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1) Charakteristika oboru  
 

V oboru hygieny výživy provádí Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem 
v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“), odbor hygieny výživy a PBU státní zdravotní dozor                
v provozovnách stravovacích služeb a v ostatních potravinářských provozovnách ke zjištění příčin 
poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních chorob nebo jiného poškození zdraví     
z potravin. Jde o dozor nad dodržováním povinností dle platné legislativy, zejména dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU), zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů          
v oblasti ochrany veřejného zdraví. Jedná se o státní kontrolu, jejíž postupy se řídí nařízeními EU       
a zákonem o státní kontrole. 
Při výkonu státního zdravotního dozoru KHS KK sleduje, zda jsou plněny povinnosti osob 
provozujících a vykonávajících činnosti ve stravovacích službách. Povinnosti se týkají jak osob 
provozujících stravovací služby, tak i  fyzických osob přímo vykonávajících činnosti při poskytování 
těchto služeb. V případech zjištění porušení povinností těchto osob řeší KHS KK, odbor hygieny 
výživy a PBU  přestupky a správní delikty.  
Odbor hygieny výživy a PBU KHS KK podle své místní působnosti sleduje vliv výživy na zdraví 
populace v konkrétním životním a pracovním prostředí na území kraje z hlediska podmínek a příčin 
vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění a ostatních poruch zdraví.            
Z výsledků dozorové činnosti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje           
a prosazuje preventivní nebo represivní opatření.  
Činnost odboru vychází z ročních kontrolních plánů, stanovených celostátních a krajských priorit, 
aktuální epidemiologické situace a dalších skutečností souvisejících například s plněním povinností 
dotčeného orgánu, šetřením podnětů občanů, poskytováním konzultací na vyžádání právnických         
i fyzických osob apod.   
Řízení činnosti odboru probíhá formou metodických kontrol a pravidelných porad, při kterých je 
plánována aktuální činnost na následující týden a probíhá kontrola plnění pracovních úkolů. Vedoucí 
odboru je v denním kontaktu s pracovníky odboru, což umožňuje operativní řešení aktuální 
problematiky a průběžnou kontrolu činnosti.  
V oblasti PBU: Odbor hygieny výživy a PBU KHS KK v oboru předmětů běžného užívání řídí, plánuje, 
organizuje a provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním hygienických požadavků u výrobců, 
dovozců a distributorů předmětů běžného užívání (výrobků určených pro styk s potravinami, 
kosmetických přípravků, hraček a výrobků pro děti do tří let), realizuje odběry vzorků za účelem 
kontroly zdravotní nezávadnosti PBU, zajišťuje provedení příslušných opatření v oblasti PBU               
v souvislosti s hlášením nebezpečných výrobků evropským Systémem rychlého varování RAPEX        
a systémem RASFF, popř. jiných orgánů v oblasti PBU, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu 
ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě kosmetických 
prostředků, řeší podněty spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti PBU a poskytuje 
konzultace ve svém oboru. 
 
 
 

2) Preventivní dozor 

 
V rámci činnosti dotčeného správního orgánu bylo v roce 2015 KHS KK v oboru hygieny výživy 
vydáno 130 stanovisek dle § 77 zák.č.258/2000 Sb., a to k projektovým dokumentacím staveb a ke 
kolaudacím staveb nebo změnám užívání staveb. Dále byly pracovníky KHS v oboru hygieny výživy 
za rok 2015 posouzeny další projekty, ke kterým bylo vydáno 60 interních (dílčích) vyjádření pro jiná 
oddělení KHS. Tyto počty jsou podrobně zdokumentované dle níže uvedené tabulky. 

 
 



 

 

Tabulka č. 1 - Činnost dotčeného orgánu-souhlasná a nesouhlasná stanoviska  

Druh výkonu 

Vydáno (počet) 

celkem 

 z toho  

kladná negat. 

Stanoviska k PD ve smyslu § 77 
zák.č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

64 64  

Stanoviska ke kolaudaci/změně užívání ve 
smyslu § 77 zák.č.258/2000Sb. 

66 63 3 

Dílčí vyjádření k PD či kolaudacím pro jiná 
oddělení KHS 

60 60  

Celkem stanoviska v oboru HV 190 190  

 
Posuzované projektové dokumentace se týkaly převážně stavebních úprav stávajících objektů na 
provozovny stravovacích služeb popř. nových staveb restaurací a občerstvení.  
 
Z významnějších projektových dokumentací se jednalo např. o projekty staveb restaurace v Pomezí 
nad Ohří a v Chebu, hotelového komplexu v Mariánských Lázních, kavárny ve Františkových Lázních, 
hotelu a kavárny v Mariánských Lázních, rychlého občerstvení v nákupním centru v Chebu, přestavby 
stravovacího provozu penzionu v Horním Žďáru, prodejny živých ryb vč. sádek a líhně v Karlových 
Varech a kavárny, čajovny a snack baru s minutkovou kuchyní v Karlových Varech. 
 
Z významnějších kolaudací, k nimž byla vydána kladná stanoviska, lze uvést stavby ve Vlkovicích -
bistro, v Lipné-statek s agroturistikou, v Pomezí nad Ohří-restaurace, v Chebu-bistro v nákupním 
centru, v Mariánských Lázních-cukrárna, v Sokolově-stravovací provoz u dětského zábavního centra, 
v Sokolově-provozovna stravovacích služeb a prodeje potravin v nově vybudovaném obytném centru, 
v Karlových Varech-restaurace, kavárna, snack bar s minutkovou kuchyní, v Jáchymově-kavárna, 
v Ostrově-rychlé občerstvení kebab, v Karlových Varech-prodejna, v Nejdku-prodejna a na Andělské 
Hoře-občerstvení.  

 
Vykázaná 3 nesouhlasná stanoviska ke kolaudaci staveb byla vydána z důvodu nezpůsobilosti stavby 
k užívání pro její nedokončení nebo z důvodu zásadních změn realizované stavby oproti schválené 
projektové dokumentaci a z toho plynoucího nesouladu s právními předpisy v oblasti hygieny potravin 
(2x provozovna občerstvení v Kraslicích, 1x přístavba restaurace v Lokti). 

 
Stanoviska interní (vypravená jiným odborem KHS) se týkala provozoven stravovacích služeb, které 
byly součástí areálů hotelů a výrobních závodů. Dílčí stanoviska byla vydána například k návrhům na   
hotel v Karlových Varech-Dvorech (stravovací provoz), obchodní centrum v Ostrově, přístavbu a 
obnovu hradu v Bečově (prostory pro catering), výdejnu jídel pro zaměstnance v nově budované 
výrobní hale v Ostrově, revitalizaci areálu kostela v Horním Slavkově (zázemí pro catering),  návrhu 
revitalizace poutního místa v Chlumu svaté Maří (restaurace) a ke kolaudacím staveb dvou hotelů v 
Karlových Varech (stravovací provoz), rekonstruované prodejny v Karlových Varech a modernizaci ski 
areálu vč. stravovacího provozu na Klínovci.  
 
Dále bylo poskytnuto 338 konzultací na žádost projektantů a investorů.  
 
V souvislosti s výkonem preventivního dozoru je zřejmá tendence, kdy podání neobsahují informace 
nezbytné pro posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska, což vede k opakovanému 
projednávání jedné akce. Stejně tak zvyšuje časovou náročnost stav při kolaudacích, kdy často nejsou 
stavby ze strany stavebníků řádně připraveny z důvodu nedokončení stavebních prací nebo 
zásadních změn oproti schváleným návrhům, a proto musí být šetření na místě stavby před vydáním 
závazného stanoviska prováděna opakovaně. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3) Vyhodnocení kontrolních plánů  
 
Pro rok 2015 byl v oboru hygieny výživy dle počtu zaměstnanců a předepsaného výkonu kontrol na 
jednoho zaměstnance stanoven plánovaný rozsah (počet) kontrol 658. Tento kontrolní plán byl splněn 
na 128 %. Celkový počet provedených kontrol za rok 2015 je 844. 

