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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 56686/20/O100 ČOI 57615/20/O100 24.04.2020

Poskytnutí informace a sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací podle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

České obchodní inspekci byla dne 18. dubna 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 56686/20/0100, v níž požadujete:

1. Zda, a pokud ano, jak a skrze který subjekt, probíhá kontrola zdravotní a technické
nezávadnosti zdravotnického materiálu [ochranných osobních pomůcek] dovážených
vládou ČR z Čínské lidové republiky?

2. Pro případ, že kontrola zdravotní a technické nezávadnosti zdravotnického materiálu
[ochranných osobních pomůcek] dovážených vládou ČR z Čínské lidové republiky
neprobíhá, je si vláda ČR vědoma odpovědnosti za případnou újmu na zdraví a je
připravena ji nahradit, a pokud ano, na základě jakého právního titulu a u kterého
orgánu je možno tento kompenzační nárok případně posléze uplatnit, v jaké lhůtě?

3. Je si vláda ČR shora uvedeného ústavního omezení vědoma, a pokud ano, a
z jakého právního titulu dovozuje svoji kompetenci [oprávnění] následně [tj. mimo
usnesení vlády ČR č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České
republiky] následně omezovat základní práva a svobody a ukládat povinnosti
osobám?

4. Pro případ, že je vláda ČR vědoma shora uvedeného ústavního omezení, je
připravena kompenzovat subjektům toto omezení, a pokud ano, jak [tj. např. cestou
aplikace ustanovení § 35 odst. (1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon)], u kterého orgánu je možno takovýto
kompenzační nárok případně posléze uplatnit, v jaké lhůtě a v jaké výši?

Informace žádáte zaslat na elektronickou adresu



 

K Vaší žádosti sdělujeme: 
 
ad 1) Česká obchodní inspekce se „státem organizovanými“ dodávkami osobních 
ochranných prostředků doposud nezabývala.  
 
ad 2 – 4) V těchto bodech je žádost odložena.   
 
Česká obchodní inspekce Vaši žádost v těchto bodech posoudila a dospěla k závěru, že 
požadované informace se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o 
svobodném přístupu k informacím nevztahují k její působnosti. Otázky 2) až 4) spadají do 
gesce Vlády ČR, jak bylo uvedeno i ve sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, které jste 
poskytl jako přílohu Vaší žádosti. 
 
Na základě výše uvedeného Česká obchodní inspekce není příslušným orgánem k 
poskytnutí požadovaných informací a tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona o svobodném přístupu k informacím Vaši žádost odkládá. 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel  
České obchodní inspekce  


