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V Liberci 6. listopadu 2012 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 3. ČTVRTLETÍ 2012 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK 293 standardních kontrol v provozovnách 
společného stravování. Od začátku roku je to celkem 949 kontrol. V 14 případech bylo odstranění 
nedostatků uloženo formou vymahatelných opatření – 12x byla nařízena likvidace potravin, 2x bylo 
nařízeno provedení sanitace v provozovně.  Za zjištěné nedostatky bylo ve třetím čtvrtletí roku 2012 v LK 
uloženo 33 pokut v celkové výši  83 000,- Kč. Nejčastěji zjišťované závady - 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 použitelnosti, nezajištěná sledovatelnost potravin (doklady o původu potravin), 
nedostatečná ochrana potravin před kontaminací (např. nevhodné skladovací podmínky). 

Předměty běžného užívání - ve 3. čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno 34 kontrol u výrobců a v tržní 
síti. Dále bylo v tržní síti provedeno 64 šetření, při kterých byl prošetřen výskyt celkem 36 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 119 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení 18 nebezpečných výrobků vyhlášených 
Hlavním hygienikem ČR z trhu. V tržní síti LK bylo zachyceno 9 z nich - jednalo se o 8 sad plastových 
nehtů a lepidla a 1 liquid na modeláž akrylových nehtů. Výrobky byly dobrovolně staženy z prodeje. 

METANOL - od 11.9. do 7.10.2012 byla standardní kontrolní činnost KHS LK v provozovnách 
společného stravování  téměř zcela podřízena potřebám tzv. metanolové kauzy. Za uvedené období bylo 
provedeno celkem 813 specifických kontrol zaměřených toliko na kontrolu lihovin dle aktuální potřeby 
tj. dle pokynů MZ ČR a zejména obsahu jeho mimořádných opatření. Všechny odebrané vzorky (v 
případě podezření, že nalezená originální láhev obsahuje jinou lihovinu než deklarovanou či v případě 
absence kolku) byly z hlediska bezpečnosti na obsah metanolu vyhovující. Dosud byly pravomocně 
uloženy 2 sankce v celkové výši 12 000,- Kč za nedodržení opatření MZ ČR.  

V LK byl potvrzen jeden případ intoxikace metanolem, pacient byl po propuštění ze zdravotnického 
zařízení bez následků. V LK nedošlo k žádnému úmrtí v souvislosti s konzumací alkoholu.  

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12.9.2012 za účelem koordinace činností a předávání informací 
v rámci jednotlivých kompetencí byla i v LK ustanovena mezirezortní pracovní skupina, jejímiž členy 
jsou KHS LK (koordinátor), KÚ LK (včetně živnostenského úřadu), SZPI, ČOI, CS ČR, Policie ČR a 
HZS LK.  

Od 8.10.2012 se kontrola lihovin stala opět běžnou součástí standardního státního zdravotního dozoru 
v provozovnách společného stravování (kde je alkohol nabízen a podáván), jako tomu bylo před 
vypuknutím kauzy (aktuálně s přihlédnutím k stále platnému mimořádnému opatření MZ ČR). Členové 
meziresortní pracovní skupiny jsou stále v kontaktu.  
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