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S-KHSUL 5685/2019 

 

Žádost o poskytnutí informace – prodejna vín, bar a kavárna Litoměřice  

 
Dne 6. 2. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 6. 2. 2019 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. KHSUL 
5685/2019, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace: 
1. Zda na dokumentech „Sanitační řád a HACCP“ (důkaz k provozování restaurace  

společností Wine Food Klaret s.r.o.) musí být vydáno souhlasné stanovisko a pokud ano 
bylo takové souhlasné stanovisko vydáno?  

2. Zda společnost Wine Food Klaret s.r.o. podala na KHS žádost vedoucí k nápravě stavu, a to 
k vystavení závazného stanoviska jako povinného podkladu pro změnu užívání stavby na 
restauraci Stavebním úřadem? 

3. Byla ze strany KHS provedena v období 2016-2019 kontrola a s jakým výsledkem? Bylo při 
kontrole zjištěno, že je prováděna jiná činnost, než je povolena?  

4. Bylo KHS povoleno rozšíření sortimentu (činnosti) o provoz teplé kuchyně – restaurace? 
5. Je provozování restaurace společností Wine Food Klaret s.r.o. v souladu s platnou 

legislativou a se Souhlasem se změnou užívání stavby ze dne 17. 4. 2012? 
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona mu byla přípisem ze dne 13. 2. 2019   
č.j. KHSUL 6549/2019 poskytnuta požadovaná informace, kterou mu bylo sděleno k 
jednotlivým bodům žádosti: 

Ad. 1 
Dle nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin čl. 5 – Analýza rizika a kritické kontrolní body 
– provozovatel potravinářských podniků nemusí předkládat ke schválení systém HACCP a 
sanitační řád. Povinností provozovatelů potravinářských podniků je vytvořit a zavést jeden 
nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP a postupovat podle nich a potřebné 
dokumenty v rámci provádění státního zdravotního dozoru předložit příslušnému orgánu. 
 
Ad. 2:  
Dne 17.04.2012 byl vydán Městským úřadem Litoměřice - stavební odbor souhlas se změnou 
užívání stavby evidovaný pod č.j. 0025517/12/SÚ/jDu. Jako podklad pro vydání tohoto 
souhlasu vydala Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště 
Litoměřice, oddělení hygieny výživy závazné souhlasné stanovisko k PD ,,Prodejna vín, bar a 
kavárna – část objektu č.p. 233 na parc.č. 294, Litoměřice, změna užívání,, evidované pod č.j. 
KHSUL 40644/2012 dne 23. 03. 2012 a souhlasné závazné stanovisko ke kolaudačnímu 
souhlasu evidované pod č.j. KHSUL 11461/2012 ze dne 11. 04. 2012.  
Po těchto vydaných závazných stanoviscích se již Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí 
nad Labem, územní pracoviště Litoměřice, oddělení hygieny výživy nevyjadřovala k žádné 
žádosti o změnu užívání. 
 
 
 



Ad. 3: 
Provozovna spadá do dozorové kompetence Státní zemědělské potravinářské inspekce od roku 
2014 v rámci přerozdělování kompetencí v dozorové činnosti. 
V období od roku 2016 do 2019 byly provedeny Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Ústí 
nad Labem, územní pracoviště Litoměřice, oddělení hygieny výživy tři kontroly. 
První státní zdravotní dozor proběhl na základě oznámení o zahájení činnosti ze dne 26.09.2016 
evidované pod č.j. KHSUL 42903/2016. Dne 11. 10. 2016 bylo provedeno místní šetření. 
Zjištěny závady ve stavebně technickém stavu. Dne 07. 02. 2017 byla provedena opakovaná 
kontrola. Zjištěné závady odstraněny. Oznámení o zahájení činnosti po ukončení šetření 
předáno na SZPI, Ústí nad Labem. 
Třetí kontrola provedena na základě anonymního podnětu ze dne 09. 11. 2017, který byl přijat 
na oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Litoměřice, KHS Ústeckého kraje. Dne 10. 11. 
2017 bylo proveden státní zdravotní dozor. Místním šetřením bylo zjištěno, že provozovatel 
rozšířil nabízený sortiment bez podání písemného oznámení o významné změně v předmětu a 
rozsahu činnosti nejpozději v den této změny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících předpisů § 23, odst. 5). Provozovateli byla na místě kontroly 
uložena sankce.  
 
Ad. 4: 
Na KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem nebyla podána žádost provozovatele o 
posouzení rozšíření sortimentu pro stávající provozovnu. 
 
Ad 5: 
Nelze posoudit. Provozovna spadá od roku 2014 do dozorové kompetence SZPI, Ústí nad 
Labem. KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, oddělení hygieny výživy 
prováděla státní zdravotní dozor pouze v rámci svých kompetencí. 
 

Přípis byl žadateli zaslán dne 13. 2. 2019 zaslán na adresu trvalého pobytu, doručení vykázáno dne 14. 
2. 2019.  
  

Ústí nad Labem, 26. 2. 2019 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  

 

 
 
 
 


