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Vojtěch Razima

Od: Klemš Aleš, Bc. <aklems@coi.cz>
Odesláno: pondělí 5. října 2020 11:13
Komu: vojtech.razima@actanonverba.cz
Předmět: Česká obchodní inspekce - odpověď na podání Sp. Zn. 126809/20/O100
Přílohy: Poradenská a informační služba ČOI.pdf
Podepsáno: aklems@coi.cz

Vážený pane inženýre, 

k Vašemu dotazu ze dne 21. 9. 2020 ve věci respirátorů rozesílaných osobám starším 60 let věku na základě usnesení 
Vlády ČR prostřednictvím České pošty si Vám dovolujeme zaslat následující vyjádření. 

Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) je orgánem dozoru nad uváděním osobních ochranných prostředků (dále 
jen „OOP“) na trh Unie a jejich následnou distribucí v rámci trhu. Požadavky na OOP jsou uvedeny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 
89/686/EHS (dále jen „nařízení“). Pro účely tohoto nařízení se uvedením na trh rozumí první dodání OOP na trh Unie. 
Dodáním na trh se pak rozumí dodání OOP k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za 
úplatu, nebo bezplatně.  

Uvedená právní úprava tedy stanovuje požadavky na OOP dodávané na trh Unie v rámci obchodní činnosti 
hospodářských subjektů vymezených v nařízení. V případě, kdy byly předmětné OOP ze státních zásob doručovány 
občanům České republiky starším 60 let na základě usnesení Vlády ČR prostřednictvím České pošty s. p., se nejednalo 
o dodávání OOP na trh, ve smyslu citovaného nařízení, neboť uvedené subjekty zde realizovaly nekomerční poskytnutí 
OOP těmto občanům. ČOI tedy výrobky, které byly občanům České republiky touto cestou doručeny, nepovažuje (v 
kontextu právní úpravy OOP) za výrobky uvedené na trh podle nařízení, a tedy ani za výrobky nad jejichž vlastnostmi 
a formálními náležitostmi ve smyslu úpravy OOP v nařízení by měla, respektive byla oprávněna vykonávat dozor. 

Toto vyjádření bylo zpracováno v rámci bezplatné poradenské a informační služby České obchodní inspekce. Bližší 
informace o poradenské a informační službě naleznete v přiloženém souboru. Informace o právech spotřebitelů 
nabízíme také ve spotřebitelském průvodci.  

Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pro případné doplňující dotazy prosím využijte elektronický formulář E-
podatelny s uvedením spisové značky, která je uvedena v předmětu této zprávy. 

S pozdravem 

 

 
Bc. Aleš Klemš 
Oddělení poradensko informačních služeb 
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