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Počet kontrol dle typu provozovny za 2. čtvrtletí 2008
v Libereckém kraji
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Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování 
v Libereckém kraji v 2. čtvrtletí 2008

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opatření

V Liberci 7. srpna 2008 

 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 2.ČTVRTLETÍ 2008 

V druhém čtvrtletí letošního roku bylo pracovníky KHS LK zkontrolováno celkem 501 provozoven 
společného stravování (okres Česká Lípa – 126, okres Jablonec n/N – 96, okres Liberec – 180, okres 
Semily – 99). Kontrolní činnost v provozovnách společného stravování je prováděna podle plánu 
kontrolní činnosti, dále na základě výsledků předchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace a 
konkrétních podnětů. Oproti prvnímu čtvrtletí narostl ve všech okresech počet kontrol 
v provozovnách rychlého občerstvení , což souvisí se zahájením letní turistické sezony, obdobím 
poutí a jarmarků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci kontrol bylo z provozoven společného stravování odebráno celkem 75 vzorků – cukrářský 
výrobek 25x, studený pokrm 7x, teplý pokrm 7x, zmrzlina 6x, stěry z prostředí + syrová vejce 30x). 
Pouze 2 vzorky nevyhověly požadavkům nařízení Evropské komise o mikrobiologických kritériích 
pro potraviny. 
V  24 provozovnách bylo odstranění nedostatků uloženo formou vymahatelných opatření – 11x 
nařízení sanitace, 9x nařízení likvidace pokrmů, 1x zákaz používaní nejakostní vody a 3x nařízení 
pozastavení činnosti. 

Za 2. čtvrtletí bylo v LK uloženo 47 pokut 
v celkové výši 140 500,- Kč.  

Zjišťované závady se často opakují – špatná 
manipulace s potravinami – společné 
skladování potravin, které se mohou vzájemně 
kontaminovat, křížení neslučitelných 
pracovních postupů,   nedostatky v provozní 
hygieně,  nedostatky v  podání důkazu o 
zavedení postupů na principech HACCP 
(systém kritických bodů) – postupy jsou často 
zavedeny pouze formálně. 
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Předměty běžného užívání – ve 2. čtvrtletí 2008 bylo provedeno 72 kontrol u výrobců a 
v tržní síti. Byl prošetřen výskyt celkem 22 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 7 nebezpečných výrobků vyhlášených hlavním hygienikem 
ČR z trhu. Žádný z těchto nebezpečných výrobků nebyl v tržní síti LK zachycen.  
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK                   


