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Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 77055/20/O100 ČOI 78640/20/O100 10.06.2020

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

České obchodní inspekci byla dne 30. května 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 77055/20/0100, v níž požadujete informaci související
s udělováním tříměsíčních výjimek, které uděluje ČOI pro prodej osobních ochranných
pomůcek (dále OOP)v případě, že prodejce nedisponuje CE certifikátem:

1) Jestliže prodejce OOP získá od ČOI dočasnou tříměsíční výjimku, znamená to, že
tento prodejce může tyto OOP prodávat na území EU?
K tomuto dotazu uvádíte, že jste zaznamenal, že uvedené zdůvodnění uvedla ČOI při
přidělení výjimky konkrétnímu prodejci, nicméně současně jste zaznamenal postoj
experta v této oblasti, který tvrdil, že výjimka ČOI umožňuje prodej OOP pouze na
území ČR.

2) V případě, že ČOI uděluje tříměsíční výjimku k prodeji OOP, ověřuje, zdali prodejce
má tříměsíční certifikát notifikované osoby, že OOP prošly testováním (například ve
Výzkumném ústavu bezpečnosti práce)?
K tomuto dotazu upřesňujete, zdali je vůbec možné, aby ČOI udělila dočasnou
výjimku na prodej OOP, které nebyly vůbec testovány. Uvádíte, že předpokládáte, že
to není možné, nicméně vzhledem ke konkrétnímu příkladu se ptáte takto explicitně.
Rozvádíte, že prodejce OOP v případě, že nemá CE certifikát shody, tak musí mít
výjimku ČOI platnou tři měsíce a zároveň certifikát platný tři měsíce, který dokládá že
výrobky prošly testem. Dále uvádíte, že si nejste jistý, zdali ČOI může tuto výjimku
přidělit pouze v případě, že prodejce se prokáže tímto dočasným certifikátem či nikoli.

Odpověď žádáte poskytnout elektronicky a zaslat na uvedený email.



 

K Vaší žádosti uvádíme: 
 
 
ad 1) Pokud bylo hospodářskému subjektu povoleno uvádět na trh osobní ochranné 
prostředky podle článku 7 doporučení Komise (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody 
a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (dále jen 
„doporučení“) před ukončením procesu posuzování shody podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (dále jen 
„nařízení“), v zásadě toto povolení umožnuje dodávky osobních ochranných prostředků na 
celý trh EU. Jak je to ostatně výslovně zmíněno v bodu 24 preambule doporučení, viz slova 
„tyto výrobky mohou být dodávány do jiných členských států“. (Odlišný režim pak platí 
v případě postupu dle článku 8 doporučení, kde se naopak požaduje, aby výrobky po zde 
upraveném státním nákupu do pravidelných distribučních kanálů již nemohly vstoupit.) Nelze 
však vyloučit, že některý z členských států se v rámci posuzování jednotlivých případů plně 
neztotožní s rozsahem posouzení, které orgán dozoru nad trhem jiného členského státu 
provedl.  
 
ad 2) Vydání povolení dodávání osobních ochranných prostředků na trh podle článku 7 
doporučení není přímo vázáno na certifikát notifikované osoby (například Výzkumného 
ústavu bezpečnosti práce). Toto povolení je výslovně vázáno na splnění podmínek 
spočívajících v zajištění odpovídající úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se 
základními požadavky nařízení. Prokázání splnění těchto podmínek může být realizováno i 
jiným způsobem, např. doložením protokolů o provedených zkouškách prokazujících splnění 
základních požadavků v akreditované laboratoři. Hospodářský subjekt, který chce dodávat 
osobní ochranné prostředky na trh, může orgánu dozoru předložit i certifikát notifikované 
osoby z jiného členského státu, který není EU certifikátem typu ve smyslu nařízení, 
popřípadě zkušební protokoly, certifikáty a jiné dokumenty, které dokládají splnění 
základních požadavků podle nařízení. V případě, že jsou takové podklady dostatečné a za 
splnění dalších podmínek, pak může ČOI vydat souhlasné stanovisko. ČOI tedy dle našeho 
názoru není při dočasném povolování dle čl. 7 doporučení limitována Vámi uváděným 
certifikátem.  
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ústřední ředitel     
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