Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
za období od 1. 1. 2020 do 30. 06. 2020
V daném období pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého
kraje se sídlem v Hradci Králové:
✓ vydaly v rámci preventivního hygienického dozoru celkem 162 stanovisek jako dotčený
orgán státní správy dle stavebního zákona, z toho 103 k projektovým dokumentacím, 49
k užívání stavby, 1 ke zkušebnímu provozu a 9 ke změně v užívání stavby,
✓ provedly 518 úkonů, z toho 366 kontrol v potravinářských podnicích v rámci státního
zdravotního dozoru, 152 úkonů předcházejících kontrole
✓ přijaly a řešily 52 podnětů spotřebitelů,
✓ uložily pravomocně celkem 86 pokut v celkové výši 361 000 Kč,
✓ odebraly 44 vzorků potravin a pokrmů,
✓ odpovídaly na dotazy, poskytovaly podklady pro komunikaci s médii a informace občanům.

Tabulka č. 1: Přehled činnosti oddělení hygieny výživy za období od 1. 1. do 30. 6. 2020
Královéhradecký
kraj

Celkem

Počet
provozoven

Počet
úkonů/
kontrol

Počet
uložených
opatření

Počet
uložených
sankcí
včetně
napomenutí

Výše sankcí
[Kč]

Počet
odebraných
vzorků

500

518/366

14

86

361 000

44

Preventivní hygienický dozor
Tabulka č. 2: Preventivní hygienický dozor
Závazné stanovisko
souhlasné

nesouhlasné

k doplnění

Dílčí stanoviska
pro jiné obory

161

1

3

48

Druh výkonu

Celkem

Výzva

Protokoly z
místních šetření
souvisejících s
PHD
8

Posuzované projektové dokumentace se týkaly převážně změny užívání a stavebních úprav
stávajících objektů na prodejny potravin a občerstvení, výrobny, kavárny, výstavby a rekonstrukce
provozoven stravovacích služeb (hotely, penziony, občerstvení), prodejen, minipivovarů,
multifunkční městský blok zahrnující hotel s kongresovým sálem a zázemím, administrativu, v části
přízemí prostory pro maloobchod a služby.

Z významnějších staveb, které byly řešeny, lze zmínit denní stacionář v Náchodě, KFC s ČSPH
v prostoru nákupní zóny v Trutnově, prodejny Lidl, minipivovar Ledce, prodejnu potravin
Bohuslavice, zázemí lyžařské trati STOH ve Šp. Mlýně, multifunkční centrum Temný Důl,
Výdejna/kantýna Ametek, Náchod, Modernizace stravovacího provozu ONT, Kuchyně a jídelna
Kimberly-Clark, Jaroměř.

Kontroly
Činnost byla částečně ovlivněna opatřeními proti šíření koronaviru. Celkem kontrol a úkonů
předcházejících kontrole bylo provedeno v provozovnách stravovacích služeb různého typu
(restaurace vyvařující – 220 kontrol, institucionální stravování (závodní stravování zaměstnanců) –
40, zdravotnická zařízení - 2, zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením) – 6, stánky s občerstvením – 58, bufety a občerstvení
– 75, bary a pivnice – 22 kontrol). Dále byla provedena 3 šetření ve výrobně potravin a 85
v prodejně potravin, a to v souvislosti s kontrolou pracovníků vykonávajících činnosti
epidemiologické závažné, kteří byli vyloučeni z pracovního procesu při výrobě nebo manipulaci
potravin, oznámení činnosti, šetřením alimentárního onemocnění či podezření na něj na základě
podnětu spotřebitele a ověřením dodržování mimořádných opatření MZ ČR.
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V rámci plánovaných kontrol byly plněny také krajské priority a regionální úkoly:
Tabulka č. 3: Přehled cílených úkolů
Název

Počet kontrol
k 30.6.2020

Kontrola stravovacích zařízení v turisticky a sezonně exponovaných lokalitách

71

Kontrola provozoven s výrobou a uváděním do oběhu zmrzlin – krajská priorita

30

Kontrola hygieny provozu a zásad osobní hygieny – krajská priorita

3

Počet kontrol celkem:

104

Z celkového počtu 366 kontrol bylo 39 % kontrol neplánovaných. Mimo to bylo provedeno
neplánovaně 152 úkonů předcházejících kontrole zaměřených zejm. na dodržování mimořádných
opatření MZ ČR v souvislosti s Covid 19.

Graf č. 2 a Tabulka č. 4: Kontroly podle druhu
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Šetření alimentárních onemocnění nebo podezření na ně
Celkem bylo provedeno 13 šetření
•

Na základě ohlášení:

Lázeňské zařízení - GIT potíže klientů, šetřeno s oddělením protiepidemickým, souvislost
s poskytovanými stravovacími službami nezjištěna.
•

Na základě spotřebitelských podnětů:

Šetřeny v provozovnách stravovacích služeb různého typu (penziony, hotel, bistro, rychlé
občerstvení, restaurace, ve 3 případech v horských oblastech) a prodejnách spotřebiteli oznámené
střevní potíže po konzumaci kuřecí masové směsi s rýží, zdravotní potíže po konzumaci srnčího
guláše s knedlíkem, čočky na kyselo, dršťkové polévky, pstruha po mlynářsku, po konzumaci
pokrmů Kuřecí stripsy s hranolkami a Grander cheeser, kebab, Kuře po sečuánsku ve sladkokyselé
omáčce s hranolky, Candát s batátovým pyré, plněné bagety.

