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Častým důvodem 
uzavření alespoň 
části provozoven 
z hygienických 
důvodů byl loni 
výskyt hlodavců. 
Obdobná situace, 
jak vyplývá z údajů 
internetového 
serveru Potraviny 
na pranýři, který 
zveřejňuje seznam 
podniků postiže-
ných tímto opatře-
ním, je i letos. 

J
ak pro náše noviny uvedl tiskový mluv-
čí SZPI Mgr. Pavel Kopřiva, nejvíce ne-
dostatků inspektoři stejně jako v  letech 
2017, 2016 a  2015 opět zjistili v  seg-

mentu společného stravování: „Inspekce pro-
vedla v  restauracích, bistrech, pivnicích, ba-
rech, cukrárnách a dalších typech provozoven 
společného stravování celkem 14 290 kontrol 
a zjistila zde 3 457 pochybení. Porušení práv-

ních předpisů tak inspektoři zjistili v  každé 
čtvrté kontrolované provozovně. Z  důvodu 
nedodržení správné hygienické praxe inspek-
toři uzavřeli provozovnu na  místě v  celkem 
67 případech. Provozy společného stravování 
představovaly 37,6 % všech uzavřených provo-
zoven.“

Vysoká frekvence případů, kdy nejsou dodr-
žovány legislativní požadavky pro provozování 
potravinářských podniků, tak nadále bohužel 
svědčí o  obecně nižší úrovni znalostí a  o  pro-
blémech s naplňováním základních požadavků 
potravinového práva u  velké části provozova-
telů společného stravování. 

„I přes dílčí meziroční zlepšení zůstávají pro-
vozovny společného stravování segmentem, 
kde inspektoři nejčastěji zjišťují pochybení 
a  jsou nuceni uzavírat provozovny pro nepři-
jatelný hygienický stav ohrožující zdraví spo-
třebitelů. SZPI bude v intenzivních kontrolách 
pokračovat, aby chránila spotřebitele a  napo-
máhala férovému a rovnému tržnímu prostře-
dí,“ zdůrazňuje tiskový mluvčí SZPI.

Častým důvodem uzavření alespoň části pro-
vozoven z hygienických důvodů byl loni výskyt 
hlodavců. Obdobná situace, jak vyplývá z úda-
jů internetového serveru Potraviny na  praný-
ři, který zveřejňuje seznam podniků postiže-
ných tímto opatřením, je i  letos. Od  začátku 
roku do konce května jich už bylo celkem 36.        
V  16 případech se to týkalo restaurací, pro-
vozoven rychlého občerstvení, pivnic a  barů 
a  15 malých obchodů s  potravinami, kde byl 
objeven trus nebo dokonce mrtvoly hlodavců. 
Až na dalších místech byly špína, plíseň nebo 
výskyt mravenců či jiného hmyzu.

Důsledky nejsou v žádném případě pro pro-
vinilce příjemné. Neznamenají jen příslušnou 
pokutu, ale pranýř postihne i jméno příslušné-
ho podniku, což může výrazně ovlivnit i  celé 
další podnikání.

Užitečný i výchovný projekt 
Potraviny na pranýři
Webové stránky Potraviny na pranýři spustila 
SZPI v  roce 2012, aby zde informovala spo-
třebitele o  výsledcích své kontrolní činnosti. 
Od té doby zde zveřejnila podrobné informace 
o 4 600 šaržích nevyhovujících potravin na tu-
zemském trhu, více než 770 provozovnách 
uzavřených pro neakceptovatelný hygienický 
stav, výsledky tematických kontrolních akcí 
a další užitečné informace pro spotřebitele.