 
Státní zdravotní dozor 
 
Celostátní prioritní oblasti SZD 
 
Jako celostátní prioritní oblast výkonu státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) sledovala KHS KK 
nutriční kvalitu a pestrost stravy podávané ve stravovacích provozovnách zdravotnických zařízení        
a sociálních služeb a šetřila hygienickou úroveň stravování v rámci lázní, lůžkových zdravotnických 
zařízení a zařízení sociálních služeb. Plnění bylo u této priority 84 %. Z šetření vyplynulo závěrečné 
doporučení v tom smyslu, že je nutno nadále tuto poměrně problémovou oblast sledovat a pokračovat 
ve sledování a šetření v dané prioritě. 
 
Druhou celostátní prioritní oblastí bylo prověřování provozoven stravovacích služeb z hlediska 
poskytování informací o alergenech v pokrmech. Z celkového počtu provozoven, kde byl proveden 
SZD, bylo na alergeny zkontrolováno namísto plánovaných 50% těchto zařízení 85 %. Nedostatky 
byly zjištěny ve 24 % zařízení. Nejčastěji zjišťované nedostatky: nesoulad mezi používanými číselnými 
kódy a skutečným značením, nevhodné vyvěšení informací-nesnadno viditelné místo, neoznačení 
nápojů, doplňkového sortimentu (oplatky, tyčinky apod.) nabízeného po vybalení z originálního obalu, 
poskytnutí pouze obecné informace, že všechny pokrmy obsahují alergeny, byly uvedeny informace   
o obsahu alergenů, které pokrm prokazatelně nemohl obsahovat, nebo naopak chyběly informace      
o všech alergenech. Pokuty související výhradně s nedostatky v označování alergenů nebyly uloženy. 
Byly zohledněny skutečnosti, že kontrolované osoby nedostatky dobrovolně a bez zbytečného 
odkladu odstranily, což bylo ověřeno následnými kontrolami. 
             
Krajské prioritní oblasti SZD  
 
Jako krajské prioritní oblasti výkonu SZD prováděla KHS KK kontrolní činnost v zařízeních společného 
stravování s výrobou pokrmů. Plán na tomto úseku byl splněn na 103 %. V těchto zařízeních dochází 
nejčastěji k porušování platných předpisů vydaných pro oblast ochrany veřejného zdraví, z toho 
důvodu je těmto zařízením věnována větší pozornost. Důkazem jsou i sankční postihy. Většina 
sankčních postihů byla uložena ve vyvařujících provozovnách. Proto i pro rok 2016 zůstávají krajskou 
prioritní oblastí nadále kontroly zařízení s výrobou pokrmů. 
 
Jako regionální úkol v oboru hygieny výživy byla v roce 2015 provedena série kontrol, jejichž cílem 
bylo ověřit, zda provozovatelé plní ustanovení nařízení č.852/2004, o hygieně potravin, týkající se 
požadavků na led do nápojů a zařízení pro výrobu ledu. Bylo provedeno 18 kontrol. Tento úkol bude 
pokračovat jako krajská priorita ve stejném rozsahu jako v roce 2015 a letech předcházejících i v roce 
2016.  
 
Obor PBU 
 
V oboru PBU dle počtu zaměstnanců (úvazků zaměstnanců v příslušném oboru k 1. lednu příslušného 
roku – 2 zaměstnanci) a předepsaných kontrol na jednoho zaměstnance (za týden 1,5) byl pro rok 
2015 stanoven rozsah kontrol v počtu 129.  
 
Během roku bylo v celém Karlovarském kraji realizováno celkem 139 kontrol, z nichž bylo 133 
plánovaných kontrol (73 kontrol v rámci celostátních priorit; 60 kontrol v rámci krajských priorit, z toho 
23 v rámci pokynů hlavního hygienika) a 6 neplánovaných kontrol (3 podněty a 3 „jiné“ kontroly 
biocidních přípravků). 

Kontroly v rámci krajských prioritních oblastí byly splněny v jiných než naplánovaných počtech, 
vzhledem k aktuální situaci trhu a vzhledem k zaměření četných cílených úkolů hlavního hygienika. 
(Kontroly výrobků pro děti i výrobků pro styk s potravinami byly splněny nad stanovený počet kontrol,  
a pouze u hraček bylo provedeno kontrol méně, ale s dostatečným odběrem vzorků.) 



 

 

Při plánovaných kontrolách bylo k chemické analýze odebráno celkem 31 vzorků (30 v rámci krajských 
priorit, z toho 22 dle pokynu hl. hygienika; 1 v rámci celostátních priorit). V rámci neplánovaného 
šetření na základě sdělení celního úřadu o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu byl 
odebrán 1 vzorek. Všechny vzorky byly předány Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, 
územní pracoviště Karlovy Vary, a valná většina analýz byla provedena na územním pracovišti Hradec 
Králové. V ojedinělých případech dělal analýzy jako subdodávku i Státní zdravotní ústav se sídlem 
v Praze. 

 
 
4) Dozorová činnost v oboru hygieny výživy  

 
a) Analýza dozoru 
 
Z celkového počtu 2070 registrovaných provozoven bylo 1035 předáno do dozorové kompetence 
SZPI . Ze zbývajících 1035 provozoven  bylo zkontrolováno  645 tj.  62 %.  
 
Počty evidovaných provozoven, jejich členění, počty kontrol podle druhu kontroly a počty kontrol podle 
typu provozovny jsou uvedené v tabulkách níže. 
 
 
Tabulka č. 2 - Počet provozoven dozorovaných KHS KK 

Počet evidovaných provozoven celkem 1035 

restaurace – provozovny vyvařující 550 

Výčepy, bary, pivnice, vinotéky, čajovny, kavárny, herny 87 

centrální kuchyně 0 

pevné stánky 58 

občerstvení, bufety, cukrárny 51 

stravování zaměstnanců jako hlavní činnost 31 

stravování zaměstnanců 50 

VŠ menzy 1 

stravování v zařízeních vězeňské služby 12 

stravování v lůžkových zdravotnických zařízeních 126 

stravování v zařízeních sociálních služeb - pobytové 27 

stravování v zařízeních sosciálních sužeb - terénní, ambulantní 5 

mobilní stánky, pulty, vozíky, automaty… 37 

Automaty 0 

výrobny potravin bez konzumace 0 

prodejny bez konzumace 0 

sklady potravin 0 

jiné * 0 

 
 
Tabulka č. 3 - Počet kontrol podle druhu kontrol 

Druh kontroly Počet kontrol 

Plánovaný SZD 464 

Specifický SZD 18 

Opakovaný SZD ke kontrole odstranění závad, plnění nařízených opatření, 
došetření 

148 

SZD na základě podnětu 41 



 

 

SZD v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění 8 

SZD na základě úkolu hlavního hygienika 70 

Audit 1 

Dodatečná kontrola (Nařízení ES 882/2004, čl. 28) 2 

Kontrola na základě ohlášení činnosti 81 

Ostatní 11 

Počet kontrol celkem: 844 

 
 
