KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

čj.: KHSUL 42767/2015

khsuese5a03d

PROTOKOL o kontrole
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých
životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:
§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a
potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, § 14 odst. 1 písm. a zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):
MUDr. Kateřina Kreutzerová, č. služebního průkazu 0205
Alena Vokůrková, č.služebního průkazu 0116
Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):
MUDr. Kateřina Kreutzerová
Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu,
název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a
důvod jejich přizvání:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem
místa):

Školní jídelna při Mateřské škole, Křižíkova 2757, 407 47 Varnsdorf
4. Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, 407 47 Varnsdorf , IČ
72742259
podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i
obchodní firma) :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Osoby přítomné na místě kontroly:
kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu
§ 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

Irena Nekvindová, 21.1.1961, Poštovní 2789, 407 47 Varnsdorf – vedoucí stravování
č.ŘP: EJ 450872
TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

6. Kontrola zahájena dne:

16.10. 2015

v 10:45 hodin.

úkonem: předložením služebního průkazu kontrolované/povinné osobě přítomné na místě kontroly
7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čl. 28 nařízení (EU) č.
882/2004:
Plnění povinností stanovených v nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení ES č. 852/2004“),
v nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení ES č.
178/2002“), v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000Sb.“) a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména
vyhl. MZČR č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č.
137/2004Sb.“), v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o
potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení ES č. 1169/2011“)a v § 9a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „§9a zák. č. 110/1997Sb.“).

8. Vzorky odebrány: ne

ano (č. protokolu o odběru vzorků)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato
osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou
věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí,
pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek
splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle
§ 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech
upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
šetření na místě
den jeho provedení:

