
Bc. Pavlína Glacová 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

11. srpna 2017 15:05 
podatelna@khsova.cz 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 

V Ostravě - Porubě dne 11. stpna 2017 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu dohody o rozdělení provozoven mezí SZPI A 
KHS jakožto dozorový orgán, a to jejím naskenováním. 

Žádám doručit na elektronickou adresu 
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Inf.R 

11. 08. 2017 

OV 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 41391/2017/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 42456/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  21. 8. 2017 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 11. 8. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 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 následující informace: 

 

„Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu dohody o rozdělení 

provozoven mezi SZPI a KHS jakožto dozorový orgán, a to jejím naskenováním.“  

 

Naskenovanou dohodu Vám zasíláme v příloze.  

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 + počet příloh 1 – e-mail 

1x spis, počet listů 1   

 

 Jaroslav Dembiňák 

ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice  

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 



MINISTERSTVO ZDRAVOTNlCTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Ředitelkám/ředitelům K.HS 
Ředitelí HS hl. m. Prahy 

V Praze dne 16.12.2014 
Č.j.: MZDR 62844/2014-1/0VZ 

llfflllllllllllllVlli.mllllHIIIII 
MZDRX0007X19 

Nastavení rámce doporučení Ministerstva zdravotnictví {MZ) a Ministerstva 
zemědělství (MZe) pro výkon úředních kontrol Krajských hygienických stanic, Státní 
veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (KHS, SVS a SZPI) 
v provozovnách společného stravování v souladu se zákonemč.139/2014 Sb .• 
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve 
znění pozdějších přepisů. s účinností od 1. 1. 2015. 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

níže zasílám doporučení pro výkon úředních kontrol dozorových orgánů v provozovnách 
společného stravování v souladu se zákonem č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 
110/1997 Sb, o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučení je výstupem jednání MZ a MZe vedených od srpna 2014 a je v souladu 
s účastníky jednání schváleným zněním „Zápisu z jednání o výkonu úředních kontrol 
v provozovnách veřejného stravováni od 1.1.2015" ze dne 30.10.2014 zaslaným MZe dne 
16.12.2014. 

Žádám Vás o zajištění koordinace a výkonu úředních kontrol pro rok 2015 v souladu 
s tímto doporučením. 

S pozdravem 

MUDr. 

náměstek ministra a hlavní hygienik ČR 
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Nastavení rámce doporučeni Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva 
zemědělství (MZe) pro výkon úředních kontrol Krajských hygienických stanic, Státní 
veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (KHS, SVS a SZPI) 
v provozovnách společného stravování v souladu se zákonem č.139/2014 Sb., 
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve 
znění pozdějších přepisů, s účinností od 1. 1. 2015. 

Shrnutí závěrů jednání mezi MZ a MZe 

./ Přílohou zápisu „Zápisu z jednání o výkonu úředních kontrol v provozovnách 
veřejného stravování od 1.1.2015" ze dne 30.10.2014 zaslaným MZe dne 
16.12.2014.je finální verze tabulky, která obsahuje sloupec typového rozdělení 
provozoven, počty registrovaných subjektů dle jednotlivých typů provozoven, 
doporučené určení gesce výkonu dozoru mezi MZ (KHS) a MZe (SZPI) . 

./ Na jednání byl MZ předložen výstup z registru hygieny výživy k datu 30.9.2014 ve 
formě kontingenčni tabulky (excel). který mají k dispozici všichni účastníci jednání 
(MZ, MZe, SVS, SZPI a který byl dne 8. 12.2014 předán všem KHS). V tomto výstupu 
členěném dle kraje byta provedena MZ z dostupných údajů výstupu co nejpodrobnější 
specifikace jednotlivých provozoven. Finální verze tabulky s uvedením počtu 
provozoven ve spedfikovaných kategoriích uvádí počty na úrovni ČR. 
Celkem se jedná o cca 75049 subjektů společného stravováni, z toho školní 
stravování-12044 subjektů; ostatní společné stravování 63005 subjektů . 

