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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE  
dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem Frýdek Místek  
 
 
ŽADATEL 
 
Podnikající fyzická osoba  (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a sídla, popř.jiná adresa pro doručování, IČ): 

  
  

 
  

 
 
 
Fyzická osoba  (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, popř. jiná adresa pro doručování): 
 

  
  

 
  

 
 

 
 
POŽADOVANÁ INFORMACE:  
 
Dobrý den,  
Chtěla bych se zeptat na seznam úklidových desinfekčních prostředků, který je daný zákonem hygieny pro rok 2022 a dále, 
též další změny pro rok 2023. Kolik jich musí být, určitý druh popřípadě obměna atd. Zda jsou díky covidu ještě nějaké 
změny.  
Nemohu nikde dohledat. Pokud půjde prosím o zaslání,, seznamu,, emailem.  
Děkuji.  

  
 
Datum: 5.10.2022      

 

       
 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 277882/2022/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 278644/2022/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Kohótová  
TEL.:  
E-MAIL:  
 
DATUM:  11. 10. 2022 
 
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 5. 10. 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 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost paní  

 (dále 
jen „žadatelka“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla správnímu orgánu doručena 
prostřednictvím emailové zprávy.   

V předmětné žádosti požádala žadatelka o poskytnutí následujících informací: 

„Dobrý den,  
Chtěla bych se zeptat na seznam úklidových desinfekčních prostředků, který je daný zákonem hygieny pro rok 
2022 a dále, též další změny pro rok 2023. Kolik jich musí být, určitý druh popřípadě obměna atd. Zda jsou díky 
covidu ještě nějaké změny. Nemohu nikde dohledat. Pokud půjde prosím o zaslání,, seznamu,, emailem.  
Děkuji.“ 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci.  

Správní orgán žadatelce sděluje, že jmenovitý seznam „úklidových dezinfekčních prostředků“ zákonem upraven 
není. Při činnostech epidemiologicky závažných, za něž se považuje také provozování kadeřnictví, však obecně 
platí, že je potřeba používat schválené dezinfekční prostředky s virucidním účinkem, které musí být pravidelně 
obměňovány. Doporučený interval obměny dezinfekčních prostředků je 1x měsíčně. Schválenými 
dezinfekčními prostředky jsou myšleny prostředky schválené k uvedení na trh. Správní orgán dále uvádí, že je 
vhodné střídat dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami, přičemž o tomto střídání se v provozovně 
kadeřnictví vede záznam. Způsob použití dezinfekčního prostředku je stanoven výrobcem.  
 
Co se týče „covidových“ opatření, správní orgán žadatelce sděluje, že v současné době nebylo ze strany orgánů 
ochrany veřejného zdraví vydáno žádné mimořádné opatření související s onemocněním Covid-19 stanovující 
povinnosti pro provozovatele kadeřnictví.  
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
 

 

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 

 


