TISKOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA 2. POLOLETÍ ROKU 2017
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

(ilustrační foto)

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

Hygiena výživy
Ve 2. pololetí roku 2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně celkem 489 kontrol.
Tab. č. 1 Kontroly dle typu provozovny za 2. pololetí roku 2017 ve Zlínském kraji

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo ve 2. pololetí 2017 uloženo 66
sankcí v celkové výši 160 500,- 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 2017 bylo řešeno oddělením hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně 62 podnětů přijatých od spotřebitelů, z nichž 16 podnětů bylo postoupeno
jiným dozorovým orgánům - Státní zemědělské a potravinářské inspekci, Státní veterinární správě,
živnostenskému úřadu a místně příslušným stavebním úřadům.
Oddělení hygieny výživy dokončilo následující regionální úkoly:
a) regionální úkol „Rýže pro přípravu pokrmů – analýzy geneticky modifikovaných organismů“,
jehož součástí bylo i provedení odběru vzorků. Cílem této kontrolní akce bylo sledování výskytu
geneticky modifikované rýže používané na přípravu pokrmů z rýže ve stravovacích zařízeních
asijského typu. V rámci tohoto úkolu bylo odebráno zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně celkem 10 vzorků rýže a pokrmů z rýže v 9 provozovnách. Laboratorní
chemické vyšetření vzorků rýže neprokázalo v žádném ze vzorků přítomnost geneticky
modifikovaných organismů. Při kontrolách však byly v kontrolovaných provozovnách zjištěny jiné
nedostatky, za něž byly uloženy celkem 3 sankce v celkové výši 9.000,- Kč.
b) regionální úkol „Monitorování pestrosti nabídky stravy a výživové hodnoty poskytované
celodenní stravy ve vybraných zařízeních poskytujících sociální služby (celodenní stravování
seniorů)“ bylo zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve 3
provozovnách odebráno celkem 21 vzorků pokrmů celodenní stravy, vždy v průběhu 7 dní. Pozitivním
zjištěním bylo, že výrazně vyšší obsah soli než je doporučené množství, byl zjištěn pouze v 1 případě.
V této provozovně bylo doporučeno 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. Zjištěné množství bílkovin představovalo 140% doporučené hodnoty ve
všech 3 provozovnách. Obsah ostatních hodnocených ukazatelů (energetická hodnota, příjem tekutin,
sacharidy, tuk a vláknina) bylo možné hodnotit ve všech provozovnách jako optimální. Kromě výše
uvedených hodnot byla zjišťována i pestrost stravy, která byla ve všech 3 provozovnách u hlavních
pokrmů velmi dobrá.
c) regionální úkol „Kontroly stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení“ v rámci
regionálních jednorázových akcí. Ve 2. pololetí roku 2017 to bylo celkem 14 akcí, a to konkrétně „Dny
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ na Velehradě, Masters of Rock Vizovice, Kopaničářské
slavnosti, KROMFEST – openair festival“ na Pionýrské louce v Kroměříži, Letní filmová škola UH,
„XIX. Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike - Jánošíkův dukát“ – Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, „STARÝ DOBRÝ WESTERN“- přehrada Bystřička,
Slavnosti piva v rekreačním areálu Kamínka, Roštín, Dožínky Zlínského kraje 2017 na Velkém
náměstí v Kroměříži, Vizovické Trnkobraní, Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Svatováclavské
slavnosti, areál Výstaviště Floria v Kroměříži, Valašský jarmek ve Valašských Kloboukách a Vánoční
jarmark ve Zlíně.
Dále byly provedeny externí audity v provozovnách stravovacích služeb na okrese Uherské Hradiště a
Vsetín.

Předměty běžného užívání
Za 2. pololetí roku 2017 bylo provedeno celkem 110 kontrol u výrobců, dovozců, v distribuční síti
a v provozovnách péče o tělo a odebráno 25 vzorků (7 x hračky z měkčených plastů, 3 výrobky pro
děti ve věku do 3 let, 8 x výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a 7 x kosmetické přípravky).
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Tab. č. 2 Kontroly dle komodit za 2. pololetí roku 2017 ve Zlínském kraji

Za výše uvedené období byly uloženy 4 sankce v celkové hodnotě 78 000,- 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, neuvedení alergenních látek ve složení kosmetických přípravků, nezajištění
sledovatelnosti.
Ve 2. pololetí 2017 bylo řešeno 12 podnětů spotřebitelů, které se týkaly kosmetických přípravků,
výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy a rovněž výrobků pro děti ve věku do 3 let. Z toho
celkem 6 podnětů se týkalo prodeje padělků kosmetických přípravků. Dále byly řešeny podněty na
bělící přípravek na zuby, sprchové gely, mlýnek na mák, dětskou autosedačku a obal toustového
chleba. V jednom případě byl předán podnět České obchodní inspekci (nadlimitní obsah esterů
kyseliny ftalové v hračkách).
V rámci regionálního úkolu zaměřeného na „Kontrolu zdravotní nezávadnosti kosmetických
přípravků, které jsou uváděny na trh České republiky“ včetně ověření správného označování
kosmetických přípravků byl proveden odběr 2 vzorků kosmetických přípravků na chemické a
mikrobiologické vyšetření, které vyhověly ve zkoušených parametrech požadavkům Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
Během 2. pololetí 2017 bylo Ministerstvem zdravotnictví oznámeno celkem 130 notifikací v systému
rychlého varování RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - hlášení nebezpečných
spotřebitelských výrobků nepotravinářského charakteru v tržní síti EU). Na základě těchto oznámení
bylo provedeno 57 šetření v tržní síti. Nebyl zjištěn žádný záchyt nebezpečných výrobků.
Na Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo ve 2. pololetí 2017 nahlášeno celkem 11 nevyhovujících
výrobků.
Současně také probíhala pravidelná kontrola průvodní dokumentace kontejnerů obsahujících plastové
kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu pocházejících nebo zasílaných z Čínské lidové republiky a
čínské zvláštní administrativní oblasti Hong Kong dle nařízení Komise (EU) č. 284/2011. Všechny
kontrolované kontejnery byly následně propuštěny do volného oběhu.

Ve Zlíně, dne 15. 1. 2018
MVDr. Miroslav Jaroš
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
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