
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

377-77 Ž *Z 73 ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 26. října 2020

V Praze dne 9. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 26. října 2020, evidované pod č. j.: ve věci vysvětleni

a upřesněni informace o oficiálním dovozu balených přírodních minerálních (léčivých) vod

z Ukrajiny určených pro prodej jich na území ČR, konkrétně pak (cituji):

1) Chci potvrdit informace, že následující balené přírodní minerální vody Ukrajiny (viz

tabule mineralizace) jsou: slabě mineralizovaná (Vershina), silně mineralizované

(Luzhanska, Shayanska) a velmi silně mineralizované (Polyana Kupel-5, Polyana

Kvasova-8, Polyana Kvasova).

2) Mineralizace balených přírodních minerálních vod Ukrajiny, uvedená níže, neporušuje

standardy mineralizace balených přírodních minerálních vod povolených k prodeji

v České republice a lze je prodávat v České republice, za podmínku, že zdroje těchto

vod splňují požadavky na mikrobiologickou kvalitu vody.

3) Za jakých podmínek na obalu níže označených vod je možně použit označení "Léčivá

voda"?

4) Pro oficiální dovoz a prodej na území ČR balených přírodních minerálních (léčivých)

vod z Ukrajiny na jejich obalech určenému pro spotřebitele musí být uvedena

následující informace:

a.Označení a sídlo výrobce vody;

b.Označení minerální vody;

c.Objem a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky;

d.Číslo výrobní série;

e.Minerální doba trvanlivosti a doporučená doba použití;
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f. Upozornění na způsob skladování slovy: "Uchovávejte v chladu a chraňte před

přímým slunečním světlem".

g.Lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj využívá, a název zdroje (nebo jeho

označení);

h.Datum poslední komplexní analýzy a uvedení laboratoře, která tuto analýzu

realizovala; údaje o přírodních úpravách;

i. Obsah oxidu uhličitého;

j. Údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky balené přírodní

minerální vody, obsah oxidu uhličitého v g/l s označením laboratoře,

k.Klasifikace přírodních minerálních vod.

5) Pro identifikace označení zdroje balené přírodní minerální (léčivých) vody

z Ukrajiny na obalu je možně použit oficiální název zdroje ze seznamu zdrojů

přírodních minerálních (léčivých) vod Ukrajiny?

6) Informace o poslední komplexní analýzy zdroje přírodní minerální (léčivých) vody je

možně použit z akreditované laboratoře Ukrajiny, která tuto analýzu zdroje

v Ukrajině realizovala?

7) Vysvětlete, prosím, seznam nezbytných průvodních dokladů o kvalitě vody balené

přírodní minerální vody a balené léčivé vody z Ukrajiny pro jejich oficiální dovoz

a prodej v České republice;

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

Klasifikace mineralizace vod dle vyhlášky č. 423/2001 Sb. (vyhláška o zdrojích a lázních):

˗ Vershina - slabě mineralizovaná

˗ Luzhanska, Shayanska - silně mineralizovaná

˗ Polyana Kupel-5 - silně až velmi silně mineralizovaná

˗ Polyana Kvasova-8, Polyana Kvasova - velmi silně mineralizovaná

Ad dotaz č. 2)

Mineralizace je velmi obecný pojem a z uvedeného nelze posoudit celou škálu

chemických vlastností souvisejících s mineralizací (tedy obsahem jednotlivých iontových

příměsí směsi). Například součástí je kontrola antropogenního znečištění minerálních vod,

která musí být provedena Referenční laboratoří přírodních léčivých zdrojů.

Ad dotaz č. 3)

Nelze. Česká legislativa nezná pojem léčivá voda a v případě, že by výrovce chtěl

na obalu uvádět „léčivá voda“ musí se obrátit na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

a projít certifikací léčivého přípravku.
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Ad dotaz č. 4)

Kontrola informací uvedených na obalu je otázkou jiného subjektu než Ministerstva

zdravotnictví. Celá problematika označování minerálních vod spadá do kompetence

Ministerstva zemědělství, potažmo SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

Ad dotaz č. 5)

Ano, nicméně, jak je uvedeno výše, léčivé vody nelze do ČR dovážet bez registrace

Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Ad dotaz č. 6)

Je otázkou, k jakému účelu má být komplexní analýza využita. Pokud má být analýza

využita za účelem vydání certifikátu Českým inspektorátem lázní a zřídel – tedy

ministerstvem zdravotnictví, pak je zapotřebí komplexní analýza provedená Referenční

laboratoří přírodních léčivých zdrojů.

Ad dotaz č. 7)

Česká republika vyžaduje, aby případný žadatel o certifikát ve smyslu § 36 odst. 2 zákona

č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) splnil všechny podmínky kladené na uživatele zdrojů

přírodních minerálních vod užívaných na území České republiky. Pokud se má tedy jednat

o uznání přírodní minerální vody s následným vydáním certifikátu, je po žadateli

požadováno naplnění všech předpokladů, které jsou požadovány po uživatelích

minerálních vod v ČR. Tyto podmínky jsou specifikovány v § 6 lázeňského zákona, dále

v § 10 lázeňského zákona a přiměřeně je nutné zajistit též vymahatelnost plnění dle § 16

téhož zákona.

Obecně mi pak dovolte Vás upozornit, že podání žádosti nezakládá právo na vydání

takového certifikátu, neboť zákon v § 36 odst. 2 specifikuje, že ministerstvo tento může

vydat.

S pozdravem

Eleklrumrk; »mw

Ccmmál .mmm „77.777

šša Jmłm Mgr ummnmumx vyu m.s7g„u.77ąw.77mc

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz
Eleklrumrk; »mw

Ccmmál .mmm „77.777

Mg'

\'ma Pwswgnumąuunkdc Hmm. 7772727 772724


