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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, vážený pane, 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS Olomouc“) 
obdržela dne 30. 6. 2016 a pod č.j. SVS/2016/079016-M vede Vaši žádost o podání informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde žádáte: 

1) o informace o proškolování úředníků o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení EP a Rady (ES) č. 
852/2004“)  

2) o poskytnutí interpretace článku 4 odst. 2 nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 v příloze  II, 
kapitola III, písm. h), týkající se specifikace požadavků pro prodejní stánky, aby bylo zabráněno 
riziku kontaminace 

 

K výše uvedenému KVS Olomouc sděluje: 

 

Ad 1) proškolování úředních veterinárních lékařů KVS Olomouc v oblasti hygieny potravin, potažmo 
přímo aplikovatelné příslušné evropské legislativy, tedy i nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, probíhá 
průběžně od počátku účinnost tohoto předpisu u všech zaměstnanců na odboru hygieny, a to zejména 
formou externích odborných seminářů několikrát ročně, výstupem takovýchto školení bývá většinou 
udělený certifikát o jejich absolvování. Tato odborná školení provádějí zejména instituce Veterinární a 
farmaceutická Univerzita Brno – Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, Státní veterinární 
správa, Ministerstvo zemědělství – Institut profesní přípravy Praha, Bureau Veritas Certification Czech 
republic, s.r.o. Sledování aktualizace a případných změn veškeré legislativy je pak součástí nároků na 
kontinuální vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti všech úředních veterinárních lékařů KVS 
Olomouc.  
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Ad 2) v článku 4 odst. 2 nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 v příloze  II, kapitola III, písm. h) se 
stanoví, že „je-li to nezbytné, musí být potraviny zejména ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře 
nedocházelo k riziku kontaminace“. Obecná ustanovení nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 umožňují 
konkrétní naplňování jejich obsahu na jednotlivých provozovatelích v závislosti na konkrétních 
podmínkách, vždy je však třeba respektovat účel ochrany, který sledují.  
Uvedené obecné ustanovení EP a Rady (ES) č. 852/2004 KVS Olomouc specifikovala ve svém 
rozhodnutí č.j. SVS/2016/006714-M ze dne 5. 2. 2016, jako potřebu umístění přepážky na prodejní pult, 
s čímž se ztotožnil i odvolací orgán, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, ve svém 
rozhodnutí č.j. SVS/2016/045821-G ze dne 28. 4. 2016. Z výše uvedeného a z logiky věci vyplývá, že 
musí jít o takové opatření, které“ zamezí bezprostřednímu kontaktu zákazníků s potravinami“ a „omezí 
i potenciální kapénkovou kontaminaci“. 
 

V souvislosti s výkladovými otázkami týkajících se nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 KVS Olomouc 
odkazuje na dokument „Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o 
hygieně potravin“, který byl vypracován Generálním ředitelstvím pro zdraví spotřebitele Evropské 
komise pro informativní účely a  jehož cílem je sloužit jako určité právně nezávazné interpretační vodítko 
pro provádění požadavků na hygienu potravin a pro související témata. 

      

S pozdravem 

MVDr. Aleš Zatloukal 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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