Tabulka č. 4 - Počet kontrol podle typu provozovny 

Typ provozovny Počet kontrol 

restaurace (vyvařující) 451 

výčepy, bary, pivnice, vinotéky, čajovny 93 

centrální kuchyně a výrobny pokrmů bez konzumace na místě 1 

pevné stánky 36 

občerstvení, bufety, cukrárny 33 

stravování  zaměstnanců jako hlavní činnost - vyvařující kuchyně 25 

stravování zaměstnanců  - výdejny, kantýny 36 

VŠ menzy 1 

stravování v zařízeních vězeňské služby 1 

stravování v lůžkových zdravotnických zařízeních a lázních  (nemocnice, 
LDN, lázeňská zařízení) 103 

stravování v zařízeních sociálních služeb – pobytové (domovy pro seniory, 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, atd.) 21 

stravování v rámci sociálních služeb – terénních, ambulantních 4 

mobilní stánky, pulty, vozíky 30 

výrobny potravin bez konzumace 5 

prodejny potravin bez konzumace 4 

Počet kontrol celkem: 844 

 
 

Odběr vzorků 
 
Odběr vzorků: V roce 2015 bylo  odebráno v rámci SZD  197 vzorků pokrmů, surovin pro jejich výrobu 
vč. pitné vody z komerčních studní a stěrů z ploch v kontaktu s pokrmy. Z toho bylo 51 vzorků 
vyhodnoceno jako nevyhovujících. Z toho bylo 37 vzorků nevyhovujících po stránce ukazatelů 
mikrobiologických, 14 vzorků nevyhovujících po stránce ukazatelů chemických (jednalo se o celodenní 
vzorky stravy s vyšším obsahem soli).  Nevyhovující mikrobiologické výsledky u vzorků byly dány 
překročením limitů mikrobiologických ukazatelů (celkový počet mikroorganismů, Enterobacteriaceae, 
koliformní bakterie) bez záchytu patogenních mikroorganizmů. Výsledky byly s  odpovědnými osobami 
protokolárně projednány, přičemž byl kladen důraz na bezodkladné zjednání nápravy ve smyslu 
uplatnění zásad správné výrobní a hygienické praxe. Další 2 vzorky byly odebrány od občanů 
v souvislosti s podáním podnětů.  Všechny vzorky byly předány k laboratorním zkouškám Zdravotnímu 
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracovišti v Karlových Varech. 
 
Sumárně lze výsledky kontrolních zjištění za rok 2015 charakterizovat takto: Kontrolní zjištění 
v roce 2015 byla obdobná jako v minulých letech. Poměrně dobrou úroveň hygienického zabezpečení 
lze konstatovat v provozovnách společného stravování v zařízeních poskytujících zdravotnické a 
sociální služby, ve věznicích a dále v lázeňských domech nebo ve velkých hotelových komplexech. 
Poněkud zhoršující se situace zejména v úrovni stavebně technického stavu byla konstatována 
v provozovnách zajišťujících stravování zaměstnanců, kde je často provozovatel v nájmu na časově 
omezenou dobu a vlastník budovy nehodlá finančně zajišťovat údržbu objektu. Nedostatek finančních 



 

 

prostředků se rovněž promítá do provádění běžné údržby provozoven menších restaurací, vyšší 
četnost závad je proto patrná v parametru obecné požadavky na potravinářské prostory. 
 
Nejčastější závady zjišťované v rámci SZD byly právě v oblasti stavebně technického stavu 
provozoven (obecné požadavky na potravinářské prostory) ve 199 případech (27% kontrolovaných 
případů, dále jen „kontr.př.“). Závady v provozní hygieně se vyskytly ve 156  případech (20% 
kontr.př.). Vadná manipulace s potravinami či křížení provozů se vyskytlo ve 108 případech (15% 
kontr.př.).  Osobní hygiena personálu nebyla zajištěna ve 107 případech (14% kontr.př.). Podmínky 
skladování byly závadné v 98 případech (13% kontr.př.). Nedostatky v postupech založených na 
zásadách HACCP byly zjištěny ve 47 případech (9% kontr.př.). Nedodržení data použitelnosti nebo 
data minimální trvanlivosti bylo prokázáno v 54 případech (8% kontr.př.). Vady v uvádění pokrmů do 
oběhu včetně značení byly v počtu 8 (8% kontr.př.). Neodpovídající sledovatelnost a/nebo chybějící 
doklady o původu potravin byly zjištěny ve 38 případech (8% kontr.př.). 
 
Ve většině případů zjištěných závad přijaly kontrolované osoby dobrovolná opatření spočívající ve  
znehodnocení podezřelých potravin, v okamžitém ukončení činnosti, provedení okamžité sanitace 
provozoven, vymalování či oprav poškozených povrchů. Realizace těchto opatření byla provedena 
buď ještě v průběhu kontroly nebo bezodkladně v návaznosti na kontrolu a následně byla ze strany 
KHS ověřena.   
 
V rámci analýzy nedostatků zjištěných při výkonu SZD lze konstatovat, že jako důvod těchto 
nedostatků lze také označit  častou změnu provozovatele a také absenci profesních znalostí jak 
provozovatelů tak i personálu.  

Zhodnocení výsledků kontrolních zjištění a závěrečné doporučení významných zjištění pro další 
zaměření SZD: Opakovaně a dlouhodobě jsou zjišťovány závady v oblasti obecných požadavků na 
potravinářské prostory, provozní a osobní hygieny, závady ve skladování vzájemně neslučitelných 
surovin a závady v manipulaci s potravinami - křížení pracovních činností.  SZD by měl být důsledně 
zaměřen zejména na provozovny s výrobou pokrmů.   

  
Opatření k zajištění efektivnosti: Účinné provádění dozoru je zajištěno soustavným každoročním 
vysokým počtem kontrol a důsledným prováděním následných kontrol.  

 
Trendy:  Z dlouhodobého pohledu lze konstatovat, že se hygienická úroveň provozoven trvale 
zlepšuje, což je výsledkem systematičnosti a frekvencí prováděných kontrol včetně důsledného 
provádění následných kontrol ke zjištění odstraňování zjišťovaných závad.   

 

 
b) Analýza opatření a finančních sankcí 
 
V přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů bylo 
uloženo 115 blokových pokut v celkové výši 181 900 Kč  za závady v osobní a provozní hygieně. 
 
Ve správním řízení podle § 92 zák.č.258/2000 Sb. bylo vydáno celkem 12 pokut v celkové výši 90 000 
Kč.  
 
V roce 2015 bylo vydáno celkem 11 příkazů k uložení pokuty podle § 92 zákona č. 258/2000 Sb.,v 
řízení dle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v celkové výši 77 000 Kč. V jednom případě   
provozovatel penzionu proti příkazu ve výši 8 000 Kč podal odpor. Řízení pokračovalo a bylo vydáno 
rozhodnutí o uložení pokuty ve stejné výši, proti kterému podal účastník odvolání k MZ ČR. Odvolací 
orgán napadené rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání, které v současné době probíhá. 
 
Dále bylo v roce 2015 vydáno rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 13 000 Kč, proti kterému podal 
účastník odvolání k MZ ČR.  Odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil a snížil výši uložené pokuty 
na 6 000 Kč. 
 
Likvidace potravin: Opatření nařizující likvidaci potravin podle § 84 odst. 1 písm. u) zák. č. 258/2000 
Sb. v platném znění proběhla celkem v 35 případech. Provedení likvidace bylo ze strany 
kontrolovaných osob dokladováno. 



 

 

Opatření: Bylo provedeno 6 opatření ve věci okamžitého uzavření nebo zákazu činnosti podle § 84 
odst. 1 písm. r) zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění, a to u provozoven: 

 Jídelna v Karlových Varech - zákaz činnosti pro hrubé hygienické závady zejména v provozní 
hygieně. 

