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Informace o odložení žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nepříslušné působnosti  

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 7. 3. 2019  doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále ZSPI), evidovaná pod č.j. ČOI 33209/19/0100,  v níž požadujete:

„1. Poskytnutí seznamu právnických a fyzických osob, u kterých byla v kalendářním roce 2018 
a 2019 provedena kontrola bezpečnosti strojů v souladu s Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí.

2. Poskytnutí informace, které subjekty této kontrole dle předchozího bodu nevyhověly, a to 
buď:
- co do splnění provozních požadavků na bezpečnost strojů
- či z důvodů nedostatků v provozní dokumentaci.“

Informace žádáte zaslat na uvedenou emailovou adresu xxxxx.xxxx@xxxxx.xx.
  
K Vaší žádosti sdělujeme: 

Nařízení 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, je prováděcím nařízením k zákonu č. 155/2000 
Sb., zákoník práce. Česká obchodní inspekce nad tímto nařízením dozor nevykonává. 

Vzhledem k tomu, že v předmětné věci se požadované informace nevztahují k působnosti 
České obchodní inspekce, je žádost dle ust. § 14 odst. 5) písm. c) odložena. 



V souladu s výše uvedeným ustanovením ZSPI Vás o odložení žádosti touto cestou 
informujeme.

Zkuste se se svou žádostí obrátit na Státní úřad inspekce práce. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 




