Zpráva o výsledcích kontrol
v potravinářských prodejnách a provozovnách stravovacích služeb
z hlediska plnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR a dodržování požadavků potravinového práva
ve Zlínském kraji v roce 2021
V období od 12. 4. do 10. 5. 2021 se zaměstnanci odboru hygieny výživy
a PBU Krajské hygienické stanice Zlínského kraje v rámci regionálního
úkolu zaměřili na kontroly potravinářských prodejen a provozoven
stravovacích služeb z hlediska plnění mimořádného opatření MZ ČR č.j.
MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 – nošení ochranných
prostředků dýchacích cest, v platném znění, mimořádného opatření MZ
ČR č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. 4. 2021 – omezení
činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního
centra a činnost provozovny stravovacích služeb, v platném znění a
mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAM ze dne
22. března 2021 – povinné testování zaměstnanců na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2, v platném znění (dále jen „MO“). Dále byly
kontroly zaměřeny i na ověření dodržování potravinového práva.
Zdroj: KHS ZK

Zaměření kontrol v prodejnách potravin
 Kontrola dodržování přítomnosti stanoveného počtu osob - 15 m2,
 zajištění řízení front čekajících zákazníků, jak uvnitř, tak před provozovnou (minimální rozestupy
2 metry),
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, chirurgická rouška),
 umístění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů,
 informační cedule pro zákazníka o nutnosti dodržování pravidel vycházejících z MO.

Zdroj: KHS ZK

Zaměření kontrol v provozovnách stravovacích služeb
 Kontrola zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,
 kontrola způsobu prodeje pokrmů přes výdejní okénko,
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, chirurgická rouška) pracovníky
provozoven a zajištění dezinfekce na pracovišti,
 konzumace pokrmů před provozovnou stravovacích služeb – zajištění rozestupů 2 metry, bez
možnosti využití venkovních zahrádek.
 dodržování režimových opatření osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné na
pracovišti s ohledem na zabránění rizika přenosu onemocnění Covid-19 (jak je zajištěno
stravování zaměstnanců, pobyt v šatnách, doprava do zaměstnání, testování).

Zdroj: KHS ZK

V uvedeném období bylo provedeno celkem 203 kontrol v potravinářských prodejnách a provozovnách
stravovacích služeb, z toho 84 kontrol bylo provedeno v potravinářských prodejnách a 119 kontrol ve
stravovacích provozech:
- V okrese Uherské Hradiště bylo provedeno celkem 39 kontrol z toho 20 kontrol v prodejnách
potravin a 19 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.
- V okrese Zlín bylo provedeno celkem 74 kontrol, z toho 29 kontrol v prodejnách potravin
a 45 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.
- V okrese Kroměříž bylo provedeno celkem 38 kontrol, z toho 12 kontrol v prodejnách potravin
a 26 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.
- V okrese Vsetín bylo provedeno celkem 52 kontrol, z toho 23 kontrol v prodejnách potravin
a 29 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Zdroj: KHS ZK

V prodejnách potravin byly zajištěny požadavky vyplývající z mimořádných opatření.
Výdej pokrmů ve stravovacích provozovnách byl zajišťován většinou přes výdejové okénka bez
možnosti vstupu zákazníků do provozovny. V několika případech byl výdej pokrmů zajišťován
u prodejního pultu uvnitř provozovny, přičemž nebyla umožněna konzumace v odbytové části
provozovny. Pokrmy byly vydávány v jednorázových termoboxech nebo nevratných obalech
uzavřených potravinářskou fólií.
Dále byla provedena kontrola povinného testování zaměstnanců potravinářských podniků na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2. Provozovatelé potravinářských provozů zajišťují pravidelné testování svých
zaměstnanců samotestovacími antigenními testy nebo se zaměstnanci testují v odběrových centrech.
Frekvence testování je 1x týdně.

Sankce a opatření:
Prodejny potravin:
V jedné prodejně potravin byla uložena za porušení dodržování mimořádného opatření MZ ČR domluva.
Stravovací provozy:
 za porušení MO MZ ČR byly uloženy 2 domluvy, 3x pokuta v celkové výši 5 500,- Kč,
 za porušení potravinového práva bylo uloženo 8 domluv a 15 sankcí ve výši 37 000,- Kč.
 za porušení MO i potravinového práva byly uloženy 4 sankce v celkové výši 15 000,- Kč.
Celkem bylo uloženo ve stravovacích provozech 10 domluv a 22 sankcí v celkové výši 57 500,- Kč.
Dále byla ve stravovacích provozech uložena 3 opatření: 1x nařízeno uzavření provozu a 2x nařízena
likvidace závadných potravin.
Zjištěné nedostatky v rámci provedených kontrol:
- nepoužívání ochranných prostředků dýchacích cest pracovníky provozoven,
- konzumace pokrmů zákazníky v rámci venkovního posezení,
- chybějící prostředky pro mytí a osoušení rukou u umyvadel personálu (mýdla, dezinfekce
a papírové ručníky),
- nevyhovující provozní hygiena,
- zjištění potravin s prošlým datem použitelnosti,
- nevhodné skladování potravin,
- výskyt hlodavců.

Zdroj: KHS ZK

Ve Zlíně dne 21. 5. 2021
Zpracovala: Ing. Stanislava Kutějová, Alena Vykopalová

