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1. Charakteristika odboru 
 
 
2. Personální situace 

V roce 2011 pracovaly v období 1.1.2011 – 19.6.2011 na oddělení PBU celkem 2 
SŠ pracovnice (AHS JOP). Řízením oddělení byla do 19.6.2011 pověřena vedoucí oddělení 
HV územního pracoviště Teplice, a to beze změny úvazku. K 20.6.2011 se vrátila VŠ JOP 
vedoucí oddělení PBU z mateřské dovolené. Od 20.6.2011 je celkový úvazek na oddělení 
PBU 1 VŠ JOP vedoucí oddělení a 2 AHS JOP.  

 
3.  Kontrolní činnosti odboru 
 

3.1. Kontrolní plány 

Plán kontrolní činnosti pro rok 2011 pro oddělení PBU byl splněn – překročen. Počet 
šetření SZD činil 219, plánováno bylo 155 kontrol.  

V Ústeckém kraji bylo v roce 2011 evidováno celkem 16 výrobců kosmetických 
prostředků. U 4 z nich byla v roce 2011 zkontrolována správná výrobní praxe, tj. byla 
splněna plánovaná četnost kontrol (25 %) u výrobců kosmetických prostředků (KP). V rámci 
regionálního úkolu byly u 4 výrobců KP kontrolovány zásady provozní a osobní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných podle § 51 vyhlášky č.137/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, tj. byla splněna plánovaná četnost kontrol (25 %) u výrobců 
kosmetických prostředků v rámci regionálního úkolu. Dále byly v roce 2011 kontrolováni 2 
dovozci kosmetických prostředků - původně byl počátkem roku 2011 evidován jen 1 
dovozce, v průběhu roku 2011 zjištěn další a ke konci roku 2011 zjištěni další 2 dovozci KP, 
tj. v Ústeckém kraji evidováni ke konci roku 2011 celkem 4 dovozci kosmetických prostředků, 
kontrola provedena u 2 z nich. V tržní síti bylo provedeno 58 kontrol zaměřených na značení 
kosmetických prostředků a dobu minimální trvanlivosti.  

V Ústeckém kraji bylo v roce 2011 evidováno celkem 35 výrobců výrobků pro styk 
s potravinami a pokrmy (FCM = Food Contact Materials). U 9 z nich byla v roce 2011 
zkontrolována správná výrobní praxe, tj. byla splněna plánovaná četnost kontrol (25 %) u 
výrobců FCM. V roce 2011 bylo zkontrolováno dalších 13 výrobců FCM, tj. celkem bylo 
v roce 2011 zkontrolováno 22 výrobců vyrábějících výrobky určené pro styk s potravinami a 
pokrmy, dále 2 dovozci ze 4 evidovaných a 65 provozoven v tržní síti (kontrolováno značení 
a prohlášení o shodě).   

V Ústeckém kraji byl na počátku roku 2011 evidován 1 výrobce výrobků určených pro 
děti do věku 3 let, v průběhu roku 2011 byli zjištěni další 2 výrobci, u všech 3 byla provedena 
kontrola. V tržní síti bylo provedeno 48 kontrol zaměřených na značení výrobků určených pro 
děti ve věku do 3 let a prohlášení o shodě. 

V Ústeckém kraji nebyl v roce 2011 evidován žádný výrobce ani dovozce hraček. 
Hračky nebyly kontrolovány ani v tržní síti. 

 
3.2. Běžný hygienický dozor HV 
 
3.3. Běžný hygienický dozor PBU 

V roce 2011 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU provedeno celkem 595  kontrol. 
Kromě plánovaného státního zdravotního dozoru byly prováděny i kontroly na základě 
podnětů (předaných z jiných KHS, od jiných dozorových orgánů nebo od spotřebitelů) a 
v systému rychlého varování RAPEX. Nejvíce kontrol 376 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 v systému RAPEX byl 131.  
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V systému RASFF (oznámení nebezpečných výrobků určených pro styk 
s potravinami a pokrmy) bylo přijato 12 notifikací RASFF INFO (oznámení nebezpečných 
výrobků za ČR do systému RASFF), šetření neproběhlo žádné. 

