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ROZHODNUTÍ   
 

Státní energetická inspekce (dále SEI), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále zákon č. 106/1999 Sb.), ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 
22. července 2019 (dále žádost) žadatele advokáta                              , rozhodla podle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto: 
 
podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 
se poskytnutí informace  

o d m í t á, 

 
a to v celém rozsahu žádosti, tj. zaslání plného znění metodiky ČVUT 2019-004-M a to 
veřejné i neveřejné části v nejaktuálnějším znění. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

SEI obdržela dne 22. července 2019 žádost o zaslání plného znění metodiky ČVUT 
2019-004-M a to veřejné a neveřejné části v nejaktuálnějším znění.  

SEI nemůže poskytnout tuto metodiku, protože k ní nemá autorská práva na další 
neomezené šíření. Z toho vyplývá, že poskytnutím metodiky by tím porušila právo 
třetích osob/ právo autora metodiky. Autor metodiky si vyhradil právo, že tato metodika 
nemůže být dále SEI šířena bez jeho písemného souhasu. 

Dle zákonem č. 106/1999 Sb. § 11 odst. 2 písm. c) se tedy v tomto případě vztahuje 
omezení na právo na informaci. 

Podle § 15 odst 2 zákona č. 106/1999 Sb. právo k dalšímu šíření či poskytnutí má 
autor díla, kterým je Fakulta elektrotechnická, Laboratoř diagnostiky fotovoltaických 
systémů ČVUT v Praze, se sídlem Technická 1, 166 27 Praha 6, IČO: 68407700.  

Z § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť 
i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proto 
bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí  

 

 



POUČENÍ 

Žadatel může podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a § 81 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto 
rozhodnutí odvolání k Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to podáním učiněným u SEI 
do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podle § 85 zákona č. 500/2004 Sb. má 
odvolání odkladný účinek.  
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