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Státní zdravotní dozor v provozovnách spole čného stravování                               
v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2013

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opat ření

Počet kontrol dle typu provozovny za 1. čtvrtletí 2013
v Libereckém kraji
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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 29. dubna 2013 

 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2013 

Ve prvním čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK 251 kontrol v provozovnách 
společného stravování včetně kontroly lihovin.  

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.  

Za zjištěné nedostatky bylo v prvním čtvrtletí roku 2013 v LK uloženo 33 pokut v celkové výši                    
76 000,- Kč.  V 16 případech bylo odstranění nedostatků uloženo formou vymahatelného opatření 
– 11x nařízení likvidace potravin, 4x 
nařízení sanitace a 1x uzavření 
provozovny na 2 dny (okres Liberec).  

Nejčastější nedostatky - nedodržování 
zásad provozní hygieny (tj. 
nedostatečný úklid provozovny, 
zařizovací předměty a povrchy zařízení 
přicházející do styku s potravinami 
neudržovány v čistotě), zanedbaný 
stavebně technický stav (podlahy, 
stěny, stropy ve špatném stavu, 
nedostatečné vybavení např. dřezy a 
umyvadly apod.), nedoložení dokladů 
o původu potravin, nezavedení 
kontrolních postupů nebo 
nedodržování postupů na principu 
HACCP.  

V návaznosti na vyhlášené „Mimořádné veterinární opatření při výskytu nemoci přenosné ze zvířat 
na člověka“ (v tomto případě záchyt Trichinelly spiralis – svalovce stočeného u divokých prasat) 
probíhal cílený státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu dodržování právních předpisů při 
přípravě a podávání pokrmů z masa ulovené volně žijící zvěře v zařízeních poskytujících stravovací 
služby - zvěřinové hody, pokrmy ze zvěřiny na denním menu. Dosud bylo v LK provedeno 27 
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kontrol. V jednom případě byla nařízena likvidace pokrmu, jednou pozastavení výkonu činnosti – 
obojí v okrese Liberec.    

Předměty běžného užívání - v 1. čtvrtletí roku 2013 bylo provedeno 39 kontrol u výrobců                       
a v tržní síti. Dále bylo v tržní síti provedeno 50 šetření, při kterých byl prošetřen výskyt celkem 44 
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 jeden výrobek.   

Dalších 41 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 23 výrobků vyhlášených 
hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné. V tržní síti LK bylo zachyceno 9 nebezpečných výrobků 
(sady plastových nehtů s lepidlem s dibutylftalátem ve složení – cca 200 ks a 5 druhů vlhčených 
ubrousků cca 150ks) vyhlášených v prvním čtvrtletí letošního roku. 

 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   

 


