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Vazeni,  

 

timto pripisem si Vas dovoluji pozadat o informaci na zaklade vyse citovaneho zakona, jelikoz jste 

povinny subjekt, který ma ze zakona povinnost poskytnou informaci, vztahujici se k Vasi pusobnosti.  

Na zaklade vyse uvedeneho Vas prosim o sdeleni, zda:  

 

l) Je stavebni prvek svetlovody - Sestavy tubusovych svetlovodu (tedy svetlovodu vedoucich denni 

svetlo do interieru pres odrazivy material) zarazen dIe harmonizovane normy (EU) NO. 305/2011  

a (EAD) 220021-000402, AOC 1998/436/EC?  

 

2) Lze v soucasne dobe aplikovat ceskou technickou normu EN 1873 na vyse uvedene svetlovody?  

 

3) Je povinnosti spravnich uradu normu (EU) NO. 305/2011 a (EAD) 22002100-0402, AOC 

1998/436/EC aplikovat pri zadavani verejnych zakazek, pokud jsou do teto zakazky projektovany 

svetlovody?  

 

4) Je povinnosti vyrobcu a prodejcu Sestavy tubusovych svetlovodu prodavanych na uzemi EU (v tomto 

pripade zejmena vCR) vlastnit k danym vyrobkum (svetlovodum) platnou certifikaci dIe harmonizovane 

normy (EU) NO. 305/2011 a (EAD) 220021-00-0402, AOC 1998/436/EC?  

 

5) Jake jsou zakonne prostredky k reseni situace, pokud je fyzicka ci pravnicka osoba obeznamena se 

situaci, ze spravni urad nepostupuje zakonne ( viz bod 3) a pri sve cinnosti nevyzaduje pro dany vyrobek 

harmonizovanou normu (EU) NO. 305/2011 a (EAD) 220021-00-0402, AOC 1998/436/EC? 

 

 

 

Odpověď: 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve kterém jste požádal o právní 

názor na problematiku stavebních prvků světlovodů, konkrétně sestav tubusových světlovodů a jejich 

právní úpravy, včetně aplikace příslušných technických norem. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty  povinny poskytovat informace, vztahující se k jejich 

působnosti. Vzhledem k tomu, že výše uvedená problematika nepatří do gesce Ministerstva pro místní 

rozvoj, nevztahuje se Vámi požadovaná informace k jeho působnosti a proto Ministerstvo pro místní 

rozvoj podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o informaci odkládá. 

 

K Vaší žádosti dále uvádíme, že požadované informace spadají do působnosti Ministerstva průmyslu a 

obchodu, které je podle § 16 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Dovolujeme si Vám tedy doporučit, abyste 

se s žádostí obrátil přímo na tento rezort. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32 

110 15  Praha 1 

posta@mpo.cz 

datová schránka ID: bxtaaw4 
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