
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A 
PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ V 2 .  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 31 podnětů týkajících se hygienických závad ve stravovacích službách popřípadě údajných 
zdravotních potíží po konzumaci pokrmů. Z toho 9 podnětů bylo vyhodnoceno jako oprávněných, 15 bylo 
postoupeno dle příslušnosti jiným dozorovým orgánům (nejčastěji SZPI, pak stavebním úřadům, 
živnostenským úřadům či Krajské veterinární správě). 
 

 

PROVÁDĚLI KONZULTACE A PŘEDNÁŠKOVOU ČINNOST: 
Na vyžádání bylo poskytnuto 160 konzultací projektantům nebo stavebníkům.  

 

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

 26 mimořádných kontrol v rámci celostátní akce HAD (hazard, alkohol a děti). Závady zjištěny 
pouze v 1 případě – udělena pokuta 1000 Kč. 

 V rámci cíleného SZD dle pokynu hlavního hygienika provedli 20 kontrol v provozovnách 
stravovacích služeb se zaměřením na ověření úrovně zajištění bezpečnosti pokrmů 
připravovaných bez tepelného opracování z čerstvého nebo zmrazeného ovoce a zeleniny včetně 
bylinek a odebrali 12 vzorků pokrmů k mikrobiologickému a 12 vzorků k virologickému vyšetření. 
Všechny odebrané vzorky byly ve sledovaných parametrech vyhovující. 

 3 kontroly byly provedeny dle pokynu hlavního hygienika zaměřené na prodejní nápojové 
automaty,  zda splňují požadavky z hlediska provozní hygieny a  značení nabízených produktů. Byly 
zkontrolovány 3 nápojové automaty ve zdravotnických zařízeních – nemocnicích v Chebu, Sokolově 
a Karlových Varech. Ve 2 případech byly zjištěny drobné závady týkající se nedostatků ve značení 
alergenů a nezajištění vhodných hygienických sanitárních zařízení.     

 Odběry 97 vzorků rizikových skupin potravin – zmrzlin, cukrářských a lahůdkářských výrobků, ledů 
do nápojů a stěrů z prostředí. Z toho nevyhovujících vzorků bylo 10, a to: 4 stěry z prostředí, 2 
vzorky cukrářských výrobků a 1 vzorek studeného pokrmu. 

 137 kontrol nad předměty běžného užívání  

 Odběr 1 vzorku hračky pro děti – panenka. Rozborem byla potvrzena přítomnost 19,7%  hm. di(2-
ethlhexyl)ftalátu (DEHP) , což nesplňuje limit 0,1% hm stanovený v čl. 67 odst.1 ve spojení s bodem 
51 přílohy XVII (omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a 
předmětů) nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH).  Riziko obsahu 2di-(2ethylhexyl)ftalátů 
(DHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy 



a kůži dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být 
společně se slinami konzumovány. DHP působí na reprodukční orgány. Výrobek byl vyhlášen 
hlavním hygienikem MZ ČR jako nebezpečný. 

               Analýza 3 vzorků parfémů odebraných v 1.pololetí 2017 prokázala,  že 2 parfémy nevyhověly                   
               platné  legislativě, a to  nařízení (ES) č.1223/2009 o kosmetických přípravcích.  Jednalo se o výrobek  
               Jealousy SILVER, EAU DE PARFUM LADY, ve kterém byly zjištěny nadlimitní hodnoty alergenních                  
               látek, ale jejich přítomnost nebyla na obale výrobku uvedena stejně jako u výrobku Jil sander, Sun  
               Shake,  EAU DE TOLETTE NATURAL SPRAY VAPORISATEUR.    

 

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. 
V oblasti PBU to byly 4 pokuty v celkové výši 4000 Kč. 
Na základě kontrolních zjištění jiných dozorových orgánů byly OOVZ uloženy 2 pokuty, a to:  
2000 Kč podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – podnět postoupila Česká obchodní inspekce 
2000 Kč podle zákona č.65/2017 Sb. (protikuřácký zákon) za nedodržování zákazu kouření v provozovně od 
Městské policie Karlovy Vary.   
 
 

  

 

 

Zpracovala: MVDr. Valéria Hovorková 

ředitelka odboru hygieny vživy a PBU 


