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Ve věci – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – č. 2 (dle žádosti ze dne 11. 3. 2021)

Vážení,

na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci
Králové, Jižní 870/2, 500 0
36768/21/2700 společnosti

která mj. obsahuje žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“), dále jen „Žádost“, v níž společnost prostřednictvím svého právního zástupce požaduje:

„Dále žádáme o poskytnutí informací, jaké opatření správní orgán přijal a nadále přijímá
k zamezení šíření možné nákazy Pandemie Covid-19, zdali mají osoby povinnost nosit
respirátory a zdali tyto úřední osoby při kontrole byly instruovány, jaké preventivní zásady mají
dodržovat, tj. zdali mají uloženou povinnost nosit respirátory. Dále žádáme o sdělení, zdali má
správní orgán dostatek ochranných pomůcek, a tyto dotazy podáváme v souladu se zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přičemž dle
sdělení klienta, je ochoten dodat za tržní cenu ochranné pomůcky výše nadepsanému správnímu
orgánu.“

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:

1) „jaké opatření správní orgán přijal a nadále přijímá k zamezení šíření možné nákazy
Pandemie Covid-19“

K tomuto dotazu povinný subjekt uvádí, že opatřeními, která správní orgán přijal a stále přijímá,
jsou: zakoupení ochranných pomůcek a jejich poskytnutí inspektorům ČOI (dle aktuálně



 

  

platných usnesení Vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví) - osobní ochranné 
prostředky typu roušek a respirátorů, ochranné jednorázové rukavice, ochranné brýle, 
desinfekce, a dále jsou na inspektorátu zavedena zvýšená hygienická opatření – zvýšený úklid 
a desinfekce pracoviště, desinfekce vzduchu prostřednictvím čističky vzduchu, apod. Současně 
je zajištěn pouze nezbytný kontakt osob na pracovišti a dále bylo zavedeno povinné antigenní 
testování zaměstnanců s účinností od 16. 3. 2021.  

2) „zdali mají osoby povinnost nosit respirátory a zdali tyto úřední osoby při kontrole byly 
instruovány, jaké preventivní zásady mají dodržovat, tj. zdali mají uloženou povinnost nosit 
respirátory.“ 

Všichni zaměstnanci inspektorátu byli instruováni o nutnosti dodržování opatření a povinností 
dle platných opatření vydaných Vládou či Ministerstvem zdravotnictví, včetně nošení ochrany 
dýchacího ústrojí, tj. v počátku povinné nošení roušek a později respirátorů.  

3) „Dále žádáme o sdělení, zdali má správní orgán dostatek ochranných pomůcek.“ 

Správní orgán disponuje dostatkem ochranných pomůcek včetně respirátorů. 

 
Výše uvedená informace je žadateli poskytnuta v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 
106/1999 Sb. 
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