Zpráva o činnosti oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně za 2. pololetí roku 2020

Kontroly
Kontrolní pracovníci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně provedli v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 celkem 524 kontrol v potravinářských podnicích
provozujících stravovací službu (Graf č. 1).
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Graf č. 1: Zastoupení kontrol v jednotlivých typech potravinářských podniků

Ve srovnání s druhým pololetím roku 2019 je počet kontrol zhruba poloviční. Tento stav je způsoben uzavřením
velkého počtu provozoven stravovacích služeb po dobu trvání nouzového stavu a dále take tím, že značná
část pracovníků z oddělení hygieny výživy se podílela na řešení situace způsobenou onemocnění COVID19.
Letos tak vůbec nedošlo na pravidelné kontroly hromadných akcí jako jsou festivaly, koncerty, adventní trhy
apod.
Sankce a opatření
Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v prvním pololetí roku 2020 uloženo 81
finančních sankcí v celkové výši 338 000 Kč. Ve 21 případech byla pracovnicemi oddělení hygieny výživy
uložena opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou (11x nařízení sanitace, 6x nařízení
pozastavení výkonu činnosti, 3x nařízení likvidace pokrmů a potravin, 1x nařízení okamžitého uzavření
provozovny). Mezi nejčastěji zjišťované závady patří zanedbání úklidu, neznačení rozpracovaných pokrmů
a polotovarů a nesoulad provozu se systémem založeným na pravidlech HACCP.
Podněty
Oddělení hygieny výživy zaevidovalo v prvním pololetí roku 2020 celkem 157 podnětů, z toho 47 jich bylo
postoupeno jiným dozorovým orgánům. Téměř čtvrtina podnětů se týkala porušování mimořádných opatření
vyhlášených v době nouzového stavu. Nejčastěji se podněty na stravovací služby týkaly zanedbání úklidu
v provozovně a nespokojeností s kvalitou pokrmů. Na základě přijatých podnětů bylo dosud provedeno
89 kontrol v potravinářských podnicích. V 32 provozovnách byly uděleny finanční sankce v celkové výši 149
500 Kč a v 7 případech byla uložena opatření k odstranění závadného stavu.

Projektové dokumentace
Oddělení hygieny výživy vydalo celkem 262 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím a dalších
143 vyjádření ke stavbám před jejich uvedením do užívání.
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