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Liberec Semily

Státní zdravotní dozor v provozovnách spole ného stravování                               
v Libereckém kraji v 3. tvrtletí 2014

Po et kontrol
Po et sankcí
Po et opat ení

Po et kontrol dle typu provozovny za 3. tvrtletí 2014
v Libereckém kraji
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Za ízení s výrobou pokrm
Za ízení bez výroby pokrm
Stravování pro zdravotnická za ízení a sociální služby
Prodejny potravin s rychlým ob erstvením
Stánky sezónní a trvalé
Krátkodobý stánkový prodej
Ostatní 

V Liberci 20. íjna 2014 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLE NÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 3. TVRTLETÍ 2014 

Ve t etím tvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK 335 kontrol v provozovnách 
spole ného stravování v etn  kontroly lihovin; celkov  od za átku roku 880 kontrol.  

Kontrolní innost v provozovnách spole ného stravování je provád na podle plánu kontrolní 
innosti, dále na základ  výsledk  p edchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace                       

a konkrétních podn . Minimální etnost kontrol jednotlivých typ  provozoven vyplývá 
z kontrolního plánu a je závislá na mí e rizika, souvisejícího s provád nou inností.  

Za zjišt né nedostatky bylo v druhém tvrtletí roku 2014 LK uloženo 25 pokut v celkové výši                    
123 000,- K .  V 15 p ípadech bylo odstran ní nedostatk  uloženo formou vymahatelného 
opat ení – 4x na ízení likvidace potravin, 8x na ízení sanitace, 2x zákaz používání nejakostní pitné 
vody a 1x pozastavení výkonu innosti do doby odstran ní závad  (okres Semily).  

Nej ast jší nedostatky - nezavedení postup  
na zásadách HACCP nebo nedodržování 
zpracovaných kontrolních postup  p i 
potraviná ské innosti, nevyhovující 
stavebn  technický stav provozovny, 
nedodržování zásad provozní hygieny 
(nej ast ji nedostate ný úklid), 
nedodržování skladovacích podmínek 
potravin (spole né skladování 
neslu itelných druh  potravin nebo 
nedodržování stanovených skladovacích 
teplot), nedodržování povinností p i 
zásobování provozovny z individuálního 
vodního zdroje (neprovád ní laboratorního 
vyšet ení pitné vody ve stanoveném 
rozsahu a etnosti). 

edm ty b žného užívání - ve 3. tvrtletí roku 2014 bylo provedeno 29 p edem plánovaných 
kontrol u výrobc , p íp. v tržní síti. Dále bylo provedeno 51 kontrol za ú elem ov ení výskytu 
výrobk , které byly p edm tem hlášení v systému rychlého varování (RAPEX – Rapid Alert systém 
for Non-Food Produkts – hlášení o výskytu nebezpe ných spot ebitelských výrobk  
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nepotraviná ského charakteru v tržní síti EU) – jednalo se o p ešet ení výskytu celkem 43 výrobk . 
V tržní síti LK byl nalezen pouze jeden z t chto výrobk .   
Krom  toho bylo provedeno 71 kontrol výskytu 52 r zných výrobk  oznámených MZ R jako 
nebezpe né. V tržní síti Libereckého kraje bylo zachyceno celkem 386 chto nebezpe ných výrobk  
- jednalo se o hra ky (plastové panenky, zví átka, d tské doktorské sady), dále                        o 
kosmetické p ípravky (p evážn  ko ské balzámy a gely, r zné masti, sady plastových neht , 

ípravky k modeláži neht ), d tské vlh ené ubrousky, plenkové kalhotky.  

Ve sledovaném období bylo v rámci plánovaného státního zdravotního dozoru odebráno 5 druh  
výrobk  – hra ky, které všechny vyhov ly hygienickým požadavk m podle platné legislativy 
v oblasti ochrany ve ejného zdraví. 

Ve t etím tvrtletí bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 29 000,- K  – výrobky byly hodnoceny jako 
nevyhovující z hlediska obsahu chemických látek, absence nabývacích doklad , nevyhovujícího 
zna ení výrobk .  
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluv í KHS LK   

 


