Výsledky kontrol provozoven občerstvení při jednorázových akcích 2018

Tak jako každoročně, i v roce 2018 se pracovnice KHS Královéhradeckého kraje v rámci regionálního
úkolu zaměřily na kontroly stánkového prodeje občerstvení v rámci jednorázových akcí.
Při kontrolách bylo ověřováno plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména
vybavení stánků, ochrana potravin před možnou kontaminací, skladování surovin a vlastních pokrmů,
zajištění sledovatelnosti a značení potravin a produktů, nakládání s odpady, zajištění pitné vody, mytí
rukou, dodržování zásad provozní a osobní hygieny, dostupnost informací o obsahu alergenů
v podávaných pokrmech a nápojích.
Celkem bylo v rámci 5 akcí zkontrolováno 47 stánků s občerstvením (klasické plátěné nebo upravené
mobilní přívěsy). Na 3 akcích kontroly proběhly ve spolupráci s pracovníky České obchodní inspekce.
Mezi nejčastější závady, které se v některých provozovnách objevily, patří chybějící nebo neúplné
postupy založené na zásadách HACCP, nezajištění skladovacích podmínek potravin a úchovy pokrmů,
neoznačení polotovarů a složek pokrmů, nedostatečné vybavení, nezajištění odpovídajících podmínek
pro čištění potravin a mytí rukou.
Za zjištěné nedostatky byly v 11 provozovnách uloženy pokuty v celkové výši 24500,- Kč
a 1 napomenutí. Odpovědnými osobami byla na místě provedena opatření a závady provozního
charakteru okamžitě po zjištění napraveny.
Přehled výsledků kontrol na jednotlivých akcích:
BRUTAL ASSAULT v Jaroměři – Josefově
Společná dozorová akce KHS a ČOI v rámci hudebního festivalu proběhla dne 10. 8. 2018. Pracovníky
KHS bylo provedeno celkem 16 kontrol ve stáncích s občerstvením. Nejčastěji zjišťované nedostatky:
nedodržování skladovacích podmínek potravin a pokrmů, nezajištění odpovídajících podmínek pro
čištění potravin, nevytvoření a nezavedení postupů založených na principu HACCP pro vykonávanou
činnost. Pochybení byla řešena s odpovědnými osobami, které provedly opatření k odstranění závad.
V 1 případě bylo uloženo napomenutí, ve 4 případech pokuta v celkové výši 10 500,- Kč.
HIP HOP KEMP v Hradci Králové
Kontrolní akce společně s ČOI v rámci hudebního festivalu HIP HOP KEMP 2018 byla realizována
23. 8. 2018. KHS zkontrolovala 16 stánků s občerstvením. Zjištěné nedostatky: chybějící nebo neúplné
postupy založené na zásadách HACCP, nezajištění skladovacích podmínek potravin, neoznačení
polotovarů a složek pokrmů, nezajištění podmínek pro mytí rukou a čištění potravin. Nedostatky byly
řešeny na místě s odpovědnými osobami, za porušení povinností byly ve 3 případech uloženy finanční
sankce v celkové výši 9000,- Kč.
JIČÍN MĚSTO POHÁDKY
Společná dozorová akce KHS a ČOI v rámci hudebního festivalu proběhla dne 13. 9. 2018. Bylo
provedeno 10 kontrol ve stáncích s občerstvením. Závady byly zjištěny ve 2 provozovnách a týkaly se
skladování potravin a nedostatečného vybavení vzhledem k rozsahu činnosti. Nedostatky byly na místě
řešeny s odpovědnými osobami, byly uloženy 2 pokuty v celkové výši 4000,- Kč.

PORCINKULE OPOČNO a POUŤ DOBRUŠKA
Provedeno celkem 5 kontrol, závady zjištěny v 1 provozovně. Za nedodržení skladovacích podmínek
potravin byla uložena pokuta ve výši 1000,- Kč.
Lze konstatovat, že většina provozovatelů občerstvení (77%) měla své provozovny v pořádku,
dodržovala správnou výrobní a hygienickou praxi a zásady osobní a provozní hygieny. K dispozici byly
zásobníky s vodou, prostředky na mytí a jednorázové osušení rukou, nabývací doklady, potraviny byly
správně skladovány, spotřební lhůty nepřekročeny, vybavení provozoven, čistota náčiní, nádobí
a pracovních ploch byly na požadované úrovni. Nicméně jsou stále odhalovány provozovny, ve kterých
požadavky nejsou plněny, správná výrobní a hygienická praxe není dodržována. Zejména v letních
měsících, kdy teploty dosahují vysokých hodnot a riziko možnosti pomnožení mikroorganismů
v pokrmech a potravinách je zvýšené, je dodržování správné praxe vysoce důležité. Proto
i v následujícím období budou kontroly stánků s občerstvením zařazeny do plánu kontrol.
Odbor HVPBU

