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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 156272/20/O100 ČOI 157548/20/O100 30.11.2020

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

České obchodní inspekci byla dne 24. 11. 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (ZSPI), čj. ČOI 156272/20/0100, v níž požadujete:

1. Počet kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení na požární bezpečnost,
které v roce 2019 provedla ČOI v oblasti celé ČR.

2. Počet provozoven, ve kterých byla provedena v roce 2019 více než jedna kontrola –
v oblasti celé ČR.

3. Výše pokut udělených – jednotlivě – v rámci kontrol uvedených v bodě 1 a 2 této
žádosti.

4. Počet kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení na požární bezpečnost,
které v roce 2020 provedla ČOI v oblasti celé ČR.

5. Počet provozoven, ve kterých byla provedena v roce 2020 více než jedna kontrola –
v oblasti celé ČR.

6. Výše pokut udělených – jednotlivě - v rámci kontrol uvedených v bodě 4 a 5 této
žádosti.

7. Počet restaurací a provozoven rychlého občerstvení kde ČOI provedla kontrolu
požární bezpečnosti v roce 2019 i v roce 2020 – v rámci celé ČR.

8. Výše pokut udělených – jednotlivě – v rámci kontrol uvedených v bodě 7 této žádosti.
9. Počet kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení na požární bezpečnost,

které v roce 2019 provedla ČOI v oblasti města České Budějovice.
10. Počet provozoven, ve kterých byla provedena v roce 2019 více než jedna kontrola –

v oblasti města České Budějovice.
11. Výše pokut udělených – jednotlivě – v rámci kontrol uvedených v bodě 9 a 10 této

žádosti.
12. Počet kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení na požární bezpečnost,

které v roce 2020 provedla ČOI v oblasti města České Budějovice.



 

13. Počet provozoven, ve kterých byla provedena v roce 2020 více než jedna kontrola – 
v oblasti města České Budějovice.  

14. Výše pokut udělených – jednotlivě – v rámci kontrol uvedených v bodě 12 a 13 této 
žádosti.  

15. Počet restaurací a provozoven rychlého občerstvení, kde ČOI provedla kontrolu 
požární bezpečnosti v roce 2019 i v roce 2020 – v rámci města České Budějovice.  

16. Výše pokut udělených – jednotlivě – v rámci kontrol uvedených v bodě 15 této 
žádosti.  

 
K Vaší žádosti uvádíme:  
 
Žádost jsme posoudili a dospěli k závěru, že je nutné ji jako celek odložit. Vaše žádost 
směřuje k získání informací, kterými Česká obchodní inspekce nedisponuje, neboť se týkají 
ve všech bodech žádosti kontrol požární bezpečnosti, k nimž nemá ČOI žádnou kontrolní 
pravomoc a tyto kontroly neprovádí.  
 
Státní požární dozor vykonává: 

1. Místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje s výjimkou posuzování výrobků a 
funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních systémů  

2. Ministerstvo vnitra ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
pouze posuzováním dokumentace podle stavebního zákona a ověřováním dodržení 
podmínek požární bezpečnosti staveb u staveb, které se mají uskutečnit na území 
dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.  

 
U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dohled státu nad dodržováním zákonných 
povinností, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dále se  oblast požárního dozoru  
řídí Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ze dne       
29. června 2001.  

 
Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI platí, že povinný subjekt posoudí žádost a 
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto 
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem 
k tomu, že Česká obchodní inspekce shledala, že požadované informace se nevztahují k její 
působnosti, byla Vaše žádost o poskytnutí informací odložena.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel  
České obchodní inspekce  
 
 
     
  
 


