
KRAJsKA HYGlENlcKA sTANlcE
KARLOVARSKEHO KRAJE SE SlDLEM V KARLOVYCH VARECH

adresa| ZáVodní 94, 360 21 Ka ovy valy, te|:355 328 311, e,mailisekletariat@khskv,cz, lDl3jai32

Čj, KHSKV 0931 3/2o2olHDM/Hac _ s5

PROTOKOL o kontrole
pořižený z kontroly Vykonané pode zákona é 25512012 sb.. o kontrole (kontrolni řád) a pode §88zákona
č 25a2a0o sb o ochrané Veře]ného zdravl a o změně některých souvise]icích zákonú. Ve znění pozdě]šich
piedplsu (dá e ]en zákon 258")

1. Pravomoc k vÝkonu kontrolv: § 82 odst 2 pisrn b)zákona č 258

2. Kontroluiíci 0meno piijmenl č s Užebniho píukazu)

Jana Háčková, č s Užebniho průkazu 0003 te] 355 328 271 .602 574 496 emai ia!3_!_a.qB9yq@!i§!y!z
Helena LátoVá. č služebního prúkazu: 0009 tel 355 328 271 emai] he ena latova@khskv cz
Vedouci kontlolni skup ny .]ana Háčková

3. Misto kontro|v (ze specjfkoval ze]mena názvem a adíesou provozov.y nebo ] nym přesnym pop s€m mlsla):

tetní tábor U obce KoVÁŘoV u Čichalova (21.07. - 07.08. 2o2o)

4. Kontrolovaná osoba:

práVnická osoba (ob.hodnl níma/nazev s d o lčo)
Název: Wakantopa - w kruhu, z.s., práVn] forma spo ek
sid|o Kostincova 360/20b, Hradiště,326 00 Plzeň
lčo 26584824

5. osobv přitomné na mistě kontrolv:

kontrolovaná osoba |.eno a piiFen fyzcké osoby podnkallcl/lmeno a pi]meni datlm naíozen]. adíesa tfoa]ého bydišlě
óéná/čenú šiátUtáíniho or9ánU opráVněnélro]opráVněnýclr ]ednal za práVnlckoU osobu č slo dok adu loIožnosl )

Jméno a přijmeni Peir lvlerxbauer
čiso dokladu toložnosli loiožnos1 ověřena na mislě
Datlnr narožéni 14 7 1967
Adresa tívalého bydlišlé Koslincova 360/20a. P2eň Hlad šlě
FUnkce H avníVedouc

Výše uvedená osoba by a povéiena na zák]adé plné inoc ze dne k VykonáníVšech pravnich úkonŮ
spojených se slainj,n zdravotn m dozolem Vykonanym olgánem ochrany VeieJného zc]ravi Včeině pievzeti píolokolu

povinná osoba 1vztan re koniíólóVane ósobé Ve smys U § 5 ódsl 2 plsmeno a)koniío niho iádu óiso dókládU totožnosli)

č slo dokad! lotožnosti :

Adresa trua ého byd išlě
Funkce, vztah ke kontrc ované osobě

6. Kontrola zaháiéna dne: a4 07 2o2o ý hodin
úkonem: před oženirn služebniho průkazu
7. Předmět kontroly:

Konlroa plnénipov]nnostistánóVenych zákonemč 258/2000 sb. o óchrané Veřejného zdravi Ve znénipózdějšich píedpisú (dáleien,zákoi
258') zákonem Č ]]0/1997sb o potravinách á tabákóVých výrobcichaozměnénéklerých souvseJicich zákonů vé ziéii pozdéjšich
piedp|su (dá e ]en zákon ] 10 ) vyh áškóU č 106/2001 sb o hyq enických póžádavcich na zolavováci ak@ pro dět Ve znéni pozdějšich
piedp]su (dáe ]en Vyh| ]06 ) VyháškóU č ]37/2004 sb o hygénckýóh požadavcich ná štíavóVáóislužby a o zásadách osobni a
píóvoznl hyg€ny pi Člnnosleóh épdemlologcky záýážných Vez.ěnl pozdě]šich piedpsU (dále ]en Vyh 137 ) á vyhláškouč 252l2oo4
sb. klerou se stánóVi hygienlcke póŽádávkyiapnno!ateplouVodUáčetnóslaíozsahkon|royptnévody ve z.ěnipozdéJšich předpisú

staana:
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8. Vzorkv odebřánv: NE

