


 
IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 3. 4. 2017 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 17448/2017/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 19697/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  18. 4. 2017 

  

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

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 4. 4. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále též „KHS MSK“), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), 

žádost fyzické osoby  

(dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. V souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace podle uvedeného zákona.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí informací, zda jako člen ev. Spolku naturistů 

v Ostravě (SNO), který byl vybrán, aby o pěkných víkendových dnech čepoval na kempu pivo do 

plastových kelímků pro členy spolku jako tzv. výčepní (avšak pivo neroznášel), musel mít jako 

pracovní pomůcku bílý plášť nebo zástěru apod., a zda by také musel mít zdravotní prohlídku. Jedná 

se jen o čepování piva, žádné jídlo, sušenky ani balené drobné pochutiny se v kempu neprodávají. 

V podstatě jde o čepování piva asi 12 víkendů za rok (podle počasí) a v malém množství. Dále se 

žadatel domáhá informace, zda o této činnosti musí informovat KHS MSK, když se v kempu nacházejí 

jen stany a karavany, včetně opalujících se osob. Žádné zděné ani dřevěné (sruby) budovy se v kempu 

nenacházejí. Pro svou vlastní hygienu, by žadatel jako výčepní, používal vodu, mýdlo a ručník. 

 

K výše citované žádosti povinný subjekt sděluje, že činnost spočívající v prodeji rozlévaného piva lze 

ve smyslu potravinového práva označit za potravinářský podnik a s tím souvisí určité povinnosti 

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin. Z dopisu 

není zřejmé, v jakém prostoru bude čepování piva realizováno. Obecně by měla být místnost nebo 

stánek opatřena omyvatelnou úpravou stěn a podlah, umyvadlem s přívodem studené pitné a teplé 

vody k mytí rukou obsluhy a s prostředky na mytí a osoušení, vyčleněným WC, pokud je používáno 

provozní nádobí, pak i dřez na jeho omytí. Obsluha by měla používat čistý pracovní oděv, jeho barva 

není určena.  

 

Jako osoba přicházející při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, 

zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy by obsluha měla 

mít zdravotní průkaz. Jeho vydání je spojeno s ověřením zdravotního stavu ze strany lékaře, který 

zdravotní průkaz vydá. Nejpozději v den zahájení činnosti je provozovatel povinen oznámit 
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příslušnému orgánu den zahájení činnosti, její předmět rozsah a umístění provozovny. K tomu je 

možné využít formulář na webu KHS MSK http://www.khsova.cz/01_obcanum/hv_provozovatele.php   
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