16.10.2015

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:
Školní jídelna při MŠ se nachází v přízemí budovy MŠ. V kuchyni pracuje jedna hlavní kuchařka,
pomocná kuchařka a vedoucí stravování. K dispozici je kuchyně, sklad suchých potravin, místnost
pro chladící a mrazící zařízení, chladící box, bramborárna, hygienické zázemí pro pracovnice
kuchyně (šatna, 1 WC, 1 umyvadlo, 1 sprchový kout). Kontrola byla provedena v uvedených
prostorách školní jídelny.
Školní jídelna má kapacitu 75 jídel a zajišťuje stravu pro děti a zaměstnance MŠ (svačinka, oběd a
svačinka). Při dnešní kontrole byla připravována strava pro 26 dětí a 8 dospělých, byla vydávána
svačinka (chléb s krůtí pomazánkou, bílá káva, čaj, ovoce) a připravován oběd (polévka
s masovými noky, milánské špagety) a odpolední svačinka (tmavý rohlík, sýr, šunkový salám,
hruška, čaj). Pitný režim je zajištěn po celý den (čaj, voda)
1)
Povinnost mít u sebe zdravotní průkaz - dle § 20 písm.c/ zákona č. 258/2000 Sb. - nebyla
zjištěna závada, neboť paní kuchařky předložily zdravotní průkazy.
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2)
Osobní hygiena personálu – dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola I a VIII
nařízení ES č. 852/2004, § 20 a § 21 zákona č. 258/2000Sb. a § 50 vyhl. č. 137/2004 Sb. - nebyly
zjištěny závady.
Při kontrole nebyly k osobní hygieně zaměstnanců připomínky, zaměstnanci měli vhodný čistý
pracovní oděv, včetně pokrývky hlavy a pracovní obuvi. U umyvadla na mytí rukou byly k
dispozici prostředky na mytí a hygienické osoušení rukou.
3)
Provozní hygiena, kouření personálu v potravinářském provozu a požadavky na zařízení dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola I a V nařízení ES č. 852/2004, § 20 a § 21
zákona č. 258/2000Sb. a § 49 vyhl. č. 137/2004 Sb. – nebyly zjištěny závady.
Při kontrole bylo zjištěno, že pracovní plochy v kuchyni, povrchy chladícího zařízení a nástroje
uložené pod pracovními stoly, bílé nádobí, příbory a omyvatelné povrchy a podlahy, včetně zákoutí
jsou udržovány v řádném stavu a jsou snadno čistitelné (včetně skladu potravin). V provozovně
nebyly zjištěny známky kouření.
4)
Zásobování pitnou vodou - dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola VII
nařízení ES č. 852/2004 a § 20 a § 21 zákona č. 258/2000Sb. – nebyly zjištěny závady.
Objekt je napojen na veřejný vodovod, u dřezů a umyvadel tekla teplá voda.
5)
Stavebně technický stav - dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola I, II
nařízení ES č. 852/2004 – nebyly zjištěny závady.
Kontrolou bylo zjištěno, že plochy stěn a podlahy jsou udržovány v řádném stavu. Podlahy jsou
snadno čistitelné. Na stropech nedochází k hromadění nečistot ani kondenzaci. Povrchy, které
přicházejí do styku s potravinami jsou udržovány v řádném stavu. Dveře snadno čistitelné. Okna,
kterými je prováděno větrání, jsou opatřena sítěmi proti hmyzu a jsou snadno ovladatelná z úrovně
podlahy. V kuchyni se nachází 1 umyvadlo s tekoucí teplou vodou, mýdlem a ručníkem a dva
nerezové dvoudřezy, jedna výlevka. Nad varnou plochou je nucený odtah par. Zaměstnanci mají
k dispozici šatnu vybavenou šatními skříňkami s odděleným uložením pracovního a civilního
oděvu. Součástí šatny je 1 WC kabina, 1 umyvadlo a sprchová kabina.
6)
Skladovací podmínky potravin – dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola I,
V, a IX nařízení ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny závady.
Kontrolou bylo zjištěno, že potraviny jsou skladovány odděleně dle sortimentu a při teplotách
stanovených výrobcem. Chladící a mrazící zařízení jsou vybavena teploměry k monitorování
teploty. V kombinovaném mrazícím zařízením – v době kontroly uloženy v chladícím zařízení
mléčné a mlékárenské výrobky, v mrazícím zařízení uložena mražená drůbeží stehna. Potraviny
bez zvláštních nároků na skladování uloženy přehledně a dle druhu na regálech v suchém skladu.
Byla provedena kontrola skladovací teploty digitálním vpichovým teploměrem typ 106, kalibrační
list 1033-KL-50647-15 ze dne 2.9.2015. Naměřené teploty : v chladícím zařízení +10°C a
v mrazícím zařízení -14°C. V chladícím boxu byla naměřená teplota +3°C.
7)
Manipulace a křížení činností - dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola IX
nařízení ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. – nebyly zjištěny nedostatky.
Při kontrole bylo zjištěno, že pracovní plochy a úseky (hrubá přípravna) jsou oddělené. Vyčleněna
plocha i nože a ostatní náčiní pro manipulaci se syrovými vejci a syrovým masem. Pracovní plochy
v době kontroly volné, probíhá příprava oběda na sporáku, pracovní plochy čisté a neporušené.
Křížení činností v době kontroly neprokázáno.
8)
Technologický postup - dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola IX a XI
nařízení ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny závady.
Při kontrole bylo zjištěno, že suroviny jsou ukládány při vhodných podmínkách. Na všech stupních
výroby jsou potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci. Je dodržován požadavek na to, aby
nebyl chladící řetězec přerušen. Rozmrazování potravin probíhá v chladícím zařízení.
9)
Přeprava a rozvoz pokrmů – dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola IV
nařízení ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny závady.
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10)
Doklady k sanitaci a DDD – dle dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola IX