9, Posledni kontíolni úkon předch!zqi!9i!y_!_9!9y9 9 kontro|a dokumentace

denieho provedeni: a4 07 2a20

í0. kontrolni ziištění věetně uvédeni podkladů. zé kterých vvcházi:
Byla pořizena fotodokumentace : ANo
PředloŽené doklady (nepi po]eny k proloko U o konlrole) dle píotoko U n že v bodě 10 3

,]01 Zotavovaciakce byla řádně nah ášena
Akce probihá V terminu od 21 07 - 07 08 za účastl

1a2 Zotavovaci akce se koná opakovaně. ubyiováni dětí ]e za]ištěno V tee - pee a zubřikách, součásti
zák adny je zastřešený hlaVni stan/dřevostaVba Ve kieré se nacházi kuchyň a Jide na

Účastnic letni détské rekreace opouštěJi / neopoušté]i táborovou zákadnu za účelem Výetů příp
kaín

'0 ] Ko-,ío n Ť" oígán_ by / p'edloženy

. zvýšená teplota, kaše dušnost. boest v krku, ztráta chut a čichu atd.) a ve 14 kaendářnich dnech
před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do stykU s fyzickou osobou nemocnou infekčniTn
onemocněnim nebo podezře oU z |ákazy a mu nebyo nařízeno karanténní opatřeni neporušen

§ 9 od§t 1 pism b) c) zákona 258

. Dosudkv o zdravotni zpusob]losti ditěte k účasti na zotavovaci akci vydané reglstru]icim
poskytovateleíi zdravotnich služeb Voboru práklcké lékařstvi pro dět a dorost Tento poskytovate]
zdravotnich služeb V posudku dále uvedl že se ditě podrobllo stanovenýí] pravide ným očkováním
nebo má dokad že ]e protl nákaze imunni nebo že se nemúže očkováni podrobrt pro řValou
kontraind kéc - nepor!šen § 9 odst 3 zákona 258

. oosudkv o zdravotni zpusobiosti fvz]ckÝch osob člnných na zotavovaci akc ]ako dozor nebo
zdravotnik, Zdravotni zpusob ost posuzuie a posudek VydáVán registrujici poskylovatel služeb V oboru
Všeobecné praktické lókařstvi Tenio oosudek má patnost2 rokvod data Vvsiavení pokud běhemtéto
doby nedoš o ke změně zdravotni zpusob]losl íyzické osoby - neporušen § ]0 zákona 258

. pi§emné proh]ášeni žedospéláosoba kteráse ůčastni letni dětské íekíeace ne]evíznámky akutního
onemocněni (například horečka, píůiem. zvýšená tepota kašel dušnost, bolest V kíku, ztíáta chuti a
čichu atd ) a Ve 14 ka endáiních dnech před odježdem na zotavovaci akci nepřiš o do styku s ryzickou
osobou nemocnou lnfekčnim onemocněnim nebo podezře|ou z f,ákazy ani mu nebylo nařizeno
kaíanténni opalřeni (doporučeni Vzh edem k eprdemio|og cké sltuaci)

. zdravotni deník - záznamy ]sou vedeny v pisemné podobě (o zdravotnim stavu ditěte na zotavovaci
akc jsou poskončeni akce rodiče nforrnováni) - neporušen § T 1 odst 1 písm e), f) zákona258

. doklad o způsob losh vvkonávai na zotavovaci akc zdravotnika nepoíušen § 11 odst 1 písm a)
zákona 258

Ve ld,ávoIr cré- den,rU -,/edeno poía-e-|

Běhern Zotavovaci akce ke dni kontro y byl / nebyl zaznamenán Vážný úraz (popis)

KARLOVARSKÉHO KRAJE
adresa| záVodní 94, 360 21 Karlovy Valy,

V KARLOVÝCH VARECH
e-mail:sekretaíiat@khskV.cz, lD:t3ja132

sE síDLEM
tel|355 328 311,

dětl Ve Věku 7 - 15 let a ,,.,., , dospělých

skana:



KRAJsKA HYGlENlcKA sTANlcE
KARLOVARSKÉHO KRAJE

adresa: závodní 94, 360 21 Karlovy Vary,
sE siDLEM

tel:355 328 311,
V KARLOVÝCH VARECH

e-mail:sekletariat@khskv,cz, lDl3jai32
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Lékárnička 1, pornoci byla řádně Vybavena - nepoíušen § 11 odst 1 pism d)
zákana 258

Pro přípád izoacea ošetřeni nemocného je Vyčleněn sian de § 8 odst 2 zákona 25B Ve spoiení s § 3
odst 6 Vyh 106 Vpřipadě zéVažné nemoci le ditě posláno domů - na zavo]áni si pro néJ přijedou
íod če

10,5

A. ljbytovací provoz:

10 6 Základf,a Iáboft se nacházi u obce KoVářoV ce|ý ob]ekt ]e zásoben dovozem pitné Vodyz Veřejného
zdro]e (W Č]chalov hospoda) V bareech určených prostyks pitnou Vodou - neporušen § 8 odst. 4
zákona 25B.

