


 K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 74/6,  779 11  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 
V Olomouci dne 7. 4. 2017 

Č. j.: KHSOC/08955/2017/OC/HDM 
Sp. značka: KHSOC/08955/2017  
Vyřizuje: Marcela Maťátková (tel. 585 719 283) 
 
 
 
Adresát 
Petra Palíková 
Uničovská 92 
785 01 Šternberk 
petra.palikova@centrum.cz 
 
 
 
Poskytnutí informací povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Dne 31. 3. 2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, (dále jen ,,KHS“), doručena prostřednictvím sítě 
elektronických komunikací (e-mailem) Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete podání informace týkající se společnosti Scolarest - zařízení školního stravování 
spol. s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 107 00 Praha 7, IČO: 25607341, a to v rozsahu zda byla 
věnována zvýšená pozornost těmto zařízením a zda byly provedeny další kontroly, na které je 
odkazováno ve zprávě KHS ze dne 7. 12. 2016 č. j.: KHSOC/23584/2016/OC/HDM, včetně 
toho jak tyto následné kontroly byly ze strany KHS vyhodnoceny. 
 
K žádosti  o poskytnutí informací Vám KHS sděluje následující: 
 

V období od 20. 9. 2016 do 24. 11. 2016 byla KHS provedena rozsáhlá kontrola plnění 
právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hygieny potravin 
v provozovnách školního stravování ve Šternberku provozovaných společností Scolarest -  
zařízení školního stravování spol. s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 107 00 Praha 7, IČO: 
25607341, (dále jen „provozovatel“), spojená s odběrem vzorků pokrmů k senzorickému 
vyšetření s posouzením akreditovanou laboratoří. Nedostatky zjištěné při kontrole byly 
s provozovatelem řešeny ve správním řízení uložením sankce. 
   

Dne 27. 3. 2017 byla KHS u provozovatele ve školní jídelně -  vývařovně, 
Komenského 44, Šternberk, zahájena kontrola za účelem ověření odstranění nedostatků 
zjištěných při výše uvedené kontrole zahájené dne 20. 9. 2016. Během kontroly dne 27. 3. 
2017 byly odebrány vzorky pokrmů připravovaných v kontrolované provozovně 
k senzorickému vyšetření. Další odběry pokrmů budou pokračovat v rámci zahájené kontroly 
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v namátkových termínech. Kontrola bude ze strany KHS ukončena a vyhodnocena po 
obdržení výsledků laboratorních vyšetření všech odebraných vzorků.   

 
  
otisk úředního razítka 
                                                                                Marcela Maťátková 
                                                   vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Olomouc 

 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. KHS – spis 
2. petra.palikova@centrum.cz 

 


