KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
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Datovou zprávou

JUDr. Lenka Živělová
541 126 413
lenka.zivelova@khsbrno.cz

V Brně dne 21. ledna 2019

Výzva k doplnění žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 14.01.2019 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(dále také „KHS JmK“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
zaevidována pod č. j. KHSJM 02202/2019/BM/PRAV, kdy žádáte o následující informace:
1. počet kontrol, které byly u obchodníků s potravinami provedeny z vlastní iniciativy vší instituce
a počet kontrol, které byly provedeny na základě cizího podnětu;
2. jakým způsobem je vyčíslena finální výše udělené pokuty (kumulovaná částka za všechny
přestupky, nebo je trestán pouze nejzávažnější identifikovaný přestupek)?;
3. počet kontrol (pozitivních a negativních) a výše pokut udělená prodejcům potravin;
4. počet kontrol (pozitivních a negativních) a výše pokut udělená výrobcům a dodavatelům
potravin,
a to za období 2007-2018.
Vzhledem k tomu, že žádost je formulována příliš obecně, KHS JmK Vás tímto v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyzývá k upřesnění žádosti, kdy
k přesnění žádosti KHS JmK sděluje následující.
Obchodníky s potravinami, prodejce potravin, výrobce potravin a dodavatele potravin shrnuje
evropská legislativa do pojmu provozovatel potravinářského podniku (dále i jen "PPP").
PPP je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva
v potravinářském podniku, který řídí. Potravinářským podnikem se rozumí veřejný nebo soukromý
podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování
a distribuce potravin.
Co se týká dozorové činnosti KHS JmK, tato vykonává státní zdravotní dozor
v potravinářském podniku – provozovně stravovacích služeb ve smyslu § 23 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Tento potravinářský podnik zároveň vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby,
zpracování a distribuce potravin. Fázemi výroby, zpracování a distribuce je myšlena jakákoli fáze
včetně dovozu od prvovýroby potravin až po jejich skladování, přepravu, prodej nebo dodání
konečnému spotřebiteli.
To znamená, že PPP je i provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu.
Potravinářské prodejny, výrobny, sklady apod. - prvoinstanční dozor z hlediska
bezpečnosti potravin provádí Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
KHS JmK jako orgán ochrany veřejného zdraví zde provádí dozor pouze v případě zjišťování
příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného
poškození zdraví z potravin (§16 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění
pozdějších předpisů). V praxi se jedná o neplánované kontroly, provedené na základě podnětů
spotřebitelů, hlášení zdravotnických zařízení apod.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel.: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

Pokračování č. j. KHSJM 03280/2019/BM/PRAV

-

-

-

S ohledem na shora uvedené je třeba:
k bodů 1, 3, 4) – upřesnit pojmy “obchodník s potravinami”,”výrobce potravin”, “dodavatel
potravin”,
k bodu 3) - upřesnit pojem “pozitvní” kontrola, “negativní” kontrola, zda výše uložených pokut
znamená celkový počet pokut a součet všech uložených pokut, zda jedná se o údaj za celé
období 2007-2018 nebo za každý rok jednotlivě,
k bodu 4) – viz bod 3).

KHS JmK dále poznamenává, že informace, požadované za období 2007-2018 budou
poskytnuty s ohledem na skartační lhůty jednotlivých dokumentů, ze kterých bude povinný subjekt
vycházet (skartační lhůta: S 5, S 10).
KHS JmK sděluje, že v daném případě půjde o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
a KHS JmK jako povinný subjekt bude požadovat úhradu v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
(oznámení výše úhrady bude žadateli zasláno po upřesnění žádosti).
Současně KHS JmK upozorňuje, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) věty druhé zákona
č. 106/1999 Sb. nevyhoví-li žadatel o informaci této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost
se odloží.

JUDr. Lenka Živělová
vedoucí oddělení
právního
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