
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A 
PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ V 2 .  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 

  

 43 

 

 

0 

 

ŘEŠILI PODNĚTY OBČANŮ: 
  
Řešeno bylo 12 podnětů (z toho počtu bylo vyhodnoceno jako oprávněných 11, jeden jako    
neoprávněný). Podněty se týkaly zdravotních obtíží po konzumaci pokrmů a upozornění na 
provozní a osobní hygienu ve stravovacích službách.  
 
PROVÁDĚLI KONZULTACE – v počtu 80 s projektanty (rozpracované PD) a provozovateli 

stravovacích služeb.    
 

PROVEDLI V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 

• 346 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (z toho 204 plánovaných kontrol, 
43 specifických, 39 opakovaných ke kontrole plnění nařízených opatření, 12 na základě 
podnětu, 3 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 10 na 
základě pokynu hlavního hygienika a 35 kontrol na základě ohlášení činnosti).  

• V rámci cíleného SZD dle pokynu hlavního hygienika provedli 10 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. Všechny odebrané vzorky 
(vejce míchaná, sázená, smaženka, kuřecí kebab, grilované kuře, vařené kuřecí maso) 
byly vyhodnoceny jako vyhovující.  

• V druhém pololetí 2018 řešili pracovníci i problematiku elektronických cigaret. Na 
základě pokynu hlavní hygieničky ČR byly realizovány 3 kontroly a bylo zkontrolováno 
značení celkem 6 balení elektronických cigaret a 10 balení náhradních náplní do nich. 
Závady ve značení byly zjištěny u 2 výrobků, a to elektronických cigaret   
kontrolovaných v centrálním skladu dovozce, který podal zprávu, že výrobky před 
expedicí označí.   

• Odebrali 84 vzorků rizikových skupin potravin (zmrzliny,cukrářské výrobky,  

studené pokrmy, ledy do nápojů a stěry z prostředí). Z celkového počtu odebraných 

vzorků nevyhověl 1 vzorek ledu do nápojů a 2 stěry z prostředí.   



• 144 kontrol nad PBU - předměty běžného užívání (33 plánovaných, 46 specifických, 
3 na základě úkolů hlavního hygienika, 13 na základě SVP (správné výrobní praxe) a 
49 úkonů předcházejících kontrole). Bylo zkontrolováno 38 FCM  (materiály určené  
pro styk s potravinami), 40 hraček, 57 kosmetických prostředků a 9 výrobků pro děti.   

• Odebrali vzorky PBU v počtu 8, nevyhověl jeden kosmetický přípravek – parfém.  
 
Byly realizovány 3 úkoly hlavní hygieničky ČR: 

• 1. kontroly zaměřené na ověření zdravotní nezávadnosti vybraných kosmetických 

přípravků s obsahem vybraných konzervačních látek - parabenů a dále k ověření, zda 

tyto výrobky odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů. Byly zkontrolovány 

celkem 3 kosmetické přípravky z hlediska značení, všechny 3 výrobky vyhověly a dále byly 

odebrány 3 druhy kosmetických přípravků. Laboratorními zkouškami byly u všech 

vzorků prokázány vyhovující výsledky. 

• 2. kontroly zaměřené  na zdravotní rizika vybraných kosmetických přípravků  

s obsahem vonných látek. Celkem bylo v Karlovarském kraji provedeno 5 kontrol a bylo 

odebráno 5 vzorků – 1 značkový a 4 levné parfémy.  Z celkového počtu nevyhověl 1 

vzorek, a to: Alta Moda SPARKLE, eau de toilette vaporisateur natural spray 100 ml.  

U vzorku byl prokázán nadlimitní obsah níže uvedených alergenních látek, přítomnost 

nebyla vyznačena v seznamu přísad na obale: benzyl alcohol, geraniol, cinnamyl alcohol, 

amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate. Informace o nevyhovujících výsledcích 

kosmetického výrobku předala KHS KK stanoveným způsobem (cestou IS PBU) MZ ČR. 

Za účelem došetření byla v provozovně realizována opakovaná kontrola, nevyhovující 

výrobek se již v provozovně nevyskytoval. Kontrolovaná osoba zajistila informovanost o 

možnosti vrácení výrobku pro zákazníky, kteří výrobek zakoupili. V rámci provedených 

kontrol byly uděleny 2 sankce v celkové výši 2000 Kč dle zákona č.258/2000 Sb. 

(nedoložení nabývacích dokladů – sledovatelnost) a 1 dobrovolné opatření. 

 

 
 

• 3. kontroly zaměřené na zdravotní rizika spojená s používáním plastového 

kuchyňského nádobí a náčiní -  byly provedeny 4 kontroly,  při kterých byly odebrány 

4 druhy vzorků v tržní síti dle příslušené metodiky (2x miska, 1x dětská sada nádobí 

a 1x dětská lžička).  

Kontrolováno bylo kuchyňské nádobí a náčiní z melamin-formaldehydové pryskyřice, kde 

dochází k intenzivnímu kontaktu s potravinou. Všechny odebrané vzorky vyhověly ve 

sledovaných parametrech.  

 



 
ULOŽILI SANKCE:     
 
74 pokut v celkové výši 158 300 Kč ve stravovacích službách. Závady byly zjištěny 
zejména v oblasti provozní a osobní hygieny, v nedodržování obecných požadavků na 
potravinářské provozy, ve značení a zajištění sledovatelnosti.  
 
V oblasti PBU bylo uděleno 9 pokut v celkové výši 17 500 Kč. 
 

 
OSTATNÍ AKTIVITY ODBORU: 
 
Celostátní kontrolně – preventivní akce pod názvem HAD 2018 (hazard, alkohol a děti) – ve 
spolupráci s Policií ČR, orgány celní správy, ČOI a hasiči) se uskutečnily společné kontroly ve 
večerních a nočních hodinách zaměřené na kontrolu prodeje a podávání alkoholu dětem a 
mladistvým a hazardního hraní v provozovnách veřejného stravování. Kontrola KHS byla 
zaměřena na dodržování požadavků zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek. Celkem bylo provedeno 33 kontrol ve 3 etapách.  Počet porušení 
zákona č. 65/2017 Sb. (drobné závady) zjištěno v 6 případech ( § 9 odst.2, § 13 odst.1, § 5 odst.2), 
sankce nebyla uložena. 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne 31.ledna 2019 

 

 

Zpracovala:  

MVDr. Valéria Hovorková 

ředitelka odboru hygieny vživy a PBU 

 

 


