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Informace o kontrolách za rok 2016 
dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole 

 

V roce 2016 bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
provedeno celkem 8036 kontrol, z nichž u 4501 byly nalezeny závady. Z tohoto množství 
kontrol provedl:  

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU 
  
2209 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 2087 byly nalezeny závady 
- nejčastější závady provozní hygieny (337), stavebně technický stav provozovny (421), 

porušování postupů na zásadách HACCP (330), manipulace s potravinami a pokrmy (219) 
a skladovací podmínky potravin (176) 

 
289 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 172 byly nalezeny závady 
-  nejčastější závady: 

o prošlé kosmetické přípravky  
o neoznačené/nedostatečně označené kosmetické přípravky 
o neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro styk s potravinami a bez prohlášení o 

shodě a bez nabývacích dokladů 
o neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro děti ve věku do 3 let a bez prohlášení 

o shodě 
 
 
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ  
 
Celkem provedeno 2 116 kontrol, z nichž u 570-ti byly nalezeny závady: 
- nejčastější závady byly zjištěny v oblastech provozní hygieny v provozovnách péče o tělo, 

překračovaní některých ukazatelů jakosti vody (pitná a teplá voda, umělá koupaliště a 
sauny), zahájení činností epidemiologicky závažných bez schváleného provozního řádu, 
nedoložení informace o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků a překračování 
hygienických limitů u hluku 

 
 
ODBOR HYGIENY PRÁCE  
 
Celkem v roce 2016 provedli pracovníci v rámci státního zdravotního dozoru 1691 kontrol na 
pracovištích výrobních i nevýrobních odvětví a 112 šetření k ověření podmínek práce při 
podezření na vznik nemoci z povolání.  
Při kontrolách bylo zjištěno ve 1275 případech  neplnění některých povinností, stanovených 
zaměstnavatelům právními předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci.  
- nejčastějšími závadami bylo neprovedení aktualizace kategorizace prací, nezabezpečení 

plného rozsahu pracovnělékařských služeb, závadné nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a nedostatečná údržba a úklid pracovišť. 



ODBOR HYGIENY D ĚTÍ A MLADISTVÝCH  
 
Celkem byly provedeny 853 kontroly. Z toho byly ve stravovacích zařízeních pro děti 
a mladistvé provedeny 383 kontroly; z nich při 226 kontrolách byly zjištěny závady 
- nejčastější závady: provozní hygiena, stavebně technický stav provozovny, manipulace 

s pokrmy, skladovací podmínky, porušování postupů na zásadách HACCP. 
 
Ve školách a ve školských zařízeních bylo provedeno celkem 345 kontrol; z nich při 78 
kontrolách byly zjištěny závady. 
- nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav objektu. 
 
V ostatních typech dozorovaných zařízení a provozoven bylo provedeno celkem 125 kontrol; 
z nich při 39 kontrolách byly zjištěny závady. 
- nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav zařízení a provozovny. 
 
 
 
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ  
 

Celkem bylo provedeno 766 kontrol, z nichž u 54 byly nalezeny závady  
- nejčastější závady stavebně technický stav provozoven,  
- prošlá exspirace dezinfekčních prostředků a aktualizace provozních řádů 
 
 


