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Stanovisko Vědecké rady ČLK k pozměňovacímu návrhu ve věci
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích (sněmovní tisk č. 687)
Dne 23.12.2015 byl rozeslán poslancům PSP ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, evidován jako sněmovní tisk č. 687. Návrh zákona se
nyní nachází ve fázi před 3. čtením poté, co bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Za
zásadní z těchto pozměňovacích návrhů považujeme zejména ten, který omezuje kontrolu krajských
hygienických stanic ve stravovacích službách pouze na školní jídelny, zařízení zdravotních a
sociálních služeb, služby péče o dítě v dětské skupině a věznice.

Vědecká rada ČLK vyjadřuje svůj nesouhlas s takovým odnímáním
kompetencí hygienické službě ve stravovacím sektoru, a to z následujících
důvodů:
 Pozměňovací návrh přináší zásadní snížení úrovně ochrany zdraví spotřebitelů zejména před
alimentárními nákazami, jako jsou stafylokoková enterotoxikoza, úplavice nebo žloutenka
typu A, tedy onemocnění, jejichž zdrojem je člověk. Efektivní prevence zajišťovaná dosud
zdravotnickými orgány vyloučením cca 2000 osob ročně, se pozměňovacími návrhy přenáší
do pozdní represe spočívající v řešení až nastalého poškození zdraví nebo epidemie;
 Ohrožení zdraví spotřebitelů přinese také neefektivita dozoru, když do provozoven pod
dozorem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen SZPI) budou zdravotnické
orgány nadále docházet ke kontrole nad pitnou vodou, zákazem kouření a dalšími faktory,
případná zjištění týkající se potravinového práva však budou moct jen předat k řešení SZPI,
aniž by mohly zasáhnout;
 Dojde o rozmělnění kontroly a odtržení zdravotnických orgánů od provozoven, což ztíží
přijímání následných protiepidemických opatření;


Naroste byrokratická zátěž podnikatelů pod dozorem SZPI tím, že tam, kde dosud KHS
vykonaly dozor ze všech zákonných hledisek (od vstupních surovin až po dodržování zákazu
kouření ve stravovacích službách) bude nyní SZPI kontrolovat jen menší část těchto hledisek
a zbytek bude nadále náležet dozoru Krajské hygienické služby (dále jen KHS). I to bude
provozovatele nedůvodně zatěžovat a přinášet další náklady státního rozpočtu;
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Zdravotnické orgány mají podle návrhu dozírat jen nad stravováním „citlivých“ osob (jako
jsou děti, pacienti nebo vězni), a provozovatelé takových stravovacích služeb mají splňovat
vyšší požadavky. Pozměňovací návrh tak vychází z nerovnosti subjektů, které dosud mají
rovné postavení i povinnosti.

 Argumentace užitečností kontroly SZPI nad stravovacími službami proto, že SZPI již
kontroluje potravinářskou výrobu, dovoz a distribuci potravin, není racionální. Provozovatelé
stravovacích služeb jsou odběrateli potravin a tyto potraviny by měly být při dodávce do
stravovacích služeb primárně bezpečné. Tedy jejich bezpečnost by měla být zajištěna před
dodávkou do provozoven stravovacích služeb.

Vědecká rada ČLK vyzývá předkladatele, aby svůj pozměňovací návrh vzal
zpět, a pokud se toto nestane, tak poslance PSP ČR, aby tento pozměňovací návrh
svým hlasováním odmítli.
V Praze dne 17. března 2016

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
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