Výroční zpráva za rok 2015
o činnosti Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V době od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 přijal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
(„ČIA“) celkem 5 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“). Tři žádosti byly podány prostřednictvím elektronické pošty, dvě
prostřednictvím datové schránky.
ČIA v roce 2015 nepřijal žádné úhrady za náklady na poskytnuté informace.
ČIA v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje následující údaje o své činnosti
v oblasti poskytování informací v roce 2015:
a) Počet podaných žádostí o informace: 5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 1
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ČIA: 0
c) Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí ČIA: 0
Náklady vynaložené ČIA v soudních řízeních ve věci zákona č. 106/1999 Sb.: 0
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) Počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0
f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:
Dne 30. 1. 2015 rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“) o odvolání z 30. 12.
2014 (uvedenému ve výroční zprávě za rok 2014) podanému proti rozhodnutí ČIA
o částečném odmítnutí žádosti ze dne 19. 12. 2014, jímž bylo odepřeno poskytnutí informací,
které jsou součástí spisu správního řízení, nahlížení do nějž speciálně upravuje § 38 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). MPO
rozhodnutí ČIA zrušilo a vrátilo k novému projednání. V odůvodnění MPO konstatovalo
pochybení ČIA spočívající v tom, že se ČIA v rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona
č. 106/1999 Sb. zabýval otázkou oprávnění žadatele nahlížet do spisu ve smyslu § 38
správního řádu, když tato otázka měla být řešena usnesením dle § 38 odst. 5 správního řádu,
nikoli rozhodnutím dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Z toho důvodu MPO uložilo ČIA
v novém projednání věci posoudit žádost z hlediska právní úpravy nahlížení do spisu dle § 38
správního řádu. ČIA v souladu s rozhodnutím MPO věc opětovně posoudil a 5. 3. 2015
usnesením odepřel žadateli nahlédnout do předmětného spisu z důvodu nesplnění zákonných
podmínek předepsaných pro nahlížení § 38 správního řádu. Usnesení nabylo právní moci dne
21. 3. 2015.
Ustanovení o licenční a podlicenční smlouvě při poskytování informací nebylo ČIA v roce
2015 využito.

