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Informace o kontrolách za rok 2018 
dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole 

 
V roce 2018 bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
provedeno celkem 7 662 kontrol, z nichž u 2 897 byly nalezeny závady. Z tohoto množství 
kontrol provedl:  
 
ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU 
Odbor hygieny výživy provedl 2153 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 632 kontrol 
byly nalezeny závady, za které byla uložena pokuta 
- nejčastější závady v provozní hygieně (294)  
- stavebně technický stav provozovny (206)  
- porušování postupů na zásadách HACCP (302) 
- manipulace s potravinami a pokrmy, křížení činnosti (160)  
- skladovací podmínky potravin (158)  
- zajištění sledovatelnosti, doklady o původu potravin (94) 
- zavedení stálých postupů HACCP(122) 
- celkem bylo v roce 2018 zjištěno 2409 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 bylo provedeno 1 767 kontrol, v rámci nichž byly v 326 zjištěny nejčastější závady: 
-   v oblastech provozní hygieny v provozovnách péče o tělo  
- překračovaní některých ukazatelů jakosti vody v rámci koupacích vod (letní zákazy koupání 

u koupališť ve volné přírodě) 
- nedostatky v rámci ubytovacích služeb  
- překročení ukazatelů jakosti pitné vody 
 
 
ODBOR HYGIENY PRÁCE  
Celkem v roce 2018 provedli pracovníci v rámci státního zdravotního dozoru 1508 kontrol na 
pracovištích výrobních i nevýrobních odvětví a 87 šetření k ověření podmínek práce při 
podezření na vznik nemoci z povolání a dále 43 úkonů předcházející kontrole. Při kontrolách 
bylo zjištěno v 1278 zjištěné závady a to v případech neplnění některých z povinností, 
stanovených zaměstnavatelům právními předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci.  



Zjištěné závady jsou obdobného charakteru jako v předcházejících letech, zejména 
- neprovedení aktualizace kategorizace prací 
- nezabezpečení odpovídajícího rozsahu pracovnělékařských služeb, zejména a v oblasti 

dohledové činnosti, konstatovány i případy, kdy nebylo možno doložit provedení spec. 
odborných vyšetření v rámci preventivní prohlídky 

- závadné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
- nedostatečná údržba a úklid pracovišť negativně ovlivňující pracovní podmínky 
- při ověřování podmínek pro vznik nemoci z povolání nejsou vždy k dispozici aktuální 

verifikované údaje k podmínkám pracovního prostředí – sledovanému faktoru 
 
 
ODBOR HYGIENY D ĚTÍ A MLADISTVÝCH 
V roce 2018 provedl odbor hygieny dětí a mladistvých v rámci státního zdravotního dozoru 
celkem 1098 kontrol a z nich byly zjištěny závady při 463 kontrolách. 
 
Při poskytování stravovacích služeb pro děti a mladistvé (včetně žáků a studentů) byly 
provedeny celkem 443 kontroly. Z toho byly při 247 kontrolách zjištěny závady. 
Nejčastěji zjišťované závady: požadavky na stavebně technický stav potravinářských prostor, 
požadavky na stav výrobního zařízení, provozní hygiena, porušování postupů stanovených dle 
zásad HACCP, zavedení postupů HACCP, osobní hygiena, dodržení doby použitelnosti a 
minimální trvanlivosti. 
 
Ve školách a ve školských zařízeních (školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku) 
bylo provedeno celkem 449 kontrol. Z toho byly při 183 kontrolách zjištěny závady. 
Nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav objektu, stav a vybavení šaten a 
hygienických zařízení, stav povrchů podlah, úroveň denního a umělého osvětlení, požadavky 
na vnitřní prostředí pobytových místností a úroveň zajištění větrání. 
 
V ostatních dozorovaných typech zařízení a provozoven (dětská rekreace, živnosti, dětské 
skupiny aj.) bylo provedeno celkem 206 kontrol. Z toho byly při 33 kontrolách zjištěny závady. 
 
Nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav zařízení a provozovny, včasné a úplné 
ohlášení akce. 
 
 
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ 
Celkem bylo v roce 2018 provedeno 822 kontrol zdravotnických zařízení, zařízení sociálních 
služeb nebo DDD služeb, v 67 případech byly při kontrole nalezeny závady. 
Nejčastější závady byly: 
- nebyly aktualizované provozní řády zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb 
- závady při provádění sterilizace a vedení dokumentace sterilizace (sterilizační deníky, testy, 

obaly) 
- prošlá expirace dezinfekčních prostředků 
- nález  legionel v teplé užitkové vodě ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních 

sociálních služeb 
 
 
 
 

 


