státní zemědělská a potravinářslrrí inspekce
inspektorátv llradci Králové' Březhradská |82,5833? Hradec.Krr{lové'
tel: 495454110'fax: 495532518
Kód akce: S02

P r o t o k o 1 č.P067.60289/15
Předmět kontroly: dodržovánípovinností při uvádění potravin na trh
Kontrola byla provedena poďe $ 3 zákona ě. 146/2002 Sb'' o St'ítnízemědělskéa potravinďské inspekci a o změně některýclr
souvisejícíchzákonů,ve zněnípozdějšíchpředpisů(drílejen ,, zákon ě. 146/2002Sb...),u kontrolovanéosoby:
Kontrolovaná osoba:

ECOTON s.r.o.

Sidlo/mísÚo po dnikání:

Podhradní 437,55za3 ČeskaSkalice

Provozovnďmísto konÍrol;r:

Podlrradní437' 55203ČeskáSkalice

IČo/datum narození:

25284932

Kontrola byla provedena zaměstnanci SZPI' ktefi se prokazali pověřením ke kontrole ve formě průkazuinspekoe: Ing. Linda
Tesařová (6031)' In5 Petra Kotačková (6094)
Vedoucí kontrolní skupiny: lng. Linda Tesařová (6031)
Kontrola byla zatr.ijenapodle zákona ě.255t20|2 Sb' rstanovení$ 5 odst. 2 písm.a) předloženímpověřeníke kontrole
kontrolovanéosobě prostřednictvím:Ing' Yáclav Kubíček,vedoucíprovozolŤry, óne 25'6.2a15

Při kontrole byl přítomen za kontrolovanou osobu Ing. Václav Kubiček, vedorrcíprovozo'Ý:Iry
Poslední kontrolní úkon dne 25.06.2015Kontrola materiálů a předmětůurčenýchpro sýk potravinami
Datum a časzačátkukontrolrríhovstupu: 25.06.20158:45

Datrrma časukončeníkontrolrríhovstupu: 25.06.201511:00

Popis kontrolních zjištění:
1'

Kontrola hygienických podmínek při výrobě potravin
Podle rstanor,'eníuvederrémv č1.4 odst. 2 rtaiŤuenič. 852/2au o hygieně pohavin, provozovatelé potravinířshých podniku
provádějících činrrosti v jakékoli féni lryroby, zptaeováni a distribuce potravin, dodrŽí všeobecnéhygienické poŽadavky
stanovenév přiloze Ii.
V době kontroly neprobíhala qiroba. Provozovna byla udržována v čistotě a v dobrém technickém stavu' Zďízení
pŤtcbázejicído styku s pokavinami bylo čiste a snadno dezinÍikovatelné. Suroviny a hotové výrobky byly skladovány za
vhodných podmínek. Obalové materiály byly skladovány na vhodných, lyhrazených místech. osvětlení odpovídalo
prováděným manipulacím. odpady byly ukládany do uzavíratelnýohnádob, kterébyly vyprazdňoviítry do popelnic. výskyt
škůdců
nebyl zjiŠtěn.Deratizact provádí firma Miloslav Prorza Nové Město nad Metuji, byl přeďoŽen protokol o provederrí
práce a odevzdání práse ze dne 20.3.2014. Provozovrra byla zasobena pitrou vodou z vodovodního řádu. Čistícía
deziďekění prostředLry byly uloŽeny na oddělenémmístě. Záohod byl pňpojen na účirrnýkanaluačrlt systém' K dispozici
byla umyva'ďo na mytí rukou s přívodem teplé a studené vody, prostŤedky na mytí rukou a hygie[icl.ým osoušením.
Zaměstrnnci mě1i k dispozici šafuruna převlélcíní.
Kontrolou nebyly zjištěny závady'

2.

