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Tisková zpráva 

OVĚŘOVÁNÍ ÚROVNĚ POSKYTOVANÝCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB V PROVOZOVNÁCH UMÍSTĚNÝCH                        

V „REKREAČNÍCH OBLASTECH“  

Každoročně v období „hezkého“ počasí pracovníci odboru hygieny výživy věnují mimo jiné zvýšenou 

pozornost ověření úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných 

v rekreačních oblastech (např. na místech využívaných ke koupání – koupaliště, okolí řek a přírodní 

vodní plochy; v turisticky navštěvovaných lokalitách, v okolí turistických tras), a to ve stálých či 

sezónních stáncích, stáncích se zmrzlinou, v restauracích, v hotelích a penzionech. Důvodem je 

skutečnost, že nedodržení těchto požadavků v kombinaci s teplým počasím a velkou kumulací 

návštěvníků představuje zvýšené riziko vzniku a šíření alimentárního onemocnění (nejčastěji např. 

salmonelózy či kampylobakteriózy).  

V období od 1.5.18 do 30.9.18 provedli celkem 148 takto cílených kontrol – z tohoto počtu bylo 72 v  

pevných stáncích, z nichž 20 bylo zaměřeno na prodej zmrzliny. V průběhu kontrol k mikrobiologickému 

vyšetření odebrali 27 vzorků potravin/pokrmů a 3 vzorky pitné vody.  

Za zjištěné nedostatky v tomto typu provozoven v uvedeném období uložili celkem 24 správních trestů 

– 2 napomenutí a 22 pokut v celkové výši 109 000,- Kč. Dále nařídili 4x likvidaci pokrmů/potravin, 2x 

sanitaci provozovny a 1x zákaz používání nejakostní pitné vody.  

Nejčastěji zjišťovali tyto nedostatky: 

● nedodržování zásad provozní hygieny, nedostatečně prováděný úklid ●   nevybavení provozovny 

umyvadlem na mytí rukou ● uvádění do oběhu potravin s prošlým datem použitelnosti ● nezajištění 

ochrany potravin před kontaminací při jejich skladování ● skladování a prodej potravin vykazujících 

zjevné smyslové změny ● neoznačování vlastních polotovarů nebo rozpracovaných pokrmů datem 

výroby a datem spotřeby ● nepodání důkazu o zpracování postupů na zásadách HACCP ● nedostatečné 

zásobování stánku pitnou vodou ● nesplnění povinnosti pokud jde o zásobování pitnou vodou 

z individuálního vodního zdroje (nedoložení rozborů vzorků pitné vody) ● neposkytování informace pro 

spotřebitele o přítomnosti látek vyvolávající alergie ● neoznačení provozovny grafickou značkou 

„Kouření zakázáno“, neumístění textu „Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let ● 

v jednom případě při výrobě pokrmů používání volně rostoucích jedlých hub z vlastního sběru chybělo 

provozovateli osvědčení o znalosti hub.  

V souvislosti s konzumací občerstvení v rekreačních oblastech v letošní letní sezóně nebyl 

v Libereckém kraji zaznamenán žádný hromadný výskyt alimentárního onemocnění.   
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