TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 190816, 180 00 Praha $

Výroční zpráva TIČR o poskytování informací podle zákona
č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

za rok 2020.
V souladu s ustanoveními 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme zprávu o činnosti
Technické inspekce České republiky (TIČR) v oblasti poskytování informací za
kalendářní rok 2020:
a) počet podaných žádostí o informace 2,
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí
—

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

—

—

0,

0,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace 0,
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními 0,
-

—

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence 0,
—

e) počet stížností podaných podle

16a zákona—l,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

První žádost se týkala rozhodování o podmínkách veřejných zakázek, což není v
kompetenci TIČR a žadateli byla tato skutečnost sdělena. Druhá žádost o informací
se týkala zařízení určených na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.
Žadatel nebyl spokojen s odpovědí na dotaz a podal si stížnost s tím, že povinný
subjekt poskytl informace, které nikdo nežádal. Stížnost byla postoupena
nadřízenému orgánu (SÚIP) a byla vyřízena až v roce 2021.

Informace dle ustanovení 5 zákona Č. 706/7999 Sb. jsou zveřejňovány
v elektronické podobě na webových stránkách Technické inspekce České republiky,
v listinné podobě pak na pracovištích Technické inspekce České republiky.
Dotazy veřejnosti, institucí, novinářů a dalších jsou zodpovídány v průběhu celého
kalendářního roku. Tyto požadavky se vyřizuji okamžitě a nejsou zařazovány do
evidence žádosti o informace podle výše zmiňovaného zákona. V průběhu roku 2020
bylo zodpovězeno celkem 1425 dotazů, dalších 27 dotazů bylo poskytnuto OČTŘ a
dalším státním orgánům (SÚIP a ERÚ).
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