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 1. CÍL PRÁCE 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo ukázat krok za krokem, jak je prováděn státní 

zdravotní dozor v provozovnách stravovacích sluţeb odbornými pracovníky oboru 

hygieny výţivy.   
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 1.1. ABSTRAKT 

  

 V první části bakalářské práce jsou uvedeny obecné informace, týkající se 

hygieny výţivy jako samostatného hygienického oboru. Jsou zde vymezeny základní 

pojmy, výčet nejčastěji se vyskytujících alimentárních nákaz (onemocnění z potravin) 

včetně jejich prevence. Zmíněno je téţ rozdělení kompetencí při dozoru nad 

bezpečností potravin, základní legislativní podklady, ze kterých je při provádění 

státního zdravotního dozoru čerpáno. Uveden je i postup při provádění státního 

zdravotního dozoru a typy kontrol. 

 V druhé části práce je ukázka postupu provádění státního zdravotního dozoru 

v terénu - tedy v provozovnách stravovacích sluţeb. 

 

 1.1. ABSTRACT 

 

 In the first part of this bachelor graduation theses is introduced general 

information on food hygiene as a specific part of hygiene. The basic concepts  

and foodborne diseases are specified, including the most common causal organisms  

and preventative measures. The main competent authorities in the field of food safety 

are mentioned, as well as the legislative framework  for official controls. There are 

also described principles and types of official controls. 

 In the second part, there is concretely described, how the official control in 

public catering premises is carried out, step by step. 
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 1.2. ÚVOD 

 

 Česká republika se 1. května 2004 stala rovnoprávným členem Evropské 

Unie. Rozhodla se přijmout pravidla společenství a stát se součástí jednotného 

evropského trhu. Smlouva o zaloţení Evropského společenství vymezuje jako 

základní podmínku fungování vnitřního trhu zabezpečení vysoké ochrany zdraví  

a posílení ochrany spotřebitele. Komise vychází z vysoké úrovně ochrany zdraví 

s přihlédnutím k novému vývoji zaloţenému na vědeckých poznatcích. Poţadavky na 

zajištění vysoké ochrany zdraví a posílení ochrany a podpory a zájmu spotřebitele 

výrazně získávají na naléhavosti. Nestačí jen nabídnout zdravotní a hygienicky 

nezávadné a biologicky plnohodnotné potraviny. Je současně nutné poskytnout 

jasné důkazy o efektivním sledování zdravotní nezávadnosti potravin, okamţitě 

vyuţívat nejnovější vědecké poznatky při ochraně zdraví spotřebitele.  

 Hlavním cílem je zajistit efektivní ochranu zdraví a podporu zájmu spotřebitele 

ve spojení s potravinami a to prostřednictvím produkce a distribuce bezpečných 

potravin a krmiv.  
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 2. TEORETICKÁ ČÁST  

 2.1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

 Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento 

zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, ţivotních a pracovních podmínek  

a způsobem ţivota. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů). 

 Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k 

vytváření a ochraně zdravých ţivotních a pracovních podmínek a zabránění šíření 

infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohroţení zdraví v souvislosti  

s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných 

poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohroţením veřejného zdraví je stav, 

při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhoţ míra 

zátěţe rizikovými faktory přírodních, ţivotních nebo pracovních podmínek překračuje 

obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. (Zákon 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů). 

 Státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) je činnost orgánů ochrany veřejného 

zdraví, které ve své působnosti dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené 

k ochraně veřejného zdraví přímo pouţitelnými předpisy Evropských společenství, 

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), zvláštními právními předpisy a rozhodnutím 

či opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“). (Zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů). 

 Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při 

rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají 

zájmů chráněných orgánem OOVZ. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). 

 Obor hygieny výţivy sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností 

stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

a prováděcími předpisy v oblasti hygieny výţivy. Sleduje vliv výţivy na zdraví 
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populace v konkrétním ţivotním a pracovním prostředí z hlediska podmínek a příčin 

vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění a ostatních 

poruch zdraví. V rozsahu vymezeném náplní oboru hodnotí zdravotní rizika a k jejich 

odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření. 

 Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry závaţnosti zátěţe 

populace vystavené rizikovým faktorům ţivotních a pracovních podmínek a způsobu 

ţivota. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní 

odhad rizika. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení 

zdravotních rizik, čímţ se rozumí rozhodovací proces s cílem sníţit zdravotní rizika 

(Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů). 

 

 2.2. ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY 

 

 Alimentární nákazy jsou nákazy z potravin, které jsou způsobeny viry, 

bakteriemi nebo jejich toxiny. Společnou vstupní branou jsou ústa, cesty přenosu - 

potravinami, vodou i kontaminovanýma rukama, obvyklá lokalizace infekce – střevní 

sliznice, s tím související klinické projevy – nevolnost, bolesti břicha, průjmy  

a zvracení, v některých případech teplota aţ horečnaté stavy i principy prevence. 

 Potraviny mohou být kontaminovány buď primárně, jsou-li připraveny 

z infikovaných zvířat, nebo sekundárně, nemocným člověkem nebo nosičem infekce 

(eventuálně zvířetem, hmyzem) při přípravě, distribuci, transportu a uskladnění 

potravin i pokrmů. 

 Mechanizmy účinku jednotlivých původců alimentárních nákaz jsou různé. 

V některých případech jde o lokální poškození střevní sliznice (např. u bacilární 

úplavice), jindy etiologické agens proniká do krve, tkání i jiných orgánů (např.  

u břišního tyfu) nebo se uplatňuje rozmanité působení uvolněných toxinů, ať lokální 

(např. u cholery nebo stafylokokové enterotoxikózy) nebo systémové (např.  

u botulismu) (Göpfertová, Pazdiora, Dáňová, 2003). 
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Mezi epidemiologicky významné původce alimentárních nákaz patří zejména: 

bakterie: Salmonelly – různé sérotypy (např. Salmonella typhi, S. paratyphi,  

S. enteritidis, S. agona, S. typhimurium atd); Escherichia coli; Listeria 

monocytogenes, Shigely; Campylobaktery; Yersinie, Clostridia, u ryb a rybích 

výrobků Vibria (Vibrio cholerae); a některé podmíněné patogenní enterobakterie 

(např. Citrobacter, Proteus, Pseudomonas) 

viry: rotaviry; echoviry; některé viry coxsackie; některé adenoviry; viry hepatitidy A 

apod.; 

parazité: tasemnice (např. Taenia saginata, Taenia solium); améby (např. 

Entamoeba histolytica); škrkavky (např. Ascaris lumbricoides); prvoci (např. Giardia 

lamblia) 

Dále se na vzniku alimentárních nákaz podílejí toxiny bakterií: stafylokokový 

enterotoxin (Staphylococcus aureus); enterotoxiny bakterie Bacillus cereus, 

enterotoxiny některých typů E. coli; toxiny Clostridií (Clostridium perfringens, 

Clostridium botulinum) (Göpfertová, Pazdiora, Dáňová, 2003). 

 

Podle schopnosti vyvolávat infekční onemocnění rozdělujeme původce alimentárních 

nákaz na patogenní a podmíněně patogenní. 

Patogenní jsou mikroorganismy, které vyvolávají infekční onemocnění (mohou být 

patogenní pouze pro člověka nebo pouze pro zvíře). 

Podmíněně patogenní jsou mikroorganismy, které vyvolávají onemocnění jen za 

určitých podmínek (odolnost, infekční dávka, stav organizmu, atd.).  

 

Čeleď Enterobacteriaceae, běţně zvaná jako enterobakterie, je rodově  

a druhově početná čeleď zahrnující gramnegativní, fakultativně anaerobní tyčinky, 

z nichţ většina ţije ve trávicím traktu obratlovců jako přirozená součást mikroflóry 

střeva. Většina je nepatogenních, ale některé jsou podmíněně patogenní a některé 

druhy jsou nebezpečnými původci váţných i smrtelných nemocí (např. Salmonella, 

některé kmeny E. coli, Shigella,). Protoţe enterobakterie ţijící ve střevě se výkaly 

dostávají do vnějšího prostředí, jejich přítomnost ukazuje na fekální znečištění. 
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 2.2.1. SALMONELÓZA  
 

Salmonely jsou střevní gramnegativní tyčky. Jsou značně odolné k vlivům 

zevního prostředí, jsou schopny růst v prostředí s kyslíkem i bez kyslíku, odolávají 

vyschnutí, ve vlhkém prostředí vydrţí dny aţ týdny, ve zmrazeném i měsíce. Jsou 

rychle ničeny kyselým prostředím, teplotou nad 70°C a běţnými dezinfekčními 

prostředky. Některé salmonely produkují termostabilní enterotoxin, který vyvolává 

toxické příznaky onemocnění.  

