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Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění




Zřizovací listina ÚOCHB AV ČR, v. v. i.
Organizační struktura ÚOCHB AV ČR, v. v. i.



Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:
o Sekretariát ředitele, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo nám.
2, 166 10 Praha 6; telefon: 220 183 444; e-mail: uochb@uochb.cas.cz



Přehled nejdůležitějších předpisů:
o Zákony o veřejných výzkumných institucích:
 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o veřejných výzkumných institucích
o Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
o Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím



Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:
o do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o již zveřejněné informaci
o do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované
informace
o nedostane-li ÚOCHB AV ČR, v. v. i. od žadatele upřesňující informace, žádost bude do 30
kalendářních dnů od podání žádosti odmítnuta
o žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení,
nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
o povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních
dnů od podání žádosti
o lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25
kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
 vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
 žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
 nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více
složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informován do 15
kalendářních dnů
o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze ve smyslu § 16 zák.
č. 106/1999 Sb., v platném znění, podat odvolání k nadřízenému orgánu povinného
subjektu jeho prostřednictvím (viz kontaktní údaje výše), lhůta pro odvolání žadatele je
15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

