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Počet kontrol dle typu provozovny za 4. čtvrtletí 2012
v Libereckém kraji
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Liberec Semily

Státní zdravotní dozor v provozovnách spole čného stravování                               
v Libereckém kraji v 4. čtvrtletí 2012

Počet kontrol
Počet sankcí
Počet opat ření

V Liberci 21. ledna 2013 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 4. ČTVRTLETÍ 2012 

Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK 377 standardních kontrol 
v provozovnách společného stravování tzn. včetně kontroly lihovin. Ve 3 případech bylo odstranění 
nedostatků uloženo formou vymahatelného opatření – nařízení likvidace potravin. Za zjištěné 
nedostatky bylo v posledním čtvrtletí roku 2012 v LK uloženo 21 pokut v celkové výši   73 000,- Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Předmětem dozoru v tomto čtvrtletí byla mj. kontrola dodržování mimořádného opatření MZ ze dne 
27.9.2012 – zjišťovanými závadami byly skutečnosti, kdy provozovatel nepředložil nabývací doklady 
(doklady o nákupu lihovin) a prodávané lihoviny nebyly provázeny dokladem o původu podle nařízení 
vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu 

a některých druhů lihovin.  
V kontrolovaných provozovnách byly 
dále zjišťovány obvyklé závady 
spočívající v nedodržování povinností 
ve smyslu požadavků legislativy              
o hygieně potravin. 

V souvislosti s potřebami metanolové 
kauzy od jejího začátku do konce roku 
bylo provedeno 1060 kontrol 
zaměřených na kontrolu lihovin buď 
zcela cíleně nebo v rámci komplexně 
prováděného státního zdravotního 
dozoru. V souladu s pokynem MZ ČR 
bylo za období od 6.12. do 28.12.2012 
odebráno a analyzováno 273 vzorků 
lihovin od občanů.  

Předměty běžného užívání - ve 4. čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno 16 kontrol u výrobců a v tržní 
síti. Dále bylo v tržní síti provedeno 50 šetření, při kterých byl prošetřen výskyt celkem 32 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. Byl prošetřen výskyt 
jednoho výrobku, který byl předmětem hlášení RASFF, ale v tržní síti LK nebyl nalezen. 
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Dalších 33 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 36 výrobků vyhlášených hlavním 
hygienikem ČR jako nebezpečné. V tržní síti LK bylo zachyceno 9 nebezpečných výrobků (sady 
plastových nehtů s lepidlem) vyhlášených ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. 

 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   

 


