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V Liberci 23. ledna 2023 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V 4. ČTVRTLETÍ 2022 

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 118 kontrol v provozovnách 
společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 18 pokut v celkové výši 67 500,- Kč. Jednou 
nařídili likvidaci potravin/pokrmů.  

 

Parametry, v nichž byly nejčastěji shledávány nedostatky  

• označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů (konkrétně neoznačení datem výroby a datem spotřeby) 

• nevhodné skladování potravin (dodatečně zamrazované potraviny tzn. v mrazicích zařízeních při teplotě 
cca  -18 °C jsou skladovány potraviny, které podle informací uvedených na etiketách od výrobců musí být 

skladovány při chladírenských teplotách, tj. 0-8 °C) • datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti 

(používání potravin s prošlou dobou spotřeby) •   požadavky na hygienu provozu (nedodržování zásad 

provozní hygieny, zejména úklid, čistota) • nedodržování zásad osobní hygieny • nedostatečný přívod 

teplé vody • neoznačení provozovny u vstupu grafickou značkou „Kouření zakázáno“ • neoznačení 
provozovny viditelným textem „Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let“. 
 
Ve sledovaném období probíhal úkol hlavní hygieničky zaměřený na klamání spotřebitele v zařízeních 
poskytujících stravovací služby s cílem ověření správné praxe značení nabízených pokrmů s 
deklarovaným obsahem různých druhů sýrů a ověření pravdivosti informací o původu a druhu masa 
deklarovaného v nabídce pro spotřebitele. Celkem zaměstnanci provedli 12 kontrol. Nezjistili žádné 
pochybení vzhledem k použitým surovinám a neuložili žádnou pokutu.  

KHS LK přijala 20 oznámení občanů, z nichž 5 vyhodnotila na základě provedeného státního zdravotního 
dozoru jako zcela oprávněné, 3 jako částečně oprávněné, tzn. v době kontroly zaměstnanci odboru 
hygieny výživy sice nenašli nedostatky uvedené v podnětu, ale porušení legislativy ano. Ostatní oznámení 
byla neoprávněná, předaná jiným věcně příslušným orgánům státní správy nebo se je nepodařilo prověřit. 
Nejčastěji se týkaly podávání nekvalitních pokrmů, osobní a provozní hygieny, výjimečně i zdravotních 
potíží po požití pokrmů.  

Ve dnech 26.10.2022 – 30.10.2022 se v rámci celé České republiky konala meziresortní akce HAZARD, 
ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ 2022. Hlavním garantem akce byla Policie ČR. Dále se kontrol zúčastnili 
Městská policie, Celní správa, Hasičský záchranný sbor, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 
Oblastní inspektorát práce, Živnostenský úřad.  

Za orgán ochrany veřejného zdraví, tj. za KHS, byly kontroly zaměřeny na dodržování zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Konktrétně byly kontroly zaměřeny 
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především na • označení zákazu kouření při vstupu do provozovny grafickou značkou • vyčleněné místo 

pro prodej tabákových výrobků a ověření věku kupujícího v automatu na tabákové výrobky  • označení 
provozovny viditelným textem „Zákaz prodeje tabákových výrobků a podávání alkoholických nápojů do 18 

let“ • věk prodávající osoby tabákových výrobků a alkoholických nápojů nad 18 let • dodržování zákazu 
kouření ve vnitřní části provozu stravovacích služeb.  

„Této akce jsme účastnili již po šesté, poprvé v roce 2015. V loňském roce jsme v rámci této akce provedli 
v doprovodu Police ČR zejména v nočních hodinách celkem 22 kontrol s popsaným zaměřením. Uložili 
jsme 3 pokuty v celkové výši 10 500,- Kč, a to za absenci informace o zákazu kouření na vstupu do 
provozovny a za absenci viditelné informace o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 
let,“ popisuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání, a 
doplňuje: „provozovatelé vždy v plné míře spolupracují s kontrolujícími orgány a je zjevné, že oni alkohol 
mladistvým nepodávají. Pokud mladiství alkoholické nápoje konzumují stojí za jejich nákupem osoba 
starší 18 let.“  

 
ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ 2022 V ČÍSLECH – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 

 

 
 

 

https://www.policie.cz/clanek/alkohol-drogy-a-mladez-2022-v-cislech.aspx

