Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Tisková zpráva za 2. pololetí roku 2016

(ilustrační fota)

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY A
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

Hygiena výživy
Ve 2. pololetí roku 2016 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně celkem 466 kontrol v provozovnách poskytujících stravovací služby, z čehož se ve 13
případech jednalo o opakované kontroly provedené za účelem prověření odstranění zjištěných
nedostatků.
Kontroly dle typu provozovny za 2. pololetí roku 2016 ve Zlínském kraji

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo ve 2. pololetí 2016 uloženo 74
sankcí v celkové výši 229 400,- Kč.
Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patřila nedostatečná úroveň čistoty a pořádku, nedodržování
data použitelnosti u potravin a polotovarů, nevyhovující stavebně technický stav provozoven, závady
ve skladování potravin a nezajištění sledovatelnosti potravin.
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Ve 2. pololetí roku 2016 bylo řešeno odborem hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské
hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 93 podnětů přijatých od spotřebitelů, z nichž
39 podnětů bylo postoupeno jiným dozorovým orgánům - Státní zemědělské a potravinářské
inspekci, Státní veterinární správě a místně příslušným stavebním úřadům z důvodu věcné a místní
nepříslušnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.
Ve 2. pololetí 2016 bylo dokončeno plnění pokynu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného
státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu obsahu vybraných syntetických barviv ve
zmrzlinách v zařízeních poskytujících stravovací služby a na sledování jejich zdravotní nezávadnosti
z hlediska mikrobiální kontaminace s cílem ověřit bezpečnost zmrzlin. Bylo provedeno 23 kontrol
v zařízeních stravovacích služeb, při nichž bylo odebráno 32 vzorků, tj. 24 vzorků zmrzlin a 8 vzorků
ledové tříště. V souvislosti s nevyhovujícím mikrobiologickým vyšetřením vzorků zmrzlin byl v 5
provozovnách proveden opakovaný odběr zmrzliny.
Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách bylo uloženo celkem 5 pokut v celkové výši
14.000,- Kč, dále bylo v jedné provozovně stravovacích služeb nařízeno provedení sanitace
v souvislosti s nevyhovujícím mikrobiologickým vyšetřením zmrzliny.
Dále byl plněn pokyn hlavního hygienika ČR k provedení cíleného státního zdravotního dozoru
v provozovnách stravovacích služeb ve vybraných zařízeních poskytujících sociální služby
(celodenní stravování seniorů) a zdravotnických zařízeních (zejména oddělení s delší hospitalizací)
zaměřeného na monitorování pestrosti nabídky stravy a výživové hodnoty poskytované celodenní
strav.
Na základě výše uvedeného pokynu bylo provedeno zaměstnanci Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, celkem 10 kontrol, z toho se ve 2 případech jednalo o zařízení
poskytující sociální služby (celodenní stravování seniorů), ve 3 případech se jednalo o zdravotnická
zařízení poskytující následnou péči pro geriatrické pacienty (celodenní stravování dospělých osob nad
65 let) a v 5 případech se jednalo o zdravotnická zařízení poskytující stravovací službu pro kojící ženy
na gynekologicko-porodnickém oddělení.
V rámci kontroly Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bylo celkem odebráno
70 vzorků pokrmů celodenní stravy, vždy v průběhu 7 dní a to v 8 zdravotnických zařízeních
(porodnická oddělení a oddělení následné péče) a ve 2 zařízeních sociálních služeb.
Závěry vyplývající z výsledků:
Výsledky hodnocení pestrosti stravy a laboratorního rozboru odebraných vzorků celodenní stravy
byly zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně projednány
s vedoucími zařízení i kuchyně, nutričními terapeuty a vedoucími úseku nelékařského zdravotnictví a
kvality.
Zvláště byl diskutován vysoký obsah soli ve všech podávaných pokrmech v jednotlivých zařízeních
s vedoucími zařízení a nutričními terapeutkami. Z diskuse vyplynulo, že zjištěné výsledky jsou pro
většinu odborných pracovníků i zástupců provozovatelů (mimo zástupců zařízení, kde již odběry
vzorků proběhly v minulých letech) novou informací, na základě které se budou touto problematikou
dále zabývat s cílem snížit obsah soli v pokrmech ať už snížením používaného množství soli,
nahrazením soli např. kořením a bylinkami nebo četnějším zařazením potravin s nižším obsahem soli
do jídelníčku.
Také v případě stravy pro kojící ženy bylo doporučeno zvýšení příjmu tuků, především kvalitních
rostlinných tuků bohatých na nenasycené mastné kyseliny.
V rámci regionálního úkolu byl zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně ve 40 provozovnách stravovacích služeb proveden státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu
kvality fritovacích tuků a olejů používaných k přípravě smažených pokrmů. V rámci kontrol bylo
provedeno 53 měření obsahu polárních látek vznikajících v olejích ve fritézách při smažení pokrmů.
V 6 provozovnách byly zjištěny nevyhovující hodnoty, přesahující 25 % TPM (hodnota TPM indikuje
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obsah polárních látek vznikajících hydrolytickými a oxidačními reakcemi). Za zjištěné závady byly
provozovatelům uděleny 3 blokové pokuty v celkové výši 2.500,- Kč a 2 pokuty ve správním řízení
v celkové výši 8.000,- Kč.
Dále byly provedeny kontroly stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení v rámci
regionálních jednorázových akcí - Dny slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehradě,
Masters of Rock 2016 ve Vizovicích, Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Vizovické Trnkobraní ve
Vizovicích, Krajské dožínky Zlínského kraje v Kroměříži, Karlovský gastrofestival ve Velkých
Karlovicích, Valašské záření ve Vsetíně, Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Svatomartinské hodování
v Kroměříži, Vánoční jarmark ve Zlíně.

