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R O Z H O D N U T Í  

 
 
 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „úřad“) 
obdržel dne 3 prosince 2015 žádost …………………….., podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2001/1049/ES, o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (dále jen „nařízení 1049“, v níž žádá 
poskytnutí informace: 

 „1. Podrobná stanoviska podaná Evropskou komisí a Maltou k návrhu sdělenému 
Českou republikou Evropské komisi dle článku 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů 
(„směrnice č. 34/98), ze dne 14. července 2011 pod číslem 2011/359/CZ.  

2. Zprávy České republiky podané Evropské komisi podle čl. 9 odst. 2 směrnice č. 
34/98 o opatřeních, která na základě podrobných stanovisek uvedených pod bodem 1. hodlá 
přijmout, případně sdělení důvodů, pro které nemůže Česká republika vzít podrobná 
stanoviska v úvahu“. 
 

Úřad jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 InfZ rozhodl v souladu s ustanovením § 15 
odst. 1 InfZ o žádosti …………… takto:  

 
Žádost se odmítá. 

 

Odůvodnění: 

 



Úřad obdržel dne 3.12.2015  žádost ………………….. (dále jen „žadatelka“) o 
poskytnutí informací podle InfZ a nařízení 1049, jejímž obsahem byla žádost o:  

„1. Podrobná stanoviska podaná Evropskou komisí a Maltou k návrhu sdělenému 
Českou republikou Evropské komisi dle článku 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů 
(„směrnice č. 34/98), ze dne 14. července 2011 pod číslem 2011/359/CZ.  

2. Zprávy České republiky podané Evropské komisi podle čl. 9 odst. 2 směrnice č. 
34/98 o opatřeních, která na základě podrobných stanovisek uvedených pod bodem 1. hodlá 
přijmout, případně sdělení důvodů, pro které nemůže Česká republika vzít podrobná 
stanoviska v úvahu“ 

 K podané žádosti je třeba na prvním místě uvést, že nařízení 1049 se na požadované 
dokumenty nevztahuje. ČR jako členský stát EU není orgán povinný poskytovat informace ve 
smyslu tohoto nařízení. Těmito orgány jsou pouze Evropský parlament, Rada a Evropská 
Komise.  

 Povinný subjekt je oprávněn omezit poskytnutí dožádaných dokumentů vzhledem 
k jejich ochraně dle § 11 odst. 1 písm. c) InfZ. Dle tohoto ustanovení může povinný subjekt 
omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci poskytnutou Evropskou unií (dále jen 
„EU“), která je chráněna označením „LIMITE“ a v ČR je toto označení respektováno 
z důvodu plnění povinností vyplývajících pro ČR z jejího členství v EU, pokud původce nedal 
k poskytnutí souhlas.  Podrobné stanovisko Evropské komise a podrobné stanovisko Malty 
jsou takto označeny a jejich původce nedal k jejich poskytnutí souhlas (Malta výslovně jejich 
poskytnutí odepřela). 

 Toto ustanovení dopadá i na odpovědi ČR na podrobné stanovisko Evropské komise a 
Malty k notifikaci, jelikož tato odpověď v sobě nutně obsahuje chráněnou „informaci 
poskytnutou Evropskou unií.“  

 Všechny uvedené dokumenty, o jejichž zveřejnění žadatelka žádá, jsou tedy tímto 
označením chráněny a povinný subjekt je tedy oprávněn poskytnutí takových dokumentů 
omezit. 

 

S ohledem na výše uvedené rozhodl úřad tak, že žádost o poskytnutí informací odmítl. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 16 odst. 1 InfZ, a to ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k 
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. 