./ Nelegislativní doporučení rozdělení výkonu úředních kontrol dle přílohy mezi MZ a 
MZe zabezpečuje uchování poměru 50:50 z počtu 75049 subjektů společného 
stravování při zohlednění prioritních oblastí MZ a MZe . 

./ Nelegislativní doporučení rozdělení výkonu úředních kontrol dle přílohy mezi KHS a 
SZPI v provozovnách společného stravování je obecným návodem organizace 
ú~dních kontrol v oblasti veřejného stravování od 1.1.2015 .. Pokud to bude účelné, 
efektivní a zlevní to náklady vynaložené na· úřední kontrolu, je pfně. legitimní, aby 
výjimky z dohodnutých pravidel byly na regionální (krajské) úrovni· možné· při 
oboustranném souhlasu zúčastněných stran (SZPI a KHS) . 

./ KHS, SVS a SZPI budou v souladu s§ 14 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona 
č. 139/2014 Sb. při kontroláéh spolupracovat a koordinovat své aktivity s cílem 
minimalizace administrativní zátěže kontrolovaných osob . 

./ V souladu s ustanovením§ 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 ,Sb., o potravinách 
tabákových výrobcích, v platném znění, je provozovatel potravinářského podniku 
povinen oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem 
dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona 
nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru s uvedením 
svého jména, příjmení nebo obchodní firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu 
fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu. sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu 
právnickou, dále identifikačního čísla osoby a předmětu činnosti nebo podnikání; 
tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují orgánům ochrany 
veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru uvedeným 
v§ 16 (tj. SVS a SZPI) . 

./ Návrhem doporučení pro výkon úřední kontroly v oblasti společného stravování mezi 
KHS, SZPI a SVS není dotčeno žádné ustanovení zákona č. 110/1997 Sb. 
o potravinách a tabákových výroncích, v platném znění; zákon č. 258/2001 Sb., 
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o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči, v platném znění. 

./ SVS si vyhrazují právo v odůvodněných případech vykonávat dozor u všech 
provozoven stravovacích služeb v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., v platném 
znění a zákonem č. 110/1997 Sb., v platném znění. Nutná je koordinace z hlediska 
časového mezi dozorovými orgány, tedy mezi SVS a KHS a mezi SVS a SZPI. 

.., Z výsledků jednání dále vyplynulo, že 1 provozovatel = 1 dozorový orgán. Toto 
hledisko navrhuje MZ zohlednit při dělení subjektů provozujících společné· stravování. 
Nezbytným předpokladem tohoto kritéria je přímá souvislost s jedním druhem výkonu 
činnosti daného provozovatele potravinářských podniků, resp. jeho provozoven . 

./ Pokud jeden podnikatel zakládá potravinářské podniky s různými IČ, pak tyto budou 
rozdělovány mezi orgány dozoru podle výše uvedeného klíče. Pokud v rámci jednoho 
IČ existují provozovny s různým zaměřením (např. vinárna i kavárna}, bude rozdělení 
působnosti řešeno po vzájemné dohodě dozorových orgánů na regionální (krajské) 
úrovni podle principu minimalizace byrokratické a administrativní zátěže . 

./ Noví PPP provozující „restaurace a. hospody" (kategorie "ostatní provozovny . bez 
bližšího rozdělení v registru), kteří zahájí svojí činnost po 1.1.2015 nebo PPP, kteří se 
nedostali nedopatřením do zaslaných seznamů (excelových tabulek), budou· dále 
rozděleni mezi MZd (KHS) a MZe {SZPI) podle průběžně aktualizovaného seznamu 
nových PPP, který bude · dále rozdělen tak, aby 1. a 2. řádek seznamu byl 
v kompetenci SZPI (MZe) a každý 3. řádek.v kompetenci KHS (MZd).·Tímto se udrží 
poměr 1/3 KHS (MZd) a 2/3 SZPI (MZe) v kategorii „restaurace a hospody" (kategorie 
"ostatní provozovny bez bližšího rozdělení v registru). Informace bude KHS 
neprodleně předávána dalším dozorovým orgánům. 

