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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 
Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) obdržel dne 1. února 2018 Vaši žádost 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, v níž se domáháte zpřístupnění informací týkajících se celkového počtu podaných 
dotazů na Úřad za uplynulý rok 2017 v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím. 
 

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující: 
 

a) Celkový počet podaných žádostí, které byly v Úřadě vyřízeny v režimu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 11 

b) Celkový počet podaných žádostí, které byly na Úřadě vyřízeny v režimu zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí: 0 

c) Celkový počet z takto podaných žádostí, které byly vyřízeny kladně: 9 
d) Celkový počet z takto podaných žádostí vyřízených záporně, tedy zamítavým způsobem, 

kdy požadovaná informace nebyla vydána: 2 
e) Celkový počet odvolání proti zamítavému rozhodnutí o nevydání informace: 0 
f) Celkový počet zamítavých rozhodnutí o neudělení informace, které byly žadatelem 

následně napadeny soudní cestou: 0 
g) Počet žádostí, u kterých byla na základě svobodného přístupu k informacím vypočtena 

před vydáním informace také úhrada nákladů: 0 
h) Počet žadatelů na základě vypočtení nákladů, kteří je následně skutečně zaplatili a 

informace jim byla za poplatek vydána: 0 
 

Žádosti jsou zveřejněny na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz/cs/upv/uredni-
deska/poskytovani_informaci.html) 

 
Úřad se při vyřizování žádostí o informace v režimu zákonů o svobodném přístupu 

k informacím řídí danými zákony. 
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Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ing. Olga Novotná 
Interní auditor 
 


