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Po et kontrol dle typu provozovny za 2. tvrtletí 2015
v Libereckém kraji
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Státní zdravotní dozor v provozovnách spole ného stravování                               
v Libereckém kraji v 2. tvrtletí 2015
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Po et opat ení

V Liberci 28. ervence 2015 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLE NÉHO STRAVOVÁNÍ V 2. TVRTLETÍ 2015 

Ve druhém tvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách spole ného stravování 329 
kontrol.  Od za átku roku je to celkem 594 kontrol.  

V 12 p ípadech bylo odstran ní nedostatk  uloženo formou vymahatelného opat ení, konkrétn  na ízení 
znehodnocení nebo likvidace potravin - 7x, na ízení sanitace – 3x,  1x zákaz používání nejakostní pitné vody a 
1x pozastavení výkonu innosti na dobu 2 dn . Za zjišt né nedostatky bylo ve sledovaném období v LK 
uloženo 23 pokut v celkové výši   89 000,- K .   
Nej ast ji shledávané nedostatky - neudržovaný stavebn  technický stav provozovny a nedostate né 
vybavení výrobních prostor, závady p i skladování potravin (nap . skladování neslu itelných potravin dohromady 
nebo nedodržování skladovacích podmínek stanovených výrobcem), p ekro ení doby použitelnosti, nedodržování 
zásad provozní hygieny (tj. nedostate ný úklid provozovny, za izovací p edm ty a povrchy za ízení p icházející do 
styku s potravinami neudržovány v istot ),  nezavedení postup  na zásadách HACCP nebo jejich 

nedodržování.  
edm ty b žného užívání – ve druhém tvrtletí 

letošního roku bylo provedeno 44 kontrol              
u výrobc , dovozc  a v tržní síti, kdy kontroly 
byly zam eny zejména na ov ení správnosti 

íslušné dokumentace a zna ení dozorovaných 
výrobk .  

Dále bylo v tržní síti provedeno 64 šet ení, p i nichž 
byl ov ován výskyt celkem 43 výrobk , které byly 

edm tem hlášení RAPEX (Rapid Alert System for 
Non-Food Products – „systém rychlého varování“ – 
hlášení o výskytu nebezpe ných spot ebitelských výrobk  
nepotraviná ského charakteru v tržní síti EU).                
V tržní síti LK nebyl nalezen žádný takový výrobek.  

Dalších 53 šet ení bylo provedeno za ú elem kontroly stažení z trhu 38 výrobk  vyhlášených hlavním 
hygienikem R jako nebezpe né. V tržní síti  LK bylo zachyceno 35 kus  t chto nebezpe ných výrobk  
(hra ky – panenky, zví átka obsahující v n kterých svých m ených ástech nadlimitní množství ester  kyseliny 
ftalové;  kosmetické p ípravky - koupelové soli, gely; v n kterých p ípadech nedohledatelná tzv. odpov dná osoba, 

tské vlh ené ubrousky zn. Papilion – obsahující ve svém složení látku, která m že negativn  ovliv ovat innost 
štítné žlázy).  Všechny nalezené výrobky byly okamžit  staženy z prodeje. 

Zuzana Balašová 
tisková mluv í KHS LK   