U nás k nejčastějším sérotypům patří: 

 S. enteritidis 

 S. typhymurium 

 S. infantis 

 S. agona, apod. 

 

Jde o alimentární toxoinfekci, kdy salmonely se po průniku ţaludkem pomnoţí 

v tenkém střevě a v některých případech pronikají do krevního oběhu. Nejčastější 

klinický obraz probíhá jako akutní gastroenteritida, projevující se nevolností, 

zvracením, bolestmi v břiše, teplotou nad 39°C a průjmy. Primárním zdrojem jsou 

infikovaná zvířata domácí i divoká, z jejichţ masa, orgánů, mléka a vajec se vyrábějí 

potraviny. Vzácněji můţe být zdrojem nákazy nemocný člověk, rekonvalescent nebo 

nosič vylučující salmonely stolicí, popř. močí. K přenosu nákazy dochází alimentární 

cestou poţitím kontaminovaných potravin. Kontaminace je buď primární, kdy výrobky 

jsou připraveny z masa, mléka, vajec a orgánů infikovaných zvířat nebo sekundární, 

kdy nezávadná potravina je kontaminována při výrobě, distribuci, skladování  

a transportu salmonelami infikovaných zvířat nebo lidí, často zkříţením čistého  

a nečistého provozu (kontaminované pracovní plochy, nástroje, lednice, nádobí, 

noţe, prkénka, přepravky, apod.). Podstatou alimentárního přenosu u salmonelóz je 

skutečnost, ţe přenos se děje potravinami, které se nezpracovávají za vyšší teploty. 

Interhumánní přenos se uplatňuje jen při velmi hrubých závadách v osobní hygieně 

(Provazník, Komárek, Kříž, 1996).    
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 2.2.2. INFEKCE VYVOLANÉ ESCHERICHIA COLI 
 

Escherichia coli je gramnegativní tyčka, pohyblivá, termolabilní. Je součástí 

normální střevní flóry lidí i zvířat. Kmeny E. coli patogenní pro člověka zahrnují kromě 

dalších čtyři hlavní skupiny: 

 enteropatogenní (EPEC) 

 enteroinvazivní (EIEC) 

 enterotoxigenní (ETEC) 

 enterohaemoragické (EHEC) 

 

Kmeny EPEC představují ,,klasické“ sérotypy, které jsou spojovány s onemocněním 

nedonošenců, novorozenců, kojenců a malých dětí do 2 let věku. Klinický průběh 

pozvolný, nechutenství, neklid, stolice vodnaté bez příměsi, ţlutozelené, stříkavé. 

Kmeny EIEC vyvolávají onemocnění, připomínající bacilární dyzenterii: horečky, 

tenesmy, průjmy s hlenem a krví. 

Kmeny ETEC vyvolávají průjmy v oblasti tropů a subtropů s nízkým hygienickým 

standardem. Označují se jako ,,průjmy cestovatelů“. Klinicky způsobují nemoc 

připomínající choleru: vodnaté průjmy, abdominální křeče, zvracení, stolice má 

vzhled rýţového odvaru. 

Kmeny EHEC způsobují hemoragické kolitidy (krvácivé průjmy). Zdrojem je nemocný 

člověk. U EHEC je zdrojem hovězí dobytek. Cesta přenosu je fekálně-orální cestou, 

přímým kontaktem nebo nepřímo kontaminovanými předměty (Provazník, Komárek, 

Kříž, 1996).    

 

 2.2.3. BACILÁRNÍ ÚPLAVICE (SHIGELÓZA, DYZENTERIE) 

 

Jedná se vysoce nakaţlivé onemocnění, jehoţ původcem je nejčastěji 

Shigella sonnei, ale často i Shigella flexneri. Jde o typickou ,,nemoc špinavých 

rukou“. Projevuje se tím, ţe nemocný trpí prudkými průjmy přičemţ ve stolici se 

objevuje příměs hlenu a krve. Někdy je provázeno zvracením. Zdrojem je výhradně 

člověk, nemocný nebo rekonvalescent. Shigelly jsou vysoce citlivé na zevní 

prostředí, zejména na vysychání a také na všechny běţně uţívané dezinfekční 

prostředky. V období akutní nemoci dochází k masivnímu vylučování bakterií, ale to 

někdy přetrvává ještě dny i týdny po vymizení příznaků onemocnění. Epidemický 
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výskyt vzniká často v dětských kolektivech nebo i ústavech sociální péče (Hrubý, 

Turek, 1996). 

 

 2.2.4. LISTERIÓZA 

 

Listeria monocytogenes, grampozitivní bakterie. Onemocnění se obvykle 

manifestuje jako meningoencefalitida nebo septikémie u novorozenců  

a dospělých osob a jako potrat u těhotných ţen. Zdraví neoslabení jedinci mohou 

být postiţeni mírným horečnatým onemocněním, někdy s postiţeními podobnými 

chřipce. To můţe být zvláště nebezpečné pro těhotné ţeny, které přenesou nákazu 

na plod. Můţe při tom dojít k úmrtí plodu nebo se novorozenci rodí se septikémií. 

Zdrojem je člověk i domácí a divocí savci.  Listeria přeţívá v půdě, ve vodě, v bahně 

a siláţi. Při zrání měkkých sýrů, zejména tepelně neopracovaných, dochází 

k podpoře růstu listerií. Základním a téměř výlučným způsobem přenosu je přenos 

potravou. Jako vehikulum infekce slouţí kontaminované mléko tepelně neupravené, 

měkké sýry, kontaminovaná zelenina a jídla před poţitím tepelně nezpracovávaná. 

Při neonatální infekci dochází k přenosu z matky na plod buď jiţ in utero, nebo při 

porodu při průchodu porodní cestou (Provazník, Komárek, Kříž, 1996).    

 

 2.2.5. KAMPYLOBAKTERIÓZA  

 

Campylobacter jejuni je štíhlá, gramnegativní tyčka. Způsobuje akutní 

bakteriální střevní onemocnění charakterizováno průjmem, bolestmi břicha, 

horečkou, nauzeou a zvracením. Břišní bolesti jsou doprovázeny kolikami. Další 

druhy kampylobaktera, např. C. fetus, C. coli, C. laridis, se podílejí spíše na 

extraintestinálních nákazách. Jde o zoonózu, zdrojem jsou teplokrevná zvířata, 

včetně domácích a ptáků, v jejichţ střevech se C. jejuni nachází. Pravděpodobně 

největší moţný rezervoár nákazy představuje drůbeţ. Zdrojem nákazy můţe být  

i člověk, který vylučuje C. jejuni ve stolici. Jedním z nejčastějších způsobů přenosu je 

kontakt s kontaminovanou drůbeţí. Přenos se můţe uskutečnit i kontaminovaným 

kravským mlékem a vodou (Provazník, Komárek, Kříž, 1996).    
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 2.2.6. INTOXIKACE CLOSTRIDIUM  BOTULINUM (BOTULISMUS) 

 

Velice váţná intoxikace, kterou vyvolává botulotoxin, produkovaný striktně 

anaerobní bakterií Clostridium botulinum. Tato bakterie se nachází běţně v trávicím 

ústrojí zvířat (vepřů, ale i skotu), a její spóry volně v půdě, prachu i ve vodě. Toxin, 

který postihuje zejména periferní nervový systém, je naštěstí termolabilní, var ho 

zničí za několik minut. Bezpečná doba varu k odstranění rizika je 15 minut.  

Ale i v tepelně opracované potravině, při nesprávném uloţení a anaerobním 

prostředí (např. tuková vrstva na povrchu pokrmu apod.), můţe mikrob, který nebyl 

varem zničen, opět toxin vytvořit. Onemocnění se projevuje ztuhlostí v obličeji, 

poruchami polykání, mluvení a dvojitým viděním. Ţivot ohroţuje moţné ochrnutí 

dýchacích svalů (Hrubý, Turek, 1996).  

 
 2.2.7. INTOXIKACE BACILLUS CEREUS 

 

Je to intoxikace, která můţe unikat pozornosti pro krátký a většinou lehký  

průběh. Původcem onemocnění je Bacillus cereus, který produkuje 2 typy toxinů: 

1. termostabilní toxin, který vyvolává onemocnění ve formě A (krátká inkubační 

doba, nausea, zvracení, teplota) 

2. termolabilní toxin, který vyvolává onemocnění ve formě B (toxin je produkován 

většinou aţ v tenkém střevě člověka, má delší inkubační dobu, působí břišní koliky, 

vodnaté průjmy, neprovází je zvracení a teploty). 