Předměty běžného užívání
Za 2. pololetí roku 2016 bylo provedeno celkem 84 kontrol u výrobců, dovozců, v distribuční síti
a v provozovnách péče o tělo. Z celkové ho počtu bylo:
- 20 kontrol výrobků pro děti ve věku do 3 let
- 26 kontrol kosmetických přípravků
- 38 kontrol výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy
Za výše uvedené období bylo uloženo 8 sankcí v celkové hodnotě 112 000,- Kč.
Hlavními nedostatky zjištěnými při výkonu státního zdravotního dozoru bylo nedostatečné značení
kontrolovaných výrobků (kosmetických přípravků, výrobků určených pro styk s potravinami, hraček
a výrobků pro děti ve věku do 3 let) a nepředložení průvodní dokumentace – prohlášení o shodě,
nabývací doklady, obsah zakázaných látek v kosmetických přípravcích.
Ve 2. pololetí 2016 byly řešeny 3 podněty, které se týkaly kráječe na jablka (neoprávněný), misky na
rozpouštění čokolády (oprávněný) a mlýnku na maso (částečně oprávněný - bude upraven návod
k použití).
Celkem bylo za 2. pololetí 2016 odebráno 13 vzorků.
V průběhu roku 2016 byly prováděny dva regionální úkoly:
Regionální úkol č. I zaměřený na kontrolu výrobků určených pro styk s potravinami ze skla a keramiky
v distribuční síti - proveden odběr 9 vzorků výrobků na chemické vyšetření – stanovení obsahu olova
a kadmia a senzorické vyšetření
Na základě provedených analýz bylo prokázáno, že z 9 odebraných vzorků 6 vzorků vyhovělo
a 3 vzorky nevyhověly požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2006 o
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a
89/109/EHS, v platném znění, Vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené
pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění a Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a
předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Regionální úkol č. II zaměřený na kontrolu hraček s měkčenými částmi v distribuční síti - proveden
odběr 7 vzorků hraček na chemické vyšetření – stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové.
Výsledky laboratorních vyšetření prokázaly, že u 5 analyzovaných vzorků došlo k překročení
hygienického limitu pro estery kyseliny ftalové a pouze 2 vzorky splnily požadavky stanovené v řádku
51 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Výrobky, u kterých bylo zjištěno překročení
hygienických limitů daných platnou legislativou, byly neprodleně staženy z prodeje.
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Dále byl v rámci státního zdravotního dozoru proveden odběr 4 vzorků kosmetických přípravků (oční
stíny, make up korektor, zubní pasta a dětské sprchové gely ABELLA). Laboratorní analýzou bylo
zjištěno, že 3 odebrané vzorky byly vyhovující, dětské sprchové gely ABELLA byly nevyhovující po
mikrobiologické stránce.
Na základě úkolu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného dozoru zaměřeného na kontrolu
plastového kuchyňského nádobí a náčiní z polyamidu a melamin-formaldehydové pryskyřice
uváděné na trh České republiky byl ve 2. pololetí roku 2016 proveden odběr 2 vzorků výrobků
určených pro styk s potravinami. Laboratorní analýzou bylo zjištěno, že testované výrobky vyhověly
platné legislativě.
Na základě úkolu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného státního zdravotního dozoru v oblasti
kosmetických přípravků v roce 2016, týkající se přípravků určených ke slunění uvedených na trh
České republiky, byl proveden odběr 3 vzorků opalovacích přípravků. Laboratorní analýzou bylo
zjištěno, že všechny testované vzorky byly vyhovující.
Během 2. pololetí 2016 bylo oznámeno celkem 103 nebezpečných výrobků v systému rychlého
varování RAPEX (Rapid Alert Systemf for Non-Food Products - hlášení nebezpečných spotřebitelských
výrobků nepotravinářského charakteru v tržní síti EU). Na základě těchto oznámení bylo provedeno
38 šetření v tržní síti.
Nebyl zjištěn žádný záchyt nebezpečných výrobků.
Dle nařízení Komise (EU) č. 284/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy
dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného
z Čínské lidové republiky a Čínské zvláštní administrativní oblasti Hong Kong byla zkontrolována
dokumentace k 19 kontejnerům s výsledkem, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu.

Ve Zlíně, březen 2017
MVDr. Miroslav Jaroš
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
mailová adresa: miroslav.jaros@khszlin.cz , telefon 577 006 725

