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Sdělení odložení žádosti 0 poskytnutí informace dlc § 14 odst, 5 písm. ) c zák. č. 106 /1999 Sb., o

svobodném přístupu l! informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdrm otní ústav obdržel dne 26, října 2020 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k in formacím, v e znění pozdějších předpisů (dále jen „lrifL“).

K Vašim ve znění:
požadavkům

1) Chci po: vrdir infomzace, že následující
balené přírodní minerální

vody Ubąiíny (viz tabule

minumlizace níže) jsou: .slabé mincmlízavtmá (Vershina) silně mineralizavané (Luzhanska, Shayanska) a

velmi silne' mineralizovrmé (Í'olyana KupeI-S, PaIyana Kvaxnva-ů, I 'ul yana Kvasova).

2) Minerulizace balených přírodních minerálních vad Ukrajiny, uvedená níže, neporušujc standardy

mineralizace balených příradn ich minerálních vad povolen y'ch k prodeji v Ceské republice a lze/'e prodávat v

České
republika za podmínku, že zdroje těchto vadky ”požadav . Il splnil na mikrobiologie/:au kvalitu vodył

3) Zn jakých podmínek na obalu níže označených vod je možné použil označení ”Léčivá voda "?

Tabule minerulizace přírodních minerálních vod Ukrajiny.
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1; Pro „nem/ni dovoz u pradqi na území ČR biz/mých přírodních minerálních (léčivých)
vad

Ukrajiny na je/lcll

obalech určenému
pro .tpalřebilzle mim' být uvedena náxledujíci informace:

Označení a sídlo výrobce vody;

Označení minerální vady;

Objem u přípuxlné záporné hmolnuxlní a objemové odchylky;

Čísla výrobní série:

Minerální dubu [Wanlívawi a dnpumeemi doba použití.

Upnzamění na zpúmb .vkladování Jlmys ”Uchovávejte chladu u chrařlle předpřimým xltmečním Xvěl/em ".

Lnkalilu Kubec nebo múla), kde su zdm/ využívá, u název :dm/e (nebnjehl/ oznaűení):

Datum a uvedení která tuto uposlední kampzexni „ma/ya laboratoře, analýzu realizovala, údaje přírodních

úpravách;

Qbsah
uxidu uhličitého,

Uda/ 0 analytickém xlnžení udávají/u' Mara/denních xložky balené přírodní minerální volá”, ubmh and“

uhličitého v g/I s označením laboratoře,

Klasifikace přírodních minerálních vad

2) Fm identifikace označení :dmje
balené přírodní minerální (léčivých) voaÍV z Ukrajiny na obalu je možné použít

oficiální název zdmit: z Seznamu :dm/'12 přírodních íninerálninh (léčivých) vad Ukrajiny?

3) Injormate 0 posledni' kompími analýzy :mne přírndm' minerální (Iéłiwích) vody je "tažné použil v,

akrediruvuné laboratoře Ukrajiny, která mm nnníýzn zdroje v Ukrajině realizuvala?

seznam dokladů kvalitě balené minerální u4) Vywe'tletz, prmím, nezbytných průvodních vody přírodní vody

hulmé lěčlvl vody Ukrajiny pro lLT/M'h oficiální dava: a pmtliy' v Čau/w' republice

že uvedené do Státního zdravotního ústavu. Státní zdravotnísdělujemc, výše nespadá působnosti

ústav dlc ustanovení 'š 2 ndst. 1 TuÍZ
jc jake povinný subjekt povinen poskytovat informace vztahující se

k jeho působnosti, která je uvedena v § 86 zákona č, 258/ 2000 Sb, 0 ochraně veřejného zdraví a 0

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepísú.

S ohledem na výše uvedené se v souladu s § 14 odsl. 5 písm. C)
Ina Vaše žádost odkládá.

Na d rám er výše uvedenéhm si Vá s dovolujeme ndkíwur na:

Státní zemědělská av rámci uvádění na značenípotravinářská inspekce (V výrobku trh, apod.)

.Ministerstvo zdravotnictví konkrétně Ceský inspektorát lázní n zřídel (V rámci osvědčení zdrojů

přírodních minerálních \'0d z Ukrajiny, aby mohly být tyto vody uvedeny' na [th v EU),

Vaši žádost ze dne 29. 10. SZ Závěreviduj eme duplícímč 2020, pod ai. U/12238/2020. jc proto totožný.
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