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Váš dopis ze dne 3. prosince 2018
V Praze 18. prosince 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 3. prosince 2018, evidované pod ve věci zda

jednotlivé Krajské hygienické stanice provádí jakoukoliv kontrolu dostatečného počtu,

vybavení a údržby mobilních WC při konání venkovních kulturních akcí a zda mají pro tyto

kontroly nějaký legislativní podklad, Vám sděluji následující:

Krajské hygienické stanice, jako orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“)

mohou vykonávat pouze kontrolní činnost v rámci svých kompetencí daných zejména

ustanoveními § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími zákony

nebo nařízeními Evropské komise.

Co se týká kompetence OOVZ k vybavenosti zařízení (provozovny) záchody, je tato

legislativně ukotvena pouze pro výkony činností epidemiologicky závažných

(např. stravovací provozy a výroba potravin), a to z hlediska hygieny zaměstnanců.

Vybavenost provozoven z hlediska zákazníků řeší pouze stavební předpisy (např. § 44

odst. 5 a 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů) a kontrola této vybavenosti nemůže být prováděna OOVZ.
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Norma ČSN EN 161194, kterou ve své žádosti zmiňujete, je zaměřena na výrobce,

pronajímatele a nájemce WC kabin. Aby však byla závazná pro pořadatele kulturních akcí,

musela

by být převzata (formou citace nebo odkazu na normu) do právního předpisu,

který by reguloval pořádání těchto akcí.

S pozdravem
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