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V Liberci 29. ledna 2020 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ VE 4. ČTVRTLETÍ 2020 

V posledním čtvrtletí roku 2019 provedli zaměstnanci KHS LK v provozovnách společného stravování 

197 kontrol. Z tohoto počtu bylo 54 plánovaných a dále mj. 23 na základě podnětů občanů,                                

5 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 13 na základě ohlášení zahájení 

činnosti a 9 ke kontrole odstranění závad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zjištěné nedostatky uložili 22 pokut v celkové výši 158 500,- Kč. Dále nařídili 7x likvidaci potravin, 

2x sanitaci provozovny a 1x vydali zákaz používání nejakostní pitné vody.   

Parametry v nichž byly nejčastěji shledávány nedostatky  obecné požadavky na potravinářské 

prostory (nevhodné uspořádání, nedostatečný pracovní 

prostor, nedostatečné vybavení)  ochrana 

potravin/pokrmů před kontaminací (křížení pracovních 

ploch)  označování rozpracovaných pokrmů, 

polotovarů (konkrétně neoznačení datem výroby a 

datem spotřeby)  označení zákazu kouření  datum 

použitelnosti, datum minimální trvanlivosti (používání 

potravin s prošlou dobou spotřeby)   požadavky na 

hygienu provozu (nedodržování zásad provozní 

hygieny, zejména úklid, čistota). 

 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ VE 4. ČTVRTLETÍ 2019 

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK ve stejném období provedli 31 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 33 šetření, při nichž ověřovali výskyt celkem 45 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 22 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 a skleničky, ze kterých se 
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uvolňovaly těžké kovy; o kosmetické přípravky (nesplnění požadavků právních předpisů na značení a 

obsahovaly alergenní látky, které však nebyly v seznamu přísad uvedeny); plastové hračky – panenky a 

nafukovací hračky (obsah nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech). V tržní 

síti LK zachytili celkem 12 druhů (159 ks) zmíněných nebezpečných výrobků, které byly okamžitě 

staženy z prodeje.  

Ve sledovaném období nalezli celkem 42 druhů výrobků s nevyhovujícím značením a prošlou dobou 

minimální trvanlivosti, což představovalo 431 ks zejména kosmetických přípravků.  

Provozovatelům uložili 9 pokut v celkové výši 41 000,- Kč. 

„Přetrvávajícím problémem je skutečnost, že se v tržní síti setkáváme s výrobky, které byly hlavní 

hygieničkou vyhlášeny jako nebezpečné. V Libereckém kraji se jedná zejména o kosmetiku, předměty a 

materiály přicházející do styku s potravinami (pečící papíry, potravinové fólie, alobaly) a plastové 

měkčené hračky. V průběhu kontroly provozovatel výrobky sice stáhne z prodeje, ale při následné 

kontrole se s nimi často opět setkáme. Takový postup je přestupkem na úseku bezpečnosti výrobků a 

trestáme ho pokutou,“ vysvětluje ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání a 

dodává „sledování vyhlášených nebezpečných výrobků je povinností provozovatele. Vyhlášené 

nebezpečné výrobky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR 

a krajských hygienických stanic. Jsou tedy přístupné i běžným spotřebitelům. Konkrétně KHS LK má pro 

nebezpečné výrobky na svých webovských stránkách samostatný odkaz a považujeme za užitečné do něj 

příležitostně nahlédnout.“  

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  

 

 

 