Státní zdravotní dozor byl prováděn v  průběhu celého roku ve všech typech 
provozoven (výrobci, dovozci, tržní síť). Jednalo se o výrobce a dovozce předmětů určených 
pro styk s potravinami, výrobce a dovozce materiálů určených pro výrobu předmětů určených 
pro styk s potravinami,  dále o výrobce a dovozce kosmetiky a výrobce a dovozce výrobků 
určených pro děti do věku 3 let.  

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. 

 
3.4. Šetření v rámci systému RASFF 

Šetření  v rámci systému RASFF v roce 2011 nebylo provedeno žádné. Bylo přijato 
12 notifikací RASFF INFO (oznámení nebezpečných výrobků za ČR do systému RASFF). 

 
3.5. Šetření v rámci systému RAPEX 

Na základě 131 oznámení v systému RAPEX (oznámeno 103 kosmetických 
prostředků, 21 hraček a 7 výrobků určených pro děti do věku 3 let.) bylo provedeno celkem 
376 šetření (304 šetření kosmetických prostředků, 59 šetření hraček a 13 šetření výrobků 
určených pro děti do věku 3 let).  

 
3.6. Cílené úkoly HH ČR - HV 
 
3.7. Cílené úkoly HH ČR – PBU 

Cílený státní zdravotní dozor na základě pokynu hlavního hygienika České republiky 
Č.j.: 54846/2011/OVZ byl zaměřen na  ověření, zda kosmetické prostředky deklarované jako 
„přírodní“ nebo „bio“ jsou zdravotně nezávadné a zda vyhovují požadavkům na kosmetické 
prostředky. V rámci tohoto úkoly byly KHS Ústeckého kraje oddělením PBU odebrány 3 
vzorky kosmetických prostředků u výrobce Nobilis Tilia s.r.o. Odebrané vzorky vyhověly 
sledovaným parametrům. 
 

3.8. Regionální cílené úkoly HV 
 
3.9. Regionální úkoly PBU 

V rámci regionálního úkolu PBU pro rok 2011 byly odebrány 3 vzorky kosmetických 
prostředků u výrobce NATURA s.r.o. - Waldemar Grešík na stanovení mikrobiologické čistoty 
KP. Odebrané vzorky vyhověly sledovaným parametrům. Dále byly v rámci regionálního 
úkolu PBU pro rok 2011 u 4 výrobců kosmetických prostředků kontrolovány zásady provozní 
a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných podle § 51 vyhlášky č.137/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.10. Šetření podn ětů 

V roce 2011 byly pracovníky oddělení PBU řešeny celkem 4 podněty - z toho 
2 podněty od spotřebitelů a 2 podněty od jiných kontrolních orgánů. 

Podněty od spot řebitel ů: 

Telefonický podnět na dovozce kosmetických prostředků – umělé řasy. Podnět byl 
neoprávněný – jednalo se o distributora v rámci EU. 

Podnět na kosmetické prostředky z konopí. 
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Podněty od jiných kontrolních orgán ů 

Od České obchodní inspekce předán na oddělení PBU podnět na zapáchající pěnové 
puzzle - stěžovatelka byla následně kontaktována z důvodu upřesnění informací; podnět 
dále neřešen, stěžovatelka nedodala požadované informace. 

Od České obchodní inspekce předán na oddělení PBU podnět na kosmetický 
prostředek krém na ruce Naturderm botanics - uvedený krém na ruce nebyl v tržní síti 
nalezen. 

 
 
Podněty jiným orgán ům státní správy  

Podnět oddělení PBU živnostenskému úřadu Děčín na neoznačené prodejní stánky 
v Hřensku. 

 
3.11. Preventivní hygienický dozor 

V roce 2011 bylo oddělením PBU provedeno 21 konzultací v rámci konzultační 
činnosti v terénu a informací v osobní, telefonické i e-mailové formě. Konzultace v terénu 
průběžně. 

Na základě Sdělení celního úřadu byl proveden preventivní hygienický dozor ve  
skladech a následně vydáno stanovisko k dovozům  -  jednalo se v 11 případech o dovoz 
oblečení a obuvi pro děti ve věku do 3 let z Číny. Bylo vydáno 7x nesouhlasné stanovisko, 
po doložení zkušebních protokolů z laboratoří bylo celnímu úřadu vydáno souhlasné 
stanovisko o propuštění zboží do volného oběhu. 