nařízení ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny závady.
11)
Manipulace s odpady - dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola VI nařízení
ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny závady.
Při kontrole bylo zjištěno, že nádoby na odpad jsou z omyvatelného snadno udržovatelného
materiálu s krytím. Materiál nádob na odpad umožňuje sanitaci dezinfekčními prostředky. V době
kontroly odpadní nádoby čisté, odpad vynášen průběžně pracovníky kuchyně do kontejneru.
12)
Výskyt hmyzu a hlodavců - dle kapitoly II článek 4 odstavec 2 a Přílohy II kapitola I, VI a
IX nařízení ES č. 852/2004 a § 24 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny závady.
Při kontrole bylo zjištěno, že jsou zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců a je zamezen
přístup zvířat do míst, kde jsou potraviny připravovány nebo skladovány.
13)
Podávání pokrmů ze syrového masa a vajec - dle čl. 14 nařízení ES č. 178/2002 a § 24 odst.
1 zákona č. 258/2000 Sb. - nebylo zjištěno.
14)
Doklady o původu potravin - dle čl. 14 a 18 nařízení ES č. 178/2002 a § 24 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb. – nebyly zjištěny nedostatky.
Při kontrole byly předloženy nabývací doklady na potraviny, např. MASO – UZENINY Varnsdorf
s. r. o., Východní 1360, Varnsdorf , IČ 03553264, Zelenina – Batlička s. r. o., Hrubý Rohovec,
Turnov, IČ 01653121, Mléčné výrobky – Polabské mlékárny a. s., Dr.Kryšpína 510, Poděbrady,
IČ 45148678.
15)
Smyslově narušené pokrmy - dle čl. 14 nařízení ES č. 178/2002, § 24 odst. 1 zákona č.
258/2000 Sb. a § 11 zákona č. 110/1997Sb. – nebyly zjištěny.
16)
Datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti - dle čl. 14 nařízení ES č. 178/2002, § 24
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 10 zákona č. 110/1997Sb. – nebyly zjištěny nedostatky.
Při kontrole nebyly zjištěny potraviny s překročenou dobou použitelnosti ani minimální
trvanlivosti. Byla provedena namátková kontrola potravin uložených ve skladu potravin, chladících
a mrazících zařízeních, např. fazole s datem spotřeby 4.5.2016, polotučné mléko s datem spotřeby
20.10.2016, křupinky VIVA CHOCO BALLS s datem spotřeby 29.01.2017, koření – majoránka
drhnutá s datem spotřeby 22.7.2018, máslo RAMA s datem spotřeby 13.12.2015, mražená drůbeží
stehna s datem spotřeby 22.3.2016.
17)
Uvádění pokrmů do oběhu - dle čl. 14 a čl. 18 nařízení ES č. 178/2002, § 24 odst. 1
zákona č. 258/2000 Sb., § 10 a § 11 zákona č. 110/1997Sb. a §25 a § 37 vyhl. č. 1372004Sb. –
nebyly zjištěny nedostatky.
V době kontroly je připravován oběd (polévka s masovými noky a milánské špagety), který bude
vydáván 11:30 hodin.
18)
Kontrola zavedení a dodržování kontrolních postupů ( HACCP) - dle kapitoly II čl. 5
nařízení ES č.852/2004 – nebyly zjištěny nedostatky.
Při kontrole bylo zjištěno, že nepřetržitý postup založený na zásadách HACCP je na provozovně
vypracován a dodržován. Kritické kontrolní body jsou na základě provedené analýzy definovány,
jsou stanoveny kritické limity. Sledování kritických bodů je prováděno a ověřováno, nápravná
opatření jsou stanovena. Písemný manuál byl předložen včetně evidence teplot pokrmů, evidence
úklidu, kontroly data spotřeby, teploty v lednicích a školení zaměstnanců kuchyně.
19)
Školení osob činných ve stravovacích službách – dle kapitoly II čl. 5 a Přílohy II kapitola
XII nařízení ES č.852/2004 a § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. – nebyly zjištěny nedostatky.
Školení zaměstnanců probíhá minimálně 1x za rok, v případě potřeby častěji.
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20) Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech - dle nařízení ES č. 1169/2011 a v §
9a) zákona č. 110/1997 Sb. – nebyly zjištěny nedostatky.
Při kontrole předložen jídelníček s vyznačením informace o výskytu alergenů a přiloženým
seznamem typů alergenů. Jídelníček vyvěšen v šatně dětí.
Nedostatky nebyly zjištěny.
11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci
nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu: NE
Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě
do:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. Poučení:
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může
kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu
zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
b) Při postupu podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu
zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve
lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být
zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním
zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 20.10.2015

v 12:00 hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 5 stránek + 1 příloha
Protokol byl vyhotoven ve
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stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:
MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Otisk úředního razítka

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:
a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly………………./uvedenou výše
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.
Dne ………….. v …….. hodin
………………………………………………………

v bodu 5.:

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly …………………./uvedenou výše v bodu 5., které byl
protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o
kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.
Dne ………….. v …….. hodin
………………………………………………………
5

