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(ilustrační foto) 

 

Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání 
za 2. pololetí roku 2022 

 
Státní zdravotní dozor 

Oddělení hygieny výživy 

Ve druhém pololetí v rámci státního zdravotního dozoru provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy 

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 571 kontrol. 

 
Kontroly dle typu provozovny stravovacích služeb za 2. pololetí roku 2022 ve Zlínském kraji 

 

 
(zdroj: KHS ZK) 

Sankce 

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo ve 2. pololetí 2022 uloženo celkem 

117 pokut v celkové výši 334 000,- Kč a uloženo 48 domluv. 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. Ve druhém pololetí se také často jednalo o nevyhovující vzorky potravin. 

 

Opatření 

Rozhodnutím bylo vydáno celkem 100 opatření dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

• 28x nařízení náhrady nákladů za nevyhovující vzorky 
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• 21x nařízení sanitace zmrzlinového stroje  

• 21x nařízení zajistit kontrolní odběr vzorku zmrzliny 

• 21x nařízení identifikovat pro přípravu, výrobu a prodej zmrzliny všechna významná rizika 

• 9x nařízení likvidace pokrmů 

 

Podněty 

Ve 2. pololetí 2022 bylo přijato oddělením hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se 

sídlem ve Zlíně celkem 54 podnětů spotřebitelů. Pracovníci oddělení HV řešili 34 podnětů, přičemž 

3 podněty byly oprávněné, 14 bylo vyhodnoceno jako částečně oprávněné, 12 podnětů bylo 

neoprávněných, 4 podněty byly řešeny jiným způsobem než SZD a 1 podnět prozatím nebyl uzavřen. 

Ostatním dozorovým orgánům – Státní zemědělské a potravinářské inspekci, České obchodní inspekci 

a Státní veterinární správě bylo postoupeno celkem 20 podnětů. 

 

Šetření podezření na onemocnění z potravin 

Ve 2. pololetí roku 2022 bylo šetřeno celkem 6 případů podezření na výskyt alimentárního onemocnění. 

V 1 případě byla uděleny pokuta v celkové výši 3 000,- Kč a dále 2 domluvy. Všechna šetření byla 

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

podezřením na alimentární onemocnění nebyla v žádné provozovně prokázána.  

 

Oddělení předmětů běžného užívání 

Za 2. pololetí roku 2022 bylo v rámci státního zdravotního dozoru provedeno celkem 181 kontrol u 

výrobců, dovozců, v distribuční síti, internetovém obchodu a v provozovnách péče o tělo.  

 

 
(zdroj: KHS ZK) 

Sankce 

Za výše uvedené období bylo uloženo celkově 13 sankcí ve výši 27 500,- 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, atesty, nabývací doklady. 

 

Podněty 

Ve výše uvedeném období byly řešeny 2 podněty, z nichž jeden se týkal kosmetických přípravků 

(značení tvrzení) a druhý elektronických cigaret. Jeden podnět byl vyhodnocen jako oprávněný a druhý 

jako neoprávněný. 
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Elektronické cigarety 

Ve 2. pololetí 2022 bylo provedeno 10 kontrol elektronických cigaret v distribuční síti. V jednom případě 

byla uložena kontrolované osobě sankce za neúplné značení povinných údajů a chybějící příbalový 

leták. 

 

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je informační systém Evropské komise pro rychlou 

výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie 

s výjimkou farmaceutických výrobků. V tomto období bylo provedeno 120 úkonů předcházejících 

kontrole ve věci notifikací nebezpečných výrobků v systému rychlého varování RAPEX. Bylo šetřeno 

celkem 114 notifikací RAPEX. Dále bylo provedeno 14 kontrol vyhlášených nebezpečných výrobků 

v distribuční síti, při nichž byl ve 2 případech zjištěn jejich výskyt (plastové panenky). 

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na MZ ČR ohlásila 7 nebezpečných 

výrobků: 2x hračky (ftaláty), 5x kosmetické přípravky (toaletní vody – alergenní látky).  

 

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 9 kontejnerům s výsledkem, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu. 

 
V návaznosti na pokyny Hlavní hygieničky ČR odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 

provedl kontroly zaměřené na: 

• Klamání spotřebitele – pokrmy s masem. Provedeno celkem 24 kontrol zaměřených na 

kontrolu deklarovaného a použitého druhu masa na přípravu pokrmů– záměna dražšího druhu 

za levnější. Klamání spotřebitele nezjištěno, ale za jiné závady uloženo 13 sankcí, z toho 

8 pokut ve výši 25 000,- Kč, 5 domluv a 2x nařízena likvidace pokrmů. 

• Klamání spotřebitele – pokrmy se sýrem. Provedeno celkem 24 kontrol zaměřených na 

kontrolu deklarovaného a použitého sýru na přípravu pokrmů – záměna dražšího druhu za 

levnější. Za klamání spotřebitele uloženy 4 sankce ve výši 19 000,- Kč. Za jiné závady uloženy 

4 sankce ve výši 20 000,- Kč, 3 domluvy a 3x nařízena likvidace pokrmů. 

• Textilní výrobky vyskytující se na trhu České republiky. V rámci toho úkolu bylo odebráno 

8 vzorků textilu v distribuční síti, všechny odebrané vzorky vyhověly v ukazatelích 

polybromované bifenyly č. CAS 59536-65-1, azobarviva (PAA), kadmium a jeho sloučeniny, 

olovo a jeho sloučeniny, arzen a jeho sloučeniny, vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky 

a formaldehyd limitům platné legislativy. 

• Obaly kosmetických přípravků. Cílem kontroly bylo ověření, zda výrobci/dovozci 

kosmetických přípravků zajistili, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení 

požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo 

jiného konečného uživatele. Dále bylo posuzováno, zda součet koncentrací olova, kadmia, rtuti 

a chromu s oxidačním číslem VI v obalu kosmetického přípravku nepřekročil hodnotu 100 

mikrogramů/g. V rámci tohoto úkolu byly provedeny 2 kontroly u výrobců kosmetických 

přípravků. U hmotnosti a objemů obalů byly dodrženy požadavky zákona č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, ČSN 

EN 13428 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů 

a u těžkých kovů byly splněny požadavky ČSN CR 13695-1 (770150) Obaly – Požadavky na 

měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech.  

 
Preventivní dozor 

Odborem hygieny výživy a předmětů běžného užívání bylo podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vydáno ve 

2. pololetí roku 2022 celkem 130 závazných stanovisek, z toho 95 stanovisek k projektovým 

dokumentacím a 35 stanovisek ke kolaudacím. Vydáno bylo 11 výzev k doplnění dokumentace 

a 12 vyjádření podle § 82 odst. 2 písm. a) téhož zákona ke změně nebo rozšíření sortimentu 

provozoven stravovacích služeb.   

 

 
Dne 24. 1. 2023 
Zpracoval MVDr. Miroslav Jaroš, ředitel odboru hygieny výživy a PBU a kolektiv pracovníků  


