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(ilustrační foto) 

 

Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny výživy a předmětů 

běžného užívání za 1. pololetí roku 2022 

 
Hygiena výživy 
V prvním pololetí roku 2022 bylo provedeno pracovníky oddělení hygieny výživy celkem 599 kontrol. 

V grafu níže je uveden podrobný přehled kontrol ke dni 30. 6. 2022. 

Zdroj: KHS ZK 

Hlavní nedostatky:  

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patřila nedostatečná úroveň osobní a provozní hygieny, 

nedodržování data použitelnosti u potravin, nevyhovující stavebně technický stav provozoven, závady 

ve skladování potravin či nezajištění sledovatelnosti potravin.  

 

Sankce: 

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo ve 1. pololetí 2022 uloženo 64 pokut 

v celkové výši 184 000,- Kč a 70x domluva. 

 

Opatření: 

Rozhodnutím byly vydány celkem 4 opatření, ve všech případech se jednalo o nařízení sanitace 

potravinářského provozu. 

 

Podněty: 

V 1. pololetí 2022 bylo přijato oddělením hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se 

sídlem ve Zlíně celkem 44 podnětů spotřebitelů. Pracovníci oddělení HV řešili 32 podnětů, přičemž 

4 podněty byly oprávněné, 6 bylo vyhodnoceno jako částečně oprávněné a 22 podnětů bylo 
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neoprávněných. Zbývajících 12 podnětů bylo postoupeno ostatním dozorovým orgánům – Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci, Policii České republiky a místně příslušnému stavebnímu úřadu.   

 

Šetření podezření na onemocnění z potravin: 

V 1. pololetí roku 2022 bylo šetřeno celkem 8 případů podezření na výskyt alimentárního onemocnění. 

Ve 2 případech byly uděleny pokuty v celkové výši 3 000,- Kč a 1 domluva. Všechna šetření byla 

prováděna po konzultaci nebo ve spolupráci s protiepidemickým odborem. Příčinná souvislost mezi 

podezřením na alimentární onemocnění nebyla v žádné provozovně prokázána. V jednom případě není 

šetření ještě dokončeno. 

 

Regionální úkoly oddělení hygieny výživy: 

1) Kontrola ledu používaného do pokrmů včetně odběru vzorků ve Zlínském kraji v roce 

2022 

Provedeno 40 kontrol s odběrem vzorků ledu k laboratornímu mikrobiologickému vyšetření 

v provozovnách poskytujících stravovací služby. Regionální úkol prozatím není ukončen, 

pokračuje dále i ve 2. pololetí. 
 

2) Kontrola celodenní stravy ve zdravotnických zařízeních včetně odběru vzorků na 

mikrobiologické, senzorické a chemické vyšetření 

Odběry vzorků pokrmů a celodenní stravy k laboratornímu mikrobiologickému, 

senzorickému a chemickému vyšetření v okresních nemocnicích Zlínského kraje. Regionální 

úkol prozatím není ukončen, celkové vyhodnocení výsledků bude dokončeno ve 2. pololetí. 
 

3) Kontrola výroby a přípravy zmrzlin včetně odběru vzorků na mikrobiologické vyšetření 

v provozovnách stravovacích služeb 

Doposud provedeno 11 kontrol s odběrem vzorků zmrzlin k laboratornímu 

mikrobiologickému vyšetření v provozovnách poskytujících stravovací služby (stánky, cukrárny, 

kavárny, bistra a restaurace). Regionální úkol prozatím není ukončen, pokračuje dále i ve 

2. pololetí. 
 

4) Kontrola provozoven stravovacích služeb v rekreačních oblastech a na koupalištních 

V období 1. pololetí bylo provedeno celkem 73 kontrol provozoven stravovacích služeb. Z toho 

bylo zkontrolováno 22 provozoven (restaurace, bufet, občerstvení) nacházejících se v rámci 

rekreačních oblastí a 51 stánků v rámci jednorázových akcí.  

 

 

Hygiena PBU 
Za 1. pololetí 2022 bylo provedeno celkem 176 kontrol u výrobců, dovozců, v distribuční síti, internetové 

obchodu a v provozovnách péče o tělo.  

 

Hlavní nedostatky:  

1) nedostatečné značení kontrolovaných výrobků (kosmetických přípravků, výrobků určených pro 

styk s potravinami, hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let), 

2) nepředložení průvodní dokumentace – prohlášení o shodě, atesty, nabývací doklady. 

 

Sankce: 

V daném období byly uloženy 3 sankce v celkové výši 15 000,- Kč. 

 

Podněty: 

V 1. pololetí 2022 byl přijat oddělením předměty běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského 

kraje se sídlem ve Zlíně 1 podnět na nadměrný zápach z používaných kosmetických přípravků 

v nehtovém studiu. Daný podnět byl vyhodnocen jako neoprávněný. 

 

Vzorky: 

Celkem bylo odebráno 24 vzorků: 

6x hračka na stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové (výsledky 2x vyhovující, 2x 

nevyhovující), 

1x výrobek pro děti ve věku do 3 let (plastový plovací kruh), 
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9x výrobky určené pro styk s potravinami (papírové slámky, papírové jednorázové talíře, 

výrobky od firmy OXALIS, melaminový hrnek s příměsí škrobu), 

8x kosmetické přípravky (toaletní a parfémované vody). 

Laboratorní vyšetření většiny odebraných vzorků není doposud ukončeno.    

 

Pokyn hlavní hygieničky ČR:  

Ověření přítomnosti látky Lilialu (Butylphenyl methylpropional) v kosmetických přípravcích, ve kterých 

může představovat významnější riziko pro lidské zdraví (reprotoxicita). Jedná se o výrobky typu „parfém“ 

(toaletní vody, kolínské vody, parfémové vody, parfémy atd.), kde lze očekávat vyšší koncentraci této 

látky. Pracovnice provedly celkem 21 kontrol v distribuční síti a v internetových obchodech. Kosmetické 

přípravky, u kterých byla ve složení uvedena látka Butylphenyl methylpropional, byly okamžitě 

kontrolovanou osobou vyřazeny z prodeje. Kontrolovaná osoba tak přijala nápravné opatření z vlastního 

podnětu. 

 

Regionální úkoly PBU: 

1) Kosmetické přípravky s obsahem vonných látek v distribuční síti 

Bylo provedeno 8 kontrol s odběrem vzorků na chemické vyšetření v distribuční síti. 
 

2) Jednorázové výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v distribuční síti 

a prodejnách 

Doposud byly provedeny 4 kontroly s odběrem vzorků a tento úkol pokračuje. 
 

Laboratorní vyšetření odebraných vzorků z obou regionálních úkolů není doposud ukončeno. 

 

V tomto období bylo provedeno 13 úkonů předcházejících kontrole ve věci notifikací nebezpečných 

výrobků v systému rychlého varování RAPEX – elektronické cigarety a náplně do cigaret. Dále bylo 

provedeno 17 kontrol nebezpečných výrobků v distribuční síti. Ve 2 případech byly zajištěny 

nebezpečné plastové panenky. 

 

Na Ministerstvo zdravotnictví ČR byly na základě zjištění ze státního zdravotního dozoru Krajskou 

hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nahlášeny 3 nevyhovující výrobky. 

 

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 Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky HongKong byla zkontrolována 

dokumentace k 17 kontejnerům s výsledkem, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu. 

 

 
Zdroj: KHS ZK 

 
Ve Zlíně, dne 12. 7. 2022 
Zpracoval MVDr. Miroslav Jaroš, ředitel odboru HV a PBU a kolektiv spolupracovníků 
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