Souvislost se stravováním se v žádném z případů nepodařilo potvrdit, odebrané vzorky
po mikrobiologické stránce vyhověly. V některých případech však byly zjištěny nedostatky, které
mohou negativně ovlivnit bezpečnost potravin a pokrmů (neudržování provozu v čistotě a dobrém
stavu, překročení lhůty spotřeby potravin, nedostatky v manipulaci s produkty a v ochraně před
kontaminací, ve značení produktů vlastní výroby, manipulaci s odpady).
Podněty
Pracovníky odboru hygieny výživy bylo řešeno v 1. pololetí 2020 celkem 52 podnětů spotřebitelů,
z toho 7 podnětů nespadajících do kompetence KHS bylo postoupeno jiným orgánům (SZPI, KVS,
stavební úřad). Nejčastěji stěžovatelé uváděli zdravotní potíže po konzumaci (uvedeny v 20
podnětech), nevyhovující stav provozu a vybavení (14), nevyhovující jakost, smyslové vlastnosti
pokrmů a potravin (7). Na porušování zákona č. 65/2017 Sb. bylo poukazováno v 1 podnětu, na
porušování mimořádných opatření ve 4 případech, na osobní hygienu ve 2 případech a na hromadění
odpadu a překročení DMT u potraviny v 1 případě. Často byla uváděna kombinace více závad.
Jako oprávněných bylo vyhodnoceno 25 podnětů. Mezi oprávněné podněty byly zařazeny i ty, kde
oprávněnost byla prokázána částečně, nebo při šetření byly prokázány hrubé provozní nedostatky,
na které poukazováno nebylo.

Vzorky
V daném období bylo celkem odebráno 44 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám,
a to na základě podnětů, kdy spotřebitelé uvedli zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů a potravin
a při plnění krajské priority zaměřené na zdravotní nezávadnosti zmrzlin.

Tabulka č. 5: Odběr vzorků podle komodit
Mikrobiologické vyšetření potravin, pokrmů
a stěrů z prostředí
Druh vzorku

Počet vyšetření

Teplý pokrm

Nevyhověl
10

0

Studený pokrm

1

0

Zchlazený pokrm

1

0

29

18

Jiné

1

0

Zelenina krájená

1

0

Surovina pro výrobu
pokrmu - ryby

1

0

Zmrzliny

Celkem

44

18

Všechny vzorky, mimo zmrzliny, byly vyhovující ve všech sledovaných mikrobiologických
ukazatelích. Vzorky zmrzlin nevyhověly v ukazateli Enterobacteriaceae. Nejčastěji se jednalo
o zmrzlinu s příchutí vanilka (10x), dále nevyhověly zmrzliny s příchutí čokoláda (3x), kopečkové
špička, kinder bueno a straciatella.

Nedostatky zjišťované při kontrolách
V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky týkající se
označování polotovarů a pokrmů, obecných požadavků na potravinářské prostory, požadavků
na hygienu provozu, zavedení, překročení data použitelnosti, skladování potravin, aktualizace
postupů založených na zásadách HACCP. Poměrně častým nedostatkem je nesplnění požadavků
na zařízení ve styku s potravinami, manipulaci s odpady a nedostatky v povinném informování
spotřebitelů o alergenech. Z celkového množství 181 kontrol byla závada zjištěna při 86 kontrolách.
Často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 3.

Graf č. 3: Nejčastější závady v kontrolovaných parametrech v %
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Sankce a opatření
Za nedostatky bylo pravomocně uloženo celkem 86 pokut v celkové výši 361 000,- Kč.
Z celkového počtu bylo 27 pokut ve výši 76 000,- Kč uloženo pracovníkům za neuplatňování
znalostí nutných o ochraně veřejného zdraví při pracovní činnosti, resp. nedodržování zásady osobní
a provozní hygieny.
1 pokuta byla uložena za nedodržení mimořádného opatření MZ ČR.
1 pokuta byla uložena za porušení povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek v oblastech, které jsou mu svěřeny.

Tabulka č. 6: Správní řízení – sankce
Celkem pravomocně uloženo
Sankce
počet

částka (Kč)

sankce dle zákona č. 258/2000 Sb. § 92f odst. 1 - 4

57

262000

sankce dle zákona č. 258/2000 Sb. § 92f odst. 5

27

76000

sankce dle zákona č. 258/2000 Sb. § 92n

1

3000

sankce dle zákona č. 65/2017

1

20000

86

361000

Celkem

Nápravné opatření vedoucí k odstranění nedostatků bylo pracovníky KHS uloženo v 10
případech – 7x pozastavení výkonu činnosti, 3x nařízeno provedení sanitace. Další opatření byla
přijata a provedena dobrovolně provozovateli, jednalo se o omezení činnosti, provedení sanitace či
likvidace potravin a pokrmů, které byly vyhodnoceny jako jiné, než bezpečné (uchovávané
v nevhodných podmínkách, neoznačené, s prošlou dobou spotřeby aj.).
Ve 4 případech byla uložena povinnost náhrady nákladů za provedení neplánované kontroly
z důvodu ověření odstranění nedostatků a nápravy stavu zjištěného v rámci předchozí kontroly.

Graf č. 4: Opatření podle druhu
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