 
3.12. Mimo řádné akce 

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci předala na oddělení PBU KHS Ústeckého 
kraje jako místně příslušnému k sídlu dodavatele k došetření vibrující kousátko krokodýl 
zn.Nüby. 

Na žádost Ministerstva zdravotnictví byl proveden mimořádný dozor týkající se 
nedodržování zákazu prodeje polykarbonátových kojeneckých lahví s obsahem bisfenolu A. 
V rámci této mimořádné akce bylo během 1 týdne zkontrolováno 11 provozoven v tržní síti 
prodávajících výrobky určené pro děti do věku 3 let (kojenecké lahve) – konkrétně byly 
kontrolovány 2 lékárny, 1 drogerie a 8 prodejen s kojeneckým zbožím. Ve 3 provozovnách 
byl zjištěn prodej kojeneckých lahví z polykarbonátu – v 1 provozovně dobrovolně stáhli 
z prodeje a vrátili dodavateli, v 1 případě byla upozorněna místně příslušná KHS k sídlu 
dodavatele a v 1 případě uložena sankce ve výši 1000 Kč a následně kojenecké lahve 
z polykarbonátu zlikvidovány přímo prodejcem. Ve 4 provozovnách se vyskytovaly kojenecké 
lahvičky bez materiálového označení - v 2 provozovnách dobrovolně stáhli z prodeje a vrátili 
dodavateli, v 1 případě byla upozorněna místně příslušná KHS k sídlu dodavatele a v 1 
případě kojenecké lahve bez materiálového označení byly zlikvidovány přímo prodejcem. 

Přes množící se informace o pokračujícím prodeji polykarbonátových kojeneckých 
lahví proběhl ve 3. čtvrtletí roku 2011 mimořádný dozor ve všech pobočkách společnosti 
Kaufland v Ústeckém kraji (celkem 9 provozoven). Pouze ve 3 provozovnách zjištěn prodej 
kojeneckých lahví v souladu s Nařízením EU č. 321/2011 (tedy nebyly nabízeny k prodeji 
plykarbonátové kojenecké lahve), ve 3 provozovnách zjištěn prodej kojeneckých lahví, které 
byly stanoveny hlavním hygienikem jako nebezpečné výrobky a vyvěšeny na úřední desku a 
zároveň dalších polykarbonátových kojeneckých lahví, v ostatních provozovnách společnosti 
Kaufland zjištěn prodej polykarbonátových kojeneckých lahví.  

 
3.13. Opatření k zajišt ění efektivnosti 

Za opakované nedodržování platné legislativy bylo uloženo celkem 21 sankcí 
v celkové výši 17 000 Kč. Dobrovolných opatření bylo celkem 15. 
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4. Vzdělávání, metodické vedení a standardizace činnosti 

 

   V roce 2011 se pracovnice oddělení PBU zúčastnili celkem 7 školících a 
vzdělávacích akcí (včetně porad metodiků PBU, které pořádá MZ ČR), v tomto počtu nejsou 
zahrnuty jednodenní porady pracovníků odboru HV a PBU, které byly pořádány odborem 
KHS Ústeckého kraje. 

 Absolvované akce:  

konference PBU - kosmetické prostředky, NCO NZO Brno (1 pracovnice) 

kurz PBU materiály určené pro styk s potravinami, NCO NZO Brno (1 pracovnice) 

4x porada metodiků PBU v Praze (1 pracovnice) 

Akreditovaný kvalifikační kurz v ochraně veřejného zdraví, NCO NZO Brno (1 
pracovnice).  

 
 
5. Ostatní aktivity odboru 

 
6. Trendy 

 
Porovnání výkon ů v SZD a PHD v letech 2010 a 2011  

  2009 2010 2011 
Stanoviska PHD  - - 
Počet stravovacích provozoven             - - 
Počet kontrol HV  - - 
Počet kontrol PBU 194 220 219 
Počet podnětů 11 10 4 
Počet pracovníků 2 2 2 
Počet blokových pokut 0 0 0 
Výše blokových pokut 0 0 0 
Průměrná výše blokové pokuty 0 0 0 
Počet pokut dle zákona  258 12 13 21 
Výše pokut dle zákona 258 49000,- 14500,- 17000,- 
Průměrná výše pokuty dle 258 4100,- 1115,- 810,- 
Počet odebraných vzorků SZD HV - - - 
Počet odebraných vzorků SZD 
PBU 15 17 8 
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