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ROZHODNUTÍ
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský v postavení povinného subjektu podle ust. § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím") rozhodl o žádosti ze dne 7. 9. 2016 vedené pod č.j. ČOI
112820/16/3000 v niž žadatel pan xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx žádá o poskytnutí
následující informace: Aktuální kompletní znění technické normy ČSN EN 71-1
takto:

Žádost o informace podle ust § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se
odmítá.

Odůvodnění
Dne 7. 9. 2016 byla České obchodní Inspekci, inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému doručena
žádost, která byla zaevidována pod č.j. ČOI 112820/16/3000. Žadatel pan xxxx xxxx, xxxx. xxxxx xx,
xxx xx, xxxxxx xxxx v ní žádá o poskytnutí následující informace: Aktuální kompletní znění technické
normy ČSN EN 71-1. Žadatel požaduje informace v elektronické formě zaslat na e-mailovou adresu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
V případě požadovaných informací však nelze žádosti vyhovět, a to v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle výše citovaného ustanovení
neposkytne povinný subjekt informaci, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k
předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“.
Dle ust. § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
české technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud zvláštní zákon
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(zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) nestanoví jinak,
rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby nebo za podmínek
stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví.
Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud povinný
subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve Ihůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Požadovanou technickou normu si můžete zakoupit, např. na e-shopu Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (http://www.unmz.cz/urad/eshop-r946), nebo si je
půjčit (pouze k nahlédnutí) v knihovnách.
S ohledem na tyto skutečnosti, rozhodl povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k
informacím podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k nadřízenému správnímu orgánu
prostřednictvím povinného subjektu. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni
doručení tohoto rozhodnutí.
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