 

K produkci obou typů toxinů je nutné masivní pomnoţení bakterií. B. cereus se 

běţně vyskytuje všude kolem nás (půda, prach, vzduch, voda, apod.). V malé míře je 

proto kontaminována většina poţivatin. Jde tudíţ o to, aby potravina, určená po 

dokonalém prohřátí ke skladování, byla rychle zchlazena a uloţena do ledničky 

(spóry totiţ přeţívají i var). Je nutné vţdy zabránit masivnímu pomnoţení B. cereus 

(Hrubý, Turek, 1996).    
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 2.2.8. STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKÓZA 

 

Vyvolává ji silně termostabilní toxin, produkovaný některými kmeny 

Staphylococcus aureus. Ten snese var po dobu 20 minut, někdy i déle. Proto při 

šetření nemusíme v potravinách prokázat stafylokoky, které jsou termolabilní (šlo-li o 

potravinu tepelně opracovanou) a přesto můţe jít o stafylokokovou enterotoxikózu. 

Je nutné provádět přímý sérologický průkaz enterotoxinu v podezřelé potravině. 

Zdrojem nákazy je nejčastěji člověk s hnisavou afekcí v krku (hnisavá angína), nosu, 

na rukou, kůţi, apod. Zdrojem ale můţe být i zdravý nosič s nálezem St. aureus 

v nosohltanu. Potravina se tedy můţe kontaminovat při přípravě a distribuci nejen 

přímým dotykem, ale i vzduchem. K přenosu intoxikace je nutná potravina, 

kontaminovaná enteropatogenními stafylokoky, která byla skladována určitou dobu 

za podmínek, které umoţnily pomnoţení bakterií v poţivatině a produkci toxinu 

(Hrubý, Turek, 1996). 

 2.3. PREVENCE ALIMENTÁRNÍCH NÁKAZ  

  

 Výskyt alimentárních nákaz úzce souvisí s ţivotní úrovní a hygienickým 

standardem populace. V prevenci mají největší význam nespecifická preventivní 

opatření, mezi která patří ochrana a zajištění kvalitní pitné vody, výroba a distribuce 

nezávadných, tedy bezpečných potravin (jejich tepelné zpracování, chladírenský  

a konzervárenský postup, balení a manipulace s nimi, úroveň společného 

stravování), odstraňování fekálií a odpadků včetně zbytků potravin, čištění odpadních 

vod, ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, a konečně široká zdravotní 

výchova obyvatelstva.  

 Zvláštní opatření se uplatňují u osob, které pracují v epidemiologicky 

významných profesích. Pokud tyto osoby samy onemocní, podrobují se vyšetření  

a léčbě a při vylučování salmonel, eventuálně jiných střevních patogenů stolicí, jsou 

dočasně vyloučeny z výkonu své profese (s přeřazením na pracoviště, kde nejsou 

v přímém styku s vodou či potravinami). Specifická prevence pomocí aktivní 

imunizace má u nás i ve světě zatím velmi omezené uţití. Jsou k dispozici vakcíny 

proti břišnímu tyfu a virové hepatitidě A, pouze částečně účinné vakcíny proti choleře 
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a enterotoxigenním kmenům E. coli (pro osoby cestující do oblastí zvýšeného rizika 

nákazy) (Göpfertová, Pazdiora, Dáňová, 2003). 

 

 2.4. ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ DOZOROVÝCH ORGÁNŮ NAD 

BEZPEČNOSTÍ POTRAVIN  

 

 V České republice je dozor nad bezpečností potravin rozdělen několika 

institucím, které jsou zřízeny různými ministerstvy. Jde zejména o:  

 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Ministerstvo 

zemědělství 

Ministerstvo průmyslu     

a obchodu 

Krajské hygienické 

stanice (KHS) 

Státní veterinární správa 

(SVS) 
Česká obchodní inspekce 

(ČOI) 
Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce  

(SZPI) 
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KHS SZPI SVS ČOI 

Vykonávají SZD nad 

dodrţováním povinností 

při poskytování 

stravovacích sluţeb. 

Vykonávají SZD nad 

dodrţováním povinností  

ke zjištění příčin 

poškození nebo ohroţení 

zdraví a zamezení šíření 

infekčních onemocnění 

nebo jiného poškození 

zdraví z potravin. 

Vykonávají SZD při výrobě 

a uvádění potravin do 

oběhu při výrobě  

a uvádění do oběhu 

tabákových výrobků  

a nad ohlášením zásob. 

Při vstupu a dovozu 

potravin a surovin ze 

třetích zemí. 

 

Vykonávají SZD nad 

dodrţováním povinností při 

výrobě, skladování, 

přepravě, dovozu a vývozu 

surovin a potravin 

ţivočišného původu. 

Při prodeji surovin  

a potravin ţivočišného 

původu v trţnicích  

a na trţištích, při prodeji 

potravin ţivočišného 

původu v prodejnách a 

prodejních úsecích, kde 

dochází k úpravě masa, 

mléka, ryb, drůbeţe, vajec 

nebo k prodeji zvěřiny,  

a v prodejnách potravin, 

pokud jsou místy určení při 

příchodu surovin a potravin 

ţivočišného původu  

z členských států Evropské 

unie. 

Dozorují poctivost 

prodeje a sluţeb, 

Vykonávají dozor nad 

nekalými a klamavými 

obchodními praktikami  

a diskriminací 

spotřebitele. 
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2.5. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ PODKLADY Z NICHŢ VYCHÁZÍ STÁTNÍ 

ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH STRAVOVACÍCH SLUŢEB 

 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů 

 Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  

 a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášky 

 pro jednotlivé potravní komodity 

 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací 

 sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

 epidemiologicky závaţných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. 

 Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

 zdraví při práci 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně 

 potravin 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002, kterým se 

 stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 

 úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

 potravin 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 882/2004, o úředních 

 kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů o krmivech  

 a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách 

 zvířat 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004, kterým se 

 stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny ţivočišného původu 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, kterým se 

 stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů 

 ţivočišného původu určených k lidské spotřebě 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

 působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami  

 a o změně souvisejících zákonů 
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 2.6. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SZD 

 

 Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu podle aktuálního 

počtu provozoven, jejichţ provozovatelé mají zákonnou povinnost ohlásit orgánu 

ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti v dané provozovně včetně dalších 

identifikačních údajů. Počet plánovaných kontrol za rok souvisí i s počtem odborných 

pracovníků pověřených státní zdravotní dozor vykonávat. Kontrolní plán se 

kaţdoročně upřesňuje.  

Jednotlivé typy provozoven jsou uvedeny v tabulce č.1.  

 

 2.6.1. TYPY PROVOZOVEN 
 

Tabulka č. 1: Rozdělení provozoven dle rizikovosti 

Stravování veřejné (otevřené) 

Stravování závodní (uzavřené) 

Stánky pevné 

Provozovny slouţící pro veřejnost (př. pivnice, bary) 

Provozovny uzavřené pro známý okruh strávníků  

(př. výdejny stravy) 

Výroba pokrmů a jejich výdej ve zdravotnických 

zařízeních a sociálních sluţbách  

Prodejny potravin s jednoduchou přípravou pokrmů typu 

občerstvení (př. kantýna, cukrárna ) 

Stánky mobilní,vozíky, automaty 

Výrobny potravin 

Prodejny potravin v případě zjišťování příčin poškození 

nebo ohroţení zdraví a zamezení šíření infekčních 

onemocnění 
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 Priority SZD při sestavování kontrolních plánů jsou dány zejména rizikovostí 

provozoven, přičemţ se bere v úvahu moţný zdravotní dopad na určitou skupinu 

strávníků (stravování dětí a mládeţe, stravování pacientů ve zdravotnických 

zařízeních, stravování starých osob v domovech důchodců apod.). Kromě 

plánovaných kontrol jsou prováděny i kontroly cílené, jejichţ souhrn je uveden níţe. 

 

  

 2.6.2. TYPY KONTROL 

 

 Plánované - kontroly prováděné dle celoročního plánu kontrolní činnosti 

 Opakované (následné) - kontroly prováděné nad rámec plánu kontrolní 

činnosti ke kontrole uloţených opatření či došetření zjištěných závad 

 Cílené na základě podnětů - kontroly prováděné nad rámec plánu kontrolní 

činnosti na základě přijatého či postoupeného podnětu 

 Cílené v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního 

onemocnění - kontroly prováděné nad rámec plánu kontrolní činnosti v souvislosti 

s hlášením onemocnění po konzumaci potraviny či pokrmu 

 Cílené na základě úkolů hlavního hygienika ČR 

 Kontroly na základě hlášení systémem RASFF (systém rychlého varování, 

který je jednotnou informační platformou více dozorových orgánů z různých resortů  

a je určen pro rychlou výměnu dat o přímém nebo nepřímém zdravotním riziku 

plynoucím z potravin nebo krmiv mezi dozorovými orgány v ČR a Evropskou Komisí) 

 Ostatní – kontroly prováděné z jiných důvodů např. úkoly regionální 

zaměřené na konkrétní problematiku daného kraje  
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 2.7. STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SZD 

(SPP) 

 

Je dán jednotný postup, který obecně upravuje veškeré procesní kroky od 

naplánování kontroly k jejímu provedení včetně vytvoření protokolu o kontrolním 

zjištění. 

