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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní
úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený
správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 247/2014 Sb.“) a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška č.410/2005 Sb.“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady ES 852/2004, o hygieně potravin
(dále jen ,,nařízení ES 852/2004“), ve věci změny v zápisu právnické osoby EDLiT Human o. p. s, Frýdecká
410, 739 61 Třinec, IČ: 02514028, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině Mateří
Doušky, s místem poskytované služby: Kaštanová 412, 739 61 Třinec, posoudila předložený návrh.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví,
v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 písm. b)
zákona č.247/2014 Sb. toto závazné stanovisko:
S předloženým návrhem právnické osoby EDLiT Human o. p., Frýdecká 410, 739 61 Třinec, IČ: 02514028,
zastoupené PhDr. Jarmilou Vrátnou - ředitelkou společnosti, ve věci změny v zápisu do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině Mateří Doušky, s místem poskytované služby Kaštanová 412, 739 61
Třinec, pro nejvyšší povolený počet 9 dětí

souhlasí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 28.08.2020 požádala právnická osoba EDLiT Human o. p. s, Frýdecká 410, 739 61 Třinec,
IČ: 02514028, zastoupená PhDr. Jarmilou Vrátnou – ředitelkou, Krajskou hygienickou stanici
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v souladu
s ustanovením § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb. o závazné stanovisko k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině.
Na místě samém je již provozována malá dětská skupina pro nejvyšší povolený počet 8 dětí. Pro poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině pro nejvyšší povolený počet 9 dětí by byly využívány shodné prostory, a to
samostatná šatna, herna/ložnice, herna/pracovna/jídelna, výdejna stravy, hygienické zázemí pro děti (2 dětská
WC, 2 dětská umyvadla napojena na společnou mísící baterii osazenou mimo dosah dětí, 1 sprcha), hygienické
zázemí pro personál, šatna personálu a úklidová místnost s výlevkou. Větrání denních místností, hygienického
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zařízení dětí je zajištěno přirozeně okny. Denní osvětlení je zajištěno přirozeně v okny, která jsou proti
případnému oslnění vybavena žaluziemi, umělé osvětlení je zajištěno soustavou zářivkových svítidel. Pro pobyt
a hru dětí venku jsou k dispozici veřejná hřiště v docházkové vzdálenosti a přilehlý les. Výdej stravy je zajištěn
prostřednictvím výdejního koutu, který je součástí herny/pracovny/jídelny dětí. Výdejní kout je vybaven
kuchyňskou linkou, myčkou, dřezem, pro osobní hygienu zaměstnanců je k dispozici umývadlo. Podlaha v části
výdeje stravy je omyvatelná (PVC). Strava je dovážena, příprava stravy je zajištěna smluvně. Provozní
a prostorové podmínky zařízení byly posouzeny jako dětská skupina pro nejvyšší povolený počet 8 dětí
souhlasným závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
č.j. KHSMS 44106/2016/FM/HDM ze dne 26.08.2016 a v rámci prováděného státního zdravotního dozoru je
zařízení pravidelně kontrolováno a jeho stav je vyhovující.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
se konstatuje, že uvedené prostory splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz, v nichž bude
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. a vyhláškou č. 410/2005
Sb. a dále zákonem č. 258/2000 Sb., nařízením ES 852/2004, a proto bylo vydáno výše uvedené souhlasné
závazné stanovisko spočívající ve změně v zápisu právnické osoby EDLiT Human o. p. s, Frýdecká 410, 739 61
Třinec, IČ: 02514028, zastoupené PhDr. Jarmilou Vrátnou - ředitelkou společnosti, do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině Mateří Doušky, s místem poskytované služby Kaštanová 412, 739 61
Třinec, pro nejvyšší povolený počet 9 dětí.
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