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

Zpráva za 1. pololetí roku 2016

(ilustrační fota)

STÁTNÍ
ZDRAVOTNÍ
DOZOR
V PROVOZOVNÁCH
POSKYTUJÍCÍCH
STRAVOVACÍ SLUŽBY A STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY
BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ
Hygiena výživy
V 1. pololetí roku 2016 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně celkem 491 kontrol v provozovnách poskytujících stravovací služby, z čehož se ve 27
případech jednalo o opakované kontroly provedené za účelem prověření odstranění zjištěných
nedostatků.
Kontroly dle typu provozovny za 1. pololetí roku 2016 ve Zlínském kraji

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v 1. pololetí 2016 uloženo 59
sankcí v celkové výši 238 200,- Kč.
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Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patřilo nedodržování data použitelnosti u potravin a polotovarů,
nedostatečná úroveň čistoty a pořádku, nevyhovující stavebně technický stav provozoven, závady
ve skladování potravin a nezajištění sledovatelnosti potravin.
V 1 provozovně byl rozhodnutím vydán zákaz používání nejakostní pitné vody.
V 1. pololetí roku 2016 bylo řešeno odborem hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské
hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 56 podnětů přijatých od spotřebitelů, z nichž
12 bylo postoupeno Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 2 byly postoupeny Státní veterinární
správě z důvodu věcné a místní nepříslušnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.
Na základě pokynu hlavního hygienika ČR k provedení dozoru zaměřeného na kontrolu zdravotní
nezávadnosti pokrmů a výrobků z rybího masa a mořských plodů v zařízeních poskytujících
stravovací služby s cílem posoudit účinnost postupů založených na zásadách HACCP, bylo
provedeno 12 kontrol v zařízeních stravovacích služeb, při nichž bylo odebráno 9 vzorků výše
uvedených druhů pokrmů. Všech 9 vzorků pokrmů ve sledovaných ukazatelích (Listeria
monocytogenes, histamin, Vibrio parahaemolyticus) vyhovělo.
V současné době jsou dle pokynu hlavního hygienika ČR v zařízeních poskytujících stravovací
služby odebírány zmrzliny a ledové tříště na kontrolu obsahu vybraných syntetických barviv a
dále k ověření jejich zdravotní nezávadnosti z hlediska mikrobiální kontaminace.
V rámci regionálního úkolu byl zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně v 10 provozovnách stravovacích služeb proveden státní zdravotní dozor zaměřený na
stanovení obsahu lepku v pokrmech deklarovaných jako bezlepkové. Celkem bylo odebráno 13
vzorků pokrmů. Laboratorní analýzou odebraných vzorků bylo prokázáno, že všechny odebrané
pokrmy byly bezlepkové, jak bylo deklarováno jejich výrobci.
Dále byly provedeny kontroly stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení v rámci
regionálních jednorázových akcí – Velikonoční jarmark ve Zlíně, Zlínský filmový festival, Street Food
Festival (Valašské Meziříčí), Dřevěné Pustevny, Antiples v Havřicích, Majáles v Uherském Hradišti,
Jízda králů ve Vlčnově, Poutní jarmark lidových řemesel v Kroměříži, Výstava Věžky jaro, Výstava
Floria jaro, Moravia Food Festival v Kroměříž, Dětský den na Pionýrské louce v Kroměříži, Oslava
60. let Plastiky (Kroměříž).
Předměty běžného užívání
Za 1. pololetí roku 2016 bylo provedeno celkem 124 kontrol u výrobců, dovozců, v distribuční síti
a v provozovnách péče o tělo.
Za výše uvedené období bylo uloženo 7 sankcí v celkové hodnotě 82 000,- 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.
V 1. pololetí 2016 byl řešen 1 podnět, který se týkal varné konvice Gallet – pochybnosti o zdravotní
nezávadnosti a zápach po plastu. Byl odebrán vzorek – vyšetření probíhá.
Celkem bylo za 1. pololetí 2016 odebráno 43 vzorků.
V rámci regionálního úkolu č. I zaměřeného na kontrolu výrobků určených pro styk s potravinami ze
skla a keramiky v distribuční síti byl proveden odběr 8 vzorků výrobků na chemické vyšetření –
stanovení obsahu olova a kadmia.
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Laboratorní analýzou bylo zjištěno, že 3 vzorky nevyhověly – překročení limitu olova a kadmia. Tyto
výrobky byly oznámeny jako nevyhovující na MZ ČR a budou vyhlášeny jako nebezpečné výrobky.
V rámci regionálního úkolu č. II zaměřeného na kontrolu hraček s měkčenými částmi v distribuční
síti byl proveden odběr 7 vzorků hraček na chemické vyšetření – stanovení obsahu esterů kyseliny
ftalové. Laboratorní analýzou bylo zjištěno, že 5 vzorků nevyhovělo – překročení limitu pro estery
kyseliny ftalové a tyto výrobky byly vyhlášeny MZČR jako nebezpečné.
Dále byl v rámci státního zdravotního dozoru proveden odběr 18 vzorků – 14x kosmetické přípravky,
a 4x výrobek určených pro styk s potravinami. Laboratorní analýzy nebyly doposud ukončeny.
Na základě úkolu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného dozoru zaměřeného na hračky
zejména ve tvaru zvířátek nebo plastových panenek byly odebrány 3 vzorky hraček na chemické
vyšetření (stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové). Laboratorní analýza nebyla doposud ukončena.
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 proveden odběr 4 vzorků výrobků určených pro styk
s potravinami.
Laboratorní analýza nebyla doposud ukončena.
Během 1. pololetí 2016 bylo oznámeno celkem 93 nebezpečných výrobků 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 63 šetření v tržní síti.
Nebyl zjištěn žádný záchyt nebezpečných výrobků.
Na základě hlášení systému RASFF bylo provedeno 7 kontrol, odebrán 1 vzorek FCM, který
nevyhověl pro nadlimitní obsah kadmia – dětská keramická snídaňová sada.
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 ke 14 kontejnerům s výsledkem, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu.
Kontroly dle typu komodit za 1. pololetí roku 2016 ve Zlínském kraji

Ve Zlíně, dne 12. 7. 2016
MVDr. Miroslav Jaroš
zastupující ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

