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1. Personální situace 

V roce 2009 pracovaly v období 1.1.2009 – 31.5.2009 na oddělení celkem 3 
pracovnice, z toho 1 VŠ JOP vedoucí oddělení a 2 AHS JOP. Dne 1.6.2009 odešla 
vedoucí oddělení na mateřskou dovolenou. Na zástup za mateřskou dovolenou 
nebyla přijata nová vedoucí na plný úvazek. Řízením oddělení byla od 1.6.2009 
pověřena vedoucí oddělení HV územního pracoviště Teplice beze změny úvazku. 
Celkový úvazek na oddělení PBU od 1.6.2009  je 2 SŠ pracovnice. 
 
2. Standardizace činnosti  

 

Oddělení PBU v roce 2009 mělo zpracované SOP pouze pro kosmetické 
prostředky. 

 
3. Preventivní hygienický dozor 

Preventivní dozor se týkal interní konzultace - vydání stanoviska pro oddělení 
hygieny pracovního prostředí k projektové dokumentaci a kolaudaci nové 
provozovny, výrobny kosmetických prostředků. 

Dále bylo provedeno 14 konzultací v rámci konzultační činnosti v terénu 
a informací v osobní, telefonické i e-mailové formě. Konzultace v terénu probíhaly 
průběžně. 

 
4. Státní zdravotní dozor  
 
Plnění plánu kontrolní činnosti 

Státní zdravotní dozor byl prováděn v  průběhu celého roku ve všech typech 
výroben či u dovozců PBU, a v tržní síti.  

Jedná se o výrobce a dovozce předmětů určených pro styk s potravinami, 
výrobce materiálů určených pro výrobu  předmětů určených pro  styk s potravinami,  
a dále o výrobce a dovozce kosmetiky.  

Podle metodiky Ministerstva zdravotnictví byl sestaven plán kontrol s ohledem 
na prioritu potřeby dozoru v jednotlivých typech zařízení, tj. dle četnosti kontrol 
a s ohledem na počet pracovníků oddělení, tj. pro 2 pracovnice s úvazkem 1. 

 
Skutečnost 
rok 2009 

  

Počet 
zařízení 

 

Plán pro 
rok 2009 

SZD Rapex 
(počet 
kontrol)

Mimořádný 
SZD 

(počet 
kontrol) 

Počet 
pokut 

x) 

Celková 
výše 
pokut 

x) 

Kosmetické  
prostředky 16 7 21     

Výrobky pro styk 
s potravinami 31 16 17     

Hračky 0 0 0     

Výrobci 

Výrobky pro děti 
do 3 let 1 1 0     

Dovozci  
  

Kosmetické  
prostředky 2 2 2     
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Výrobky pro styk 
s potravinami 2 2 2     

Hračky 0 0 0     

  
  
  
  

Výrobky pro děti 
do 3 let 0 0 0     

Kosmetické  
prostředky 

neevido
váno dle potřeby 73 551 0 10 43000 

Výrobky pro styk 
s potravinami 

neevido
váno 

dle potřeby 45 1 24 1 4000 

Hračky neevido
váno 

dle potřeby 17 733 0 0 0 

Distribuční 
síť 
  
  
  
  
  

Výrobky pro děti 
do 3 let 

neevido
váno 

 
dle potřeby 17 81 0 1 2000 

Celkem  
52  194 1366 24 12 49000 

 
x) jedná se o pokuty podle § 92 zákona č. 258/2000 Sb. - příkazy 

 

Plán kontrolní činnosti pro rok 2009 pro oddělení PBU byl splněn – překročen. 

Počet šetření SZD činil 194, plán byl 155.  
Kontrol celkem bylo provedeno 1584. Kromě plánovaného státního zdravotního 

dozoru byly prováděny i kontroly na základě podnětů, předaných z jiných KHS a od 
spotřebitelů. Nejvíce kontrol (1366) bylo provedeno v systému RAPEX – systém 
rychlého varování při výskytu podezření na zdravotně nebezpečný výrobek. Jednalo 
se o kosmetické výrobky, výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, výrobky 
pro děti do 3 let a hračky. Celkový počet notifikací byl 202. V systému RASFF bylo 
provedeno 24 kontrol – jednalo se o výrobky určené pro styk s potravinami. Celkový 
počet notifikací byl 6. 

