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Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, elektronická podatelna: khscb@khscb.cz, ID datové schránky:  agzai3c 
 

Čj.:  KHSJC 14327/2020/HDM.CB-CK-PT-ST 

 

PROTOKOL o kontrole  

 
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva 

a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků 

na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, 

(ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 

nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 

2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 

a (ES) č.  882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES 

a  97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), 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: na základě § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,    

   o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 
 

 

  

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):  Mgr. Romana Fürstová, sl. průkaz č. 0242 

                                                                                     Bc. Terezie Jelínková, sl. průkaz č. 0272 
 

 

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): Mgr. Romana Fürstová, sl. průkaz č. 0242 
 

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:  
    --- 

 

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

    Školní jídelna-výdejna při ZŠ Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, Boršov nad Vltavou 

4. Kontrolovaná osoba: 
 

 právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČ):  

 Základní škola Boršov nad Vltavou, sídlo: Poříčská 180, 373 82 Boršov n. Vltavou 

IČ 750 00 466  

 

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ, popř. i obchodní 

firma):  
 

--- 
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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, totožnost ověřena dle:):   
Mgr. Eva Hnudová – ředitelka ZŠ, datum narození 27. 2. 1965. trv. bydliště Čéčova 636/54, České 

Budějovice 
totožnost ověřena dle: OP č. 207771303 

 

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

písm. a) kontrolního řádu, totožnost ověřena dle):  
--- 

 
 

6. Kontrola zahájena dne:  26. 5. 2020   v 10:01 hodin. 
       

úkonem: předložením služebních průkazů na místě kontroly osobě shora uvedené.  

 
 

   

7. Předmět kontroly a popř. důvod neplánované kontroly podle čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení 

(EU) č. 625/2017:         
Státní zdravotní dozor 

Kontrola zaměřena na provoz ŠJ-V při ZŠ v době pandemie Covid 19. 

Plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES Nařízení č. 852/2004 o hygieně 

potravin, Nařízení ES č.178/2002, Nařízení ES č. 1169/2011 EU – Informovanost o označování 

alergenů, plnění povinností daných § 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláška č.137/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 602/2006Sb. v platném znění 
 

 

 

8. Použitá kontrolní metoda podle čl. 14 nařízení (EU) č. 625/2017: 

Kontrola hygienických podmínek v prostorách provozovatele. 

Posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a postupů    

založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). 

Přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů. 

Rozhovory s provozovateli a jejich pracovníky. 

Veškeré další činnosti potřebné ke zjištění případů nesouladu. 
 

 

9. Vzorky odebrány:         ne 

 

 

10. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:  

      

      Kontrola data spotřeby uchovávaných potravin. 

den jeho provedení: 26. 5. 2020 
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11. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:  

 

 Kontrola provozu proběhla dle metodiky vydané MŠMT ze dne 30. 4. 2020.  
 

Pracovnice ŠJ-V vydávají dětem jídlo s pitím i s příbory. Před zahájením stravováním si každé dítě 

umyje ruce. Pracovnice ŠJ-V používají jednorázové rukavice a k úklidu je využívána dezinfekce 

s virucidním účinkem. Suroviny jsou uchovávány dle pokynů výrobce, spotřební lhůty dodržovány. 

Chladící zařízení vybaveny teploměry, teplota sledována. ŠJ-V vybavena vodovodní lázní, 

konvektomatem, dvojdřezem, úklidovou komorou s výlevkou, zázemím pro pracovnice ŠJ-V. 

Pracovnice školní jídelny – výdejny používají jednorázové rukavice. Strava dovážena ze ŠJ při MŠ 

Boršov nad Vltavou v termoportech a gastronádobách v autem k tomuto účelu určenému. 

 

Kontrolovaná osoba byla vyrozuměna o tom, že protokol bude zaslán datovou schránkou. 

 

 

 

12. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci    

nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu: 
 

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: 
--- 

 

 

13. Poučení: 
 

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může 

kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 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. 

 

 

 

14. Protokol vyhotoven dne:   27. 5. 2020       v 10:30  hodin. 
 

 

15. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3 

 

 

Protokol byl vyhotoven ve  2  stejnopisech. 

 

 

 

16. Podpisy kontrolujících: 
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