 Zaměstnanec OOVZ, který bude provádět úřední kontrolu se nejprve seznámí 

s dokumentací, která je ke kontrolované provozovně dostupná. Seznámí se s 

charakterem činnosti provozovny, protokolem o kontrolním zjištění pořízeném při 

poslední úřední kontrole v provozovně, učiněnými závěry včetně případných 

nápravných opatření, pokud byly uloţeny. 

Dále si připraví pomůcky a materiál pro provedení kontroly např. : formuláře, měřící 

přístroje, odběrové pomůcky, přístrojovou techniku (digitální fotoaparát, notebook, 

tiskárnu), apod. 

Poté následuje vlastní provedení SZD včetně ukončení:   

 

 Kontrola se provádí v době, kdy probíhají činnosti související s účelem 

provozovny. 

 Před zahájením výkonu úřední kontroly se zaměstnanec prokáţe platným 

sluţebním průkazem. 

 Kontrolované osobě oznámí zaměstnanec zahájení a předmět státní kontroly. 

V případě, ţe je zaměstnanci vstup do provozovny znemoţněn nebo znemoţněno 

provedení kontroly, uvede se toto zjištění do protokolu společně s datem a podpisem 

zaměstnance.  

 Kontrola se provede v rozsahu předmětu šetření. Pokud bude zjištěna váţná 

závada z okruhu mimo předmět šetření, jejíţ řešení nesnese odklad, bude kontrola  

o nový předmět šetření rozšířena a osoba přítomná kontrole bude  

o tomto rozšíření kontroly během šetření informována. Předmětem kontroly můţe být 

celý provoz nebo činnost kontrolované osoby.  

 Zaměstnanec si vyţádá od zástupce kontrolované osoby související 

dokumentaci, případně další materiál nutný k posouzení kontrolované věci. 

 O kontrole sepíše zaměstnanec protokol. 

 Do protokolu se zaznamenávají všechny kontrolované znaky. 
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 Do protokolu lze před vlastním uvedením závad uvést také potřebnou krátkou 

charakteristiku kontrolované provozovny, další skutečnosti nutné pro závěr kontroly  

a také záznam o tom, ţe ţádné závady nalezeny nebyly. 

 Zjištěné skutečnosti, které nejsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími 

z kontrolovaných právních předpisů uvede zaměstnanec do protokolu  

o výsledku provedeného výkonu SZD jako závady. 

 Skutečnosti uvedené v protokolu jako závady musí být přesně popsány - ze 

zápisu musí být patrno, v čem konkrétně porušení povinností dané právními předpisy 

spočívá. 

 Je-li nutno kontrolovaný znak objektivizovat měřením, provede se měření.  

 Termín, do kterého musí být kontrolnímu zaměstnanci zaslána písemná 

zpráva o odstranění závad, se stanoví s přihlédnutím k charakteru a počtu 

nalezených závad. 

 Bude-li zjištěno a spolehlivě prokázáno, ţe osoba neplní povinnosti stanovené 

k ochraně veřejného zdraví, zaměstnanec učiní opatření.  

 Je-li součástí kontroly odběr vzorků k laboratornímu vyšetření, postupuje se 

podle SPP při odběru vzorků a pokrmů. 

 Zaměstnanec seznámí fyzickou osobu přítomnou kontrole za kontrolovanou 

osobu s protokolem a poučí ji o právu podat námitky.  

 Osoba přítomná kontrole za kontrolovanou osobu protokol podepíše. 

Odmítne-li osoba přítomná kontrole za kontrolovanou osobu protokol podepsat, musí 

tuto skutečnost zaměstnanec v protokolu vyznačit. 

 Ukončení státního zdravotního dozoru po odběru vzorků je provedeno aţ po 

laboratorním vyšetření, a to prokazatelným seznámením kontrolované osoby 

s výsledky a vyhodnocením vyšetření. O těchto skutečnostech se provede záznam 

do protokolu. 

 Kopie protokolu bude předána osobě přítomné kontrole za kontrolovanou 

osobu a kontrola je tímto ukončena tím, ţe zaměstnanec osobu, která byla přítomna 

při výkonu SZD seznámí s obsahem protokolu o kontrolním zjištění a předá ji 

stejnopis. Vlastnoručním podpisem osoba potvrzuje převzetí protokolu o kontrolním 

zjištění. Pokud se odmítne s protokolem seznámit nebo jej podepsat, toto se 

v protokolu vyznačí. 

 Pokud byla uloţena opatření, je nezbytné zkontrolovat jejich plnění. 
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 3. PRAKTICKÁ ČÁST  

 3.1. TYP KONTROLY – CÍLENÁ NA ZÁKLADĚ PODNĚTU 

SPOTŘEBITELE 

Dne 17.3.2009 obdrţela elektronickou poštou Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podnět ke kontrole 

následujícího znění:  

Vážení, 

 

 dne 16.3.2009 jsem navštívil restaurační zařízení - Občerstvení u Nováků, 

Nová 123, HK s cílem naobědvat se. Objednal jsem si gulášovou polévku 

s chlebem a točenou limonádu Kofola. 

 Chtěl bych upozornit na to, že gulášová polévka, kterou jsem snědl, měla 

nějakou zvláštní chuť, což jsem však zjistil až při posledním soustu, neboť 

jsem měl už velký hlad. Kofola nebyla podle mého pravá, jak inzerují 

v kdejakých reklamách, měla atypickou chuť než tu, co znám z originálně 

kupované lahve. Byla asi ředěná nebo nějaká falešná. Po jídle mi bylo večer 

špatně a v noci jsem měl průjem a bolesti břicha.  

 Rád bych tedy požádal o prověření tohoto restaurační zařízení. 

  

 Předem děkuji za Vaši odpověď. 

Petr Malý, Dlouhá 15, Choceň 565 00  

 

Na základě obdrţení tohoto podnětu provedla odborná pracovnice Krajské 

hygienické stanice cílený SZD včetně odběru vzorku hotového pokrmu včetně 

nápoje, točené Kofoly k potvrzení či vyloučení oprávněnosti podaného podnětu.  
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 3.2. POPIS SZD 

 Protokol o kontrolním zjištění  

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení 

o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

I. Místo, čas provedení kontroly a označení kontrolované osoby : 
 

Kontrola provedena dne: 18.3.2009   zahájena v 9:15 hodin  

Označení a adresa provozovny: Občerstvení U Nováků, Nová 123, Hradec Králové 500 01 

Fyzická osoba podnikající (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu)  

Jan Novák, Nová 123, Hradec Králové 500 01  

Místo podnikání: Nová 123, Hradec Králové 500 01 

Předmět podnikání: Hostinská činnost                   IČ: 123 45 678 

Osoby zúčastněné na kontrole: Jan Novák – provozovatel 

II.   Kontrolní pracovníci Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v 

Hradci Králové  Kontakt: hana.andresova@khshk.cz   telefon: 495 058 468       fax: 495 058 502 

Jméno a příjmení : Hana Andresová, DiS.                      prokázal se sluţebním průkazem č: 0164 

III. Předmět kontroly: Dodrţování plnění povinností stanovených přímo pouţitelnými předpisy 

Evropských společenství - Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 

postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. (dále 

jen „vyhláška“), Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany 

veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů  

 

 

 

 

mailto:hana.andresova@khshk.cz
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IV. Kontrolní zjištění:  

  

 Před zahájením výkonu úřední kontroly se odborná pracovnice Krajské hygienické 

stanice prokázala provozovateli služebním průkazem, poté byla zahájena kontrola.  

 

Bylo zjištěno následující: 

 Jedná se o provozovnu, do níž jsou dováženy hotové chlazené pokrmy (svačinové 

polévky, guláše a jiné omáčky s masem a hotovými přílohami) v jednoporcovém balení, 

syrové polotovary ke konečné tepelné úpravě (např. marinované plátky syrového masa)  

a cukrářské a lahůdkářské výrobky. Na místě jsou připravovány obložené bagety. Dále 

jsou prodávány teplé a studené nápoje, ohřívaná uzenina, pečivo, originálně balené 

cukrovinky. 

Dispoziční členění potravinářského podniku: 

 Provozovna je členěna na prostor pro veřejnost, který je vybaven stoly se židlemi  

a obslužným pultem a na zázemí personálu, které tvoří přípravna pokrmů, sklad nápojů, 

sklad obalů, kancelářský kout pro administrativní činnost, WC s předsíní a sprchou,  

úklidová místnost vybavená výlevkou s napojením na teplou a studenou vodu.   

