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Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 20. března 2020 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 41302/20/0100, v níž požadujete informace ohledně dovozu
osobních ochranných pomůcek do České republiky.

Uvádíte, že z médií jste získala informaci o skutečnosti, že dne 20.03.2020 bylo do České
republiky na objednávku vlády České republiky dopraveno leteckou společností China
Eastern zhruba 1.100.000 kusů respirátorů spolu s dalšími ochrannými pomůckami (dále jen
„ochranné pomůcky“) určenými k užití českými zdravotníky (dále také „Dovoz ze dne
20.03.2020“).

V souvislosti s touto skutečností žádáte o poskytnutí následujících informací:

Jaké ochranné pomůcky (tj. typ, model, třída ochrany) a v jakém počtu byly v rámci Dovozu
ze dne 20.03.2020 do České republiky dopraveny.

Jakou certifikaci mají jednotlivé ochranné pomůcky. Žádáte o kopie těchto certifikací.

Zda byly jednotlivé ochranné pomůcky, jejich obaly a přepravní krabice opatřeny označením
CE, jak stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (dále jen
„Nařízení“). Žádáte o předložení fotografie či jiného důkazního prostředku k doložení této
skutečnosti.

Jsou jednotlivé modely ochranných pomůcek opatřeny EU prohlášením o shodě a
technickou dokumentací v souladu s Nařízením. Žádáte o poskytnutí kopií těchto EU
prohlášení o shodě a technických dokumentací.

Zda byly k ochranným pomůckám přiloženy letáky či jiné listiny se specifikací zboží v českém
jazyce.



Předmětné informace a dokumenty žádáte zaslat v zákonné lhůtě elektronicky na emailovou
adresu:

K vaší žádosti uvádíme:

Česká obchodní inspekce nebyla objednatelem a ani nebyla přítomna při přejímání výše
uvedené zásilky. Nemá tedy k dispozici ani Vámi požadované informace a dokumenty.

S pozdravem

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce


