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V Liberci 5. srpna 2019 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V 2. ČTVRTLETÍ 2019 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 

240 kontrol. Z tohoto počtu bylo 152 plánovaných a dále mj. 13 na základě podnětů občanů,                               

8 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 15 na základě ohlášení zahájení 

činnosti a 24 ke kontrole odstranění závad.  

„V uvedeném období jsme se kromě běžné kontrolní činnosti zaměřili na poskytování stravovacích služeb 

na akcích typu městských slavností, poutí či jarmarků. S nastupujícím teplým až letním počasím se naše 

pozornost začínala směrovat na  rekreační oblasti, oblasti navštěvované turisty u koupacích míst a jiných 

vodních ploch. Významný podíl zde představuje stánkový prodej, který vzhledem k omezenému prostoru 

provozovny představuje riziko z hlediska správného uspořádán a vybavení stánku a skladování potravin“, 

vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.  

„Mimořádnou událostí byla Letní olympiáda dětí a mládeže konaná na konci června. Za účelem 

minimalizace vzniku případných zdravotních rizik jsme v  bezprostředně předcházejícím období proto 

zkontrolovali všechna zařízení, která se podílela na stravování jejích účastníků. V samotném průběhu 

jsme též kontrolovali stánky, které byli součástí využívaných sportovišť a přilehlého okolí a dále 

stravovací zařízení, ve kterých byl dočasně navýšen objem připravovaných pokrmů“, pokračuje.  

 Za zjištěné nedostatky jsme uložili 38 pokut v celkové výši 

144 000,- Kč. Dále jsme v devíti případech nařídili 

odstranění nedostatků formou tzv. vymahatelného opatření - 

5x jsme nařídili likvidaci potravin a 4x sanitaci provozovny.   

Parametry v nichž byly nejčastěji shledávány nedostatky 

 označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů 

(konkrétně neoznačení datem výroby a datem spotřeby)   

datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti 

(používání potravin s prošlou dobou spotřeby)  ochrana 

potravin/pokrmů před kontaminací (křížení pracovních ploch)   požadavky na hygienu provozu 

(nedodržování zásad provozní hygieny, zejména nedostatečný úklid, neudržování čistoty)  obecné 

požadavky na potravinářské prostory (technické požadavky, uspořádání, kapacita, vybavení)  

nedodržování zpracovaných postupů na zásadách HACCP  nebo jejich nezavedení.  

„K teplému a slunečnému počasí a prázdninám neodmyslitelně patří prodej zmrzliny. Ve sledovaném 

období jsme zahájili kontroly zaměřené na výrobu a prodej zmrzliny, zejména v různých stáncích 

s občerstvením nebo v samostatných stáncích, spojené s ověřováním jejich kvality – tedy odběrem vzorku 

zmrzliny. Potěšující je, že při vyšetření odebraných vzorků nebyla zjištěna přítomnost patogenních 

mikroorganismů, které by mohli mít za následek závažné ohrožení zdraví. Přesto však v některých 

případech výsledky laboratorní analýzy prokázaly obsah mikroorganismů, jejichž přítomnost ve 
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zmrzlinách svědčí o nedodržování zásad provozní hygieny a nedostatečně prováděné sanitaci výrobníků 

zmrzliny, pracovních ploch nebo provozního náčiní, případně o nedodržování zásad osobní hygieny. 

V podobně zaměřených kontrolách budeme pokračovat“, upozorňuje Kučerová. 

 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ V 2. ČTVRTLETÍ 2019 

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK ve stejném období provedli 45 kontrol                    

u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné 

dokumentace, značení dozorovaných výrobků a správnou výrobní praxi u výrobců. „Stejně 

zaměřené kontroly jsme realizovali také na vybraných trzích v Libereckém kraji, kde jsme  sledovali 

bezpečnost výrobků - zejména přírodní kosmetiky, oblečení a šitých výrobků pro děti do 3 let a keramiky. 

Nebyla zde shledána žádná pochybení,“ říká ing. Alena Machková, vedoucí odd. předmětů běžného 

užívání.   

Dále zaměstnanci KHS LK provedli 20 šetření v tržní síti, při nichž ověřovali výskyt celkem 42 

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). Žádný takový výrobek nenalezli.  

Kontrolovali také stažení z trhu 34 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné. 

„Jednalo o různé druhy bambusového a melaminové plastového nádobí, u nichž byly překročeny povolené 

migrační limity. Mezi další kontrolované nebezpečné výrobky patřily kosmetické přípravky, které 

nesplnily požadavky právních předpisů na značení a obsahovaly alergenní látky, které však nebyly 

v seznamu přísad uvedeny a dále výrobky bez povinného značení. V neposlední řadě se jednalo o hračky, 

zejména panenky, obsahující v některých svých měkčených částech nadlimitní množství esterů kyseliny 

ftalové. V tržní síti LK jsme jich zachytili celkem 17 druhů, což představovalo 123 k ks a byly okamžitě 

staženy z prodeje“, shrnuje Machková. 

Výrobků s nevyhovujícím značením bylo v tržní síti nalezeno a z prodeje staženo celkem 56 druhů (409 

kusů). Jednalo se především o kosmetické přípravky. 

Provozovatelům KHS LK uložila 4 pokuty v celkové výši 7 000,- Kč. 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  
 

 

 


