Zpráva o výsledcích mimořádné kontrolní akce zaměřené na dodržování
požadavků zákona č. 65/2017 Sb. při celostátní preventivně kontrolní akci
„HAD 2018“

V roce 2018 se pracovnice odboru hygieny výživy KHS Královéhradeckého kraje opět aktivně
zúčastnily kontrolně preventivní akce Policie ČR a Úřadu vlády ČR pod názvem: „Hazard, alkohol a děti
2018“ (HAD), která proběhla ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí,
Celní správou ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a dalšími subjekty ve 3
etapách v termínu 27.8. - 2. 9. 2018, 19. 11 - 25. 11. 2018 a 3. 12 - 9. 12. 2018. Ze strany KHS byla
kontrola zaměřena zejména na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek.
V 1. etapě byly zkontrolovány vybrané provozovny v regionech Hradec Králové a Trutnov, druhá etapa
byla zaměřena na provozovny v regionu Náchod a Jičín. Ve třetí etapě bylo provedeno ověření
dodržování zákona č. 65/2017 Sb. v provozovnách na Rychnovsku a v Hradci Králové.
V rámci Královéhradeckého kraje bylo provedeno celkem 18 kontrol v zařízeních poskytujících
stravovací služby, především s omezeným sortimentem (herny, bary). K povinnostem stanoveným
zákonem č. 65/2017 Sb. byly při kontrolách kontrolujícími poskytovány informace provozovatelům,
resp. osobám přítomným na místě kontroly a zodpovídány jejich dotazy. I přes preventivní varování
(informace v médiích, na webu) bylo porušení zákona č. 65/2017 Sb. zjištěno. Pokuty v celkové výši
8 000 Kč byly uloženy v 7 případech, a to za neoznačení vnitřního prostoru, kde je zakázáno kouření,
grafickou značkou u vstupu „Kouření zakázáno“, za nezajištění textů zákazu prodeje tabákových
výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a za uložení tabákových výrobků v těsném
kontaktu s originálně balenými potravinami. Porušení zákazu kouření ve vnitřním prostoru
stravovacích služeb nebylo zaznamenáno v žádné z kontrolovaných provozoven.
Ve 4 provozovnách byly navíc zjištěny nedostatky v hygieně provozu, za které byly uloženy pokuty ve
výši 12 000,- Kč.
Na celém území České republiky bylo pracovníky krajských hygienických stanic provedeno 360
kontrol. Kontroly probíhaly nejen v prostředí restaurací a barů, ale i v hernách. Výsledky potvrdily, že
i přes preventivní varování provozovatelů došlo ve 119 případech k porušení zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, což představuje nárůst o 9 % ve srovnání
s rokem 2017. V roce 2018 nejčastěji provozovatel stravovacích služeb neoznačil vnitřní prostor, kde je
zakázáno kouření, viditelnou grafickou značkou u vstupu „Kouření zakázáno“.
Kompletní výsledky viz Výsledky celostátní preventivní akce „Hazard, alkohol a děti 2018 .
Zdroj: MZČR
Odbor HVPBU

