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V Liberci 27. ledna 2016 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ VE 4. ČTVRTLETÍ 2015 

Za poslední čtvrtletí roku 2015 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 157 

kontrol.  Od začátku roku je to celkem 1065 kontrol.  

V 6 případech bylo odstranění 

nedostatků uloženo formou 

vymahatelného opatření, konkrétně 
nařízení znehodnocení nebo likvidace 

potravin - 1x, nařízení sanitace – 2x,  3x 

zákaz používání nejakostní pitné vody. 

Za zjištěné nedostatky bylo ve 

sledovaném období v LK uloženo 17 

pokut v celkové výši   110 000,- Kč.   

 

Nejčastěji shledávané nedostatky – nesplnění obecných 

požadavků na potravinářské prostory nebo prostory pro 

manipulaci s potravinami (zejména vybavení), nedodržování 

požadavků na hygienu provozu, nesplnění povinnosti 

v souvislosti se zásobováním provozovny pitnou vodou, 

nedodržení povinnosti na zavedení postupů na zásadách 

HACCP, závady v označení provozoven v souladu se 

zákonem č. 379/2005 Sb. (kuřácké prostory).   

Předměty běžného užívání – v posledním čtvrtletí roku 2015 

bylo provedeno 27 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 64 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 55 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 29 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 36 výrobků vyhlášených hlavním 

hygienikem ČR jako nebezpečné. Jednalo se převážně o hračky a výrobky pro děti do 3 let – panenky, 

zvířátka, zbraně, přívěsky k zaplétacím gumičkám a WC prkénka, obsahující v některých svých měkčených 

částech nadlimitní množství esterů kyseliny ftalové; o kosmetické přípravky – lepidla na plastové nehty, 

která obsahovala zakázanou látku dibutylftalát;  o gely, krémy, šampóny, make-up, parfémy, na kterých 

nebyla uvedena odpovědná osoba a dále o  melaminové a polyamidové nádobí - misky, ze kterého se 

uvolňoval formaldehyd a primární aromatické aminy.  

V tržní síti LK bylo zachyceno celkem 37 těchto nebezpečných výrobků. Jednalo se o melaminové misky či 

talíře a několik druhů mastí. Tyto výrobky byly okamžitě staženy z prodeje. Provozovatelům bylo ve 

sledovaném období uloženo celkem 11 sankcí ve výši 59 000,- Kč.  

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK   