Ve stavebně oddělené přípravně probíhá tepelná úprava dovážených polotovarů a dále 

regenerace chlazených hotových pokrmů. Tyto pokrmy jsou po ohřevu uchovávány ve 

výdejním stole ve vodní lázni nebo na sporáku. K dispozici je prostor pro oddělené mytí 

stolního (nádobí od strávníků) a provozního nádobí. Pro odkládání stolního nádobí je 

používán pojízdný omyvatelný vozík. Dále je zde prostor vyčleněný pro manipulaci 

s čistou zeleninou, která má být dodávána čištěná. 

Přípravna i jednotlivé úseky jsou řádně vybaveny potřebným technologickým zařízením 

včetně oddělených lednic na nápoje, cukrářské a lahůdkářské výrobky i syrové masové 

polotovary. Rovněž na hotové chlazené pokrmy je vyčleněná lednice. Skladovací teploty 

byly v souladu s požadavky legislativy, což bylo ověřeno měřením. Byla kontrolována  

i teplota pokrmů při výdeji, v tomto směru nebyly zjištěny závady. Teploty pokrmů se 

pohybovaly od + 65°C (knedlíky) do + 87°C (bramborová polévka) - měřeno kalibrovaným 

teploměrem TESTO 106-T1 DM 328. U dršťkové polévky byla naměřena teplota + 60°C. 

Gulášová polévka téhož dne nebyla k dispozici. 

Nad sporákem i výdejním stolem a fritézou je umístěna funkční digestoř, která ústí nad 

střechu objektu.  

Teplá jídla jsou na základě zaplacené objednávky vydávána z přípravny prokládacím 

okénkem do konzumační místnosti. V zápultí, přípravně občerstvení i přípravně čisté 

zeleniny jsou pro dodržování osobní hygieny personálu k dispozici umyvadla s napojením 

na teplou i studenou vodu. Provozovna je napojená na veřejnou vodovodní síť.  
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 Hygienická zařízení pro spotřebitele jsou oddělena pro muže a ženy a jsou 

vybavena dle platné legislativy. 

 Provozovna je nekuřácká a je takto označena dle § 9 zákona č. 379/2005 Sb. 

 Oznamovací povinnost o zahájení a rozsahu činnosti dle § 23 odst. 4 zákona byla 

splněna dne 1.2.2008. 

 Odpad z občerstvení je denně odvážen na základě smlouvy, která byla předložena.  

 V provozovně nebyl zjištěn výskyt hmyzu a hlodavců, v oknech používaných  

k větrání jsou instalovány sítě proti vnikání hmyzu. 

 Byly předloženy veškeré doklady o původu chlazených pokrmů a syrových 

polotovarů včetně dob spotřeby a podmínek skladování - v tomto směru u tohoto 

sortimentu nebyly shledány závady. Rovněž byl předložen dodací list na dodanou Kofolu. 

 Bylo kontrolováno i dodržování osobní a provozní hygieny. V tomto směru byly 

zjištěny závady - viz níže. 

  

Při dnešním výkonu SZD byly zjištěny tyto závažné nedostatky: 

 

1) V prostoru, který slouží pro manipulaci s čistou zeleninou a v chladícím zařízení, 

které je určeno pro úchovu čisté zeleniny, se nacházely společně s originálně balenou 

uzeninou a nezakrytou plastovou nádobou s již hotovým uvařeným ovarem balené 

houskové knedlíky s prošlou dobou spotřeby (6 ks - doba spotřeby 14.3.2009 a 1 kus - 

doba spotřeby 7.3.2009). 

Skutečnost, že se v lednici nacházely potraviny s prošlou dobou spotřeby (houskové 

knedlíky) svědčí o porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 10 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Ve spodní části tohoto 

chladícího zařízení byly uloženy dvě nezakryté umělohmotné nádoby s dršťkovou 

polévkou (cca 3l), která byla připravována na místě a byla dle sdělení pana provozovatele z 

předešlého dne. Rovněž ovar byl připravován v provozovně, což neodpovídá oznámenému 

provoznímu záměru. V tomto stravovacím zařízení není k dispozici potřebná technologie 

k přípravě chlazených hotových pokrmů. 

V téže místnosti v regálu pod dřezem bylo uloženo načaté balení neočištěných brambor 

společně s 1 ks neočištěného křenu. 

Bezprostředně při šetření provozovatel knedlíky z lednice odstranil a odnesl do nádoby 

určené na organický odpad, proto není tato závada fotodokumentována. Rovněž 

v průběhu kontroly vyřadil dršťkovou polévku z předchozího dne a vylil ji do výlevky. 

Zjištěné závady svědčí o tom, že není uplatňována správná výrobní praxe při přípravě 

pokrmů a jejich uvádění do oběhu. Uvedené závady by mohly zapříčinit alimentární 

onemocnění strávníků, neboť u pokrmů s prošlou dobou spotřeby by mohly probíhat 

procesy kažení. Tím by mohly být ovlivněny hotové pokrmy uložené v téže lednici.  
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Rovněž syrové neočištěné brambory by mohly být zdrojem fyzikální i mikrobiologické 

kontaminace okolí, což by ve svém konečném důsledku mohlo ohrozit spotřebitele. 

 

2) V dalším chladícím zařízení byla společně uložena - syrová vejce s uzeninou. Vše 

bylo skladováno v plastových nádobách označených pro přímý styk s potravinami. 

Závažnou závadou byla skutečnost, že syrová vejce jsou významným zdrojem původce 

nákazy Salmonellou nebo Campylobakterem. Oba tyto mikroby se při nedodržování 

správné výrobní praxe mohou dostat křížovou kontaminací do ostatních potravin 

neurčených k tepelné úpravě a mohou způsobit velmi závažná onemocnění - salmonelózu 

nebo kampylobakteriózu. V tomto případě šlo o uzeniny, které byly určeny pouze k ohřevu.  

V bodech 1, 2 je porušeno nařízení ES č. 178/2002 čl. 14 bod 3, nařízení  

ES č. 852/2004 kapitola II. článek 4 bod 2 ve spojení s přílohou II., kapitola I. bod 2 písmeno 

a), c), kapitola IX. bod 2, 5 a § 25 vyhlášky. 

 

3) V přípravně, za barem a v předsíni WC personálu u umyvadel na mytí rukou 

nebyly v době kontroly prostředky na mytí rukou a hygienické osoušení. Zároveň u 

umyvadla v prostoru baru nebyla funkční baterie bez ručního ovládání uzavírání tekoucí 

teplé a studené pitné vody, což mělo za následek, že zde vůbec netekla voda potřebná pro 

dodržování osobní hygieny personálu - tímto zjištěním je porušeno nařízení ES č. 852/2004 

kapitola II. článek 4 bod 2 ve spojení s přílohou II., kapitola I. bod 4. 

 

4) V místnosti, kde se manipuluje s čistou zeleninou se nacházelo umyvadlo na 

ruce, které bylo zaplněno plastovými krabičkami čímž nebylo umožněno mytí rukou 

personálu. Tato skutečnost svědčí o porušení nařízení ES č. 852/2004 kapitola II. článek 4 

bod 2 ve spojení s přílohou II., kapitola I. bod 1, dále § 49 odst. 1 písmeno c) vyhlášky.  

 

5) Předložená dokumentace týkající se dodržování postupů založených na 

zásadách HACCP neodpovídala skutečnému stavu. Nebyly prováděny kontroly záručních 

lhůt, nebyla identifikována rizika při skladování, nebyly doloženy záznamy teplot při 

chlazení dršťkové polévky, což svědčí o porušení nařízení ES č. 852/2004 kapitola II. 

článek 5.  

 

O zjištěných skutečnostech byla pořízena fotodokumentace s níž byl provozovatel 

seznámen.
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V. Vzorky odebrány:  NE   

 
VI. Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá: 

3 x zdravotní průkaz - Jan Novák, Kateřina Nováková, Jiřina Běhounová, dodací listy 
na chlazené pokrmy, doklady o původu syrových polotovarů, dodací list na Kofolu  
č. 0012336, smlouva na odvoz organického odpadu 

VII. Poţadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy podle § 11 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., nebo písemného vysvětlení podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: 

VIII. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem: 

 

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., můţe osoba uvedená v § 88 odst. 2 zákona podat proti 
protokolu písemné námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne seznámení s protokolem řediteli Krajské 
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.  

Pokud jde o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, lze podat námitky pouze do 
tohoto protokolu. 

Kontrola ukončena dne 18.3.2009 v 12:05 hod.  

Protokol obsahuje 5 stran (y) a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech / počtu výtisků 

Jméno, příjmení a podpisy všech kontrolních pracovníků, kteří se kontroly zúčastnili:  

 v.r. 

Hana Andresová, DiS. 
 

