
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A 
PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ V 1 .  POLOLETÍ 2018 

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 20 podnětů (z toho počtu bylo vyhodnoceno jako oprávněných 6 podnětů, 2 jako 
částečně oprávněné a 12 neoprávněných). Podněty se týkaly zdravotních obtíží po konzumaci 
pokrmů, hygienických závad ve stravovacích službách, či upozornění na nedodržování zákona 
č. 65/2017 Sb. – zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen 
„protikuřácký zákon“). Jeden podnět byl postoupen dle příslušnosti jinému dozorovému 
orgánu, a to Státní zemědělské a potravinářské inspekci v Plzni.  
 

PROVÁDĚLI KONZULTACE A PŘEDNÁŠKOVOU ČINNOST: 
 
Na vyžádání bylo poskytnuto 124 konzultací projektantům nebo stavebníkům.  
Dne 30.5.2018 jako tradičně v minulých letech se uskutečnily přednášky pro studenty SZŠ 
Karlovy Vary - obor nutriční terapeut. Vedoucí oddělení HV a PBU Karlovy Vary a Sokolov 
paní Bc. Marcela Ištvánková seznámila studenty s hygienickou problematikou stravovacích 
provozů a se systémem HACCP. 

 

PROVEDLI V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 

• 278 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (z toho 166 plánovaných kontrol, 
53 opakovaných ke kontrole plnění nařízených opatření, 20 na základě podnětu, 5 
v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 5 na základě 
pokynu hlavního hygienika a 29 kontrol na základě ohlášení činnosti).  

• Z toho počtu byla provedena 1 kontrola nad dodržováním zákona č. 65/2017 Sb. - 
protikuřácký zákon. 

• V rámci cíleného SZD dle pokynu hlavního hygienika provedli 5 kontrol 

v provozovnách stravovacích služeb se zaměřením na ověření úrovně zajištění 

bezpečnosti pokrmů, rozpracovaných pokrmů a polotovarů z drůbežího masa a 

vajec s důrazem na ověření bezpečnosti z hlediska přítomnosti vybraných 

mikrobiologických agens schopných vyvolat onemocnění. 

• Odebrali 37 vzorků rizikových skupin potravin – 12 zmrzlin, 12 cukrářských 

výrobků, 11 studených pokrmů, 1 teplý pokrm a na základě podnětu spotřebitele byl 



odebrán 1 vzorek - orig. balení špekáčků – vyhověl. Z celkového počtu odebraných 

vzorků nevyhověly 3 vzorky, a to:  2 vzorky zmrzliny a 1 cukrářský výrobek.  

• 143 kontrol nad PBU - předměty běžného užívání (52 plánovaných, 39 specifických, 
10 na základě úkolů hlavního hygienika a 42 úkonů předcházejících kontrole). Bylo 
zkontrolováno 225 nebezpečných výrobků (3 FCM - materiály pro styk 
s potravinami, 90 kosmetických výrobků, 129 hraček a 3 výrobky pro děti), dále 
v rámci systému RAPEX bylo zkontrolováno 225 výrobků (54 kosmetických 
prostředků, 168 hraček a 3 výrobky pro děti).  

• Odebrali vzorky PBU v počtu 11 (5 kosmetických prostředků, 9 FCM  a 1 hračku pro 
děti).  Nevyhověla hračka pro děti – panenka (překročení limitu ftalátů). Některé 
výsledky laboratorních vyšetření odebraných vzorků nejsou ještě k dispozici.  

                

ULOŽILI SANKCE:     
 
43 pokut v celkové výši 85 000 Kč. Nejvíce pokut - 28 ve výši 54 000 Kč bylo uloženo 
v restauracích. Závady byly zjištěny zejména v oblasti provozní a osobní hygieny, 
v nedodržování obecných požadavků na potravinářské provozy, ve značení a zajištění 
sledovatelnosti.  
1 pokuta ve výši 5000 Kč byla udělena za nedodržování zákona č. 65/2017 (protikuřácký 
zákon). 
V oblasti PBU bylo uděleno 6 pokut v celkové výši 9000 Kč. 
 

 
OSTATNÍ AKTIVITY ODBORU: 
 
Jako každoročně, i letos se konaly zkoušky ze znalosti hub. Uskutečnily se dne 29.5.2018. 

Ze 4 uchazečů konajících zkoušku získali osvědčení o znalosti pouze 2. 

 

 

 

                  
 

 

 

Zpracovala: MVDr. Valéria Hovorková 

ředitelka odboru hygieny vživy a PBU 


