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Počet kontrol dle typu provozovny za 4. čtvrtletí 2008
v Libereckém kraji
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Státní zdravotní dozor v provozovnách spole čného stravování                               
v Libereckém kraji v 4. čtvrtletí 2008

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opat ření

V Liberci 2. února 2009 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 4.ČTVRTLETÍ 2008 

V posledním čtvrtletí roku 2008 bylo pracovníky KHS LK zkontrolováno celkem 380 provozoven 
společného stravování (okres Česká Lípa – 78, okres Jablonec n/N – 89, okres Liberec – 115, okres 
Semily – 98). 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 rámci kontrol bylo z provozoven společného stravování odebráno celkem 64 vzorků – cukrářský 
výrobek 7x, teplý pokrm 16x, studený pokrm 18x, pitná voda 23. Všechny vzorky odebraných 
potravin vyhověly ve sledovaných ukazatelích z hlediska jejich bezpečnosti. Osm vzorků pitné vody 
nevyhovělo požadavkům na pitnou vodu. 

V  10 provozovnách bylo odstranění 
nedostatků uloženo formou vymahatelných 
opatření – 2x nařízení provedení sanitace, 5x 
nařízení likvidace potravin a 3x zákaz 
používaní nejakostní vody.  

Za 4. čtvrtletí 2008 bylo v LK uloženo 25 
pokut v celkové výši 56 500,- Kč.  

Nejčastěji zjišťované nedostatky – závady ve 
skladování potravin a surovin – většinou 
spočívající v tom, že jsou např. v jednom 
chladícím zařízení pohromadě skladovány 
potraviny, které mají být uloženy zásadně 
odděleně, neboť při společném skladování 
hrozí nebezpečí křížové kontaminace, 
suroviny nebo rozpracované potraviny 
v lednicích bývají často uloženy nezakryté, v nevyhovujících obalech. Zavedené postupy na principu 
kritických bodů jsou často zpracovány zcela formálně, chybí důkaz o účinném používání navržených 
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opatření, vedení záznamů, aplikace na konkrétní provozovnu. Neudržování potravinářských provozů 
v čistotě a v dobrém stavu, nedostatečně prováděná údržba, čištění a sanitace, nedostatečně účinná 
opatření k zabránění případné kontaminace apod.  

Předměty běžného užívání – ve 4. čtvrtletí 2008 bylo provedeno 106 kontrol u 
výrobců                  a v tržní síti. Byl prošetřen výskyt celkem 14 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).  
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   
 
 
 
 
 
                 


