Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

1.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

----2.

KÓD

----3.

POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ/VÝZNAMNÝCH ZMĚN/UKONČENÍ PROVOZOVÁNÍ
STRAVOVACÍ SLUŽBY
4.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI

Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen dle § 23
odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sám, případně v zastoupení,
nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví den zahájení činnosti, její předmět, rozsah a umístění provozoven, významnou
změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den
ukončení provozu stravovací služby.
Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem
potravinářského podniku za účelem jejich podávání
−
v rámci živnosti hostinská činnost,
−
ve školní jídelně,
−
menze,
−
v dětské skupině,
−
při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu,
−
při stravování fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a
zabezpečovací detence,
−
v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče,
−
při stravování zaměstnanců,
−
při poskytování občerstvení a
−
za účelem podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního
ruchu.

5.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)

6.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Oznámení zahájení provozování stravovací služby, významných změn v předmětu nebo
rozsahu činností a ukončení provozu podává provozovatel potravinářského podniku
provozující stravovací službu.
Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen
nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit den zahájení činnosti, její předmět a
rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti
nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu stravovací služby.
V oznámeních je třeba uvést:
−
u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a právní formu,

−

u fyzické osoby oprávněné k podnikání obchodní firmu, sídlo, IČ a místo trvalého
pobytu.

Oznámení zahájení provozování stravovací služby musí dále obsahovat:
−
den zahájení činnosti,
−
předmět a rozsah činnosti,
−
umístění provozoven.
Oznámení zahájení provozování stravovací služby je třeba učinit písemně nejpozději
v den zahájení činnosti.
V případě oznámení významných změn v předmětu nebo rozsahu činností provozování
stravovací služby je třeba vedle výše uvedeného uvést změny v předmětu nebo rozsahu
činnosti a den této změny.
V případě oznámení ukončení provozování stravovací služby v provozovně je třeba vedle
výše uvedeného uvést den ukončení provozu stravovací služby.
7.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Oznámení se podává na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci.
Příslušným je pracoviště dle místa činnosti, tedy dle místa, kde se provozovna
stravovacích služeb nachází. Písemné oznámení lze podat prostřednictvím pošty nebo
osobním podáním písemného oznámení na podatelně příslušného pracoviště nebo
elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem
v Liberci.
8.

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci.
9.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1
Územní pracoviště v České Lípě
Územní pracoviště v Jablonci n/Nisou
Územní pracoviště v Semilech
Úřední hodiny

Ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa
Podhorská 62, 466 01 Jablonec n/Nisou
Ke Stadionu 204, 513 01 Semily

pondělí a středa

8,00 – 17,00 hod.

Příslušné k řešení životní situace jsou následující odbory či oddělení:
HYGIENY VÝŽIVY – obecně, není-li vyhrazeno odboru hygieny dětí a mladistvých
HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH – pro provozování stravovací služby v zařízeních pro
výchovu a vzdělávání a při zotavovacích akcích.
10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU

----11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI

Formulář pro nahlášení provozovny lze najít na internetových stránkách Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Na oznámení zahájení provozování stravovací služby, významných změn v předmětu
nebo rozsahu činností a ukončení provozu se nevztahuje správní řád.
Osoba provozující stravovací službu podá oznámení zahájení provozování stravovací
služby nejpozději v den zahájení činnosti.

14. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

----15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY

----16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT

Oznámení lze podat na adrese elektronické podatelny. Oznámení musí být podepsáno
uznávaným elektronickým podpisem. Žádost lze podat také prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schrány Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem
v Liberci.
17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění
pozdějších předpisů.

18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

----19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

----20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Podle § 92f odst. 5 písm. f) zákona o ochraně veřejného zdraví se za správní delikt na
úseku činností epidemiologicky závažných dle § 92f odst. 4 písm. a) bod 10 citovaného
zákona uloží pokuta do 50 000,- Kč.

21. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

22. DALŠÍ INFORMACE

----23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH
ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

----24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT

-----

25. ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, odbor hygieny výživy a
předmětů běžného užívání.
26. KONTAKTNÍ OSOBA

Vedoucí odboru či oddělení hygieny výživy
Vedoucí odboru či oddělení hygieny dětí a mladistvých
dle bodu 9, příslušného k řešení životní situace.

27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1.3.2016
28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN

1.3.2016
29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU

Nestanoveno.
30. PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

-----

