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Kontroly v zaříze ních poskytující s travovací s lužby v rekreačních 
oblastech LK 2008
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Česká Lípa Jablonec n/N Liberec Semily

Trvalé res taurace

Stánky

Opatření - počet

Sankce - počet 

  V Liberci 23. září 2008 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

KONTROLY STRAVOVACÍCH SLUŽEB A OBČERSTVENÍ V LK V LETNÍ SEZONĚ 2008 

Stejně jako v uplynulých letech i letos se pracovníci KHS LK odboru hygieny výživy v letních 
měsících zaměřili na dodržování požadavků předpisů na ochranu zdraví při poskytování 
občerstvení v rekreačních oblastech a to zejména sezónních restaurací, stánků a občerstvení 
v rekreačních oblastech, na místech využívaných ke koupání vč. sezónně nejnavštěvovanějších 
lokalit. Důvodem je skutečnost, že nedodržení těchto požadavků v kombinaci s teplým počasím a 
velkou kumulací návštěvníků může představovat zvýšené riziko vzniku a šíření alimentárního 
onemocnění. Ze zkušeností z uplynulých let je navíc zřejmé, že tyto provozovny často vznikají 

spontánně během sezony, v době 
velké návštěvnosti operativně 
rozšiřují sortiment či zvyšují objem 
výroby nebo jsou provozovány 
v prostorách, které pro tuto činnost 
nejsou dostatečně vybaveny. 
Kontroly byly prováděny za pěkného 
počasí, včetně odpoledních hodin a 
víkendů, kdy bylo možné 
předpokládat velkou návštěvnost.  

V období od počátku června do 
konce srpna bylo zkontrolováno 
celkem 170 provozoven.  
 
Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 
31 sankcí v celkové výši 52 500,- Kč        
(okres ČL 21/31 500 Kč, JN 4 000 
Kč, LB 4/8 000 Kč, SM 3/9 000 Kč).  

 

Zjišťované nedostatky - nedostatky v provozní a osobní hygieně, nedodržování dostatečného úklidu 
v prostorách stánku, nedodržování zásad při manipulace s potravinářskými odpady,  křížení  
pracovních ploch (např. nedůsledné oddělování pracovních ploch pro různé druhy zpracovávaných 
surovin), závady při skladování potravin (např. společné skladování takových potravin, které se mohou 
vzájemně kontaminovat, nedodržování skladovacích teplot ), případně závady při dodržování záručních 
lhůt. 
 
Současně bylo nařízeno celkem 11 opatření  * nařízení likvidace zjevně zdravotně závadných pokrmů  
(v souladu s § 84 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - okres Česká Lípa  5x, okres 
Liberec 2x, okres Semily 1x  * 2x nařízení sanitace v okrese Liberec (v souladu s § 84 písm. m) zák. č. 
258/2000 Sb) * okamžité uzavření provozovny (v souladu s § 84 písm. r) zák. č. 258/2000 Sb.) – okres 
Česká Lípa 1x.  
 

 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK  