 Hotel v Karlových Varech - okamžité pozastavení výkonu činnosti na základě potvrzeného 
onemocnění virovou hepatitidou typu A u 2 pracovnic stravovacího provozu. 

 Penzion v Jáchymově - zákaz činnosti z důvodu výskytu alimentárního onemocnění virového 
původu u klientů penzionu (ZŠ Jesenice).  

 Občerstvení v lyžařském areálu Neklid - okamžité uzavření provozovny pro hrubé hygienické 
závady a nevyhovující mikrobiologické ukazatele pitné vody 

 Restaurace v Chodově - zákaz činnosti pro nedodržování požadavků na hygienu provozu a 
obecných požadavků na potravinářské prostory, zvláštní požadavky na prostory pro 
manipulaci s potravinami. 

 Pevný stánek s občerstvením v Chodově - zákaz činnosti pro nedodržování požadavků na 
hygienu provozu, obecných požadavků na potravinářské prostory, zvláštních požadavků na 
prostory pro manipulaci s potravinami a nezajištění odpovídajících skladovacích podmínek, 
smyslových vlastností potravin, ochrany potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci 
s nimi vč. regulace škůdců, bezpečnosti pokrmů při jejich uvádění do oběhu. 

 

 
 
c) Šetření podezření na onemocnění z potravin 

 
Šetření v souvislosti  s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění bylo provedeno v 8 
provozovnách. Těchto 8 kontrol bylo provedeno 2x v souvislosti se šetřením onemocnění z potravin a 
6x na základě výskytu onemocnění virovou hepatitidou A. V dané problematice probíhala úzká 
spolupráce s odborem epidemiologie. 

 
Jmenovitě bylo významné šetření v provozovně penzionu v Jáchymově v souvislosti s onemocněním 
6 dětí a 3 dospělých osob pravděpodobně virovou nákazou  (zvracení, průjmy,  horečka a zimnice). 
Provozovna byla opatřením uzavřena a byla nařízena sanitace celého penzionu přípravky s 
baktericidním a virucidním účinkem. Byla uložena bloková pokuta 2 000 Kč za závady v provozní 
hygieně. Po provedených opatřeních byl provoz obnoven. 
 
Dalším významnějším šetřením v provozovně jídelny domu s pečovatelkou službou v Karlových 
Varech byla zjišťována možná souvislost s alimentární nákazou 2 osob (zvracení a průjmy).  
Prokázalo se, že onemocnění nemělo souvislost s konzumací jídel. Při kontrole byla dohodnuta 
preventivní opatření ve stravovacím provozu - sanitace, u umyvadel na záchodech pro personál           
i strávníky doplnění mýdel s dezinfekčním účinkem (virucidním a baktericidním). 
 
V souvislosti s výskytem onemocnění virovou hepatitidou typu A u osob s výkonem činností 
epidemiologicky závažných byla provedena šetření ve 2 hotelech, v prodejně, výrobně lahůdek, 
výrobně pečiva a závodní kuchyni. Ve všech případech se jednalo o potvrzená onemocnění personálu 
a stanovení protiepidemických opatření v provozovnách. Při opakovaných kontrolách bylo zjištěno 
dodržení nařízených protiepidemických opatření vč. provedení ohniskové desinfekce a průběžné 
ochranné dezinfekce vč. poučení všech činných osob o zásadách hygieny rukou.  
 
V průběhu roku 2015 byla dále provedena šetření v souvislosti s individuálními podněty občanů, kteří 
udávali zdravotní potíže po požití pokrmů/potravin, souvislost mezi údajnou konzumací 
pokrmů/potravin a vznikem onemocnění se v žádném případě nepodařilo prokázat.  
 

 
 
 
 

 
d) Vyhodnocení regionálních a celostátních cílených úkolů. 

 
 



 

 

Pokyny hlavního hygienika 
 
Pokyn hlavního hygienika ČR č.j. 3140/2015-1/OVZ dne 22.1.2015 - cílený státní zdravotní dozor 
v provozovnách stravovacích služeb zaměřený na zmonitorování plnění povinnosti provozovatelů 
stravovacích služeb poskytovat spotřebiteli informace o látkách nebo produktech vyvolávajících 
alergie nebo nesnášenlivost obsažených v pokrmech. Celkem bylo ve smyslu metodiky provedeno 57 
kontrol  v 50 provozovnách, 7 kontrol bylo opakovaných. V 7 případech byly zjištěny následující 
nedostatky:  
-  nesoulad mezi používanými číselnými kódy a skutečným značením 
-  nevhodné vyvěšení informací – nesnadno viditelné místo 
-  neoznačení nápojů, doplňkového sortimentu 
- byly uvedeny informace o obsahu alergenů, které pokrm prokazatelně nemohl obsahovat nebo   
   naopak chyběly informace o všech alergenech 
-  poskytnutí pouze obecné informace, že všechny pokrmy obsahují alergeny.   
Při první kontrole provozovatelé povědomí o alergenech zpravidla neměli, po edukaci provedli bez 
odkladu nápravné opatření, což bylo následně ověřeno. 
 
Pokyn hlavního hygienika ČR č.j.: 27572/2015/OVZ ze dne 28.5.2015 - cílený státní zdravotní dozor 
k ověření zdravotní nezávadnosti pokrmů z masa,  k jejichž přípravě bylo použito tepelně ošetřené 
maso nebo tepelně ošetřené masné výrobky, upravené grilováním nebo rožněním, nebo opakovaným 
uzením,s cílem ověřit bezpečnost pokrmů z hlediska přítomnosti obsahu polyaromatických uhlovodíků. 
Jednalo se o provozovny typu restaurace, bistro na tržišti, rychlá občerstvení, prodejní auto 
s grilovanými kuřaty, občerstvení v obchodním  centru  a stánky s  občerstvením u obchodního centra. 
V každé kontrolované provozovně byl odebrán 1 vzorek masa nebo masného výrobku připraveného 
grilováním nebo rožněním. Byly odebrány tyto vzorky: kuřecí kebab z masa upraveného grilováním ze 
zmrazeného polotovaru (4 x),  kuřecí gyros grilovaný na plynovém grilu, burgr grilovaný na elektrickém 
grilu, grilované kuřecí stehno, grilované kuřecí maso-kuřecí kebab a vepřové maso-gyros grilované na 
elektrickém grilu. Odebraných 9 vzorků bylo  podrobeno laboratornímu rozboru (benzo/a/pyren, 
benzo/a/anthracen, benzo/b/fluoranthen, chrysen) a všechny  vyhovovaly  požadavkům  nařízení 
Komise č. 835/2011, kterým se mění nařízení č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity 
polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. Kontrolami byly zjištěny závady ve dvou 
provozovnách, za nedostatky v provozní hygieně byla na místě uložena bloková pokuta.  
 
