
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje 
se sídlem v Ústí nad Labem 

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 
 

TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO FAX ID DATOVÉ SCHRÁNKY e-mail 
477755110, 477755111 ČNB ÚL 8327411/0710 71009183 477755112 8p3ai7n e-podatelna@khsusti.cz 

 
ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510 
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310 
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710 ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410 

 

Informace o kontrolách za rok 2017 
dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole 

 

V roce 2017 bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
provedeno celkem 7834 kontrol, z nichž u 2874 byly nalezeny závady. Z tohoto množství 
kontrol provedl:  

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU 
 
Odbor hygieny výživy provedl 2248 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 608 kontrol 
byly nalezeny závady, za které byla uložena pokuta 
- nejčastější závady v provozní hygieně (321)  
- stavebně technický stav provozovny (371)  
- porušování postupů na zásadách HACCP (298) 
- manipulace s potravinami a pokrmy, křížení činnosti (186)  
- skladovací podmínky potravin (145)  
- zajištění sledovatelnosti, doklady o původu potravin (108) 
- zavedení stálých postupů HACCP(145) 
- celkem bylo v roce 2017 zjištěno 2686 nevyhovujících kontrolovaných parametrů (tzv. "V"). 
 
 
Oddělení PBU - 314 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 131 byly nalezeny závady 
Nejčastější závady: 
- prošlé kosmetické přípravky  
- neoznačené/nedostatečně označené kosmetické přípravky 
- neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro styk s potravinami, bez prohlášení o shodě a 
bez nabývacích dokladů (sledovatelnost) 
- neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro děti ve věku do 3 let a bez prohlášení o 
shodě 
- uvolňování esterů kyseliny ftalové z měkčených částí hraček 

 
 
  
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ  
 
Celkem provedeno 2 016 kontrol, z nichž u 478-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 2017 provedli pracovníci v rámci státního zdravotního dozoru 1623 kontrol na 
pracovištích výrobních i nevýrobních odvětví a 94 šetření k ověření podmínek práce při 
podezření na vznik nemoci z povolání a 43 úkonů předcházející kontrole. 
Při kontrolách bylo zjištěno v 1198 případech neplnění některých povinností, stanovených 
zaměstnavatelům právními předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci.  
Zjištěné závady se opakují jako v předcházejících letech, zejména 
- 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  

Odbor hygieny dětí a mladistvých provedl 876 kontrol a z nich při 371 byly zjištěny závady. 
Ve stravovacích zařízeních pro děti a mladistvé bylo provedeno celkem 367 kontrol. Z toho 
byly při 188 kontrolách zjištěny závady 
- Nejčastější závady: provozní hygiena, stavebně technický stav provozovny, manipulace 

s pokrmy, skladovací podmínky, porušování postupů stanovených dle zásad HACCP. 
 

Ve školách a ve školských zařízeních (zapsané ve školském rejstříku) byla provedena celkem 
371 kontrola. Z toho byly při 160 kontrolách zjištěny závady. 
- Nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav objektu. 

 
V ostatních dozorovaných typech zařízení a provozoven bylo provedeno celkem 138 kontrol. 
Z toho byly při 23 kontrolách zjištěny závady. 
- Nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav zařízení a provozovny. 

 
 
 
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ  
 
Celkem bylo v roce 2017 provedeno 757 kontrol, v 88 případech byly při kontrole nalezeny 
závady.  
Nejčastější závady byly: 
- závady při provádění sterilizace a vedení dokumentace sterilizace (sterilizační deníky, 

testy, obaly) 
- prošlá exspirace dezinfekčních prostředků  
- nebyly aktualizované provozní řády zdravotnických zařízení nebo zařízení soc. služeb 
- nález  legionel v teplé užitkové vodě ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízení 

sociálních služeb 
 
 