Na pozemku na kterérn ]e základna umistěna Vede přistupová cesia - neporušen § 8 odst 2 zákona
258 Ve spo]eni s § 2 Vyhl 106

Děh lsou ubytovány oddě eně dle poh avi Ve stanech ce kem je k dispozic22 sla|ú Prostory pro spaní
]sou suché s přirozeným osvětlenim a Větránim s|e]ně láko píostory pro uloženi osobnich Věci
neporušen požadavek 8 odst 2 zákona 258 Ve spojenis § 3 odsl 2 Vyh] 106

Dět s Vozi zdornova spaci pytle karmatky, dekya po šláře Náhradní čisté ožní prádlo je k dispozic
a]e sk|adováno tak aby nešo k]eho znéčištěni Nepoí!šen § 8 odst 2 Zákona 258 Ve spojeni s§4
odst, 3 Vyh1 106

V píUběhu zotavovaci akce se každý den íáno provádi úk d Všech stanu a dále průběžně béhem dne
de rozpisu služeb ůk d Všech prostor Dět neprovádě]i anl se nepodili na úkidu záchodú Neporušen
§ 8 odsi 2 žákona 258 Ve spo]eni s § 4 odst 5 Vyh 106

KomUnálni odpadjetiiděn a odvážen na sběrný dVtrr třiděného odpadu PeVné odpady jsou ukládány
do LržaViraielných nádob (snadno dezinilkoVatelných) či jednorázoVých plastových obalŮ, odpady
neisou skladovány V píostoíU, kde se rnan p|]luje § potravinam] Neporušen § 8 odst, 2 zákona 258
Ve spo]eni § 6 VVh ']06 Komunálni odpad ie odvážen do sběrného dvoía Žlutce

Hyg enické Zázemi na zotavovaci akcl musi byt VybaVeno min 1 umyvad em / Výtokovým kohouiem na
5 dětj, na 30 děti '1 sprchova ružlce na 15 děti 1 záchod de § 8 odst 2 zákona 258 Ve spoieni
§ 3 odst 4. 5 Vyh 106

Zjlštění: pío ce kový počel děti je / jsou k dispozici
16 Výtokových kohoutú
6 záchody 2. sprchové íúžice

očista těla V tep é Vodě se provádi 1x za 2 dny dále d e potřeby
V b izkost záchodú ]e zajštěna možnost mytí íUkou V tekouci Vodě neporušen
§ 8 odst 2 zákona 258 Ve spo]eni s § 3 odst 5 Vyhl 106

l\/isto pro myti ruko! je / neni Vybaveno mýdlem a jednorázovýrni ručniky nebo dez níekčnim
připravkern s Vlrucdnim úč nkém hakud neni dopo.úči!)

Stíana:



KARLOVARSKÉHO KRAJE
adre§a: závodní 94, 360 21 Karlovy Vary,

V KARLOVÝCH VARECH
e mai|:sekretaíiat@khskV,cZ, iD]t3jai32

sE SíDLEM
tel:355 328 311.
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B. stíaVoVací proVoz:

Stravováni dětíje Zajištěno Ve vlastni táboíové kuchyn Kuchyň a]idelna jsou Umistěny V dřevostavbě, zastřešené a
zabezpečené před nepřiznivýmizevnimiVhVy dle § 8 odst 2 zákona 258 Ve spo]enís § 7 odsl 1 Vyhl 106

10 13 strava ]e děiern poskytována 5 6x denně součásti snidaně je tepý nápoj. rnn 1 pokím denně ]e
teplý Nepoíušen§8odst 2 zákona 258 Ve spo]eni s§7odst 5vyhl ]06

1014 Púný režlm je Za]lštěn po ce ý den Nápoje se UchováVaji V krytých nádobách s Výpustným Venti|em
nebo se íozléVa]i přlrno zorglnániho baeni Neporušen § 8 odst 2 zákona 258 Ve spojení s § 7
odst 6 Vyhl 106

Dét se podile]i na pi'ipraVě stravy (pornocné práce, čištěni zeleniny a brarnbor)

