
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 

Tel:  485 253 111 Fax: 485 105 864 Email: sekretariat@khslbc.cz  IČ: 71009302 
Strana 1 (celkem 2) 

 

Počet kontrol dle typu provozovny za 1. čtvrtletí 2010
v Libereckém kraji
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Státní zdravotní dozor v provozovnách spole čného stravování                               
v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2010

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opat ření

V Liberci 26. dubna 2010 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2010 

Za první čtvrtletí roku 2010 provedli pracovníci KHS LK celkem 397 kontrol v provozovnách 
společného stravování (okres Česká Lípa – 108, okres Jablonec n/N – 61, okres Liberec – 109, okres 
Semily – 119). 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  18 provozovnách bylo odstranění nedostatků uloženo formou vymahatelných opatření – 9x byla 
nařízena likvidace potravin, 8x bylo nařízeno provedení sanitace v provozovně a 1x byl pozastaven 
výkon činnosti.   

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v LK 
uloženo 29 pokut v celkové výši 88 500,- Kč.  

Nejčastěji zjišťované nedostatky – křížení 
neslučitelných pracovních postupů, např. 
nejsou řešeny samostatné pracovní úseky pro 
oddělené zpracování surovin; skladování 
neslučitelných potravin pohromadě (např. 
v jednom chladícím zařízení) a tedy možnost 
druhotné kontaminace; neodpovídající stavebně 
technický stav provozovny a nedostatečné 
vybavení vzhledem k vykonávaným činnostem; 
používání potravin s prošlou dobou spotřeby a 
nezavedení postupů na principu HACCP – tj. 
dodržování postupů při ovládání rizik 
spojených s manipulací s potravinami a výrobou pokrmů.  

Předměty běžného užívání –   v 1. čtvrtletí 2010 bylo provedeno 30 kontrol u výrobců  a v tržní síti. 
Dále bylo v tržní síti provedeno 51 šetření, při kterých byl prošetřen výskyt celkem 29 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 byl nalezen 1 výrobek, který byl  okamžitě stažen 
z prodeje.  Dalších  6 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení  1 výrobku vyhlášeného 
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Hlavním hygienikem ČR jako nebezpečný z trhu. Jednalo se o  výrobek přicházející do styku 
s potravinami. Tento výrobek  nebyl  v tržní síti LK zachycen. 
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   
 
 
 
 
 
                 


