
  

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,  

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ 

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, Tel. 221 802 111, e-mail unmz@unmz.cz 

 

   

        Č.j.: ÚNMZ/00496/1100/2021 

        V Praze dne 26. února 2021 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), za 

kalendářní rok 2020, kterou podává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako povinný subjekt podle zákona 

 

1. Údaje o povinném subjektu 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Biskupský dvůr 1148/5 

110 00 Praha 1 

Telefon: 221 802 111 

Elektronická adresa e-podatelny: podatelna@unmz.cz 

Adresa datové schránky: zdkaa2i 

Adresa internetové schránky: www.unmz.cz 

Doručovací adresa: Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8 

 

2. Počet podaných žádostí o informace 

(Podle § 13 odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje 

uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí.) 

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací:      13 

mailto:unmz@unmz.cz
mailto:podatelna@unmz.cz
http://www.unmz.cz/


Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   3  

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

Bylo podáno 1 odvolání. 

 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na 

své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

Nebylo vedeno soudní řízení v takové věci, takže nebyl vydán rozsudek, ani nevznikly 

náklady. 

 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence: 

Povinný subjekt neposkytl v roce 2020 žádné výhradní licence. 

 

6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení: 

Byla podána 1 stížnost. Žadatel nesouhlasil s tím, že požadovaná informace (písemná 

smlouva) neexistuje. Stížnost byla zamítnuta z důvodu, že požadovaná smlouva 

neexistuje. 

 

 

 

 

Mgr. Viktor Pokorný 

předseda Úřadu 