Pokuty 

V roce 2009 bylo uloženo celkem  12 pokut v celkové výši  49 000,- Kč. 

Opatření 

Nebyla uložena žádná opatření.   

Odběr vzork ů 

Celkem bylo při provádění SZD a plnění úkolů HH odebráno 15  vzorků 
v provozovnách.  

V rámci státního zdravotního dozoru bylo odebráno 7 vzorků, a to 3 vzorky 
hraček, 2 vzorek kosmetiky a 2 vzorky výrobků pro děti do věku 3 let. Většina vzorků 
(5)  vyhověla, (2) vzorků nevyhověly (u hračky v obsahu diisononylftalátu a u 
kosmetického prostředku obsah olova). 

V rámci plnění pokynu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného zdravotního 
dozoru zaměřeného na zdravotní rizika spojená s barvami aplikovanými při 
provádění klasické tetováže, permanentního make-up a při kreslení na kůži bylo 
odebráno a vyšetřeno 5 vzorků. 
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V rámci pozitivní nálezu hlášení notifikace v systému RAPEX byly odebrány 3 
vzorky. Jednalo se o hračky - 3 vzorky nevyhověly (přítomnost diisononylftalátu). 

V souvislosti s podněty spotřebitelů  nebyly odebrány žádné vzorky.  
 
 
5. Spolupráce s ostatními orgány státní správy 

Spolupráce s  ČOI, ŽÚ a stavebními úřady  spočívala zejména v předávání 
informací při šetření stížností. Ve spolupráci s pracovníky veterinární správy byly 
prováděny kontroly ve výrobnách živočišných potravin, spadajících do dozorové 
kompetence VS. Tyto kontroly byly zaměřeny na používání materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami. 

V 1 případě byl předán podnět v rámci spolupráce s ostatními dozorovými orgány 
(SZPI, ŽÚ, SÚ). 
 
6. Podněty 

V roce  2009 bylo prošetřeno pracovníky oddělení celkem 13  podnětů. Z toho 6 
podnětů od spotřebitelů, 2 podněty z OOVZ jiných krajů  a  5 podnětů od jiných 
kontrolních orgánů. 

Podněty od spot řebitele:  

- závadný dalekohled - zapáchá, způsobil podráždění pokožky okolo očí. Nebylo 
možno dohledat dovozce ani dodavatele. 

- válecí pytel – zapáchá – jednalo se o internetový prodej. Pro nedostatek informací 
nelze dohledat prodejce. 

- nehygienické prostředí ve firmě JK Plast Louny – bylo provedeno šetření 

- kávovar – zapáchá, vzhledem k sídlu dodavatele předáno KHS 
Moravskoslezského kraje 

- pánve – chybějící značení výrobku určeného pro styk s potravinami, vzhledem 
k sídlu prodejce bylo postoupeno KHS Středočeského kraje  

- pastelky – používání způsobilo alergickou reakci.Vzhledem k sídlu dodavatele 
bylo postoupeno KHS Jihomoravského kraje 

Podněty od OOVZ z jiných kraj ů 

- HS Praha – ADIONOCOSMETICS Gaston Houngbedji – výroba KP. Bylo zjištěno 
šetřením, že Gaston Houngbedji nevyrábí KP. 

- KHS Středočeského kraje - špatné značení KP. Šetřením ve výrobně bylo 
zjištěno, údaje uvedené na   obalu KP jsou dostačující.   

                          
 Podněty od jiných kontrolních orgán ů 

 
- od ČOI gelové nehty - záměna  gelových nehtů. Záměna šetřením nepotvrzena. 
- od ČOI – panenka z vinylu – uvolňuje vůni – jednalo se o internetový prodej. 

