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V Liberci 2. května 2017 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ A NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO 

UŽÍVÁNÍ V 1. ČTVRTLETÍ 2017 

Za první čtvrtletí letošního roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 

200 kontrol. Z tohoto počtu bylo 116 plánovaných a dále mj. 24 na základě podnětů občanů, 6 v souvislosti 

s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 35 na základě ohlášení zahájení činnosti a 7 ke 

kontrole odstranění závad.  

 

 

Ve sledovaném období byl 3x 

uložen zákaz používání 

nejakostní pitné vody. Za 

zjištěné nedostatky bylo 

uloženo 20 pokut v celkové 

výši 84 000,- Kč.   

 

Parametry v nichž byly nejčastěji shledávané nedostatky  nedodržování postupů na zásadách HACCP 

 obecné požadavky na potravinářské prostory (např. 

nedostatečné vybavení, neodpovídající skladovací prostory 

apod.)  požadavky na hygienu provozu (většinou 

nedodržování zásad provozní hygieny)  požadavky na 

stav, konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami 

(zejména neudržování předmětů a zařízení např. v kuchyni 

v dobrém stavu a v čistotě)  zásobování pitnou vodou  

ochrana potravin před kontaminací, manipulace, křížení 

činností.   

Předměty běžného užívání – v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno 56 kontrol u výrobců, dovozců 

a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace                       

a značení dozorovaných výrobků.  

Dále bylo v tržní síti provedeno 23 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 31 výrobků, které 

byly předmětem hlášení RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products – „systém rychlého 

varování“ – hlášení o výskytu nebezpečných spotřebitelských výrobků nepotravinářského charakteru v 

tržní síti EU). V tržní síti LK nebyl nalezen žádný takový výrobek.  

Dalších 33 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 48 výrobků vyhlášených hlavním 

hygienikem ČR jako nebezpečné. Jednalo se převážně o kosmetické přípravky (nesplnění požadavků právních 

předpisů na značení); výrobky přicházející do styku s potravinami - melaminové nádobí a náčiní (uvolňování 

formaldehydu a melamin), skleničky a dětské porcelánové sady (z okraje pro pití se uvolňovalo olovo a kadmium), 

sáček na zdobení (uvolňování primárních aromatických aminů); hračky - panenky a zvířátka (nadlimitní množství 

esterů kyseliny ftalové v měkčených částech); potravinové fólie, pečící papír a alobal (neuvedení odpovědná osoby). 

V tržní síti LK bylo zachyceno celkem 1324 zmíněných nebezpečných výrobků, tyto byly okamžitě 

staženy z prodeje. Provozovatelům bylo uloženo 8 pokut v celkové výši 44 000,- Kč. 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


