
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A 
PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ VE 4 .  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 

  34x  k projektům 

21x  ke kolaudacím 

 

0 

 

ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ:  

Řešeno bylo 6 podnětů týkajících se hygienických závad ve stravovacích službách. Žádný z podnětů nebyl 
na podkladě výsledků hygienických kontrol vyhodnocen jako oprávněný.  
 
 

PROVÁDĚLI KONZULTACE: 
Na vyžádání bylo poskytnuto 17 konzultací projektantům nebo stavebníkům. 
 

 

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

 odebrali 34 vzorků rizikových skupin potravin – cukrářských a lahůdkářských výrobků a dále 
celodenní stravy podávané v zařízeních sociální péče. 

 na podkladě pokynu HH MZ ČR byl proveden cílený státní zdravotní dozor ve 2 stravovacích 
provozech v zařízeních poskytujících stravovací služby. V rámci monitoringu výživových hodnot 
podávaných pokrmů bylo odebráno v každém zařízení 7 vzorků celodenní stravy vyrobené 
v průběhu jednoho týdne a dále byla hodnocena pestrost stravy bodováním jídelníčků za 4 týdny. 
Z provedených laboratorních rozborů vyplynulo, že vzorky splňovaly výživové požadavky pro klienty 
– věkovou skupinu nad 65 let s výjimkou zvýšeného obsahu soli a u několika vzorků byla mírně 
překročena energetická hodnota celodenní porce z důvodu vyššího obsahu tuku. Koeficient 
pestrosti byl u obědů a večeří hodnocen jako velmi dobrý až výborný, u svačin jako nízký až velmi 
nízký. 

 další cílený státní zdravotní dozor byl proveden v rámci PBU (předměty běžného užívání) v oblasti 

kosmetických přípravků a týkal se přípravků určených ke slunění. Byly odebrány 3 vzorky 

opalovacích přípravků a doručeny do laboratoří zdravotního ústavu ke stanovení výše SPF metodou 

in vivo a stanovení výše ochranného faktoru UVA PF metodou in vitro. Všechny vzorky byly na 

podkladě provedených analýz hodnoceny jako vyhovující.  

 

ULOŽILI SANKCE:     
Celkem 27 pokut v celkové výši 48 200,- 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  
 
  
 

 


