
Informace o kontrolách za rok 2019 
dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole 

 
V roce 2019 bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
provedeno celkem 8 087 kontrol, z nichž u 1 909 byly nalezeny závady. Z tohoto množství kontrol 
provedl: 
 
 
ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU 
 
Odbor hygieny výživy provedl 2 353 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 584 kontrol byly 
nalezeny závady, za které byla uložena pokuta. 
 
Nejčastěji zjišťované závady:  

- provozní hygiena (257)  
- stavebně technický stav provozovny (179)  
- porušování postupů na zásadách HACCP (293) 
- manipulace s potravinami a pokrmy, křížení činnosti (185)  
- skladovací podmínky potravin (198)  
- zajištění sledovatelnosti, doklady o původu potravin (131) 
- zavedení stálých postupů HACCP(93) 

celkem bylo v roce 2019 zjištěno 2 354 nevyhovujících kontrolovaných parametrů (tzv. "V") 
 
Oddělení PBU provedlo 354 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 86 byly zjištěny závady, 
za které byla uložena sankce nebo u kterých bylo uloženo/přijato opatření: 
 
Nejčastěji zjišťované závady:  

- v označování kosmetických přípravků 
- neplnění povinností distributora kosmetických přípravků (prošlé kosmetické přípravky, 

neoznačené/nedostatečně označené kosmetické přípravky) 
- neplnění povinností odpovědné osoby (posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku, 

oznamovací povinnost, informační dokumentace k přípravku apod.) 
- absence prohlášení o shodě v dodavatelském řetězci výrobků určených pro styk 

s potravinami 
- neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro děti ve věku do 3 let a bez prohlášení o 

shodě 
- uvolňování esterů kyseliny ftalové z měkčených částí hraček 
- neoznačené/nedostatečně označené elektronické cigarety a náhradní náplně do nich 

neoznačené/nedostatečně označené bylinné výrobky určené ke kouření. 
 
 
 
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ 
 
Celkem bylo provedeno 1 902 kontrol, v rámci nichž byly shledáno 217 závad. 
Nejčastěji byly zjištěny závady: 

- v oblastech provozní hygieny v provozovnách péče o tělo 



- překračování některých ukazatelů jakosti vody v rámci koupacích vod, bazénů a saun 
- nedodržování jakosti teplé vody 
- nedostatky v rámci ubytovacích služeb 
- překračování ukazatelů jakosti pitné vody 

 
 
 
ODBOR HYGIENY PRÁCE 
 
Celkem v roce 2019 provedli pracovníci odboru hygieny práce v rámci státního zdravotního dozoru 
1357 kontrol na pracovištích výrobních i nevýrobních odvětví a 77 šetření k ověření podmínek práce 
při podezření na vznik nemoci z povolání a dále 40 úkonů předcházející kontrole. 
Při kontrolách byly zjištěny v 724 případech závady stále obdobného charakteru, různé neplnění 
povinností zaměstnavatelů v oblasti ochrany zdraví při práci.  
Nejčastěji zjišťované závady:  

- nejsou aktualizovány kategorizace prací při změnách technologických postupů a jiných 
změnách v pracovní náplni, odpovídajícím způsobem nebývají zajišťována opatření 
k minimalizaci zdravotních rizik, včetně průběžné údržby strojního vybavení, pracovního 
nářadí, nesprávné používání osobních ochranných prostředků i provádění nezbytných úklidů 
na pracovištích i v průběhu směn 

- při ověřování podmínek pro vznik nemoci z povolání nejsou vždy k dispozici verifikované 
údaje k podmínkám pracovního prostředí – sledovanému faktoru v období, které je hlásícím 
střediskem nemocí z povolání vyžádáno 

- přetrvávají problémy v plnohodnotné zabezpečení služeb, zejména a v oblasti dohledové 
činnosti, konstatovány i případy opomenutí ve vedení příslušné dokumentace, 

- při ověřování podmínek pro vznik nemoci z povolání nejsou vždy k dispozici verifikované 
údaje k podmínkám pracovního prostředí – sledovanému faktoru 

 
 
 
ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH 
V roce 2019 provedl odbor hygieny dětí a mladistvých v rámci státního zdravotního dozoru celkem 
1139 kontrol (týká se 1052 objektů/provozoven spravovaných 537 subjekty), z toho byly při 220 
kontrolách zjištěny závady. Celkem byly v roce 2019 zjištěny 373 závady/ nevyhovující kontrolované 
parametry.  
 
