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Informace o kontrolách za rok 2015 
dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole 

V roce 2015 bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
provedeno celkem 8286 kontrol, z nichž u 4632 byly nalezeny závady. Z tohoto množství 
kontrol provedl:  

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU  
2524 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 1698 byly nalezeny závady 
- nejčastější závady provozní hygieny, stavebně technický stav provozovny, porušování 

postupů na zásadách HACCP, manipulace s potravinami a pokrmy a skladovací podmínky 
potravin 

 
231 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 185 byly nalezeny závady 
-  nejčastější závady prošlý kosmetický přípravek nebo neoznačený a také nemají prohlášení o shodě.  
 
 
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ  
1967 kontrol, z nichž u 786 byly nalezeny závady  
- nejčastější závady provozní hygiena, překračovaní některých ukazatelů jakosti vody/pitná, 

umělé bazény/  a překračování hygienických limitů u hluku 
 
 
ODBOR HYGIENY PRÁCE  
1957 kontrol a 58 šetření k ověření pracovní zátěže zaměstnanců při podezření na vznik nemocí 
z povolání, z nichž u 1566 byly nalezeny závady  
- nejčastější závady není aktualizovaná nebo provedena kategorizace prací, nejsou dostatečně 

zajištěny pracovnělékařské služby a stavebně technický stav provozovny 
 
 
ODBOR HYGIENY D ĚTÍ A MLADISTVÝCH  
1020 kontrol, z nichž u 176 byly nalezeny závady  
- nejčastější závady provozní hygieny, stavebně technický stav provozovny, porušování 

postupů na zásadách HACCP, manipulace s potravinami a pokrmy a skladovací podmínky 
potravin 

 
 
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ  
587 kontrol, z nichž u 221byly nalezeny závady  
- nejčastější závady stavebně technický stav provozoven, prošlá exspirace dezinfekčních 

prostředků a aktualizace provozních řádů 
 
Při 2755 kontrolách bylo odebráno celkem 831 vzorků - z toho 795 vzorků pokrmů včetně 
surovin pro jejich výrobu, 9 vzorků hraček, 10 vzorků kosmetických prostředků, 9 vzorků 
výrobků pro děti do 3 let věku a 8 vzorků materiálů pro styk s potravinami. Z tohoto počtu 
odebraných vzorků jich nevyhovělo u pokrmů 134, 2 vzorků hraček, 2 vzorků hraček dětí do 
3 let, 10 vzorků kosmetických prostředků a 1 vzorek materiálů pro styk s potravinami.   


