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Vážený pan 

 

 

Váš dopis značky / ze dne 

1. 11. 2022 

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

2022/D22096818/11/ÚPV 

Vyřizuje / linka 

Š. Petrů/310  

Praha  

15. 11. 2022 

 

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) dne 10. listopadu 2022 obdržel Vaši 

žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve které se domáháte poskytnutí následujících informací v listinné 

podobě:  

 

1. Organizační struktura, 

2. Organizační řád, 

3. Pracovní řád,  

4. Spisový a skartační řád,  

5. Směrnice pro provoz služebních motorových vozidel a používání vlastních 

motorových vozidel státních zaměstnanců k služebním cestám a zaměstnancům 

k pracovním cestám v ÚPV,  

6. Pravidla etiky státních zaměstnanců,  

7. Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do vedoucího oddělení (titul, 

jméno, příjmení, vznik a zastávaná funkce, životopisy Top managementu),  

8. Seznam externích poradců,  

9. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření (2020, 2021), 

10. Zprávy o kontrolní činnosti (2020, 2021), 

11. Závěrečný účet rozpočtu 2021, 

12. Návrh rozpočtu 2022, 

13. Návrh rozpočtu 2023, 

14. Seznam zřizovaných subjektů 

15. Odborová organizace (název, IČO, sídlo, statutární zástupce), 

16. Kolektivní smlouva v aktuálním znění 

17. FKSP 2021  

18. FKSP 2022.  
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Na základě Vaší žádosti Vám požadované informace zasílám v příloze. Dále 

k požadavku na seznam externích poradců sděluji, že Úřad průmyslového vlastnictví nemá 

uzavřenou smlouvu na externí poradenství. Stejně tak u požadavku na seznam zřizovaných 

subjektů sděluji, Úřad průmyslového vlastnictví žádné subjekty nezřizuje. Co se týká 

Odborové organizace zaměstnanců Úřadu, v příloze přikládám výpis z rejstříku firem, výbor 

odborové organizace má 25 členů, předsedkyní výboru je      a 

místopředsedkyní    .  

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu 

(http://www.upv.gov.cz).  

 

 

 

 

 

Seznam příloh:  
1. Organizační schéma Úřadu průmyslového vlastnictví, 

2. Organizační řád Úřadu průmyslového vlastnictví, 

3. Pracovní řád Úřadu průmyslového vlastnictví,  

4. Spisový řád Úřadu průmyslového vlastnictví (+ příloha Spisový a skartační plán dokumentů),  

5. Směrnice pro provoz služebních motorových vozidel a používání vlastních motorových vozidel státních 

zaměstnanců k služebním cestám a zaměstnancům k pracovním cestám v Úřadu průmyslového vlastnictví,  

6. Pravidla etiky státních zaměstnanců,  

7. Služební předpis č. 6/2016, kterým se zřizuje kárná komise a vymezuje její působnost a pravomoc (viz čl. 

7),  

8. Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do vedoucího oddělení (titul, jméno, příjmení, vznik 

a zastávaná funkce, životopisy Top managementu),  

9. Výroční zpráva 2020, 

10. Výroční zpráva 2021, 

11. Kontrolní činnosti v roce 2020, 

12. Kontrolní činnosti v roce 2021, 

13. Závěrečný účet za rok 2021, 

14. Návrh rozpočtu na rok 2022, 

15. Návrh rozpočtu na rok 2023, 

16. Výpis z rejstříku firem – Odborová organizace zaměstnanců Úřadu průmyslového vlastnictví, 

17. Kolektivní dohoda n rok 2022,  

18. Dodatek č. 1 ke Kolektivní dohodě na rok 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

interní auditorka 
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