Pokyn hlavního hygienika České republiky č.j. MZDR 40843/2015-1/OVZ ze dne 21.9.2015. Ve dnech 
1.10.2015 - 31.12.2015 provedla KHS ve svém správním obvodu cílený státní zdravotní dozor 
zaměřený na zmonitorování rozsahu nabídky, pestrosti stravy a výživové kvality poskytovaných 
pokrmů ve stravovacích službách v zařízeních sociálních služeb (celodenní stravování seniorů)          
a zdravotnických zařízeních (nemocnice, oddělení s hospitalizací a porodní), a dále na monitoring 
výživové hodnoty poskytované stravy. Důraz byl kladen na pestrost nabídky, způsob sestavování 
jídelníčků, rozsah používaných surovin a jejich původ, jejich vhodnost pro danou skupinu populace. 
Státní zdravotní dozor byl proveden v 5 zařízeních, z toho ve 2 zařízení sociálních služeb a ve 3 
zdravotnických zařízeních. Závěry k výsledkům SZD lze charakterizovat takto: Výsledky hodnocení 
pestrosti stravy a obsahu živin v těchto zařízeních projednal orgán ochrany veřejného zdraví               
s vedoucími kuchyně, nutričními terapeuty a vedoucími úseku nelékařského zdravotnictví a kvality. 
Výsledky z šetření budou vedením nemocnic a zařízení sociálních služeb  dále diskutovány a budou 
zohledněny při další tvorbě jídelníčků. 
 

 
Regionální akce  

 
V roce 2015 byly provedeny regionální kontroly, jejichž cílem bylo ověřit, zda provozovatelé plní 
ustanovení nařízení č.852/2004, o hygieně potravin, týkající se požadavků na led do nápojů a zařízení 
pro výrobu ledu. V rámci plnění této regionální akce byly provedeny kontroly  v 18 provozovnách 
stravovacích služeb spojené s odběrem vzorků  ledů do nápojů a stěrů z výrobníku ledu a dalších 
ploch v přímém kontaktu s ledem. V každé provozovně byl odebrán 1 vzorek ledu a 3 stěry z 
prostředí. Z 18 odebraných vzorků ledu 2 vzorky nevyhověly provedeným  mikrobiologickým 
vyšetřením platné legislativě, což představuje 11%.  Z celkového počtu 54 stěrů z prostředí tj. z vnitřní 
části výrobníku a lopatky na led nevyhovělo  8 stěrů, což představuje 15%. Nevyhovující stěry byly 
převážně s vyšším celkovým počtem mikroorganismů a koliformních bakterií. V provozovnách              
s nevyhovujícími výsledky byla uložena sankce ve formě blokové pokuty a kontrolovaným osobám 



 

 

byla nařízena sanitace výrobníku. Pokuty byly uloženy také za nedodržování správné hygienické a 
výrobní praxe při sanitaci výrobníku ledu, což se projevilo v nevyhovujících výsledcích stěrů.  Vizuálně 
byly všechny výrobníky čisté, ve všech provozovnách byly  napojeny na veřejný vodovod, do systému 
HACCP byla zapracována sanitace výrobníku ledu a manipulace s ním.  Lze konstatovat, že oproti 
minulým rokům byly výsledky laboratorních vyšetření ledů a stěrů z prostředí příznivější. 
 
Audit 
 
Audit provozovny stravovacích služeb byl proveden v závěru roku 2015 dle schválené metodiky. 
Jednalo se o audit v provozovně stravovacích služeb v nákupním centru v Jenišově. Místnímu šetření 
předcházela přípravná část spočívající v prověřování vyžádané dokumentace provozovny a následně 
byla vypracována zpráva z auditu.  

 
 

e) Podněty a stížnosti 
 
Řešeno bylo celkem 55 podnětů, 47 podnětů bylo vyhodnoceno jako příslušné do kompetence 
hygienické služby, 8 podnětů bylo předáno jiným orgánům, 23 podnětů bylo hodnoceno jako 
oprávněných, 22 neoprávněných a u 2 se nepodařilo prokázat či vyvrátit udávané skutečnosti. 
 
Ve věci šetření podnětů příslušných KHS bylo provedeno celkem 41 kontrol. Předmětem podnětů byly 
zejména údajné závady v osobní a provozní hygieně osob činných v zařízení stravovacích služeb, 
smyslové závady pokrmů, kvalita, falšování či neznámý původ potravin, nevyhovující stav provozoven 
stravovacích služeb, používání prošlých surovin, závady v  ukládání odpadu, provozní závady 
v restauraci, nehygienická manipulace s pokrmy vč. výskytu hmyzích vajíček v pokrmu (jednalo se o 
sezamová semínka přidávaná do marinády masa ke grilování), neznačení alergenů. V 8 případech 
uváděly osoby zdravotní potíže po konzumaci pokrmu/potraviny v zařízeních společného stravování  
nebo zakoupené v tržní síti. Provedeným šetřením však nebyla prokázána přímá souvislost mezi 
konzumací pokrmů/potravin v předmětných provozovnách a poškozením zdraví u strávníků.  
 
Na základě podání Policie ČR ve věci nálezu podezřelé látky v balené vodě byla provedena kontrola 
supermarketu v Karlových Varech, kde byl nápoj zakoupen. Při šetření KHS příslušná šarže balené 
vody se v prodejně již nenacházela.  
 
KHS přijala a šetřila podněty ve věci falšování potravin ev. klamání spotřebitele. Jeden z podnětů se 
týkal údajné záměny masa v asijském pokrmu z provozovny v Sokolově resp. domněnky, že se jedná 
o jiný druh masa než deklarovaný. Provedeným laboratorním rozborem vzorku bylo toto podezření 
vyvráceno. V dalším případě (restaurace) spotřebitel uvedl, že maso v pokrmech neodpovídalo 
údajům dle jídelního lístku. Toto tvrzení bylo vyhodnoceno jako neprokazatelné.  

 
O výsledcích šetření byly osoby podávající podnět písemně informovány, pokud se nejednalo o 
případy, kdy nebyla uvedena adresa.   
 
V roce 2015 nebyla evidována žádná stížnost.  

 
 

5) Dozorová činnost PBU 

 
a) Analýza dozoru 
 
Během roku bylo v celém Karlovarském kraji realizováno celkem 139 kontrol, z nichž bylo 133 
plánovaných kontrol (73 kontrol v rámci celostátních priorit; 60 kontrol v rámci krajských priorit a z toho 
20 kontrol v rámci pokynů hlavního hygienika) a 6 neplánovaných kontrol (3 podněty a 3 „jiné“ kontroly 
biocidních přípravků pro oddělení hygieny práce). Dále bylo provedeno 1 šetření na základě sdělení 
celního úřadu o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu. 

V rámci ochrany spotřebitele bylo v roce 2015 provedeno celkem 23 kontrol zahrnujících odběr 
s následnou laboratorní analýzou vybraných druhů výrobků na základě pokynů hlavního hygienika a 
v souladu se zaměřením krajských a celostátních priorit. Z celkového počtu těchto kontrol bylo 6 



 

 

kontrol zaměřeno na materiály a předměty určené pro styk s potravinami, 1 kontrola na kosmetické 
přípravky, 10 kontrol na výrobky pro děti do 3 let a 6 kontrol na hračky pro děti nad 3 roky.  

V rámci těchto 23 kontrol bylo odebráno v oblasti komodit PBU 31 vzorků zahrnujících 8 výrobků (z 
plastu) určených pro styk s potravinami, 1 kosmetický přípravek, 10 výrobků pro děti do 3 let (obuv a 
ošacení) a 12 vzorků hraček (resp. 7 druhů hraček z plastu, přičemž jeden druh zahrnoval 3 různě 
barevné vzorky a druhý zahrnoval 4 různě barevné vzorky). Z odebraných vzorků bylo dle výsledků 
laboratorních analýz vyhodnoceno jako vyhovujících 21 vzorků (7 vzorků předmětů pro styk s 
potravinami, 4 vzorky hraček (resp. 4 druhy hraček) a 10 vzorků výrobků pro děti do 3 let) a jako 
nevyhovujících 10 vzorků (1 vzorek výrobku pro styk s potravinami, 1 vzorek kosmetického přípravku 
a 8 vzorků hraček, resp. 3 druhy hraček). 

