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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 č. 106/1999 Sb.“), rozhodl 
v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti žadatele  

 
kterou obdržel dne 23. 10. 2015, takto: 
 
Žádost se odmítá. 
 
 

Odůvodnění: 
 

 
Dne 23. 10. 2015 obdržel ÚNMZ žádost, ve které žadatel mimo jiné uvádí: „dovoluji 

si Vás o naposledy požádat podle zákona o veřejném přístupu k informacím o informaci, jaká 
STO byla zrušena, proč k tomuto zrušení došlo, a čím tato zrušená STO byla nahrazena.“. 
Z předchozího textu žádosti pak vyplývá, že tato žádost o informace se vztahuje ke 
sklolaminátovým deskám „Lariver“ a AO 212. 

 
K uplatněné žádosti je třeba na prvním místě uvést, že stavební technická osvědčení 

(dále jen „STO“) jsou dokumenty, které vydávají autorizované osoby v souladu s nařízením 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., v rámci své obchodní 
činnosti, konané bez použití veřejných finančních prostředků. Vydaná STO jsou vlastnictvím 
konkrétních klientů (výrobců či dovozců stavebního výrobku), kteří si jejich zpracování 
objednali a zaplatili. Případné zrušení STO, včetně důvodů zrušení a případného nahrazení 
jiným STO je součástí výše uvedeného vztahu.  

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Informace, které získal povinný subjekt od 
třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti 



prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje 
povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se 
neposkytují.“. Vámi požadovanou informaci přitom ÚNMZ (jako povinný subjekt) zjistil 
v rámci své kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě 
zvláštního právního předpisu. Oprávnění provádět kontrolu autorizovaných osob dává ÚNMZ 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů. Tato kontrola je prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
který v § 20 upravuje povinnost mlčenlivosti. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb. nelze tuto informaci poskytnout. 

 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 

výroku. 
 
Na doplnění ještě uvádíme (k Vašemu tvrzení, že AO 212 chybně posuzuje 

sklolaminátové desky „LARIVER“ od roku 2005 do roku 2013 v rozporu s „evropskou 
směrnicí CPR“), že CPR, tedy nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze 
dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, vstoupilo v účinnost 
1. 7. 2013. AO 212 tedy před tímto datem nemohla posuzovat žádný výrobek v rozporu s 
CPR. Upřesníme také, že se jedná o nařízení, nikoli směrnici – tedy o předpis s odlišným 
právním statutem.  

 
 
 
 

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, 
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí. 

 

 

 


