KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 18. 6. 2021
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 7.6.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
(dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy žadatel požaduje zaslání „vyhlášky
v plném znění“, která umožňuje, aby ve stravovacím provozu Věznice Mírov byly vydávány
potraviny bez obalu, tudíž bez jakéhokoli označení.
Dne 16.6.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace v následujícím rozsahu:
„Problematikou označování potravin se zabývá zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“). Pro rozsáhlost celého zákona Vám
KHS níže poskytuje jen tu pasáž, která upravuje povinnost provozovatele potravinářského
podniku provozujícího stravovací službu (dále jen „provozovatel stravovacích služeb“),
v oblasti značení potravin uváděných do oběhu v rámci provozoven stravovacích služeb, tj.
ustanovení § 9a zákona č. 110/1997 Sb., jež stanoví:
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen při
uvádění nebalených pokrmů, pokrmů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele a
pokrmů zabalených bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej
na trh způsobem podle prováděcího právního předpisu viditelně zpřístupnit snadno čitelnou
informaci
a) o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011,
b) podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
c) o množství pokrmu,
d) o datu použitelnosti nebo o datu minimální trvanlivosti u pokrmů stanovených prováděcím
právním předpisem, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou
určeny k přímé spotřebě bez skladování,
e) o podmínkách uchování, popřípadě o návodu k použití, u pokrmů stanovených prováděcím
právním předpisem.
(2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při provozování stravovací služby nebalené nebo
jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti
spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej, se nevztahují ustanovení § 7 až 9
tohoto zákona.
K výše uvedenému KHS doplňuje, že povinnost provozovatele stravovacích služeb dle
citovaného ustanovení je splněna uvedením požadovaných informací na jídelním lístku, který
je spotřebiteli k dispozici.
Pro úplnost Vám KHS sděluje, že v případě Vašeho event. požadavku na poskytnutí celého
znění zákona č. 110/1997 Sb., je KHS s ohledem na jeho rozsah oprávněna v souladu s § 17
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopie tohoto
dokumentu a s odesláním požadované informace.“
Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního

