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Tisková zpráva
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V 1. ČTVRTLETÍ 2019
V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného
stravování 251 kontrol. Z tohoto počtu bylo 191 plánovaných a dále mj. 13 na základě podnětů občanů,
5 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 15 na základě ohlášení zahájení
činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad.

Za zjištěné nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 269 000,- Kč. Dále nařídili 5x likvidaci potravin,
2x sanitaci provozovny a 1x vydali zákaz používání nejakostní pitné vody.
„Státní zdravotní dozor provádíme dle kontrolních plánů schválených MZ ČR, na základě výsledků
předchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace a konkrétních podnětů. Četnost kontrol
v jednotlivých typech provozoven je dána mírou rizika související s prováděnou činností. V některých
případech je nutné původně plánovanou frekvenci kontrol navýšit, a to s přihlédnutím k rizikovému
sortimentu, používaným technologiím, rozsahu činností, cílové skupině strávníků nebo výsledkům
předchozích kontrol,“ vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů
běžného užívání.
Parametry v nichž byly nejčastěji shledávány
nedostatky  označování rozpracovaných pokrmů,
polotovarů (konkrétně neoznačení datem výroby a
datem spotřeby  ochrana potravin/pokrmů před
kontaminací (křížení pracovních ploch)  nedodržování
zpracovaných postupů na zásadách HACCP 
požadavky na hygienu provozu (nedodržování zásad
provozní hygieny, zejména úklid, čistota  obecné
požadavky na potravinářské prostory (technické
požadavky, uspořádání, kapacita, vybavení)  datum
použitelnosti, datum minimální trvanlivosti (používání potravin s prošlou dobou spotřeby).
„V prvních měsících letošního roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb
v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji
setkáváme se závadami souvisejícími s uspořádáním stánku a jeho vybavením, tj. nedostatečné vybavení
vzhledem k rozsahu nabídky občerstvení a skladování tzv. neslučitelných potravin pohromadě (např.
v jednom chladícím zařízení),“ říká Kučerová a dodává, že „vzhledem k tomu, že tyto a další nedostatky
mohou představovat riziko vzniku alimentárního onemocnění, které se ještě zvyšuje v souvislosti
s teplým slunečným počasím, zaměřujeme se pravidelně na stánkový prodej také v letním období, a to
v rekreačních oblastech, v oblastech navštěvovaných turisty, u koupacích míst a jiných vodních ploch.
Nejinak tomu bude v letošním roce.“
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STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ V 1. ČTVRTLETÍ 2019
V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK ve stejném období provedli 30 kontrol
u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné
dokumentace a značení dozorovaných výrobků.
Dále v tržní síti provedli 16 šetření, při nichž ověřovali 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 žádný takový výrobek nenalezli.
Při dalších 10 šetření kontrolovali stažení 24 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako
nebezpečné z trhu. Jednalo se převážně o výrobky přicházející do styku s potravinami – bambusové
plastové nádobí a skleničky (překročení migračních limitů olova a kadmia u skleniček; u nádobí
formaldehydu); o kosmetické přípravky (nesplnění požadavků právních předpisů na značení a obsahovaly
alergenní látky, které však nebyly v seznamu přísad uvedeny); plastové hračky – panenky (obsah
nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech). V tržní síti LK zachytili celkem 16
druhů (174 ks) zmíněných nebezpečných výrobků, které byly okamžitě staženy z prodeje.
Ve sledovaném období nalezli celkem 52 druhů výrobků s nevyhovujícím značením, což představovalo
884 ks zejména kosmetických přípravků.
Provozovatelům uložili 7 pokut v celkové výši 60 000,- Kč.
Při kontrole internetového prodeje byl zaznamenán zvýšený počet padělků kosmetických přípravků,
zejména parfémů, nabízených prostřednictvím nedůvěryhodných e-shopů. „Jednalo se o výrobky
s podezřele nízkou cenou a označováním, které neodpovídalo platné legislativě. Tyto výrobky byly
vyšetřovány většinou na základě podnětů spotřebitelů,“ říká ing. Alena Machková, vedoucí odd.
předmětů běžného užívání. „Při šetření zda se jedná či nejedná o padělek, zjišťujeme, jaké má výrobek
značení, zda k němu existuje tzv. Zpráva o bezpečnosti kosmetického výrobku a zda je notifikován
Evropským registrem kosmetických přípravků,“ říká Machková a radí: „při výběru e-shopu se vyplatí
vybrat takový, který má uvedeny kontaktní údaje např. celou adresu sídla provozovatele, e-mail nebo
telefon.“ Kompetence pro posuzování padělků kosmetických přípravků má KHS v rámci České
republiky.
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