V rámci šetření na základě sdělení celního úřadu o přerušení řízení o propuštění zboží do volného 
oběhu byl odebrán jeden vzorek výrobku pro styk s potravinami z plastu, a byl vyhodnocen jako 
nevyhovující. 

Dle laboratorní analýzy jsou hlavním nevyhovujícím agens u všech nevyhovujících výrobků 
(z polyamidu) pro styk s potravinami rizikové primární aminy a u plastových hraček ftaláty. 
U kosmetického přípravku byly hlavním nevyhovujícím agens plísně a mikroby, ale šlo pouze o 
ojedinělý případ na trhu. 

V roce 2015 nebyl řešen samostatně internetový prodej. Pouze v rámci kontrol správné výrobní praxe 
kosmetických přípravků byla u výrobce posuzována i případná nabídka/prodej přes jeho webové 
stránky/e-shop, zejména co se týká zdravotních tvrzení. 

Nejčastěji zjišťované nedostatky jsou u prodejců (především cizí státní příslušnosti), kteří nakupují 
zboží v pražském obchodně skladovém areálu SAPA, a kteří nekontrolují, zda jsou výrobky řádně 
značené (týká se všech 4 komodit), nevyžadují od dodavatele prohlášení o hygienické nezávadnosti 
výrobků a v mnoha případech nemají k výrobkům ani nabývací doklady, nebo mají faktury či dodací 
listy nedostatečně provázané s prodávanými výrobky (stejné položky lišící se pouze cenou, např. 
rtěnka, boty, tepláky, miska). Kosmetické přípravky (především dekorativní) koupené v obchodně 
skladovém areálu SAPA nejsou často notifikované ani v CPNP. V komoditě kosmetických přípravků 
(opět častěji u prodejců s cizí státní příslušností) rovněž občas dochází k prodeji výrobků po uplynutí 
data minimální trvanlivosti, aniž by tyto byly odděleny a označeny.  
 

Nejvíce nevyhovujících kontrol (u prodejců/distributorů) 50 % se vyskytovalo v komoditě hraček, kde 
nevyhověly 3 druhy hraček ze 7 (23 % výrobků; resp. 67 % vzorků) z důvodu chemické nebezpečnosti 
na obsah ftalátů. V komoditě výrobků pro děti do 3 let nevyhovělo 40 % kontrol z důvodu prodeje 
neznačených výrobků, kde ze 40 výrobků nevyhovělo 11 (27 %). V komoditě výrobků pro styk 
s potravinami nevyhovělo 36 % kontrol z důvodu špatného nebo chybějícího značení a chybám 
v prohlášení o shodě, přičemž z 16 kontrolovaných výrobků nevyhověly z důvodu značení 3 (19 % 
výrobků, resp. 13 % odebraných vzorků z důvodu chemické závadnosti). Nejméně nevyhovujících 
kontrol, ale nejvíce nevyhovujících výrobků bylo zjištěno v komoditě kosmetických přípravků, kde 
nevyhovělo 28 % kontrol především z důvodu nedostatečného nebo chybného značení, tvrzení a 
prošlého data minimální trvanlivosti (doprovázeno nedoložením nabývacích dokladů, nesplnění 
povinnosti notifikace výrobku v registru CPNP), přičemž z 66 kosmetických přípravků jich z důvodu 
špatného značení a kvůli tvrzením nevyhovělo 29 (44 %). 

 

 
b) Analýza RASFF a RAPEX, nebezpečné výrobky 
 

RASFF 

V rámci systému rychlého varování RASFF nebylo v roce 2015 provedeno žádné šetření. 

RAPEX 

V rámci systému pro rychlou výměnu informací členských států Evropské unie (RAPEX) bylo 
provedeno 933 šetření nebezpečných výrobků na 195 oznámených notifikací v rámci 168 záznamů   
o úkonu předcházejících kontrolám. Běžně je prováděno 5 šetření na každou notifikaci se zadaným 
termínem plnění. V rámci 1 záznamu je provedeno většinou více šetření nebezpečných výrobků se 
společnou komoditou. 



 

 

V komoditě kosmetických přípravků bylo na 39 notifikací provedeno 189 šetření v rámci 63 záznamů o 
úkonu předcházející kontrole. V komoditě hraček bylo na 144 notifikací provedeno 704 šetření v rámci 
72 záznamů o úkonu předcházející kontrole. V komoditě výrobků pro děti do 3 let bylo na 11 notifikací 
provedeno 53 šetření v rámci 29 záznamů o úkonu předcházející kontrole. V komoditě výrobků pro 
styk s potravinami bylo na 1 notifikaci provedeno 5 šetření v rámci 4 záznamů o úkonu předcházející 
kontrole a jiné kontroly.  
V rámci šetření nebyl nalezen žádný (stejně vyhlížející a zároveň stejně značený) výrobek z přijatých 
notifikací. 
 
Nebezpečné výrobky 

Na základě oznámení 73 druhů nebezpečných výrobků MZ ČR (část oznámena ještě v roce 2014) 
bylo v roce 2015 provedeno 411 šetření v rámci 203 kontrol. (Část kontrol výrobků hlášených koncem 
roku 2015 bude vykazována až v roce 2016.) Běžně je prováděno 6 kontrol na každý výrobek, ale 
v rámci 1 kontroly se šetří naráz více nebezpečných výrobků se společnou komoditou. 

V komoditě kosmetických přípravků bylo na 25 vyhlášených výrobků provedeno 138 šetření v rámci 81 
kontrol. V komoditě hraček bylo na 30 vyhlášených výrobků provedeno 168 šetření v rámci 54 kontrol. 
V komoditě výrobků pro děti do 3 let bylo na 1 vyhlášení provedeno 6 šetření v rámci 6 kontrol. 
V komoditě výrobků pro styk s potravinami bylo na 17 vyhlášení provedeno 99 šetření v rámci 62 
kontrol. 
 
V rámci šetření byly nalezeny některé stejné nebo obdobné nebezpečné výrobky, případně již dříve 
vyhlášené výrobky, především kosmetické přípravky, které nejsou notifikované v CPNP, od dvou 
firem, dále nalepovací nehty s lepidly s obsahem DBP. Dále byly zjištěny případy prodeje vyhlášených 
druhů melaminové nádobí.  Ve všech případech učinili prodejci dobrovolné opatření stažením výrobku 
z prodeje a byla jim příkazem na místě udělena sankce. 
 
 

c) Analýza opatření a finančních sankcí 
 

V roce 2015 bylo uloženo 1 předběžné opatření o pozastavení distribuce a prodeje, v návaznosti na to 
pak 1 nařízení vyřazení výrobku z distribuce a prodeje (cukrovinka s plastovou hračkou s ftaláty) a 
dále 1 nařízení okamžitého stažení výrobku z distribuce a prodeje (kosmetický set pro děti s plísní a 
mikroby v líčidlech). Na zbylé nevyhovující výrobky nebyly vydány příkazy z důvodu dobrovolných 
opatření ze strany prodejců a distributorů (stažení výrobků z trhu do doby než bude laboratorními 
rozbory prokázána jejich nezávadnost) nebo z důvodu odebrání posledních kusů výrobků. 

Během všech šetření KHS v roce 2015 učinilo 34 kontrolovaných subjektů dobrovolné opatření, při 
kterém stáhli z prodeje celkem 1471 kusů špatně značených nebo nebezpečných výrobků. Dle 
komodit bylo staženo 788 výrobků pro děti do 3 let (dále jen „VPD“), 421 kosmetických přípravků (dále 
jen „KP“), 193 hraček (dále jen „HR“)a 69 výrobků pro styk s potravinami (dále jen „FCM“).  

