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V Praze dne 21. 9. 2012 

 

Výsledky mimořádné kontrolní akce zaměřené na kontrolu alkoholických nápojů v provozovnách 

stravovacích služeb na území hl. m. Prahy v souvislosti s výskytem otrav spotřebitelů 

methylalkoholem  

 

Od 19. 9. do 20. 9. 2012 byly na území hlavního města Prahy provedeny pracovníky Hygienické stanice 

hlavního města Prahy kontroly ve 123 provozovnách stravovacích služeb (restaurace, bistra, herny, bary, 

kasina), a to i v odpoledních a večerních hodinách. Kontroly byly zaměřeny na kontrolu mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2012, dále na kontrolu značení a kontrolních pásek 

(kolků) a na kontrolu původu alkoholických nápojů (nabývacích dokladů). V rámci těchto kontrol byly 

kontrolovány i provozovny stravovacích služeb v tržnici SAPA na Praze 4.  

V jednom případě bylo kontrolováno dodržování mimořádného opatření, jehož porušení bylo zjištěné          

v nočních hodinách Policií ČR a předané HS HMP úředním záznamem (vystavování alkoholu). Porušení 

mimořádného opatření pracovníky HS HMP zjištěno nebylo, kontrola bude opakována. Živnostenským 

úřadem MČ Praha 1 byl předán podnět na internetovou nabídku porušující pravidla mimořádného 

opatření, šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce  tuto informaci nepotvrdilo. 

Kontrolami nebylo zjištěno nedodržování mimořádného opatření, ani nebyl zjištěn výskyt podezřelého 

alkoholu, v ojedinělých případech chybějící nabývací doklady budou doloženy do 24 hodin. 

 

Pracovníci v terénu se tentokrát nesetkali s verbální agresivitou  provozovatelů, ale provozovatelé jsou      

v některých lokalitách vystaveni tlaku a požadavkům občanů především z Ukrajiny, kteří se alkoholu, 

jehož prodej je zakázán, domáhají nevybíravým způsobem. O častější kontrolu takovýchto lokalit bude 

požádána PČR. 

 

Opět přibylo dotazů spotřebitelů na možnost vyšetření alkoholu z domácnosti. 

 

Kontroly budou probíhat i nadále.  

 

MUDr. Hana Kunstovná                                                                                                                                        

vedoucí odboru hygieny výživy                                                                                                                                                    

a předmětů běžného užívání 