Vyjádření  osoby uvedené v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb. a podané 
námitky: 

Prohlašuji, ţe jsem byl (a) seznámen (a) s obsahem protokolu o kontrole, převzal jeho 
stejnopis  
a byl poučen (a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky ve smyslu bodu VIII. protokolu. 

Jméno a příjmení: Jan Novák                                                                                    Podpis: v.r.  

Souhlasím s obsahem protokolu.  

Prošlé potraviny jsem okamžitě vyhodil. Záruční doby budu pravidelně kontrolovat. 

Zeleninu budu používat pouze sterilovanou nebo mraženou, brambory budu brát 

loupané a na výrobu baget budu používat plodovou zeleninu. Neslučitelné druhy 

potravin oddělím.  

Ostatní závady odstraním do zítřka. Dokumentaci HACCP včetně evidence záznamů 

teplot v kritických bodech zaktualizuji a předložím na KHS do 31.3.2009. 

 

 Novák v.r. 
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Pořízená fotodokumentace ze SZD dne 18.3.2009 – zjištěné nedostatky 

 

 
 

 
Fotografie č. 1:  

 

Uloţená dršťková polévka bez značení - dle sdělení provozovatele z předchozího 

dne. V této lednici byly uloţeny prošlé houskové knedlíky, které provozovatel sám 

zlikvidoval vhozením do organického odpadu. V horní plastové nádobě byl uloţen 

ovar. 
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Fotografie č. 2:  

 

Nesprávně uloţení neslučitelných druhů potravin, v tomto případě skladování 

syrových vajec s uzeninou. 
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Fotografie č. 3:  

 

Umyvadlo v němţ bylo uloţeno náčiní, coţ neumoţňovalo průběţné provádění 

osobní hygieny personálu spočívající v mytí rukou. U umyvadla také chyběl 

prostředek na mytí rukou a hygienické osoušení.  
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Příloha protokolu o kontrolním zjištění ze dne 9.4.2009 
 

Provozovna (název): Občerstvení U Nováků 
 
Adresa provozovny: Nová 123, Hradec Králové 500 01 
  

 K Předmět dozoru Kontrolováno  

Bez 
závad 

Závady 
zjištěny 

N* 

V01 Zdravotní průkazy x   

V02 Osobní hygiena personálu  x  

V03 Provozní hygiena  x  

V04 Zásobování pitnou vodou x   

V06 Stavebně technický stav  x  

V07 Skladovací podmínky potravin  x  

V08 Datum pouţitelnosti nebo minimální trvanlivosti  x  

V09 Smyslové vlastnosti potravin    

V10 Doklady o původu potravin x   

V11 Manipulace, kříţení činností  x  

V12 Technologický postup  x  

V13 Uvádění pokrmů do oběhu (značení, teplota výdeje, doba výdeje) x   

V15 Přeprava a rozvoz pokrmů    

V16 Kontrola zavedení kontrolních postupů (HACCP)  x  

V18 Doklady k sanitaci a DDD    

V20 Manipulace s odpady x   

V21 Výskyt hmyzu a hlodavců x   

V22 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami x   

V23 Kouření personálu v potravinářském provozu    

V24 Podávaní pokrmů ze syrového masa a vajec     

V25 Osvědčení o znalosti hub    

V27 Příprava kojenecké stravy    

V30 Strava podávaná v rámci léčebného procesu    

V31 Příprava a podávání zmrzliny    

V32 Školení osob činných ve stravovacích sluţbách x   

V33 Oznamovací povinnost x   

V34 Kontrola zákazu kouření v konzumačním prostoru x   

V37 Dodrţování postupů HACCP  x  

V38 Poţadavky na zařízení x   

V99 Jiné    

N*  Nekontrolováno 
 

               v.r. 
Podpis kontrolního pracovníka:          Hana Andresová, DiS. 
    Odborný pracovník hygieny výživy 
 
 
 

Podpis osoby zúčastněné na kontrole: Jan Novák v.r. 
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

se sídlem v Hradci Králové 

č.j.: hk/3082/2009/2/hv.hk/and                          V Hradci Králové dne 18.3.2009 
 

PŘÍKAZ  
na místě 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako správní 
úřad příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
v souladu s ustanovením 1. § 84 odst. 1 písm. b) zákona, 2. § 92 odst. 1 zákona vydává podle § 
150 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), tento příkaz: 

 
Účastník  řízení – Jan Novák, IČ:  123 45 678, Nová 123, 500 01 Hradec Králové  
se jako provozovatel potravinářského podniku v provozovně Občerstvení U Nováků, Nová 123, 
500 01 Hradec Králové dopustil, jak bylo zjištěno při výkonu státního zdravotního dozoru dne 
18.3.2009, porušení povinností stanovených nařízením ES č. 852/2004 kapitola II. článek 4 bod 2 
ve spojení s přílohou II. kapitola I. bod 1,bod 2 písmeno a) a c) a bod 4  tím, že nebyl k dispozici 
pracovní prostor pro čištění špinavé zeleniny (chyběla hrubá přípravna zeleniny), nebyla 
uplatňována správná hygienická praxe tím, že byly společně skladovány neslučitelné druhy 
potravin. Skutečnost, že se v lednici nacházely potraviny s prošlou dobou spotřeby  
(houskové knedlíky) svědčí o porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 10 odst. 1 
písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Dále nebyla u umyvadla 
za barem funkční baterie bez ručního ovládání uzavírání tekoucí teplé a studené pitné vody, čímž 
nemohla být dodržována osobní hygiena personálu. Nebylo umožněno hygienické mytí rukou – 
nebyl k dispozici prostředek na mytí rukou ani hygienické osoušení. 
Dodržování osobní hygieny pracovníků vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je 
nezbytným předpokladem pro zabezpečení výroby a uvádění do oběhu bezpečných potravin  
a pokrmů 
 
1. Pozastavuje se mu proto s účinností od vydání tohoto příkazu výkon činnosti 
spočívající v manipulaci s neočištěnou zeleninou 
 

do doby odstranění závady 

2.  Za výše uvedené protiprávní jednání se mu dále dle § 92 odst. 1 zákona ukládá pokuta ve 
výši 5 000,- Kč (slovy pěttisíc korun ), splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na 
účet č. 3754-7329511/0710, variabilní symbol: 123 45 678                  

Zároveň se mu podle § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 
Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o 
výši paušální částky nákladů řízení, ukládá povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 
ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun), a to do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu 
na účet č. 19-7329511/0710, variabilní symbol: 123 45 678  
 
Uvedený zákaz je stanoven do doby neţ bude odstranění závady prokázáno  
 
Výše uvedený účastník řízení prohlašuje, že s uložením povinností souhlasí a byl poučen 
o tom, že podepsáním tohoto prohlášení se vzdává práva na opravný prostředek a příkaz 
se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 
   
Podpis účastníka řízení:  Jan Novák v.r.     L.S.                 v.r.                             
                                                    Hana Andresová, DiS.      
                                                                                                            oprávněná úřední soba 
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Protokol č. 5 / 2008 o odběru vzorků a ţádanka o laboratorní analýzu 

dle kapitoly III, článku 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů o krmivech a potravinách a 

ustanovení o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, dle zákona č. 552/1991 Sb., o 
státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dle § 88 odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolovaná osoba - fyzická osoba: 
(jméno, příjmení, bydliště) 

Jan Novák, Nová 123, Hradec Králové 500 01 
IČO: 123 45 678 

Kontrolovaný subjekt – právnická osoba: 
Obchodní firma (název a sídlo, právní forma) 
 

 

IČO: / 

Místo odběru: 
(název, adresa) 
Datum a hodina odběru 

Občerstvení U Nováků, Nová 123, 500 01 Hradec Králové, 18.3.2009, 
12:05 hod. 

Číslo vzorku 1. 2. 3. 