Příloha 

Doporučení rozdělení výkonu úředních kontrol mezi Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekci a Krajské hygienické stanice v provozovnách společného stravování k 1.1.2015 

Typ provozovny Počet dotčených Doporučení Poznámka 

subjektů rozdělení 

společného výkonu 

stravování úředních 

(databáze a zdroje kontrol 

KHS) k 1.1.2015 

školní stravování, stravování v rámci 12044 MZ (KHS) -
dětské letní rekreace 

Menzy 153 MZ(KHS) -
zdravotnická zařízeni, sociální 3536 MZ(KHS) -
služby, lázeňská péče, závodní 

stravování 

stravování v rámcí ubytovacích 4663 MZ (KHS) -
služeb 

řetězce rychlého občerstvení, počet nelze určit, MZ (KHS) Cateringové firmy - pouze firmy, které 

cateringové firmy jedná se ale o se specializují na cateringové služby, 

nejvýše desitky nikoliv např. restaurace, které nabízí 

firem cateríng jako doplňkovou službu. 
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Typ provozovny Počet dotčených 

subjektů 

společného 

stravování 

(databáze a zdroje 

KHS) 

Kavárny 4200 

všechny typy stánků, s výjimkou 6812 
stánků v rámcifarmářských trhů 

stánky s občerstvením v rámci 650 
farmářských trhů 

herny, bary, diskotéky, pivnice, 12964 
vinárny, vinotéky, výčepy, čajovny, 

automaty na veřejných místech 

prodejny s obslužným Osekem 1809 
včetně stravování v super a 

hypermarketech 

čerpací stanice 320 
Cukrárny 1 709 

pouze distribuce (rozvoz pokrmů) - 344 
tj. výrobny pokrmů s rozvozem, 

avšak bez možnosti konzumace na 

místě např. krabičkové diety, 

provozovatele zajišťující pouze 

rozvoz (např. on-líne nabídka 
rozvozu pokrmů z různých 

restaurací) 

Doporučení Poznámka 

rozdělení 

výkonu 

úřednich 

kontrol 

k 1.1.2015 

MZ(KHS) -
MZ(KHS) Všechny typy stánků včetně 

. sezónních akci, stánků se zmrzlinou, 

avšak s výjimkou stánků vrámcí 

farmářských trhů. Podle informací, 
které má SZPI k dispozici, je počet 
stánků na farmářských trzích 
proměnlivý, počet provozovatelů. je 

odhadován na maximálně 650 stánků. 

MZE(SZPI) -

MZE(SZPI) z celkového počtu je velmi obtížně 

typově specifikovat počty automatů 

v jednotlivých typech zařízení. 

Automaty s výjimkou automatů v 
zařízeních společného stravování 

spadajících do působnosti MZ (KHS) -
školy, školská zařízení, menzy, 

zdravotnická zařízení. zařízeni 

sociálních služeb, ubytovacl zařízen! a 
lázeňská péče. 

MZE(SZPI) -

MZE(SZPI) -
MZE{SZPI) -
MZE(SZPI) -
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Typ provozovny Počet dotčených 

subjektů 

společného 

stravování 

(databáze a zdroje 

KHS) 

prodejny potravin včetně nabídky 4865 
občerstvení (tj. maloobchodní 

prodejny s nabídkou rychlého 

občerstvení, "kamenné" provozovny 

rychlého občerstveni s výjimkou 

řetězců rychlého občerstveni) 

ostatní provozovny bez bližšího 21630 

určení typu - tj. restaurace, hospody 

Doporučení Poznámka 

rozdělení 

\'Ýkonu 
úředních 

kontrol 

k 1.1.2015 

MZE(SZPI) V případě „kamenné provozovny" se 

jedná o provozovny, na které se 

uplatňují požadavky Pfílohy li, 
nařízení (ES) č. 852/2004, s výjimkou 

kapitoly Ill (požadavky na pojízdné 

nebo přechodné prostory). 

MZE (SZPI) Rozdělení - 1/3 subjektů společného 

MZ(KHS) stravování MZd (KHS) a 2/3 subjektů 

společného stravování MZe (SZPI), 

viz zápis. 
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