
Mateřská škola  

Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace 

 

POUČENÍ 

DLE ZÁKONA Č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

 

Úkony účastníků 

§ 36 

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou 

dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci 

činit své návrhy. 

(2) Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní 

orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 

(3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu 

vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

(4) Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 

totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v 

němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 

území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 

identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

§ 38 

Nahlížení do spisu 

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve 

věci již v právní moci (§ 73). 

(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný 

důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo 

veřejný zájem. 

(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní 

pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její 

průvodce. 

(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil 

kopie spisu nebo jeho části. 

(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se 

oznamuje pouze této osobě. 

(6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované skutečnosti nebo 

skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o 

částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze 

účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení 

povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. 

Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. 

 

Nahlédnutí do spisu je možno po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou v termínu od 17. 05. 2021 

do 23. 05. 2021.  

 

Registrační číslo: 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k celodennímu předškolnímu 

vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce …………………………………………………………. 
      jméno a příjmení zákonného zástupce, podpis 

 

 

Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že byl poučen dne: ……………………………………. 

 


