
Upozornění pro provozovatele stravovacích služeb 
 
Podle článku 6 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 
potravin, Úř. věst. L 139 a § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je každý  provozovatel  
potravinářského  podniku,  resp.  osoba,  která  provozuje  stravovací  službu  (  včetně  
provozovatelů  pivnic,  kaváren,  cukráren  atd.  ),  povinna  nejpozději  v  den jejího zahájení 
písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví: 
 
• den zahájení činnosti 
• její předmět  
• rozsah stravovacích služeb 
• umístění provozovny nebo provozoven 
 
Oznámení se podává i v případě jakékoli významné změny činnosti.  
 
Provozovatel potravinářského podniku, resp. osoba provozující stravovací služby má také 
povinnost oznámit den ukončení činnosti, resp. uzavření existujícího potravinářského závodu. 
 
Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu. 
 
Fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů uvede obchodní firmu 
a bydliště. 
 
Stravovací službou se přitom rozumí výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich 
podávání v rámci provozování hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob 
vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci 
zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání 
občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. 
 
Pokrmem je potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo 
ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací 
služby. 
 
Kam mají provozovatelé stravovacích služeb ohlásit činnost upravuje ustanovení § 100c) odst. 2 
zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že oznámení podle § 23 odst. 4 zákona 
předloží osoba, která hodlá poskytovat stravovací službu, krajským hygienickým stanicím v 
místech, kde má jednotlivé provozovny. 
 
V rámci Zlínského kraje se jedná o tato pracoviště: 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlíně 
Havlíčkovo nábřeží 600 
760 01 Zlín 



 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlíně 
Územní pracoviště Kroměříž 
Havlíčkova 793/12 
767 01 Kroměříž 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlíně 
Územní pracoviště Uherské Hradiště 
Františkánská 144 
686 01 Uherské Hradiště 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlíně 
Územní pracoviště Vsetín 
4. května 287 
755 01 Vsetín 
 
Ke splnění oznamovací povinnosti dle článku 6 odst. 2  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Úř. věst. L 139, a § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, lze využít přiložený tiskopis. 
 
Výše uvedená oznamovací povinnost se nevztahuje na osobu, která hodlá provozovat stravovací 
službu v jiných zařízeních stravovacích služeb, s výjimkou stálých a sezónních stánků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