Kontroladosledovatelnosti
Podle usÍanoveníuuedenémv čl. 18 odsÍ.2 a 3 nařízeníEwopského parlanenÍu a Rdy (ES) č. 178/2002, kÍerýmse stanoví
postury tyWcí se bezpečnostipoÍraýin, provozovatelé potravinařslých podnilaT mttsí být schopni identifikovat každou
osabu, ktera jim dodala patravitw a idenÍifikovatpodniÍgy,který,n byly dodárty jejichuýoblry.
Provozovatel potravinrířskéhopodniku (dale jen PPP) vyrábí Allivictrs Spray dopIněk stravy a Alliviotrs Tinktrrra doplněk
straly, jejichž distributorem je ťrrrnaAllivictus s.r.o.
Kontrolovaná osoba má zavedený systémidentiflftace jak přijímaných surovin . ěesnek a lih' tak při ryskladnění potraviny
ze skladu.
Byl předloŽen dodacílist ě' 2014.450 ze dne 4.7.2014 na česnekThermidrome od dodavatele.KarelDryák Yítov 10, 274 0|

Yo'Í|i',-*I,!1
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Slanýadodacílistě.1 zeďne10.7'2014odiodavateleAgrookl"lry"a.s.DolníNěmčínačesneknepaličakozimý'
Kontrolou nebyly zjištěny závady.
Kontrola systému založenéhona zásadách I{ACCP
Podle ustanoveni uvedeném v čl. 5 odst. l nďízení Ewopského parlamentu a Rady (Es) č 852/20u o hygieně potravin
(drile jen nařízení ě' 852/20a), provozovatelé potravinrířs\ich podniků vytvoří a zavedou jeden nebo více strilých postupů
zďoŽených razásadách HACCP a postupujípodle nich'
Provozovatel potravirr.ířskéhopodniku je certiťrkován společnostíCert.Aco, s.r.o. Kontrolovaná osoba měla lypracovaný
systém HACCP pro výrobu doplňLrr stavy. Měla provedenou identiírkaci všech rizik, identifikaci kritic!ý.ch kontrolních
bodů, stanovení kriticlcých limitů v kritic\ých kontrolrrích bodech, stanovení a použití účirrnýchmonitorovacích postupů,
které vedou na předepsaných formulářích" stanovení náprar'ných opaření, stanovení pravidelně prováděných postupů k
ověřování účinrréhofirrgovaní opatření a rytvoření dokladů a záznamí' Jako laitic\ý kontrolní bod byl stanoven bod
''Přdem a skladování česneku..,byly předloženy záznamy ze sledování CCP.
Kontrolou nebyly zjištěnyzéxady.

J.

Kontrola materiálů a předmětů určených pro styk potravinami podle člrínkri č. 15' 1ó a |7 naíízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004o materiálech a přcďmětech určených pro styk s potravinami ze dne 27. října
2004 v platném znění (rlálejen naítzeni č.193512004}.
PPP přeďoŽi1 Prohlášenío zdravotní nezávadnosti plastových uzávěrů dodrívanýchfirrrrou okula Nýrsko a.s, a Prohlášenío
shodě na skleněnélékovla od firmy Stolzle Union, s.r.o' Heřmanova Huť.
Kontrolou nebyly zjištěny závady.
Seznam
příloh:

Siljtni
zeměděhkrí
opotrorinóhkd
impckcc
inspektorátv Hradci Králové
Březhnadskáí82
503 32 HradecKrálové
-37-

ČeskáSkalíce datumlyhotovení 25'06.2015
Ing. Linda Tesařov.á,inspeltorka
Ing. Petra Kotaěková, inspektorka
jméno, příjmení a fi:rrkcekontrolujících

Pouěeni:
Proti kontrolnim zjištěnímuvedeným v protokolu můžekontrolovaná osoba podle $ 13 zákona č.25512012Sb', o kontrole (<ontrolnířád)
podat námitlq' ve lhůtě 15 dnůode dne doručeniprotokolu o kontrole, a to na adresu inspektorátu v Hradoi Králové'
Stejnopisprotokolu o kontrole přelzal(a)

Ing. Václav Kubíček,vedoucíprovozovny
za kontrolovanou osobu
(méno,příjmení'finkce)

25.06.2015
podpis

ffi"f"CDFt. s-l
ffiffiffiT@ř\t

datum sezrriímenia převzetí

P O NF{RAD NI437
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