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Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
České obchodní inspekci byla dne 29. listopadu 2022 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 148146/22/1000, v níž požadujete: 
 

1. Zda byly provedeny testy specifické míry absorpce (SAR) elektromagnetického záření 
z mobilních telefonů, tabletů a jiných „připojených“ zařízení na těle (hlava, trup a 
končetiny), a pokud ano, za jakých podmínek (výrobky dodané výrobcem nebo 
převzaté v obchodě)? Pokud byly testy provedeny, žádáme, aby nám byly zaslány a 
zpřístupněny veškeré protokoly z testů. 

 
2. Zda tyto modely, které jsou ve Francii považovány za nevyhovující, byly předmětem 

zvláštní pozornosti vašich útvarů v České Republice? A jaká opatření jste přijali k 
zajištění bezpečnosti spotřebitelů. 

 
3. Zda byla Česká obchodní inspekce informována o doporučeních agentury ANSES. 

 
4. Co hodláte udělat, vzhledem k tomu, že velká část těchto modelů byla uvedena na 

francouzský národní trh a může se tedy vyskytovat i na národním trhu v České 
republice. 

 
5. Plánujete provádět měření SAR sami nebo ve spolupráci s jinými orgány u mobilních 

telefonů a jiných bezdrátových zařízení a příslušenství používaných na vnitrostátním 
trhu v souladu doporučeními ANSES. 

 
6. Zda vaše agentura souhlasí s tímto požadavkem a zda by francouzský návrh 

podpořila v příslušných orgánech EU.  
 

7. Které české právní předpisy aktuálně definují maximální možné povolené úrovně 
SAR. 
 

8. Je v českých právních předpisech týkajících se vyzařování z bezdrátových 
technologií zohledněna rozdílná tělesná stavba dětí (včetně dětských plodů) a 
dospělých. 
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K Vaší žádosti uvádíme:  
 
ad 1.  Ne, takové testy nebyly provedeny. 

 
ad 2. Žádný z uvedených modelů nebyl předmětem zvláštní pozornosti České obchodní 
inspekce vyplývající ať z vlastní dozorové činnosti nebo z informací uvedených 
v informačním systému EU. 

 
ad 3. O doporučení agentury ANSES jsme nebyli informováni.  
 
 

K dalším dotazům se vyjadřujeme mimo režim zákona č. 106, protože podle ust. § 2 
odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že: „Povinnost poskytovat 
informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 
V otázkách č. 4 až č. 8 žádáte o poskytnutí názoru, ptáte se na budoucí rozhodnutí České 
obchodní inspekce, nebo na to, jak bude v budoucnosti postupovat.  Vzhledem k tomu, že se 
na tento druh informací ZSPI nevztahuje, vyřizujeme informace k otázkám č. 4 až č. 8  
standardním postupem pro dotazy z řad veřejnosti. 

 
ad 4. Byla-li zařízení (modely) uvedena na francouzský trh, mohou se vyskytovat všude na 
trhu EU nejen v ČR - navrhneme případné projednání v rámci společných zasedáních ADCO 
RED.   
 
ad 5. S ohledem na výše uvedené zajistíme relevantní  informace, navrhneme případné 
projednání v rámci společných zasedáních ADCO RED. 

 
ad 6. Bude-li projednáváno na evropské úrovni, lze po přezkoumání všech aspektů přistoupit 
k podpoře  francouzského návrhu. 

 
ad 7.  Nařízení vlády 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (prováděcí 
předpis k zákonům: 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 309/2006 Sb., zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 262/2006 Sb., zákoník 
práce), které je implementací evropských směrnic  2006/25/ES a 2013/35/EU. 

 
ad 8. V právních předpisech dozorovaných Českou obchodní inspekcí taková rozdílnost 
zohledněná není.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Jana Štěpánek 
ústřední ředitel  
České obchodní inspekce  
 
 
 
podepsáno elektronicky  
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