
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k 
informacím. 
 
Povinný subjekt: 
Úřad pr ůmyslového vlastnictví 
 
Žadatel: 
=================================================== ================ 
=================================================== ================ 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
Žádám kopii P řílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. 
pokud je sou částí aktuální Zprávy o výsledcích finan čních kontrol ve 
veřejné správ ě vytvo řené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finan ční 
kontrole ve ve řejné správ ě. Jestliže získání informace vyžaduje mimo řádně 
rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., n etrvám na jejím 
poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to zname ná minimáln ě v rozsahu 
informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finan ční 
kontrole ve ve řejné správ ě. 
 
S p řátelským pozdravem, 
 
 
Informaci poskytn ěte elektronicky na email:  
 
Tato elektronická adresa je adresou pro doru čování ve smyslu § 14 odst. 2 
zákona o svobodném p řístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doru čení 
do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti)  postupem podle § 19 
odst. 8 Správního řádu. Řádným a v časným zp řístupn ěním informace na základ ě 
této žádosti beru na v ědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 
106/1999 Sb. 
 
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zve řejn ěna na stránkách . 
Použitím této služby žadatel s takovým zve řejn ěním vyjád řil souhlas. 
 
Upozorn ění provozovatele služby: 
S ohledem na to, že Vaše odpov ěď a poskytnuté informace budou automaticky 
zve řejn ěny na internetu, žádáme, abyste do své odpov ědi ani do p říloh 
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum n arození). Pokud 
osobní údaje do odpov ědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochran ě 
osobních údaj ů. Doporu čujeme tedy, abyste nap ř. svou odpov ěď uvedli pouze 
oslovením "Vážený pane, vážená paní". 
 
Datum podání: 
 
 8/3/2017 

 


