Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

KONTROLA RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ V RÁMCI
POŘÁDÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ
SE ZAMĚŘENÍM NA STÁNKOVÝ PRODEJ

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2017 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně vykonávali státní zdravotní dozor (dále též „SZD“) na jednorázových akcích
ve Zlínském kraji. Předmětem SZD byly kontroly prodejních stánků, pojízdných provozoven
a prodejních stanů nabízejících občerstvení během slavností, jarmarků, výstav, hudebních festivalů
a dalších akcí, které jsou pořádány na území Zlínského kraje v rámci hostinské činnosti.
Nejvíce těchto akcí probíhalo v teplém období od dubna do září, dále v období velikonočních
a vánočních svátků.
Kontroly v prodejních stáncích byly zaměřeny především na hygienické požadavky stanovené
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
V rámci kontroly stánků s občerstvením bylo z hlediska hygieny výživy kontrolováno: dodržování
osobní hygieny pracovníků manipulujících s potravinami (mytí rukou, příp. používání jednorázových
rukavic, čistota pracovního oděvu, apod.), zdravotní průkazy, zajištění přívodu teplé / studené pitné
vody, dodržování provozní hygieny, čistota zařízení k uchovávání potravin a nádobí k manipulaci
s potravinami, udržování vhodných teplotních podmínek pro skladování potravin a uchovávání
hotových teplých pokrmů, zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení nabývacích
dokladů k prodávanému sortimentu, vhodnost používaných obalů pro styk s potravinami apod.

Tabulka: Přehled dozorovaných jednorázových akcí v roce 2017:
Pořadí Okres

Název a místo konání akce

Datum

1

ZL

Velikonoční trhy Zlín

12. 4. 2017

2

KM

3

KM

4

KM

5

UH

6

KM

7

UH

8

ZL

Masters of Rock Vizovice

14. – 15. 7. 2017

9

UH

Kopaničářské slavnosti

15. 7. 2017

10

KM

KROMFEST – openair festival“ na Pionýrské louce
v Kroměříži

15. 7. 2017

11

UH

Letní filmová škola UH

28. 7. – 5. 8. 2017

12

VS

„XIX. Medzinárodný festival slovenského folklóru
v Českej republike - Jánošíkův dukát“ – Valašské
muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

4. 8. 2017

13

VS

„STARÝ DOBRÝ WESTERN“- přehrada Bystřička

4. 8. 2017

14

KM

Slavnosti piva, v rekreačním areálu Kamínka, Roštín

11. – 12. 8. 2017

15

KM

Dožínky Zlínského kraje 2017, Velké náměstí,
Kroměříž

18. – 20. 8. 2017

„Výstava Floria – Jaro 2017“
areál Výstaviště Floria Kroměříž
Zahrádkářská prodejní výstava – „Zahrada Věžky – jaro
2017“ Věžky u Kroměříže
Slavnosti piva Pod komínem, areál Záhlinického
pivovaru
„Jízda králů“ - Vlčnov
Festival Holešovská regata v prostorách zahrad Zámku
Holešov.
Dny slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ na
Velehradě

28. 4. – 8. 5. 2017
29. 4. – 7. 5. 2017
12. – 13. 5. 2017
28. 5. 2017
16. – 17. 6. 2017
5. 7. 2017

16

ZL

Vizovické Trnkobraní

19. 8. 2017

17

UH

Slavnosti vína

9. 9. 2017

18

KM

Svatováclavské slavnosti, areál Výstaviště Floria
Kroměříž

23. 9. 2017

19

ZL

Valašský jarmek, Valašské Klobouky

2. 12. 2017

20

ZL

Vánoční jarmark, Zlín

6., 7., 13. 12. 2017

Při výše uvedených kontrolách bylo zkontrolováno celkem 260 stánků a mobilních zařízení
s prodejem občerstvení.
Za zjištěné závady bylo dle zákona 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uloženo
celkem 11 pokut v celkové výši 17 000,- Kč
Nejčastěji zjišťované závady při kontrole stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení:




nevyhovující skladovací podmínky pro potraviny
potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti / použitelnosti
nedodržování vhodných teplotních podmínek pro skladování potravin a uchovávání hotových
teplých pokrmů
 osobní hygiena osob činných ve stravovacích službách (chybějící prostředky pro hygienické mytí
a osoušení rukou)
 nevyhovující provozní hygiena
 označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů
 značení alergenů
Menší závady byly odstraňovány pracovníky stánků ihned v průběhu kontroly.
Závěr:
Kontroly na jednorázových akcích provádí zaměstnanci Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně každoročně. Počet kontrol byl o něco nižší, než v roce 2016, avšak lze konstatovat, že
ubylo problematických provozoven, především díky provozovatelům, kteří se podobných akcí
zúčastňují opakovaně. Lze konstatovat, že se kontrolované osoby poučily z předchozích let. Závady
byly zjištěny především u provozovatelů, kteří se těchto akcí účastnili poprvé. I když došlo
k zlepšení stávajícího stavu oproti roku 2016, budou kontroly v rámci provozované hostinské živnosti
na jednorázových akcích pokračovat nadále.
Ve Vsetíně, dne 3. 1. 2017
Zpracovala:
Bc. Jana Dobiášová

