
Krajská hygienická stanice ………. 
poštovní adresa nebo elektronická podatelna nebo ID datové schránky:  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ, ZMĚNĚ NEBO UKONČENÍ VÝROBY NEBO DOVOZU MATERIÁLŮ NEBO PŘEDMĚTŮ URČENÝCH 
PRO STYK S POTRAVINAMI 

podle § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 205/2020 Sb. 

 

 
 

 
 

 

  PODNIKAJÍCÍ 
      FYZICKÁ OSOBA 

      (PFO) 

 
 

  PRÁVNICKÁ 
      OSOBA (PO) 

 
 

  PROVOZOVATEL 
      
POTRAVINÁŘSKÉHO 
       PODNIKU (PPP) 

 

 JMÉNO A 

PŘÍJMENÍ 

 OBCHODNÍ FIRMA 

 NÁZEV 

 PRÁVNÍ FORMA 1) 
 

 

ADRESA SÍDLA  

Ulice, č.p.  

Obec  

PSČ:  

 

IČO  

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
(U ZAHRANIČNÍ OSOBY) 

 

TELEFONNÍ SPOJENÍ 
e-mail2) 

 

 

ADRESA 
PROVOZOVNY 

Název 

Ulice, č.p. 

Obec, PSČ 

 

 

  ZAHÁJENÍ 

  ZMĚNA 

  UKONČENÍ 

 

DATUM 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 
  VÝROBA 

  DOVOZ 

SORTIMENT2)  
 

1) vyplní jen právnická osoba  

2) vyplnění údajů je nepovinné 
V případě více provozoven použijte pro každou provozovnu samostatný formulář.  
 

 

V dne 

 
 podpis, razítko  

 
 



V souvislosti s účinností zákona č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (dále „zákon”) od 1. května 2020 je 

výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen 
podle § 26 odst. 5 zákona písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo 
dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy 
tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.  

 Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu 
provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, 
identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby. 

 Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu 
provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, 
identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.  

 Podle § 26 odst. 6 zákona se povinnost stanovená v odstavci 5 obdobně vztahuje na provozovatele 

potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty 

určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.  

 

 

 

Poznámka 

Podle článku 3 bod 3 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin je "provozovatelem potravinářského podniku" 

fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva 

v potravinářském podniku, který řídí“. 


