
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A 
PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ V 1. POLOLETÍ 2017  

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 
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ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ:  

Řešeno bylo 21 podnětů týkajících se hygienických závad ve stravovacích službách popřípadě údajných 
zdravotních potíží po konzumaci pokrmů. Z toho 3 podněty byly hodnoceny jako oprávněné, 7 bylo 
postoupeno dle příslušnosti jiným dozorovým orgánům. 
 

 

PROVÁDĚLI KONZULTACE A PŘEDNÁŠKOVOU ČINNOST: 
Na vyžádání bylo poskytnuto 160 konzultací projektantům nebo stavebníkům.  
V měsíci dubnu byla studentům SZŠ Karlovy Vary, obor nutriční terapeut poskytnuta přednáška na téma 
Hygienické požadavky na poskytování stravovacích služeb a dále byla zmíněna akce „Solme s rozumem“.   
 

 

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

 25 mimořádných kontrol provozoven společného stravování zejména sezónního a přechodného 
charakteru v souvislosti s konáním Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 

 Odběry 43 vzorků rizikových skupin potravin – zmrzlin, cukrářských a lahůdkářských výrobků. 
Provedeným mikrobiologickým rozborem nebyly v žádném ze vzorků prokázány původci 
onemocnění z potravin. 

 57 kontrol nad předměty běžného užívání  

 Dále bylo zkontrolováno 150 nebezpečných výrobků (54 výrobků pro styk s potravinami, 117 
kosmetických a 33 hraček) a v rámci kontroly RAPEX bylo zkontrolováno 216 výrobků (48 
kosmetických, 153 hraček a 15 výrobků pro děti) 

 Odběry 12 vzorků předmětů běžného užívání, a to 

 3 vzorky parfémů v rámci cíleného dozoru zaměřeného na možný obsah alergenních a 
zakázaných látek – analýzy v současné době probíhají 

 5 vzorků nádobí a náčiní z plastu v rámci cíleného dozoru se zaměřením na možnou 
migraci nebezpečných látek (formaldehyd, melamin, primární aromatické aminy). 
V jednom z odebraných výrobků – mačkadlu na brambory (viz. obrázek níže) byla ve výluhu 
prokázána nepřípustná přítomnost primárních aromatických aminů, výrobek byl proto 
vyhlášen MZ ČR jako nebezpečný, informace byla zveřejněna napříč sdělovacími médii. 
Ostatní vzorky provedeným laboratorním zkouškám vyhovovaly 



 4 vzorky na podkladě notifikace systému RASFF, jednalo se o cedník TORO, který vykazoval 
nežádoucí změny, pokud jde o kvalitu výrobku (změna barvy při styku se 
simulanty kyselých potravin v laboratorních podmínkách)    

 

ULOŽILI SANKCE:     
 
38 pokut v celkové výši 79 000,- Kč. Závady byly zjištěny zejména v oblasti provozní a osobní hygieny, 
při manipulaci s pokrmy a potravinami, ve značení a při výrobě a podávání zmrzlin. 
 
 

 

      

 

Zpracovaly: 

MVDr. Valéria Hovorková 
ředitelka odboru HV a PBU  

 
Jana Háčková 
tisková mluvčí 

 

 