V roce 2015 udělila v oblasti PBU KHS celkem 18 sankcí v celkové výši 35 000 Kč. Šest sankcí 
v celkové výši 22 000 Kč bylo uděleno zpětně za přestupky z roku 2014 (1x za komoditu FCM, 1x za 
KP a 4x za VPD). Za přestupky zjištěné v roce 2015 bylo příkazem na místě uděleno 12 sankcí 
v celkové výši 13 000 Kč (1x za FCM, 4x za KP a 7x za VPD). Ve všech případech se přestupky týkaly 
prodeje neznačených nebo nedostatečně značených výrobků a v případě kosmetických přípravků byly 
sankce udělovány i za prodej výrobků s prošlým datem minimální trvanlivosti a za prodej 
nebezpečných výrobků. 

 
 
d) Vyhodnocení regionálních a celostátních úkolů v oblasti PBU 

 
Celostátní prioritní oblasti, cílené úkoly hlavního hygienika 

Na základě celostátní prioritní oblasti výkonu SZD, která byla zaměřena na komoditu kosmetických 
přípravků a výrobků přicházejících do styku s potraviny byla zkontrolována správná výrobní praxe u 10 
výrobců FCM (fyzické osoby, malé i veliké firmy vyrábějící porcelán/keramiku/sklo nebo dekorující 
porcelán) a 3 výrobců kosmetických přípravků. Kontrolami nebylo zjištěno žádné závažné porušení 
správné výrobní praxe. 



 

 

Dále bylo v rámci celostátní prioritní oblasti zkontrolováno 60 prodejců kosmetických přípravků se 
zaměřením na označování výrobků vč. tvrzení na nich uváděných. Závady byly zjištěny zhruba u 
poloviny kontrolovaných výrobků. Zejména u prodejců cizí státní příslušnosti se u kosmetických 
přípravků vyskytují závažné chyby ve značení dle čl. 19 nařízení 1223/2009 (není uveden 
výrobce/dovozce, složení, šarže), takové výrobky většinou nejsou ani registrovány v CPNP, což je 
v rozporu s čl. 13 nařízení 1223/2009. Dále jsou v rozporu s § 26 odst. 3 poslední věta zákona č. 
258/2000 Sb. prodávány kosmetické přípravky s prošlým datem minimální trvanlivosti, a to 
neoddělené a neoznačené. Celkem bylo za tato porušení prodejci dobrovolně staženo 421 
kosmetických přípravků. V rámci dozoru bylo nalezeno 8 nebezpečných výrobků, z nichž 4 byly v roce 
2015 hlášeny MZ ČR a následně vyhlášeny jako nebezpečné (a další 4 byly hlášeny až v lednu 2016), 
v jednom případě se jednalo o dětský kosmetický set s plísní a mikroby a ve zbylých případech šlo o 
sady plastových nehtů s lepidly, která obsahují dibutylftalát. 

Čtyři z provedených kontrol (z toho dvě v lékárnách) byly uskutečněny v rozsahu cíleného úkolu 
hlavního hygienika, a bylo při nich zkontrolováno 12 kosmetických přípravků se zaměřením na 
ověření, zda kosmetické přípravky (zejména charakteru tzv. léčebné kosmetiky nebo přípravků 
deklarujících pozitivní účinek na lidský organismus s uvedením tzv. zdravotních tvrzení) uváděné na 
trh jsou označeny v souladu s požadavky právních předpisů a jsou bezpečné. V souladu s požadavky 
čl. 19 a 20 nařízení č. 1223/2009 ve spojení s nařízením č. 655/2013 byly značeny pouze 4 přípravky, 
další 4 přípravky měly ve značení dle požadavků čl. 19 nařízení č. 1223/2009 menší nepřesnosti        
a poslední 4 přípravky byly sice značené dle požadavků čl. 19 (v 1 případě s nepřesnostmi) nařízení č. 
1223/2009, ale v rozporu s čl. 20 tohoto nařízení ve spojení s nařízením č. 655/2013, protože uvedená 
funkce nebyla kosmetická, zároveň 2 z těchto výrobků nebyly vůbec notifikovány v CPNP, což je 
v rozporu s čl. 13 nařízení č. 1223/2009. 
 
Poslední celostátní prioritní oblastí byla kontrola u dovozců plastového kuchyňského náčiní dle 
nařízení č. 284/2011. V Karlovarském kraji není KHS znám žádný dovozce plastového kuch. náčiní. 
Ovšem v lednu roku 2015 přišlo na KHS v rámci jednoho dovozu osm sdělení celního úřadu 
o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu. U daného subjektu se jednalo o první dovoz 
FCM z Číny. Celní řízení nebylo vedeno v rámci nařízení. Většina výrobků byla z kovu (s povrchovou 
úpravou i bez ní) nebo silikonu, pouze jeden výrobek byl z polyamidu. Tato sada kuchyňského náčiní 
byla v rámci šetření KHS odebrána a laboratorně byla potvrzena její nebezpečnost. Jelikož šlo pouze 
o šetření, jehož výsledkem bylo devět závazných stanovisek (o nepropuštění zboží do oběhu) a nikoli 
protokol ve smyslu SZD, není toto šetření zahrnuto do plnění kontrolního plánu. 
 

Krajské prioritní oblasti 

Vzhledem ke specifickým problematikám jednotlivých komodit v Karlovarském kraji, byly krajské 
prioritní oblasti zaměřeny na kontroly značení (popř. prohlášení) předmětů pro styk s potravinami a 
výrobků pro děti do 3 let a na chemickou bezpečnost hraček z plastů. V rámci krajských priorit byly 
řešeny i pokyny hlavního hygienika (HH), které se svou náplní zcela shodovaly s obsahem krajských 
priorit, anebo je vhodně doplňovaly o odběr vzorků. V komoditě předmětů pro styk s potravinami a 
pokrmy bylo zkontrolováno 14 prodejců/ distributorů (6 dle pokynu HH), 40 prodejců/distributorů 
výrobků pro děti do 3 let (9 dle pokynu HH) a 6 prodejců/distributorů hraček (4 dle pokynu HH). 
Kontroly byly realizovány v distribuční (tržní) síti, kde byla pozornost upřena především k výrobkům 
pocházejících z Asie, pouze v jednom případě byla provedena kontrola hraček přímo ve 
velkoobchodním skladu distributora.  

V rámci krajské prioritní oblasti výrobků pro styk s potravinami bylo u 14 prodejců/distributorů 
zkontrolováno 16 výrobků se zaměřením na jejich značení a případně prohlášení o shodě. Šest 
z těchto kontrol bylo uskutečněno v rozsahu cíleného úkolu hlavního hygienika a bylo při něm 
odebráno a zkontrolováno 8 výrobků z polyamidu/melaminu se zaměřením na značení, prohlášení 
o shodě a laboratorní ověření obsahu rizikových aromatických aminů/formaldehydu a melaminu. 
Odebrané výrobky zahrnovaly 2 druhy melaminového nádobí, 4 druhy polyamidového náčiní a 2 druhy 
náčiní z jiného plastu, který byl v jednom případě označen jako nylon a v druhém případě nylon 
připomínal. Z hlediska bezpečnosti vyhovělo 7 výrobků – 2 na obsah melaminu a formaldehydu (2x 
melamin) a 5 na obsah primárních aromatických aminů (3x PA, 1x PP, 1x SAN) a nevyhověl 1 výrobek 
(PA). Značení všech osmi výrobků bylo v souladu s čl. 15 nařízení č. 1935/2004, a bylo k nim 
doloženo prohlášení o shodě dle čl. 16 nařízení č. 1935/2004 ve spojení s čl. 15 nařízení č. 10/2011 - 
1 nevyhovující (obecné), 3 bez uvedení výrobního závodu a/nebo bližší specifikace materiálu 
(dodatečně opraveno) a 1 bez bližší specifikace materiálu vystavené dovozcem pouze na základě 



 

 

dokumentace čínského výrobce (jednalo se o nevyhovující výrobek). Nevyhovující výrobek byl v roce 
2015 hlášen ministerstvu zdravotnictví ČR a následně vyhlášen jako nebezpečný. 

