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Sdělení o odložení žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále je „úřad“) jako povinný 

subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106“) posoudil žádost ……………………..(dále jen „žadatel“) 

podanou dne 7. 3. 2017, ve které žadatel žádá o informaci: 

„kdo je zodpovědný za plnění povinností, které vyplývají z nařízení EP a Rady č. 765/2008, čl. 18, 

- odst. 5 

Členské státy zavedou, provedou a pravidelně aktualizují programy pro dozor nad trhem. Členské 

státy vypracují buď obecný program pro dozor nad trhem, nebo zvláštní programy podle jednotlivých 

odvětví, v nichž vykonávají dozor nad trhem, uvědomí o těchto programech ostatní členské státy a 

Komisi a zveřejní je prostředky elektronické komunikace a, je-li to vhodné, i jinými prostředky. 

- odst. 6 

Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedené 

přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za 4 roky, o jejich výsledcích jsou uvědomeny 

ostatní členské státy a Komise a tyto výsledky se zveřejní prostředky elektronické komunikace … 

A to zejména pro odvětví zdravotnických prostředků.“ 

 

 



Úřad podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona 106 odkládá výše uvedenou žádost o informace, 

protože požadované informace se nevztahují k jeho působnosti.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 spadá do gesce 

úřadu, ovšem s výjimkou podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 

orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce a v případě zdravotnických prostředků je orgánem 

dozoru Státní ústav pro kontrolu léčiv [podle písm. c) téhož ustanovení ve spojení s ustanovením § 9 

písm. m) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]. 

Pokud žadatel s uvedeným způsobem vyřízení žádosti – odložením – nesouhlasí, může na postup 

úřadu podat stížnost podle § 16a zákona 106. Stížnost může žadatel podat u úřadu do 30 dnů ode 

dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. 