Název vzorku Točená Kofola-premix 
Kofola v originálním 

balení 
Dršťková polévka 

Výrobce 
Kofola a.s. DC Praha, Za 
Drahou 1, Krnov 794 01 

dtto vlastní 

Datum výroby (hodina) 
Datum pouţitelnost 
Datum min. trvanlivosti 

DMT 15.6.2009 DMT 15.7.2009 
18.3.2009 
18.3.2009 

Dodavatel / Dovozce 
Datum dodání/hodina 
Číslo dodacího listu 

Budějovický budvar, 
Karolíny Světlé 4, 370 21 
České Budějovice  

dtto / 

 

Obal a mnoţství výrobků 
Datum/hod. otevření obalu 

Premix – výčepní zařízení 
 
15.3.2009 

Originální nenačaté 
balení v plechovém sudu 

18.3.2009, nančnuto 
z důvodu odběru vzorku 

Z výdejního 
vyhřívacího pultu 

cca 15 porcí 

Způsob uloţení výrobků 
 
Závady 

Pod výčepním pultem v 
pllechovém sudu 

NE 

Originální nenačaté 
balení v plechovém sudu 

ve skladu nápojů 
NE  

Výdejní vyhřívací 
pult 
NE 

Teplota pokrmů / potravin 
Teplota prostředí 

/ / +60°C 

Hmotnost vzorku 
(g, ml, ks) 
Cena (Kč) 

200 ml 
8,- Kč 

200 ml 
8,- Kč 

150 ml 
10,- Kč  

Senzorické posouzení 
výrobků při odběru 

Bez zjevně viditelných změn 

Důvod odběru 
 

Podnět spotřebitele 

Způsob odběru 
ČSN 560080 a ČSN ISO 
7218 

ČSN 560080 a ČSN ISO 
7218 

ČSN 560080 a 
ČSN ISO 7218 

Poţadované vyšetření 
Senzorické vyšetření, kofein, sušina, porovnání 

vzorku č. 1 a č.2 

Salmonella spp., 
Listeria 
monocytogenes, 
E.coli, 
Koagulázopozitiv
ní stafylokoky, 
Bacillus cereus 

Vzorky byly transportovány v chladícím zařízení - ANO 

Odběr za kontrolní orgán provedl ( jméno, č. služ. průkazu)  Hana Andresová, DiS. - 0164                                                                               

Osoba přítomna odběru:  Jan Novák – v.r.                                                                                                                                          
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 Protokol o kontrolním zjištění  

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení 

o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

I. Místo, čas provedení kontroly a označení kontrolované osoby : 
 

Kontrola provedena dne: 18.3.2009   zahájena v 12:05 hodin  

Označení a adresa provozovny: Občerstvení U Nováků, Nová 123, Hradec Králové 500 01 

Fyzická osoba podnikající (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu)  

Jan Novák, Nová 123, Hradec Králové 500 01  

Místo podnikání: Nová 123, Hradec Králové 500 01 

Předmět podnikání: Hostinská činnost                   IČ: 123 45 678 

Osoby zúčastněné na kontrole: Jan Novák – provozovatel 

II.   Kontrolní pracovníci Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v 

Hradci Králové  Kontakt: hana.andresova@khshk.cz   telefon: 495 058 468       fax: 495 058 502 

Jméno a příjmení : Hana Andresová, DiS.                    prokázal se sluţebním průkazem č: 0164 

III. Předmět kontroly: Dodrţování plnění povinností stanovených přímo pouţitelnými předpisy 

Evropských společenství - Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 

postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhláškou 

č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. (dále jen 

„vyhláška“), Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů, zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví 

vydaným na základě těchto právních předpisů  

 

 
 
 
 

 

mailto:hana.andresova@khshk.cz
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 IV. Kontrolní zjištění:  

 

Na základě podnětu spotřebitele byly dnešního dne odebrány tyto vzorky: 

Vzorek č. 1 – točená Kofola – premix – 200 ml 

Vzorek č. 2  – Kofola v originálním balení – 200 ml 

Vzorek č. 3 – dršťková polévka – 150 ml  

O tomto odběru byl pořízen odběrový protokol, jehož kopie byla na místě ponechána. 

 

Tento protokol není uzavřen a bude v něm pokračováno po obdržení laboratorních 

protokolů. Kontrolovaná osoba bude s výsledky laboratorního rozboru vzorku seznámena, 

což bude závěrečným aktem tohoto protokolu o kontrolním zjištění. 

 

Pokračování protokolu – seznámení s výsledky laboratorního vzorku:  

Dne 9.4.2009 byl provozovatel Občerstvení U Nováků, Nová 123, Hradec Králové seznámen 

s výsledky laboratorních analýz vzorků odebraných dne 18.3.2009.  

 

Odebraný vzorek dršťkové polévky po mikrobiologické stránce odpovídal nařízení Komise 

ES č. 1441/2007, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, byl tedy bezpečný. 

 

Vzorek točené Kofoly byl porovnán se vzorkem odebraným z originálního nenačatého 

balení, přičemž bylo zjištěno, že jsou oba nápoje shodné. Byly stanoveny následující 

ukazatele (kofein, sušina, ředění, senzorické vyšetření).  

 

Protokoly č. 3335/09, 3336/09, a 3337/09 byly ponechány v provozovně.  
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V. Vzorky odebrány:   ano  

 
VI. Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá: 

Doklady o původu odebraných vzorků, Kofola - dodací list č. 0012336 

VII. Poţadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy podle § 11 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., nebo písemného vysvětlení podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: 

VIII. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem: 

 

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., můţe osoba uvedená v § 88 odst. 2 zákona podat 
proti protokolu písemné námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne seznámení s protokolem řediteli Krajské 
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.  
Pokud jde o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, lze podat námitky pouze 
do tohoto protokolu. 

Kontrola ukončena – předání výsledků vzorků dne 9.4.2009 v 9:15 hod.  

Protokol obsahuje 3 stran (y) a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech / počtu výtisků 

Jméno, příjmení a podpisy všech kontrolních pracovníků, kteří se kontroly zúčastnili:  

v.r. 

Hana Andresová, DiS. 

Vyjádření osoby uvedené v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb. a podané 
námitky: 

Prohlašuji, ţe jsem byl (a) seznámen (a) s obsahem protokolu o kontrole, převzal jeho 
stejnopis a byl poučen (a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky ve smyslu bodu VIII. 
protokolu. 

Jméno a příjmení: Jan Novák                      Podpis: v.r. 
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 Protokol o kontrolním zjištění  

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 

úředních kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů o krmivech a potravinách 

a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,  zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

I. Místo, čas provedení kontroly a označení kontrolované osoby : 
 

Kontrola provedena dne: 9.4.2008   zahájena v 9:30 hodin  

Označení a adresa provozovny: Občerstvení U Nováků, Nová 123, Hradec Králové 500 01 

Fyzická osoba podnikající (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu)  

Jan Novák, Nová 123, Hradec Králové 500 01  

Místo podnikání: Nová 123, Hradec Králové 500 01 

Předmět podnikání: Hostinská činnost                   IČ: 123 45 678 

Osoby zúčastněné na kontrole: Jan Novák – provozovatel 

II.   Kontrolní pracovníci Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v 

Hradci Králové  Kontakt: hana.andresova@khshk.cz   telefon: 495 058 468       fax: 495 058 

502 

Jméno a příjmení : Hana Andresová, DiS.                    prokázal se sluţebním průkazem č: 0164 

III. Předmět kontroly: Dodrţování plnění povinností stanovených přímo pouţitelnými předpisy 

Evropských společenství - Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve znění vyhlášky 

č. 602/2006 Sb. (dále jen „vyhláška“), Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zvláštními právními předpisy a 

rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních 

předpisů  

 

 

 

 

mailto:hana.andresova@khshk.cz


 39 

IV. Kontrolní zjištění:  

 

Dnešní SZD byl zaměřen na kontrolu nápravných opatření.  

Bylo zjištěno následující:  

  

 1) V místnosti, která slouží pro manipulaci s očištěnou zeleninou, v chladícím 

zařízení, které je určeno pro úchovu již očištěné zeleniny se nacházela pouze čistá 

zelenina uložená v umělohmotných nádobách s víkem. Nenacházely se zde žádné 

neslučitelné druhy potravin.  

Kontrolovány byly doby trvanlivosti, přičemž žádné prošlé potraviny ani pokrmy nebyly na 

provozovně zachyceny. 

 

 2) Ve všech chladících zařízeních v přípravně se nacházely potraviny a suroviny 

uskladněné dle vzájemné slučitelnosti.  

 

 3) U umyvadel v přípravně, za barem a na WC pro personál byly doplněny 

prostředky na mytí rukou a hygienické osoušení, zároveň u umyvadla v prostoru baru byla 

opravena nefunkční baterie bez ručního ovládání uzavírání tekoucí teplé a studené pitné 

vody, voda zde již tekla.  

 

 4) V místnosti, kde se manipuluje s očištěnou zeleninou bylo již umyvadlo 

zpřístupněno pro mytí rukou.   

 

Lze konstatovat, že provozovna je již udržována v čistotě a dobrém stavu  

a odpovídá požadavkům platné legislativy. 

V současné době je pro výrobu teplých pokrmů používána pouze mražená  

a sterilovaná zelenina. Pro oblohu baget je nakupována zelenina pouze plodová, která je 

omývána časově odděleně ve dřezu k této činnosti vyčleněném. 

 

O zjištěných skutečnostech byla pořízena fotodokumentace. 
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V. Vzorky odebrány:  ne   

 
VI. Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá: 

Pokladní doklad o denním nákupu plodové zeleniny z OD Tesco  

VII. Poţadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy podle § 11 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., nebo písemného vysvětlení podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: 

VIII. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem: 

 

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., můţe osoba uvedená v § 88 odst. 2 zákona podat proti 
protokolu písemné námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne seznámení s protokolem řediteli Krajské 
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.  

