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R O Z H O D N U T Í 
 
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“), jako 
povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl v souladu s § 15 odst. 
1 zákona o žádosti žadatele  
 
 
kterou obdržel dne 3. 9. 2014, takto: 
 
Žádost se o d m í t á. 
 

Odůvodnění: 
 
Obsahem žádosti je poskytnutí těchto informací: 
 
1. Veškerá stanoviska či jiné dokumenty (rozhodnutí) vydané Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v souvislosti se zamítnutím připravené změny 
normy ČSN 73 1901/Z2 (normalizační úkol č. 73/0101/13). 
 
2. Veškerá stanoviska či jiné dokumenty (rozhodnutí) vydané Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v souvislosti s ukončením platnosti normy 
ČSN 73 1901: 2011. 
 
V obou případech ÚNMZ sděluje, že v dané věci dosud nerozhodl.  
 
Podle § 2 odst. 4. zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. 
Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud 
jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon 
nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. 
 
Na základě těchto skutečností ÚNMZ žádosti v obou bodech nevyhovuje. Zároveň sděluje, že 
rozhodnutí, která jsou předmětem žádosti, budou zveřejněna formou oznámení ve Věstníku 
ÚNMZ č. 10/2014. Teprve poté bude možné poskytnout požadované dokumenty a případné 
další informace. 
 

Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona podat odvolání. Odvolání se podává 
Ministerstvu průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, prostřednictvím Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Kanceláře Úřadu, Gorazdova 24, 128 
00 Praha 2 do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
 