Informace ze stránek Potravin na  pranýři 
mohou spotřebitelé získat i  prostřednictvím 
newsletteru, na  účtech na  sociálních sítích 
Facebook, Twitter a Instagram a také prostřed-
nictvím stejnojmenné mobilní aplikace. Ta už 
v roce 2014 zvítězila v anketě Mobilní aplikace 
roku v kategorii „Aplikace pro lepší svět“. Nyní 
byla inovována a rozšířena i na prodejce potra-
vin prostřednictvím internetu, protože i  zde 
bohužel dochází k  situacím, které by mohly 
mít nepříznivý dopad nejen na  peněženku, 
ale i na zdraví kupujících. Inovovaná služba je 
dostupná pro mobilní telefony s OS Android, 
brzy se tak má stát i pro telefony s iOS.

Škodám lze zabránit
Velmi důležitá v  boji proti výskytu hlo-
davců je prevence. Právě ona vytváří prv-
ní a  zároveň nejdůležitější linie ochrany 
i  před infestací hlodavci. Povinnost 
provádění prevence v  rámci vlastních 
možností každého občana je dokonce 
stanovena v  zákoně č. 258/2000 Sb., 
o  ochraně veřejného zdraví. Měla by 
se provádět minimálně dvakrát ročně: 
na  jaře v  době populační exploze hlo-
davců a na podzim, kdy se hlodavci sta-
hují za  teplem a  potravou do  objektů. 
V  rizikových objektech, provozech či 
výrobnách (živočišná výroba, odpadové 
hospodářství, kanalizační sítě) alespoň 
4x ročně a v potravinářských provozech 
a výrobnách měsíčně.

Zejména je potřeba zajistit následu-
jící body: Zamezit pronikání hlodavců 
do  budov, místností a  dalších objektů, 
znemožnit jim přístup k potravě a zabrá-
nit jejich zasídlení a zahnízdění.

Hygienický standard = HACCP
V  provozech, kde je kladen vyšší důraz 
na  dodržování hygienických pravidel, 
je vypracován celý systém ochrany před 
faktory, které by mohly negativně ovlivnit 
kvalitu výrobku ve vztahu ke spotřebiteli. 
Jedná se o  systém HACCP, který je po-
staven na stanovení tzv. kritických bodů 
v průběhu výroby a skladování, případně 
i  dodávek a  distribuce. Tyto body jsou 
pravidelně sledovány, a  tím je zajištěno 
dodržování stanovených hodnot a poža-
davků. Systémem HACCP se v  mnoha 
případech řídí taktéž obory deratizace, 
dezinsekce a  dezinfekce. I  v  provozech, 
kde systém vyžadován není, může být 
HACCP vhodnou platformou pro vysta-
vění kontrolovaného systému deratizace, 
dezinsekce a dezinfekce. Vytvoření a za-
vedení systému HACCP je vyžadováno 
povinně u všech výrobců potravin na zá-
kladě Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dub-
na 2004 o  hygieně potravin. Tento sys-
tém je určen pro všechny potravinářské 
podniky zajišťující výrobu, zpracování 
a distribuci potravin a také pro podniky, 
které svými produkty do  potravinového 
řetězce vstupují (zemědělství, výroba 
obalů, apod.).

HACCP stanovuje, jakým obecným 
způsobem se uskuteční adekvátní bez-
pečnostní opatření k  omezení jakékoliv 
kontaminace potravin nežádoucími mik-
roorganismy, hmyzem a dalšími živočiš-
nými škůdci. Po provedení HACCP a zjiš-
tění potřebných opatření se následně 
mohou naplánovat pravidelné deratizace 
hlodavců, dezinsekce hmyzu a  případně 
i fumigace mikroorganismů.

