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V Liberci 12. října 2022 

Tisková zpráva 

PROVOZOVNY PÉČE O TĚLO 2022 LIBERECKÉM KRAJI   

Holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, rekondiční a regenerační 
provozovny, provozovny kosmetických služeb, solária a tetovací studia, tyto 
všechny druhy služeb řadíme pod pojem provozovny péče o tělo. V Libereckém 
kraji jich evidujeme přibližně 1800, jejich počet lehce kolísá, ale ani období 
pandemie covidu-19 a s ním spojená opatření jejich počet významně nezměnil.  

Z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví se jedná o činnosti epidemiologicky závažné a k poskytování 
těchto služeb je třeba mít orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. KHS, schválený provozní řád, který upravuje 
podmínky vedoucí k minimalizaci zdravotních rizik. V případě provozoven péče o tělo se jedná zejména o 
krevní nákazy, nákazy kůže a dýchacích cest. Provozní řád určuje, jak bude zajišťována čistota, popř. 
sterilizace nástrojů, používání dezinfekčních prostředků, nakládání s nebezpečným odpadem, používání a 
zacházení s prádlem, vybavení lékárničky, úklid provozovny a používání pracovních oděvů včetně obuvi.  

KHS LK provedla k 30. 9. 2022 celkem 167 kontrol, z toho 32 v provozovnách kadeřnictví, 55 
v provozovnách manikúr a pedikúr, 22 v provozovnách masérských, rekondičních a regeneračních služeb, v 
7 soláriích, ve 34 provozovnách poskytujících kosmetické služby a ve 14 provozovnách, v nichž dochází 
k porušování integrity kůže a k tetovážím. Na začátku roku 2022 probíhaly kontroly navíc zaměřené na 
dodržování platných opatření proti šíření onemocnění covid-19. Za zjištěné nedostatky dosud pravomocně 
uložila 6 pokut v celkové výši 6 500,- Kč, se 3 dalšími provozovateli bude vedeno správní řízení.  

Nejčastěji zjišťované nedostatky ● porušení zásad provozní hygieny, kdy dochází k nedostatečné očistě a 

dezinfekci nástrojů používaných pro výkon služby ● chybějící dezinfekčními prostředky, případně dezinfekční 

prostředky s prošlou lhůtou exspirace ● společné skladování čistého a špinavého prádla ● nedostatečný úklid 

pracovních ploch, případně podlah ● absence viditelné výstrahy o dobrovolné nadlimitní expozici 

neionizujícím zářením v soláriích ● porušení zásad osobní hygieny, kdy provozovatelé nepoužívají pracovní 

oděv, ale provozují činnost v civilním oblečení případně civilní obuvi, nebo nepoužívají k osušení rukou 
jednorázové ručníky, ale opakovaně používají textilní ručníky. 

„Dále se při kontrolách setkáváme s nepředložením zdravotního průkazu u obsluhujícího personálu, případně 
s provozováním životnosti bez schváleného provozního řádu, nebo podle neaktuálního 
provozního řádu, kdy jsou na provozovně nově používány přístroje, které nebyly 
schváleny orgánem ochrany veřejného zdraví“, popisuje Ing. Jarmila Petříčková, 
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK a dále apeluje na klienty těchto 
služeb „je žádoucí předem nahlédnout do vyvěšeného provozního řádu a seznámit  
se s rozsahem povolených činností včetně seznamu schválených přístrojů tam,  kde 
je provozována například přístrojová kosmetika“.  

Zaměstnanci KHS LK se při provádění státního zdravotního dozoru v letošním roce intenzivně zaměřili na 
posuzování provozování sterilizátorů v provozovnách, v nichž dochází k porušování integrity kůže, tzn. zda 
je prováděna správně předsterilizační příprava, vedení sterilizačního deníku a provádění kontrol účinnosti 
sterilizace. V této oblasti nezjistili pochybení. Provozovatele v této oblasti edukují již při zpracování 
provozního řádu a ti náležitosti spojené s provozem sterilizátoru uvedené v provozním řádu plní.  

Provozovatelé a provozovatelky služeb péče o tělo k udržení čistoty používají dezinfekční prostředky, které 
s pomocí osobních ochranných pracovních prostředků jako jsou jednorázové rukavice, ústní roušky a 
jednorázové papírové ručníky pomáhají v prevenci přenosu případné infekce mezi klientem a pracovníkem. 
Při poskytování služby je důležité dbát i na ochranu oděvu klienta před jeho znečištěním např. použitím 
krepových límečků v rámci kadeřnických služeb.  
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