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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava 
 
IDS: w8pai4f 
 
 
 
V Praze, dne 26.8.2022 
 
Věc : Žádost o poskytnutí informací 
 
 
 
Společnost Vás mj. v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a jiných a v návaznosti na danou judikaturu (např. Rozsudky Nejvyššího správního 
soudu ze dne 16. 5. 2007 č. j. 3 Ads 33/2006-57, ze dne 29. 5. 2008 č. j. 8 As 57/2006-67, dne 6. 10. 
2009, č. j. 2 Ans 4/2009-93), žádá o zpřístupnění/ poskytnutí následujících informací. 
 
 
Společnost žádá o poskytnutí dále popsaných žádostí o informace formou 
odpovědí na otázky: 
 
 
 
1. Doručte do datové schránky společnosti informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a 
doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona): 
 

 Existuje právní předpis, který by ukládal povinnost instalovat nad konvektomat 
ve školní kuchyni digestoř neboli lokální odsávání ? 

 
 
 
2. Doručte do datové schránky společnosti  informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a 
doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona): 
 

 V případě neexistence digestoře nad konvektomatem ve školní kuchyni může tato 
skutečnost způsobit rozpor s odst. 2 § 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (tj. větrací 
zařízení by nepříznivě ovlivňovalo mikrobiální čistotu vzduchu tím, že by nebylo 
zajištění odsávání nad zdrojem znečištění) ? 

 
 
 
Poskytnutí uvedených informací je požadováno v zákonné lhůtě (15 dnů) doručením do datové schránky 
společnosti  
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VÁŠ DOPIS ZN.:    

ZE DNE:   

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 270040/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 271251/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE:              Mgr. Barbora Valoušková 

TEL.: 

E-MAIL:                                  

 

DATUM:  2. 9. 2022 

  

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 26. 8. 2022 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., o svobodném 

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

 (dále jen „žadatel“), která 

byla podána prostřednictvím datové schránky.  

Žadatel v předmětné žádosti požádal o poskytnutí následujících informací:  

 

„  žádá o poskytnutí dále popsaných žádostí o informace formou odpovědí 

na otázky:  

1. Doručte do datové schránky společnosti  informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou 

informaci (odst. 6 § 3 Zákona): Existuje právní předpis, který by ukládal povinnost instalovat nad 

konvektomat ve školní kuchyni digestoř neboli lokální odsávání ? 

2. Doručte do datové schránky společnosti informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou 

informaci (odst. 6 § 3 Zákona): V případě neexistence digestoře nad konvektomatem ve školní kuchyni 

může tato skutečnost způsobit rozpor s odst. 2 § 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (tj. větrací zařízení by 

nepříznivě ovlivňovalo mikrobiální čistotu vzduchu tím, že by nebylo zajištění odsávání nad zdrojem 

znečištění) ?  

Poskytnutí uvedených informací je požadováno v zákonné lhůtě (15 dnů) doručením do datové schránky 

společnosti “ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 

zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace.  

Správní orgán k požadovaným informacím uvádí, že „povinnost instalovat nad konvektomat ve školní kuchyni 

digestoř neboli lokální odsávání“ vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin (dále jen „nařízení č. 852/2004“), kap. II, čl. 4, odst. 2, příl. II, kap. I, bod 2, písm. b) ve spojení s bodem 

5 této kapitoly. 

Neboť tyto obecné požadavky na potravinářské prostory v kap. I, bod 2, písm. b) tohoto nařízení č. 852/2004 

stanovují, že uspořádání potravinářských prostor musí být takové, aby se zabránilo vytváření kondenzátu, z čehož 

může docházet k odlučování částeček omítky (popř. samotného kondenzátu) do potravin, dále může také docházet 
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k vytváření nežádoucích plísní na různých plochách školní kuchyně. K vytváření kondenzátů dochází zejména 

nad varnými centry – sporáky, ale rovněž to může být i nad konvektomaty.  

V kap. I, bod 5 nařízení č. 852/2004 je poté stanoveno, že musí být k dispozici vhodné a dostatečné prostředky 

pro přirozené nebo nucené větrání. 

Konvektomat může mít instalován systém odvodu par, nicméně v provozu dochází k jeho otevírání při vkládání 

a vykládání potravin a pokrmů do a z konvektomatu a při té příležitosti zároveň dochází k úniku páry. Záleží 

na provozu, umístění konvektomatu a možnostech větrání (jiná vzduchotechnika v provozu).  Běžně se ve školních 

jídelnách digestoř či jiný odtah vzduchu nad konvektomaty instaluje. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 
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