Odborné programy šité na míru
Samotnou deratizaci, dezinsekci i  des-
infekční opatření lze provést vlastními 
silami. Na trhu je dnes široká škála pro-
středků, které jsou k tomu potřebné. Sta-
čí jen pečlivě prostudovat návody k jejich 
použití. Spolehlivější je ovšem svěřit se 
odborníkům, kteří umí nejenom zakro-
čit při akutní kritické situaci, ale mají 
i  propracované systémy prevence, které 
klientům dokážou uzpůsobit na  míru. 
Patří k  nim i  společnost Askura DDD. 
Její manažer Jan Bartáček k němu a jeho 
fungování říká: „Podniky tuto možnost 
poměrně hodně využívají. A  jak to fun-
guje? Na  začátku je osobní konzultace 
se zákazníkem. Na  základě potřeb zá-
kazníka a  dle posouzení reálného stavu 
ohrožení škůdci následně navrhneme 
opatření: frekvence kontrolních návštěv, 
umístění nástrah/návnad, popřípadě 
různých druhů lapačů apod. Nejen u to-
hoto programu je samozřejmostí veš-

kerá potřebná dokumentace, a  to nejen 
klasickou fyzickou formou. Vše zazna-
menáváme i  do  našeho online systému, 
kam má každý zákazník přístup a je pří-
padně dostupný i  pro kontrolní orgány. 
Jsou v  něm zaznamenány veškeré údaje 
o  návštěvách a  výsledcích pravidelného 
monitoringu, návrhy na  zlepšení, fotky 
jednotlivých nástrah, vyhodnocení účin-
nosti deratizace, dezinsekce a  firemní 
dokumentace v systému HACCP atd. Na-
bízíme dva druhy programů dle individu-
álních potřeb zákazníků, tzn. pravidelná 
měsíční fixní sazba a  variabilní sazba. 
Ve fixní sazbě se neúčtuje za zásahy nad 
rámec předem domluveného DDD servi-
su a  to je pro některé podniky zajímavé 
v  tom, že pak nemusí dlouze promýšlet 
zavolání našeho technika i  při menším 
problému.“
Klient je tak zbaven nejen obav z nevíta-
ných škůdců, kteří by mohli ohrozit jeho 
podnikání nebo dobré jméno společnos-
ti. Nemusí se také starat o  změny, které 
vyvstávají např. vzhledem ke  stále vyš-
ším nárokům na  ekologii, a  má rovněž 
zaručeno, že vždy dostane potřebnou 
radu a pomoc v oblasti DDD. K tomu Jan 
Bartáček uvádí: „Je pravda, že na ekolo-
gii jsou v  našem oboru kladeny čím dál 
tím větší nároky. Dá se ovšem říci, že čím 
je větší prevence, tím je to i  ekologicky 
příznivější. Obecně jsou samozřejmě 
restriktivní zásahy méně ekologické než 
samotná prevence. Poskytujeme zdar-
ma poradenství, ať již e-mailovou či te-
lefonickou formou. Naším zákazníkům 
samozřejmě radíme tak, aby bylo vše 
v pořádku nejen při návštěvě kontrolního 
úřadu, ale aby v běžné každodenní praxi 
vše skutečně fungovalo, tak jak má.“

František Vonderka

Nejúčinnější na škůdce 
je prevence

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SzPi) uskutečnila v roce  
2018 v rámci své kontrolní činnosti 
celkem 43 401 vstupů do provozoven 
potravinářských podniků, provozo-
ven společného stravování, celních 
skladů a internetových obchodů. 
z tohoto počtu inspektoři SzPi 
vykonali 25 067 kontrolních vstupů 
do provozoven maloobchodního pro-
deje, 14 290 vstupů do provozoven 
společného stravování, 5 868 vstupů 
ve výrobě potravin,  1 876 kontrol 
ve velkoskladech, 599 v prvovýrobě, 
1 041 v ostatních místech (např. při 
přepravě, celních skladech apod.).

Vysoká frekvence případů, kdy nejsou 
dodržovány legislativní požadavky pro 
provozování potravinářských podniků, 

tak nadále bohužel svědčí o obecně 
nižší úrovni znalostí a o problémech 

s naplňováním základních požadavků 
potravinového práva

fo
to

: s
h

u
t

t
e

r
st

o
c

k

foto: firemní

Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový 
mluvčí SZPI

Jan Bartáček  - manažer 
ze společnosti Askura DDD
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