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Legislativní základ 
• Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. 

– Stravovací služby 
– Došetřování zdravotních potíží z potravin 

• Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
– Dotčený orgán v případě staveb 
– Materiály pro styk s potravinami 

• Zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami  
č. 379/2005 Sb. 
– Kategorie zařízení (kuřácké, nekuřácké…) 
– Dodržování zákazu kouření a zákazu prodeje tabákových 

výrobků a alkoholu mladším osobám 18 let 
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Kontroly 
leden – září 2015 

Provedeno 18025 kontrol, z toho např.: 
 

• 9315 běžný kontrolní plán 
• 2622 celostátní a regionální úkoly 
• 2300 na základě oznámení činnosti 
• 1775 podněty a zdravotní potíže 
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Sankce a opatření 
• Navrženy v souhrnné výši 9 569 900 Kč 
• Uloženo 878 opatření  
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Vzorky 

• Odebráno 3119 vzorků pokrmů 
• 2197 mikrobiologické vyšetření 
• 830 vybrané chemické ukazatele 
• 740 senzorické hodnocení 

• 450 vz. mikrobiologicky nevyhovělo limitům 
• Indikátorové mikroorganismy (provozní hygiena) např: 

• Enterobacter., E. coli, koliformní 

• Patogenní mikroorganismy např: 
• Bacillus cereus, Clostridium perf., Campylobacter, 

stafylokoky (včetně enterotoxinu) 
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Nejčastější závady 
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Očekávaný vývoj 
• Dopad novely zákona o potravinách  

• OOVZ stanovisko - nesouhlas 
• Minimální změny v přístupu 
• Četnost založena na epidemiologickém riziku 
• Priorita v oblasti vnímavých skupin obyvatel 
• Specifické kontrolní akce (viz PAU, nutrice, 

alergeny, lihoviny) 
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Děkuji za pozornost 
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