dodavatelů stravování. Stravování na příměstských táborech je nejčastěji řešeno
dodavatelsky, využitím služeb lokálních dodavatelů stravování (výjimečně včetně dovozu). Nejde
ale o centrálního dodavatele a jedno vybrané stravovací zařízení, které by dováželo jídlo pro celé
zařízení.
Ve vlastní kuchyni v rámci zajištění stravování v zařízení nevaříme.
Poučení:
1. Na postup při vyřizování Vaší žádosti můžete podat stížnost, podle §16a uvedeného zákona, do 30ti dnů ode dne poskytnutí informace.
2. Podle §4a jsme povinni tyto poskytnuté informace zveřejnit do 15ti dnů od poskytnutí informace prostředky umožňujícími vzdálený
přístup. Pro zajištění Vašich osobních údajů bude příslušná část této odpovědi upravena prostředky znemožňujícími Vaši identifikaci.
3. Upozorňuji Vás, že osobní údaje, poskytnuté ve Vaší žádosti budeme zpracovávat a uchovávat ze zákonných důvodů i bez Vašeho
výslovného souhlasu a to po dobu určenou legislativou a to způsobem, určeným legislativou. O detailech a způsobech zpracování
a uchovávání, jakož i o Vašich právech v této věci informujeme na našich webových stránkách.

V Brně, dne 15. 10. 2018

Mgr. Veronika Presová
ředitelka
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