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Váš dopis ze dne 22. listopadu 2019

V Praze dne 4. prosince 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupy k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Vážený pane,

kVámí podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 27. listopadu 2019, evidované

ve věci

- zda existuje zákon, vyhláška či jiné nařízení, zakazující užívání hliníkových

příborů a hrnců v kuchyni, v kladném případě informaci, od kdy platí a kopii její

podstatné části, která se zabývá příbory a kuchyňskými potřebami z hliníku;

- sdělení, zda existuje vyhláška obecně o škodlivosti hliníku, případně jiné nařízení,

ať už na národní či evropské úrovni a v kladném případě kopii takovéto informace

sděluji následující:

Zákaz použití nádobí vyrobeného z hliníku není nikde stanoven. Obecně totiž nelze

tvrdit, že hliníkové nádobí je zdravotně závadné.

Doplňuji, že jako každý jiný výrobek určený pro styk s potravinami musí být i v případě

hliníkového nádobí splněny požadavky, které zajišťují jeho zdravotní nezávadnost.

V případě předmětů určených pro styk s potravinami je nutné věnovat pozornost typu

potravin, se kterými hliníkový výrobek přichází do styku.
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Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk

s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, stanoví

v§ 17 ve spojení s přílohou č. 8 požadavky na výrobky z kovových materiálů. Příloha

č. 8 uvádí, že hliník a jeho slitiny (podle odstavců 1.3 a 1.4, poznámka 1) mohou být

použity jen tam, kde přijdou do styku s potravinami, s vyloučením silně kyselých potravin

(tj. pH < 3,7), po dobu nepřesahující 4 hodiny, přičemž toto omezení se nevztahuje

na suché potraviny. V ostatních případech musí být hliníkové předměty přicházející

do styku s potravinou opatřeny vhodnou povrchovou úpravou specifikovanou ve výše

uvedené vyhlášce.

Výše uvedenou vyhlášku č. 38/2001 Sb. Vám pro informaci přikládám v příloze tohoto

dopisu, a to včetně její zmiňované přílohy č. 8.

S pozdravem

Příloha:

Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk

s potravinami a pokrmy (včetně přílohy č. 8)
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