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V Praze dne 26. října 2020 
Č. j.: C320/B/2020/Ř/2 

 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Dne 13. 10. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) jako povinnému subjektu 
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále jen InfZ), doručena žádost žadatele o poskytnutí informací, a to konkrétně: 

 
Data o počtu maturantů (všech, ze všech oborů) za období 2010-2020, každý školní rok. 

 

 
 

Centrum žádost žadatele projednalo a dle ustanovení   § 15 odst. 1 InfZ žádosti částečně vyhovuje 
a požadované informace poskytuje žadateli za roky 2011-2019, za roky 2010 a 2020 žádost odmítá. 

 
 
 
 

Odůvodnění 
 

 
 

Dne 13. 10. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání jako povinnému subjektu dle ustanovení § 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručena dle InfZ žádost žadatele 
o poskytnutí následujících informací:  

 
Počtu maturantů (všech, ze všech oborů) za období 2010-2020, každý školní rok. 

 
Centrum žádost žadatele projednalo a žádosti by rádo vyhovělo v plném rozsahu. Jelikož je žádost podána 
dle ustanovení InfZ, může Centrum v současné době žádosti žadatele vyhovět pouze částečně a požadované 
informace poskytnout v rozsahu let 2011–2019 (šk. rok 2010/2011 až šk. rok 2018/2019), které má Centrum 
k dispozici. Informace požadované žadatelem za rok 2020, tedy za šk. rok 2019/2020, nemá Centrum 
v současné době k dispozici a nemůže je tedy žadateli poskytnout. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, 
že rok 2020 není dosud uzavřen s ohledem na probíhající vyřizování žádostí o přezkum maturitní zkoušky. 
Tyto   informace   budou   k dispozici   koncem   listopadu   2020   a   Centrum   je   bude   schopno   žadateli 
poskytnout. Informace požadované za rok 2010 (školní rok 2009/2010) nemůže Centrum poskytnout, nemá 
je k dispozici, v roce 2009/2010 se konala pouze maturitní generálka. Státní maturita se poprvé konala v roce 
2011 (školní rok 2010/2011). Jelikož žadatel informace požadoval s odvoláním na InfZ, Centrum jako povinný 
subjekt za situace, kdy nemůže žádosti žadatele v plném rozsahu vyhovět, muselo ve věci žádosti postupovat 
dle ustanovení § 15 odst. 1 Infz, kde je uvedeno: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, 
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vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě části žádosti (dále jen rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“ 

 

 
 

Poučení 
 

 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ 
k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako nadřízenému orgánu Centra. Odvolání se musí podat 
prostřednictvím Centra se sídlem Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice. 

 
 

 
 

Příloha 
Tabulka MZ_stav_strucne_MZ2011jap-MZ2019jap 
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