Pokud jde o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, lze podat námitky pouze do 
tohoto protokolu. 

Kontrola ukončena dne 9.4.2009 v 10:20 hod. 

Protokol obsahuje 3 stran (y) a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech / počtu výtisků 

Jméno, příjmení a podpisy všech kontrolních pracovníků, kteří se kontroly zúčastnili:  

 v.r. 

Hana Andresová,DiS. 

 

Vyjádření  osoby uvedené v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb. a podané 
námitky: 

Prohlašuji, ţe jsem byl (a) seznámen (a) s obsahem protokolu o kontrole, převzal jeho 
stejnopis a byl poučen (a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky ve smyslu bodu VIII. 
protokolu. 

Jméno a příjmení: Jan Novák                                                                                   Podpis: v.r.  

Souhlasím s obsahem protokolu Novák v.r. 
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Příloha protokolu o kontrolním zjištění ze dne 9.4.2009 
 

Provozovna (název): Občerstvení U Nováků 
 
Adresa provozovny: Nová 123, Hradec Králové 500 01 
  

 K Předmět dozoru Kontrolováno  

Bez 
závad 

Závady 
zjištěny 

N* 

V01 Zdravotní průkazy    

V02 Osobní hygiena personálu x   

V03 Provozní hygiena x   

V04 Zásobování pitnou vodou    

V06 Stavebně technický stav    

V07 Skladovací podmínky potravin x    

V08 Datum pouţitelnosti nebo minimální trvanlivosti x   

V09 Smyslové vlastnosti potravin    

V10 Doklady o původu potravin x   

V11 Manipulace, kříţení činností x   

V12 Technologický postup x   

V13 
Uvádění pokrmů do oběhu (značení, teplota výdeje, doba 
výdeje) 

   

V15 Přeprava a rozvoz pokrmů    

V16 Kontrola zavedení kontrolních postupů (HACCP)    

V18 Doklady k sanitaci a DDD    

V20 Manipulace s odpady    

V21 Výskyt hmyzu a hlodavců    

V22 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami    

V23 Kouření personálu v potravinářském provozu    

V24 Podávaní pokrmů ze syrového masa a vajec     

V25 Osvědčení o znalosti hub    

V27 Příprava kojenecké strava    

V30 Strava podávaná v rámci léčebného procesu    

V31 Příprava a podávání zmrzliny    

V32 Školení osob činných ve stravovacích sluţbách    

V33 Oznamovací povinnost    

V34 Kontrola zákazu kouření v konzumačním prostoru    

V37 Dodrţování postupů HACCP    

V38 Poţadavky na zařízení    

V99 Jiné    

N*  Nekontrolováno 
 
              

Podpis kontrolního pracovníka:          Hana Andresová, DiS. 
    Odborný pracovník hygieny výživy 
 
 
 

Podpis osoby zúčastněné na kontrole: Pan Jan Novák v.r. 
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Pořízená fotodokumentace ze šetření dne 9.4.2009 – nápravná opatření 

 

 
 

 

 
Fotografie č. 1:  

 

Správné uskladnění potravin, v chladícím zařízení jsou uloţeny pouze uzeniny, 

ţádná syrová vejce se zde jiţ nenacházela. Obaly byly označeny štítky 

s poţadovanými údaji (název, datum pouţitelnosti) na bočních stranách krabiček. 
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Fotografie č. 2:  

 

Prostor slouţící pro manipulaci s očištěnou zeleninou, dřez na omytí této zeleniny 

s pracovní plochou. Ţádná znečištěná zelenina se zde jiţ nenacházela.  
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého 
kraje 

se sídlem v Hradci Králové 

Pan                                                                            naše značka: hk/3082/2009/5/hv.hk/and 
Petr Malý                                                                   vyřizuje: Hana Andresová, DiS 
Dlouhá                                                                      tel.: 495 058 468 
Choceň 565 00                                                         e-mail: hana.andresova@khshk.cz                                                                                                                                     
                                                                                 
 

V Hradci Králové dne 31. března 2009 
  
 
Vážený pane, 
 

dne 17.3.2009 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se 
sídlem v Hradci Králové Váš písemný podnět, který se týkal Vašich zdravotních obtíží 
po požití gulášové polévky a podezření na ředění či falšování čepované Kofoly 
v provozovně: Občerstvení U Nováků, ulice Nová 123, 500 01 Hradec Králové. 

Dne 18.3.2009 provedla odborná pracovnice Krajské hygienické stanice ve shora 
uvedeném zařízení státní zdravotní dozor, v rámci něhož byly  odebrány 2 vzorky 
kofoly- čepované ze stáčecího zařízení v baru a z nenačatého balení uloženého ve 
skladu nápojů. Dále byl odebrán vzorek dršťkové polévky, neboť gulášová týž den 
nebyla k dispozici. Vzorky byly zaslány  k laboratorní analýze do Zdravotního ústavu 
v Hradci Králové. 

Z výsledků laboratorních analýz vyplývá, že odebraná polévka odpovídala po 
mikrobiologické stránce ve sledovaných ukazatelích nařízení Komise ES  
č. 1441/2007, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, byla tedy bezpečná. Protože 
v době šetření již nebyla polévka, kterou jste konzumoval k dispozici nepodařilo se 
prokázat přímou souvislost vašich zdravotních obtíži s pokrmem požitým v této 
provozovně.  

Vzorky čepované Kofoly byly navzájem porovnány včetně analýzy složení tohoto 
nápoje. Mezi oběma odebranými nápoji nebyly zjištěny rozdíly a senzorická analýza 
neprokázala rovněž falšování či ředění uvedeného nápoje.    

V rámci státního zdravotního dozoru však byly zjištěny hygienické nedostatky, 
zejména v technologii přípravy stravy a ve skladování, za něž byla uložena finanční 
sankce a omezení činnosti do doby odstranění závad. Následně byla dne 9.4.2009 
provedena opakovaná kontrola odstranění závad, přičemž již nebyly žádné nedostatky 
zjištěny.  

 
 Za Váš podnět děkujeme. Této provozovně budeme věnovat zvýšenou pozornost 
nad rámec plánu kontrol. 
 
 
 
 
                                       

  v.r. 
         Hana Andresová, DiS.  

Odborný pracovník hygieny výživy 
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 4. ZÁVĚR 

 

 Ve své práci jsem se snaţila nastínit provádění státního zdravotního dozoru 

v provozovnách stravovacích sluţeb – tedy provádění úředních kontrol, jejichţ cílem 

je ověření shody s potravinovým právem. Z obsahu práce je zřejmé, ţe je kladen 

důraz na bezpečnost potravin (a pokrmů) jako hlavního cíle celého systému 

potravinového práva Evropských společenství. Kontroly by měly být vţdy věcné  

a měla by být ze strany kontrolujících pracovníků vyhledávána rizika  

a kritická místa v provozu, přičemţ by být kontrolován celý řetězec činností, zda 

nedochází k ohroţení bezpečnosti pokrmu. Nemělo by jít pouze o formální kontroly, 

které poţadují pouze splnění formálních legislativních poţadavků. Vychází se i z 

předpokladu, ţe za bezpečnost pokrmů je primárně zodpovědný provozovatel 

provozovny stravovacích sluţeb. 

 V roce 2008 bylo provedeno v Královéhradeckém kraji v provozovnách 

stravovacích sluţeb celkem 2 297 kontrol v 1 836 provozovnách. Bylo uděleno 557 

sankcí, a to ve výši 1 191 500 Kč. 

Celkem bylo odebráno 400 vzorků potravin a pokrmů. Pouze 24 vzorky neodpovídaly 

platné legislativě - coţ je 6 %. Ve 3 vzorcích zmrzlin byla zjištěna barviva 

v nepřípustném mnoţství, 5 vzorků nevyhovovalo senzoricky a u 14 vzorků bylo 

zjištěno překročení povoleného mnoţství mikroorganizmů. Jednalo se o pokrmy 

studené kuchyně a ve čtyřech případech o zmrzliny. V ţádném úředně odebraném 

vzorku nebyly zjištěny patogenní mikroorganizmy.  

 Celkový počet provedených kontrol zahrnuje i šetření na základě podnětů 

spotřebitelů. Těchto podnětů bylo evidovaných 114. Z tohoto počtu bylo 65 podnětů 

neoprávněných.  

 

 Díky systematicky a důsledně prováděnému státnímu zdravotnímu dozoru je 

třeba konstatovat, ţe v roce 2008 nebylo šetřeno ţádné alimentární onemocnění, 

které by souviselo s konzumací pokrmů v provozovnách stravovacích sluţeb 

v našem kraji a nebyla v tomto směru hlášena ani šetřena ţádná epidemie. 
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