T015 Vdobě koniroly V píostoru připravy pokrmů docházelo / nedocházelo ke křížení §ouča§ně
provádéných člstých a nečstých činnosti nebo postupú a úkonú. které se mohou Vzájemně negatVně
ovlvňovat - porL]šen / neporL]šen § 8 odsl 2 zákana 258 Ve spojeni s§7odst 1Vyh.106,
(V pnpadé závady- blžšl póp]š )

V době konřoly §e V kuchynl nacházel dostatek pracovnich ploch. které byly / nebyly označeny a
odděe.y tak aby na Všech siupnich Výroby. zpftcoýáni a distribuce byly potíaviny nebo pokímy
chráněny před kontam naci. kteíá by mohla způsobii, že potíaviny nebo pokrmy budou zdravotně
záVadné - porušen / neporušen § 8 odst 2 zákona 258 Ve spojeni s § 7 odsi.2 Vyhl. 106.

K dispoz]cr ]sou / ne]so! za] štény podrninky pío nTyti potravin nádobi a rlkou Myti kuchyňského a
jide]niho nádobi píobíhá odděeně - nepoíUšen § 8 odst 2 zákona 258 Ve spojeni s § 7 odst 3 Vyh
,]06

Zéřizeni pracovni plochy nástro]e a nádobi ]sou / ne]sou dúkladné čišiěny, a ]e-ito nezbytné
dez nfikovány Člštěni se rnusi provádět tak často aby seVyloučlo rzko kontarninace potravln nebo
pokrmů - porušen / neporušen § 8 odst 2 Zákona 258 Ve spo]enís § 7 odst 3 Vyhl 106

Píacovni plochy, nástro]e a nádobi bylo / nebylo z mateíiálu Vhodného pro styk s pokavinami
Pracovní plochy byly / nebyly udržovány V bezvadném stavLJ a snadno č st]te né neporušen § 8 odst,
2 Zákona 258 ve spojeni s § 7 odst 2 Vyhl 106

10,20 Potraviny vdobě kontro y byly / nebyly skladovány za podminek stanovených Výrcbcem nebo
zv]áštním práVnim předp]sem (,,zákon 110"), (Skladované potraviny nebo pokrmy se nesmějí
ovlivňovat navzájem a nesmějí být negaiivně ovlivňovány zevnimi Vlivy Během zotavovaci akce
nesmi být podáVány an připravě pokrmů používány pohaviny stanovené v přiloze č. 1 Vyhl 106,
V přiloze ]sou dá|e stanoveny podrnínky, za kterých lze něktelé pokaviny podávat nebo použíVat),
Poíušen / nepoíušen § 8 odst.2zákona 258 Vespojenis§ 7 odst,4 Vyhl, 106,



KRAJsKA HYGlENlcKA sTANlcE
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: ZáVodní 94, 360 21 Kaioýy valy. tel:355328311, e-mail:sekretaraat@khskv,cz, lD:t3jai32

Zásobováni potravlnam ]e zajišl'ováno z maloobchodni sitě z obce ,, ., ,, ,, ,. Přepíava probíhá

sVépomocL automob lem

K nah édnuii byly / neby y předloženy nabýVaci dok ady ze dne

1021 Personál kuchyně se prokázal platnými zdravotnímr průkazy, Polušen / nepoí!šen § 20 písm, c)
zákona 258, V osobní a provozni hygieně byly / nebyly shledány závady,

1,1. požadavkv kontrolniho orqánu na podáni Dísemné zprávv o odstraněni nebo prevenci
nedostatků ziištěnÝch kontrolou podle § 10 odst.2 kontrolního řádu:
KontroloVaná osoba předloží písemnou zprávu o odskanění/prevenci zjištěných nedostatků Ve lhůtě
do

12. Poučeni:

Podle § 13 kontrolniho iádU námltky prot kontlo n mU zl šlěn lvedeném! V prolokolu o konllole může koniro ovaná osoba
podal Kíaiske hyglenlcké sianlcl Karovarskeho krale se sdem V Karlových Valech ve hutě 15 dnú ode dne dor!čeni
protoko u o konlrole Nám(ky se podáVa]i p semně mus z nlch byl zie]rne prol ]akému kontroln mu z]išlěni směřlj , a musí
obsahoval odŮvodněni neso!hlas! sl mto konlíonim zjištěnim

13. Proiokol Whotoven dne: 04,a7 2020

14. Protokol obsahuie (počet stránek protokolu popi piiohU) 5

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech,

1 5. Podpisv kontroluiicich: kta 
1

/ q/h3/
16. Potvrz ení převzetí protokolu o kontrole na mistě kontrolv:

a} Kontrolovanou osobou přitomnou na mistě kontroly
/uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí stejnop sU ploiokolu o koniro e

Dne 04 a7 )a)o
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