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všem ředitelům KHS

V Praze dne 7. 7. 2020 
Č. j.: MZDR 27560/2020/OVZ
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Oznamovací povinnost výrobců, dovozců a provozovatelů potravinářských podniků 
materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Vážená paní ředitelko, 
Vážený pane řediteli,

zákonem č. 205/2020 Sb. byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do § 26 
(odst. 5 a 6) byla vložena oznamovací povinnost výrobců a dovozců materiálů nebo 
předmětů určených pro styk s potravinami, rovněž tak oznamovací povinnost 
provozovatelů potravinářských podniků používajících ve svém potravinářském podniku 
materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobili nebo které dovezli.

Výše uvedená povinnost pro dotčený subjekt spočívá v písemném oznámení zahájení, 
změny nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených 
pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušné 
krajské hygienické stanici). V tomto oznámení uvede dotyčný subjekt podnikající fyzická 
osoba své jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí 
nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo 
nebo registrační číslo u zahraniční osoby. Právnická osoba v oznámení uvede obchodní 
firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží 
materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační 
číslo u zahraniční osoby.
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Lhůty pro splnění oznamovací povinnosti jsou upraveny následujícím způsobem:

1/ V čl. II odst. 1 zákona č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, se upravuje přechodné období 
pro výrobce a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami 
a provozovatele potravinářských podniků, kteří zahájili výrobu nebo dovoz 
materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami PŘEDE dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona takto:

„Výrobce a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a provozovatel 
potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kteří zahájili výrobu nebo dovoz 
materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, jsou povinni učinit oznámení podle § 26 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.".

Pro tyto subjekty nastává uvedená povinnost dnem 1. 5. 2020 s přechodným 
obdobím, které končí 1.11. 2020 (zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 21.4. 2020, 
účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení - tj. 
1. 5. 2020, od tohoto data se počítá přechodné období v délce 6 měsíců).

2/ Pro ostatní subjekty lhůta pro splnění oznamovací povinnosti přímo vyplývá 
z ustanovení odstavců 5 a 6 § 26 zákona č. 258/2000 Sb.:

„Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen 
písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo 
předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti 
nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.... Povinnost stanovená v odstavci 
5 se obdobně vztahuje na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém 
potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které 
vyrobil nebo dovezl. “.

Subjekty, které zahájily výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro 
styk s potravinami PO dni nabytí účinnosti zákona č. 205/2020 Sb. (tj. dne 1. 5.
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2020), provedou písemné oznámení do 7 dnů ode dne, kdy výše popsané 
skutečnosti nastaly.

Dotazy, které již MZ obdrželo:

1/ Týká se oznamovací povinnost také malých provozoven typu cukrárna, řeznictví apod.?

Provozovatel potravinářského podniku má oznamovací povinnost, (JEN) pokud 
používá materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo 
dovezl (tak, jak je uvedeno v § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). Podle § 2 odst. 13 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za dovozce 
se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která uvede na trh nebo do oběhu 
výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku 
na trh nebo do oběhu zprostředkuje (...).

Výše uvedených malých provozoven se notifikační povinnost týká, jen pokud 
příslušný materiál nebo předmět samy vyrobí nebo ze země mimo Evropskou unie 
samy dovezou a používají je v rámci svých provozů nebo dále je distribují.

2/ Týká se oznamovací povinnost také vzorků zdarma?

Podle čl. 3 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin, se „uváděním na trh“ rozumí držení materiálů a předmětů 
za účelem prodeje, včetně jejich nabízení k prodeji nebo jiné formě převodu, 
úplatného nebo bezúplatného, jakož i prodej, distribuce a jiné formy převodu jako 
takové.

Pokud dotyčný subjekt sám vyrábí či dováží ze země mimo Evropskou unii např. 
vzorky zdarma, je povinen tuto skutečnost oznámit, i když se jedná o bezúplatný 
převod.

3/ Týká se oznamovací povinnost subjektu, který nakoupí materiály nebo předměty 
pro styk s potravinami u dodavatele sídlícího v Evropské unii?
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Pokud subjekt nakoupí materiál nebo předmět určený pro styk s potravinami 
od dodavatele v Evropské unii (tedy od DISTRIBUTORA), oznamovací povinnost 
nemá (viz § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Formulář pro podnikatelské subjekty

Zákon předepisuje písemnou formu oznámení, avšak již nestanovuje konkrétní podobu 
tohoto hlášení (např. formou tabulky či formou textu), ani konkrétní způsob zaslání 
oznámení (např. poštou, datovou schránkou, e-mailem). V zájmu maximálního usnadnění 
splnění této povinnosti byl vypracován pro podnikatelské subjekty formulář, který 
naleznete v příloze. Je zamýšlen k usnadnění hlášení, jeho použití však není povinné.

S pozdravem

/

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 
náměstkyně ministra pro podporu a ochranu 
veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

Příloha: Formulář
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 130222784-186593-
200709092102, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
9.7.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eliška Slámová

130222784-186593-200709092102

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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