 
V rámci další krajské prioritní oblasti výrobků pro děti do 3 let bylo u 40 prodejců/distributorů 
zkontrolováno 40 výrobků se zaměřením na jejich značení a případně prohlášení o hygienické 
nezávadnosti. Devět z těchto kontrol bylo na základě cíleného úkolu hlavního hygienika zaměřeno na 
obsah dimethylfumarátu v zimní a letní obuvi. Ani u jednoho z 9 odebraných druhů dětské obuvi 
nebyla uvedená biocidní látka zjištěna.  

U dalších 31 kontrol (z krajské priority VPD) bylo 20 výrobků bez závad (včetně 1 ošacení, u kterého 
byla ověřena bezpečnost laboratorními analýzami v rozsahu vyhlášky č. 84/2001 Sb.) a 11 výrobků 
nebylo značeno, nebylo vybaveno prohlášením a nebyl k nim doložen nabývací doklad/případně se 
doklad nedal jednoznačně provázat s výrobkem. Třináct prodejců učinilo dobrovolné opatření 
stažením celkem 788 kusů nevyhovujících výrobků (ošacení, obuvi, bryndáků). 

 
V rámci další krajské prioritní oblasti hraček bylo u 5 prodejců a 1 distributora odebráno 7 druhů 
hraček z měkčeného plastu pro děti nad 3 roky (resp. 12 vzorků) se zaměřením kontroly na jejich 
chemickou bezpečnost-zejména obsah ftalátů. Z toho 5 vzorků (k pěti výrobkům) bylo odebráno 
v rámci cíleného úkolu hlavního hygienika. Z celkového počtu všech testovaných hraček na obsah 
ftalátů vyhověly 4 (druhy/vzorky). U dalších 3 druhů hraček (8 vzorků) byl obsah ftalátů výrazně 
překročen a byly hlášeny MZ ČR a následně vyhlášeny jako nebezpečné. Dvě z těchto hraček se 
prodávaly jako součást balení s cukrovinkami/želé bonbóny. Celkem bylo z trhu a prodeje staženo 
v rámci dobrovolného opatření 3 prodejců a 1 distributora 193 výrobků (hraček) a byla vyvěšena 
oznámení pro spotřebitele. 
 

 
e) Podněty a stížnosti v oblasti PBU 

 
V roce 2015 přijalo oddělení 8 podnětů (3 x KP, 1 x FCM, 1x HR/párty výrobek, 1 x oblečení pro 
dospělé, 1x toxický objekt, 1 x nehygienický prodej) - 7 podnětů bylo hodnoceno jako příslušných do 
kompetence hygienické služby a 1 podnět byl předán jinému orgánu na základě věcné příslušnosti 
(ČOI), z toho 1 podnět byl hodnocen jako oprávněný, 4 neoprávněné a u 2 se nepodařilo prokázat či 
vyvrátit závadnost výrobku.  

Ve věci šetření podnětů příslušných KHS bylo provedeno celkem 5 kontrol z toho 3  kontroly 
neplánované  (3 x KP) a 2 šetření byla provedena v rámci plánovaných kontrol (v komoditě KP a 
FCM). 
 
Předmětem podnětů od spotřebitelů byl ve dvou případech prodej prošlých kosmetických přípravků, 
v jednom případě neúčinnost kosmetického přípravku (resp. klamavá tvrzení při prodeji), a dále po 
jednom případě byly podněty směřovány na nekalý prodej výrobků pro styk s potravinami (resp. 
olupování antiadhezní titanové vrstvy z hrnců a pánví), dráždivý pach nafukovacích balónků, toxické 
výpary z nátěru stánku, nehygienický prodej (resp. nabízení ochutnávky potravin a vyzkoušení 
kosmetických přípravků). Z uvedených podnětů byl oprávněný pouze jeden, kdy prodejce nabízel 
prošlé kosmetické přípravky. Ve dvou případech se nepodařilo závadnost výrobku došetřit (titanové 
hrnce, nafukovací balónky), neboť nebylo kde odebrat zkušební vzorek. 
 
O výsledcích šetření byly osoby podávající podnět písemně/telefonicky informovány, pokud se 
nejednalo o případy, kdy nebyla uvedena adresa/telefonní kontakt.   
 
V roce 2015 nebyla evidována žádná stížnost.  
 
 

6) Spolupráce s ostatními dozorovými orgány, dalšími institucemi státní správy 
 
V hodnoceném období se uskutečnilo 12 společných kontrolních akcí s Policí ČR v součinnosti s Celní 
správou a ČOI v rámci akce „Alkohol“. Takto bylo provedeno celkem 44 kontrol v provozovnách 
stravovacích služeb. Všechny provozovny byly vytypované Policií ČR.  Akce byly zaměřeny zejména 
na dodržování požadavků zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů.  Závady byly zjištěny ve 14 provozovnách, jednalo se zejména o chybné nebo 



 

 

žádné označení provozoven ve vztahu ke kouření a alkoholu. O kontrolách provedených v 
provozovnách v dozorové kompetenci SZPI byl tento orgán informován. 
 
SZPI  jsou průběžně předávány dle kompetence provozovny na základě oznámení zahájení činnosti a 
pravidelně jsou aktualizovány přehledy provozoven společného stravování v kraji. 
 
Podněty stavebním úřadům: v  uvedeném období byly podány 2 podněty místně příslušným 
stavebním úřadům ve věci užívání stavby hotelu a restaurace v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a 
další podnět se týkal užívání nezkolaudované stavby restaurace. 

 
7) Ostatní 
 
Vzdělávací aktivity: přednáška na Střední zdravotnické škole v Karlových Varech pro studenty 
v oboru nutriční terapeut (50 osob) na téma Bezpečnost potravin ve stravovacích zařízeních, 
informační povinnost o obsahu alergenů v potravinách.   
 
Publikace a komunikace: v roce 2015 se odbor nepodílel na žádné publikaci. Oznámení o konání 
zkoušek z hub byla formou e-mailové pošty rozeslána na všechny obecní úřady. Na věcně správnou a 
srozumitelnou komunikaci je kladen důraz jak při výkonu SZD, tak v rámci jednání s ostatní veřejností. 
Prioritou je při komunikaci ochrana a podpora zdraví.  
 
Informační systémy: každý pracovník/pracovnice má stolní počítač s přístupem na internet. Dále je 
odbor vybaven 3 notebooky pro práci v terénu bez možnosti připojení na internet. 
Pracovníci/pracovnice mají přístup do programu ASPI a pracují s aplikacemi e-Spis, ISHVY a ISPBU. 
Vedoucí oddělení je členkou rady registru ISHVY. 

 
Zkoušky znalostí hub: zkoušky ze znalostí hub se konaly dne 5.června 2015.  Z 9 uchazečů úspěšně 
zkoušku vykonaly 4 osoby, 5 uchazečů ve zkoušce neuspělo.      

 
 
 
 
 

V Karlových Varech dne 4.3.2016 
 
Zpracovala: MUDr. Eva Richtrová 


