Zpráva o činnosti oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně za 1. pololetí roku 2021

Kontroly
Kontrolní pracovníci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně provedli v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 celkem 426 kontrol v potravinářských podnicích (Graf
č. 1).
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Graf č. 1: Zastoupení kontrol v jednotlivých typech potravinářských podniků

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2019 je počet kontrol zhruba třetinový. Tento stav je způsoben
mimořádnými opatřeními, která výrazně omezila činnost provozoven stravovacích služeb v průběhu pandemie
onemocnění COVID-19, a zároveň zapojením všech kolegyň z oddělení hygieny výživy na trasování v systému
Chytré karantény.
Sankce a opatření
Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v prvním pololetí roku 2021 uloženo 36
finančních sankcí v celkové výši 138 000 Kč. V 6 případech byla pracovnicemi oddělení hygieny výživy uložena
opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou (3x nařízení sanitace, 2x 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 2021 celkem 143 podnětů, z toho 49 jich bylo
postoupeno jiným dozorovým orgánům. Téměř polovina podnětů se týkala porušování mimořádných opatření
vyhlášených v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Nejčastěji se podněty na stravovací služby
týkaly zanedbání úklidu v provozovně a nespokojeností s kvalitou pokrmů.
Projektové dokumentace
Oddělení hygieny výživy vydalo celkem 261 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím a dalších
149 vyjádření ke stavbám před jejich uvedením do užívání.

Zpracoval: Ing. Milan Šles, ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
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