
VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 253925/2022/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 254723/2022/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková  
TEL.:  
E-MAIL:  

DATUM:  9. 6. 2022 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

Dne 1. 6. 2022 v čase 20:43 hod. obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě (dále jen „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb. žádost paní (dále jen „žadatelka“) 
o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   

V předmětné žádosti požádala o poskytnutí následující informace, a to: 

„Dobrý den,  

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás 

zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Zaslání anonymizované verze protokolů z kontrol školních jídelen, kde byla překročena hodnota lepku – 

blíže odkaz: 

https://www.khsova.cz/docs/01_tisk/files/bezpecnost_pokrmu_2020.pdg 

2) Probíhaly laboratorní rozbory při kontrolách i v letech 2020, 2021 a letos? Byly další případy 

překročení povoleného limitu lepku? 

Odpověď zdvořile žádám zaslat na emailovou adresu: . V případě uveřejnění 

odpovědi na internetu, žádám o anonymizaci adresy a e-mailu. Moc děkuji.“ 

Téhož dne (1. 6. 2022) bylo v čase 23:57 hod. doručeno správnímu orgánu doplnění výše uvedené žádosti, a to: 

„Doplnění níže uvedené žádosti: 

V bodu 1) žádám i o rozhodnutí o navazujících sankcích v anonymizované verzi. 

Děkuji.“ 

Dne 3. 6. 2022 v čase 12:46 hod. obdržel správní orgán další doplnění žádosti o poskytnutí informací 

v následujícím znění: 

„Dobrý den, 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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ještě prosím k níže uvedenému doplňuji a žádám, pokud to nebude patrné z rozhodnutí o sankci nebo z protokolu 

z kontroly, uvést zda naměřená hodnota, uvedená v odkaze níže, 80 mg/kg byla přesně 80 mg/kg nebo ˃80mg/kg. 

Ptám se z důvodu, že testy na lepek mají kvantifikaci 5-80 mg/kg.“  

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci.  

Bezpečnost pokrmů při přípravě nejen dietního stravování 2018 

Výsledky: provedeno 18 ověření, u 2 vzorků byla zjištěna přítomnost lepku na stanovenou hranici. Uloženy byly 
2 sankce v celkové výši 20.000 Kč. 

V prvním případě byl na základě protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostrava, č.j. KHSMS 17967/2018/KA/HDM ze dne 10. 4. 2018 vydán příkazový blok č.j. KHSMS 
23506/2018/KA/HDM (číslo bloku E0040886) ze dne 4. 5. 2018 ve výši 10.000 Kč,  

Ve druhém případě byl na základě protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostrava, č.j. KHSMS 59481/2018/FM/HDM ze dne 7. 11. 2018 vydán příkazový blok č.j. KHSMS 
64295/2018/FM/HDM (číslo bloku D0088125) ze dne 30. 11. 2018 ve výši 10.000 Kč.  

S ohledem na Vaši žádost jsou součástí přílohy tohoto dokumentu protokoly o kontrole č.j. KHSMS 
17967/2018/KA/HDM a č.j. KHSMS 59439/2018/FM/HDM a příkazové bloky č. E0040886 a č. D0088125. 

Bezpečnost pokrmů při přípravě nejen dietního stravování 2019 

Výsledky: Provedeno 19 vyšetření 15 pokrmů (provozoven) na přítomnost lepku či jiného alergenu, z toho 10 
vyšetření na přítomnost lepku, všechny negativní a 9 vyšetření v 5 provozovnách (pokrmech) na přítomnost jiného 
alergenu, z toho u 3 vzorků se prokázala jejich přítomnost (1x vejce a 2x hořčice). Sankce 9.000 Kč. 

Bezpečnost pokrmů při přípravě dietního stravování 2020 

Výsledky: zkontrolováno pouze 1 zařízení (pokrm), u kterého nebyla prokázána přítomnost lepku. 

V dalších letech již z důvodu epidemiologické situace nebyly vzorky odebírány. V letošním roce neplánujeme 
odebírat vzorky na přítomnost lepku, jedním z důvodů je i fakt, že bezlepkové pokrmy se připravují ve školních 
jídelnách v malém množství pro 2, 3 strávníky a z takového množství nelze odebrat vzorek, aniž by strávník nebyl 
ochuzen. 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, počet listů 1 – email 
1x spis  

Mgr. Eva Siejová, v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 