Při poskytování stravovacích služeb pro děti, žáky a studenty (pro děti a mladistvé), kde je vedeno 
846 objektů, bylo provedeno celkem 436 kontrol. Z toho byly při 78 kontrolách zjištěny závady, kdy 
bylo zjištěno celkem 161 nevyhovujících kontrolovaných parametr.  
 
Nejčastěji zjišťované závady:  

- požadavky na stav potravinářských prostor a prostory pro manipulaci s potravinami (43 
závady); 

- požadavky na stav výrobního zařízení (26 závad); - požadavky na provozní hygienu (24 
závady);  

- požadavky na příjem a skladování potravin, surovin a složek pro přípravu pokrmů (12 závad);  
- požadavky na dodržení doby použitelnosti a minimální trvanlivosti (11 závad);  
- požadavky na osobní hygienu (9 závad).  

 



Ve školách a ve školských zařízeních (školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kde 
je vedeno 1505 objektů, byla provedena celkem 491 kontrola. Z toho byly při 89 kontrolách zjištěny 
závady, kdy bylo zjištěno celkem 175 nevyhovujících kontrolovaných parametrů.  
 
Nejčastěji zjišťované závady:  

- požadavky na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení (63 závady); 
- požadavky na stav povrchů podlah (25 závad); 
- požadavky na úroveň denního a umělého osvětlení (20 závad);  
- požadavky na stav a vybavení prostorů pro realizaci výuky tělesné výchovy (10 závad);  
- požadavky na stav a vybavení lehátek a lůžkovin v předškolních zařízeních (8 závad);  
- požadavky na vnitřní prostředí pobytových místností a úroveň zajištění větrání (7 závad).  

 
V ostatních dozorovaných typech zařízení a provozoven (zařízení dětské rekreace, zotavovací 
akce, školy v přírodě, zařízení sociálně právní ochrany dětí, živnosti péče o děti do 3 let věku a 
výchovy a mimoškolní činnosti. Zvláštní dětská zdravotnická zařízení, venkovní hrací plochy s 
provozovatelem, dětské skupiny a jiné.), kde jsou vedeny 402 objekty, bylo provedeno celkem 212 
kontrol. Z toho byly při 35 kontrolách zjištěny závady, kdy bylo zjištěno celkem 38 nevyhovujících 
kontrolovaných parametrů.  

 
Nejčastěji zjišťované závady:  

- požadavky na povinnosti školy v zajištění základní péče o zdraví účastníků školy v přírodě 
(21 závada);  

- požadavky na provoz stravování na zotavovací akci (3 závady);  
- požadavky na úklid na zotavovací akci (2 závady).  

 
 
 
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ  
 
Celkem v roce 2019 provedl protiepidemický odbor v rámci státního zdravotního dozoru 982 kontrol 
zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a DDD firem. V 78 případech byly při kontrole 
nalezeny závady (8,3%).  
 
V roce 2019 provedli zaměstnanci protiepidemického odboru 941 kontrol zdravotnických zařízení, 
z toho závady byly zjištěny v 64 případech. Dále bylo provedeno 37 kontrol v zařízeních sociálních 
služeb, kde byly závady zjištěny v 13 případech. Ze 4 kontrol provozoven DDD služeb byl závada 
zjištěna v 1 případě.  
 
Nejčastěji zjišťované závady: 

- závady při provádění sterilizace a vedení dokumentace sterilizace (sterilizační deníky, testy, 
obaly) 

- nález  legionel v teplé užitkové vodě ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních 
sociálních služeb 

- prošlá exspirace dezinfekčních prostředků  
- nedodržení frekvence malování ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení soc. služeb 
- nebyly aktualizované  provozní  řády zdravotnických zařízení nebo zařízení soc. služeb 
- prošlý sterilní materiál 

 
 



 


