
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A 
PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ VE 3. ČTVRTLETÍ 2016  

Za dané období pracovníci odboru HV a PBU v Karlovarském kraji 

POSOUDILI V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a VYDALI: 
 

 Souhlas Nesouhlas 

závazná a dílčí stanoviska k dokumentacím a projektům v rámci 

územních a stavebních řízení a následným kolaudacím 

24x k projektům 

16x ke kolaudacím 

 

0 

 

ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ:  

Řešeno bylo 8 podnětů týkajících se hygienických závad ve stravovacích službách a 1 podnět na nedostatky 
u kosmetického přípravku. Ve 3 případech byly prošetřované podněty vyhodnoceny jako oprávněné. 
 
 

PROVÁDĚLI KONZULTACE: 
Na vyžádání bylo poskytnuto 27 konzultací projektantům nebo stavebníkům. 
 

 

PROVEDLI V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 188 kontrol v provozovnách stravovacích služeb a 

 odebrali 48 vzorků pokrmů a 36 stěrů z ploch v přímém kontaktu s pokrmy, konkrétně z vnitřních 
stran výrobníků ledu do nápojů. Počátkem července byly zvýšené kontroly zaměřeny na hygienické 
zabezpečení stravovacích služeb v rámci MFF v Karlových Varech, v průběhu července a srpna byly 
mimo jiné kontroly cíleny na zdravotní nezávadnost ledu do nápojů a cukrářských a lahůdkářských 
výrobků nabízených ve stravovacích službách, 

 odběr 8 vzorků zmrzlin a ledové tříště podávaných ve stravovacích službách k realizaci pokynu 
hlavního hygienika MZ ČR se zaměřením na kontrolu obsahu vybraných syntetických barviv. 
V žádném z 8 odebraných vzorků nebyla laboratorně prokázána přítomnost nepřípustných barviv, 

 56 kontrol v rámci PBU, nejvíce kontrol bylo provedeno na základě oznámení nebezpečných 

výrobků a byly zaměřeny na jejich případný výskyt v tržní síti,  

 odběr 6 vzorků na základě cílených kontrol zaměřených na zdravotní rizika plastových hraček. 

Nevyhověl pouze jeden vzorek - panenka Swet the first dovezená z Číny. Na základě nevyhovujícího 

výsledku byla panenka celostátně vyhlášena hlavním hygienikem MZ ČR jako nebezpečný výrobek 

pro nadlimitní obsah ftalátů. 

 

ULOŽILI SANKCE:     
Celkem 27 pokut v celkové výši 40 700,- Kč. Závady byly zjištěny zejména v oblasti provozní a osobní 
hygieny a při manipulaci s pokrmy a potravinami. 



 

 

 

 

 

 

 

Zpracovaly: 

MVDr. Valéria Hovorková 
ředitelka odboru HV a PBU  

 
Jana Háčková 
tisková mluvčí  
 
  
 

 


