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V Liberci 15. listopadu 2019 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ VE 3. ČTVRTLETÍ 2019 

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

241 kontrol. Z tohoto počtu bylo 108 plánovaných a dále mj. 32 na základě podnětů občanů,                                

7 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 14 na základě ohlášení zahájení 

činnosti a 18 ke kontrole odstranění závad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„V letních měsících se každoročně zaměřujeme mj. na stánkový prodej občerstvení. Vzhledem k malému 

prostoru takové provozovny často bývá problém v nedostatečném vybavení a skladování neslučitelných 

potravin společně např. v jednom chladícím zařízení. Tyto nedostatky představují riziko vzniku 

alimentárního onemocnění, které se v souvislosti s teplým slunečným počasím ještě zvyšuje,“ vysvětluje 

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

Za zjištěné nedostatky uložili 44 pokut v celkové výši 

176 000,- Kč. Dále nařídili 9x likvidaci potravin, 9x 

sanitaci provozovny a 2x vydali zákaz používání 

nejakostní pitné vody.   

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)   požadavky na hygienu 

provozu (nedodržování zásad provozní hygieny, zejména 

úklid, čistota)  datum použitelnosti, datum minimální 

trvanlivosti (používání potravin s prošlou dobou spotřeby)  obecné požadavky na potravinářské prostory 

(nevhodné uspořádání, nedostatečný pracovní prostor, nedostatečné vybavení). 

 „Oproti předchozímu období se zvýšil počet podnětů občanů, jejichž předmětem byly např. zdravotní 

obtíže po konzumaci pokrmů, nevhodné hygienické podmínky pro přípravu, nedostatečné dodržování 

provozní hygieny a provádění úklidu apod. Podněty občanů nám slouží k usměrňování prováděného 

státního zdravotního dozoru, což znamená, že vždy provádíme kontrolu na místě, ověřujeme oprávněnost 

či neoprávněnost podnětu, hodnotíme míru rizika případného ohrožení zdraví a podle výsledků 

kontrolního zjištění, je-li k tomu důvod, nařizujeme provozovateli nápravná opatření nebo ukládáme 

pokutu“, doplňuje Kučerová a dodává, že „z přijatých podnětů jsme jako oprávněné nebo částečně 

oprávněné vyhodnotili 60 %.“   
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STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ VE 3. ČTVRTLETÍ 2019 

V oblasti předmětů běžného užívání provedla KHS LK ve stejném období 39 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 provedla 20 šetření, při nichž ověřovali výskyt celkem 38 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.  

Dalších 10 šetření zaměřila na kontrolu stažení 19 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako 

nebezpečné z trhu. Jednalo se převážně o výrobky přicházející do styku s potravinami – bambusové 

plastové nádobí u, kterého byl překročen migrační limit 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 8 druhů (57 ks) zmíněných nebezpečných 

výrobků, které byly okamžitě staženy z prodeje.  

Ve sledovaném období nalezli zaměstnanci KHS LK celkem 52 druhů výrobků s nevyhovujícím 

značením, což představovalo 805 ks zejména kosmetických přípravků.  

Za zjištěné nedostatky uložila KHS LK provozovatelům 6 pokut v celkové výši 16 000,- Kč. 

„Při kontrole výrobků přicházejících do styku s potravinami jsme zaznamenali zvýšený počet 

nevyhovujících výrobků. Jednalo se o kuchyňské nádobí a náčiní, které bylo nabízeno v tržní síti jako 

ekologické nebo přírodní výrobky, které jsou biologicky rozložitelné. Například bambusové misky, talíře a 

kelímky. Dokonce i dětské jídelní sady.“ říká ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného 

užívání a dodává, že „ve skutečnosti jsou tyto předměty vyráběny z plastů s přídavkem bambusových 

vláken, kukuřičného škrobu atd., ale rozhodně není možná jejich 100% degradace. Tím dochází ke 

klamání spotřebitelů a uvádění je v omyl. Navíc byla v posledních letech řada těchto výrobků oznámena 

v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), z důvodu nadlimitního uvolňování 

formaldehydu a melaminu.“  

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


