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Počet kontrol dle typu provozovny za 1. čtvrtletí 2008
v Libereckém kraji
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Česká Lípa Jablonec
nad Nisou

Liberec Sem ily

Státní zdravotní dozor v provozovnách spole čného stravování                               
v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2008

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opat ření

Sankce  v provozovnách spole čného s travování 
v 1. čtvrtle tí 2008 v LK

Sem ily
105 000 Kč

Liberec
37 000 Kč

Jablonec n/N
22 000 Kč

Česká Lípa
36 500 Kč

V Liberci 9. května 2008 

 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2008 

Kontrolní činnost v provozovnách společného stravování je prováděna podle plánu kontrolní činnosti, 
dále na základě výsledků předchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace a konkrétních 
podnětů. Minimální četnost kontrol jednotlivých typů provozoven vyplývá z kontrolního plánu a je 
závislá na míře rizika, souvisejícího s prováděnou činností. V některých případech je třeba 

s přihlédnutím 
k rizikovému sortimentu, 
používaným technologiím, 
rozsahu činnosti, cílové 
skupině strávníků a 
výsledků předchozích 
kontrol četnost navýšit.  

 

 

 

V prvním čtvrtletí roku 2008 bylo 
v Libereckém kraji zkontrolováno 490 
provozoven společného stravování. 
V celkem 67 z nich byly shledány 
nedostatky. Ve 32 provozovnách bylo 
odstranění nedostatků uloženo formou 
vymahatelných opatření – 10x nařízení 
sanitace, 15x nařízení likvidace pokrmů, 2x 
zákaz používaní nejakostní vody, 2x zákaz 
výkonu činnosti a 3x nařízení pozastavení 
provozovny.  

Za 1. čtvrtletí bylo v LK uloženo 67 pokut 
v celkové výši 200 500,- Kč.  

Nejčastěji zjišťované závady se často opakují - 
týkají špatné manipulace s potravinami, 
nedodržování zásad správné hygienické praxe při 
manipulaci s pokrmy, špíny a nepořádku 
v provozovnách, nedostatků při zajištění pitné 
vody, nedostatků v podání důkazu o zavedení 
postupů na principu kritických bodů (HACCP), 
jejichž smyslem je ochrana zdraví spotřebitelů 
cestou provádění preventivních postupů, které 

dokazují, že si provozovatel uvědomuje rizika spojená s jeho činností a má tato rizika pod kontrolou.  
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Předměty běžného užívání – v 1. čtvrtletí 2008 bylo provedeno 14 kontrol u výrobců a v tržní 
síti. Byl prošetřen výskyt celkem 20 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) a 

provedena kontrola stažení 6-ti nebezpečných výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR 
z trhu. Žádný z těchto nebezpečných výrobků nebyl v tržní síti LK zachycen. Byla uložena jedna 
pokuta ve výši 4 000,- Kč za distribuci kosmetického prostředku, který nebyl s ohledem na svoji 
povahu a použití označen.  
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK                   


