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Liberec Semily

Státní zdravotní dozor v provozovnách spole čného stravování                               
v Libereckém kraji v 2. čtvrtletí 2012

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opat ření

Počet kontrol dle typu provozovny za 2. čtvrtletí 2012
v Libereckém kraji

6

27

6
236

23
41

18

Zařízení s výrobou pokrm ů

Zařízení bez výroby pokrm ů

Stravování pro zdravotnická za řízení a sociální služby
Prodejny potravin s rychlým ob čerstvením
Stánky sezónní a trvalé
Krátkodobý stánkový prodej
Ostatní 

V Liberci 10. srpna 2012 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 2.ČTVRTLETÍ 2012 

V druhém čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK celkem 357 kontrol v provozovnách 
společného stravování (okres Česká Lípa – 85, okres Jablonec n/N – 97, okres Liberec – 87, okres 
Semily – 88). Od začátku roku je to celkem 656 kontrol.  

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 13 případech bylo odstranění nedostatků uloženo formou vymahatelných opatření – 7x byla nařízena 
likvidace potravin, 4x bylo nařízeno provedení sanitace v provozovně, 2x byl nařízen zákaz používání 
nejakostní pitné vody.    

Za zjištěné nedostatky bylo v prvním čtvrtletí roku 2012 v LK uloženo 35 pokut v celkové výši                    
95 000,- Kč.  

Zjišťované nedostatky: nedodržování 
zásad provozní hygieny (nedostatečné 
provádění úklidu v provozovně včetně 
předmětů a zařízení, se kterými 
přicházejí potraviny do styku, např. 
pracovní plochy, vnitřní povrchy 
lednic apod.), zjištění potravin 
s prošlou dobou spotřeby, nezajištěná 
sledovatelnost potravin (doklady                 
o původu potravin), nedostatečná 
ochrana potravin před kontaminací 
(např. nevhodné skladovací 
podmínky), porušení požadavků 
vyplývajících ze zákona č. 379/2005 
Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.   
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Předměty běžného užívání - ve 2. čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno 47 kontrol u výrobců  a v tržní 
síti. Dále bylo v tržní síti provedeno 36 šetření, při kterých byl prošetřen výskyt celkem 45 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 nebyl nalezen žádný takový výrobek. 
Dalších  60 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení  10 výrobků vyhlášených Hlavním 
hygienikem ČR jako nebezpečný z trhu. V tržní síti LK nebyly  zachyceny žádné výrobky 
vyhlášené ve druhém čtvrtletí letošního roku. 
 
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   

 


