Zpráva o činnosti oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně za rok 2017

Kontroly
Zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(dále jen “KHS JMK”) provedli v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 celkem 2040 kontrol v potravinářských
podnicích (Graf č. 1).
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Graf č. 1: Zastoupení kontrol v jednotlivých typech potravinářských podniků

Sankce a opatření
Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v roce 2017 uloženo 194 finančních sankcí
v celkové výši 855 500 Kč. Ve 45 případech byla pracovníky oddělení hygieny výživy uložena opatření
vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou - 14x pozastavení výkonu činnosti, 25x nařízení
sanitace, 6x okamžité uzavření provozovny. Mezi nejčastěji zjišťované závady patří zanedbání úklidu,
porušení provozní hygieny a nesoulad provozu se systémem založeným na pravidlech HACCP.
Vzorky
Celkem bylo odebráno 238 vzorků ve 116 provozovnách. Více než polovinu těchto vzorků tvořily teplé
pokrmy. Dále byla k laboratorní analýze odebírána pitná voda v provozovnách zásobovaných z
individuálních vodních zdrojů, suroviny pro výrobu pokrmů (zelenina a bylinky), studené pokrmy (omáčky) a
stěry z ploch. Legislativním požadavkům nevyhovělo pouze 5 % vzorků.
Podněty
Celkově evidovalo oddělení hygieny výživy za rok 2017 přes 300 podnětů. Na základě těchto podnětů bylo
bylo provedeno 188 státních zdravotních dozorů v potravinářských podnicích. V 72 případech byly uděleny
finační sankce v celkové výši 389 000 Kč a ve 22 případech byla uložena opatření. Zbylé podněty byly
šetřeny ve spolupráci s dalšími odděleními KHS JMK, případně byly postoupeny věcně příslušným správním
orgánům. Nejčastěji se podněty týkaly stavebně – technických nedostatků v provozovně a zdravotních potíží
po konzumaci pokrmů v daných provozovnách.

Zpracoval Ing. Milan Šles, ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Dne 14.2.2018