Prodejce nelze dohledat. 
- od ČOI – umělé nalepovací řasy - KP bez značení – prodej přes internet, pro 

nedostatek údajů nelze dohledat prodejce 
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- Celní úřad Ústí n.L. – chybějící doklady pro výrobky určené pro děti do věku 3 let 
(dětská obuv) –  šetřením bylo zjištěno, že chybí podklady pro písemné 
prohlášení dle vyhl. 84/2001, ve znění pozd. předpisů. Podklady byly dodány a 
písemné prohlášení také. 

- Celní úřad Děčín - krabičky k balení burgerů (obdoba hamburgerů, ale s použitím 
sojového masa) – k výrobkům chyběla průvodní dokumentace, která je v souladu 
s platnou legislativou ČR. Při šetření bylo dovozcem dodáno písemné prohlášení 
o shodě. 

      
7. Úkoly Hlavního hygienika 

  V průběhu roku 2009 plnili pracovníci oddělení PBU 2 pokyny HH ČR : 

1. Cílený státní zdravotní dozor zaměřený na zdravotní rizika spojená s barvami    
aplikovanými při provádění klasické tetováže,permanentního make-up a při 
kreslení na kůži. Provedeny kontroly v 6 zařízeních, 6 provozoven bez závad. 
Bylo odebráno 5 vzorků černých barev určených k tetování a kreslení na kůži, 
výsledky vyšetření těchto vzorků nejsou dosud k dispozici. 

2. Cílený státní zdravotní dozor nad kosmetickými prostředky z hlediska ověření 
správné výrobní metody vyhovující správné výrobní praxi a používání 
nanomateriálů v roce 2009.Bylo provedeno 17 kontrol ve 16 provozovnách.  Ve 
13 případech nebyly zjištěny závady, v  3 zařízeních zjištěny závady, uložena 
pokuta příkazem  20000,- Kč. 
 

8. Regionální akce 

Tyto akce se v Ústeckém kraji nekonaly. 

 

9. Mimo řádné akce 

    Ve spolupráci s pracovníky veterinární správy byly prováděny kontroly ve 
výrobnách živočišných potravin, spadajících do dozorové kompetence VS. Tyto 
kontroly byly zaměřeny na používání materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami. Byly provedeny 2 kontroly,  nebyly shledány závady. 

 

10. Vzdělávání 

 V roce 2009 se pracovníci oddělení zúčastnili celkem 5 vzdělávacích akcí. 
V tomto počtu nejsou započítány porady metodiků PBU, které pořádá MZ ČR, rovněž 
tak zde nejsou započteny jednodenní porady pracovníků odboru HV a PBU, které 
byly pořádány odborem KHS Ústeckého kraje (3x).  

Absolvované akce:  

Konference PBU – hračky, NCO NZO Brno                      - 3 pracovnice,  

Konference FCM, Praha, Břevnovský klášter                   – 2 pracovnice,  

Seminář aktuální legislativy v HV a PBU, Praha              – 1 pracovnice,  

Konference kosmetické prostředky NCO NZO Brno        – 1 pracovnice 

Všechny pracovnice úspěšně absolvovaly e-learningový  kurz „Správní řízení“  



 6 

11., 12. Články pro  tisk, komunikace se sd ělovacími prost ředky, 
publika ční a p řednášková činnost, další aktivity 
 
Tato činnost nebyla realizována 
 
 
13. Trendy 

 
Porovnání výkon ů v SZD a PHD v letech 2008 a 2009 

  2008 2009 
     
Stanoviska PHD   
Počet stravovacích provozoven              
Počet kontrol HV   
Počet kontrol PBU 785 1584 
Počet podnětů 11 11 
Počet pracovníků 2 2 
Počet blokových pokut 0 0 
Výše blokových pokut 0 0 
Průměrná výše blokové pokuty 0 0 
Počet pokut dle zákona  258 2 12 
Výše pokut dle zákona 258 10000,- 49000,- 
Průměrná výše pokuty dle 258 5000,- 4100,- 
Počet odebraných vzorků SZD HV   
Počet odebraných vzorků SZD PBU 57 15 
 
 
 
 
 
 
 

Ing.Vlastislava Ledererová v.r. 
         pověřená vedením oddělení PBU  
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje  

se sídlem v Ústí nad Labem 


