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Úvod 

     V dnešní době existuje velice diskutované téma – jakost ve výrobě. Jakost neboli kvalita 

znamená dodržovat určitá pravidla k tomu, aby byl výrobek kvalitní, splňoval dané 

požadavky, jak ze strany zákazníků tak i výrobce. Shodný výrobek se v dnešní době těžko 

hledá. Každý chce vyrobit produkt odpovídající jeho představě, při tom ale zapomíná 

dodržovat stanovené normy.  

 

     Masné produkty jsou důležité pro každého z nás. Všichni lidé chtějí vědět, co kupují a co 

hlavně jedí. Pro zákazníka je na prvním místě kvalita a chutnost výrobku. Jakmile ho 

nezaujme chuť, vůně, vzhled nekoupí si ho. O produktech z oblasti živočišného průmyslu 

slýcháme v médiích, v rozhlasech, můžeme si přečíst o nich v novinách. Z toho lze vyvodit, 

že je to oblast, která je pod dohledem celé veřejnosti. V poslední době se objeví výrobky, 

které neodpovídají složení, kvalitě, trvanlivosti. Je nutno, aby se výrobci uzenin soustředili na 

výrobní postupy a odstranili tyto problémy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro téma řízení 

jakosti ve výrobě masných produktů. 

 

     V dnešní době nalezneme mnoho výrobců uzenin. Jejich nabídku porovnáváme nebo 

srovnáme dle různých kritérií. Mezi tyto kritéria můžeme zařadit cenu, chutnost, jednání se 

zákazníky, design, známost výrobce. Každý z nás má oblíbeného dodavatele uzenin, očekává, 

že zůstane dále na první příčce. K tomu aby to tak bylo i nadále, je potřeba, aby řezníci 

přicházeli s novými nápady. Tyto nápady je nutno nasměrovat na změny nabídky uzenin, 

ceny, korektní jednání a spoustu dalších idejí. Ten směr je namířený k jednomu pojmu a to 

spokojenost. Bez spokojenosti zákazníků se výrobci z masného průmyslu nemůžou udržet na 

trhu. Jakmile bude mít firma věrné odběratele, bude mít co vyrábět i prodávat. 

 

     Cílem diplomové práce je poznat a proniknout do problematiky systému HACCP. Jeho 

uplatnění v realitě a v podnicích zaměřující se na výrobu masných produktů. Snaha dostat se 

pod skořápku podniku a posoudit, zda využívá systém HACCP podle předepsaných norem či 

standardů. 

 

     Pro analýzu a prozkoumání dané firmy jsem zvolila metodu kritických bodů, obsažené 

v systému HACCP. Tento systém je zaveden ve firmě Jiří Rýznar. Na základě tohoto systému 

se pracovníci snaží vyrobit správné produkty.  Podle mého názoru lze v kritických bodech 
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nalézt potřebné charakteristiky, ze kterých můžeme vyčíst největší a nejzávadnější nebezpečí. 

Tyto nebezpečí ohrožují jakost výrobků a ovlivňují jejich využití a použitelnost. 

 

     Výrobek by měl obsahovat mimo vlastnosti splnění potřeby všech stran i vlastnost, která 

se váže k životnímu prostředí, ekonomickým, zdravotním a kvalitativním kritériím. Od 

produktu je očekáváno mnoho, ale jenom málo vyvolených výrobců má prostředky a snahu 

vyrobit požadovaný produkt. Od výrobku se vyžaduje dlouhodobá trvanlivost, bezpečnost, 

nezávadnost, chutnost apod. 

 

     Myslím si, že je jen na nás, jaký názor si na toto téma uděláme názor. Každý názor je 

vítaný a potřebný. Kdybychom měli všichni na kvalitu stejné nároky, byly by i výrobky na 

jeden způsob. Lidé by neměli z čeho vybírat a co porovnávat.       
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1. Vymezení základních pojmů 

 

1. 1  Systém managementu jakosti 

Kvalita 

- je souhrn vlastností, jevů nebo věcí. Kvalita výrobků (potažmo služeb) je dána souborem 

užitných vlastností, které jsou kvalitativně rozdílné. Kvalita výrobků (služeb) je tedy 

kategorie představující soubor užitných vlastností zcela určité skladby. 

Jakost 

- je technickoekonomická kategorie, která vyjadřuje relativní schopnost výrobku (služby) 

uspokojovat konkrétní potřebu (potřebu můžeme dělit na nevyslovené, vyslovené, 

neuvědomělé; tyto potřeby se v čase mění a závisí na mnoha faktorech jako je věk a pohlaví 

zákazníka, prostředí, ve kterém žije, životní styl, tradice a mnoho dalších neformálních 

institucí. Vyjadřuje míru jeho (její) použitelnosti pro daný účel. Jakost, na rozdíl od kvality, 

má vždy jen kladný význam. Kvalita může být záporná. Známka jakosti vždy odpovídá 

určitému stupni kvality. 

Systém  

- je soubor vzájemně souvisejících nebo působících prvků. 

Systém managementu 

- je systém pro stanovení politiky a cílů a zároveň systém k dosažení těchto cílů. 

Systém jakosti 

- má zajistit veškeré činnosti, které ovlivňují jakost výchozího produktu. Má zajistit 

standardnost produktu a procesu.  

Funkcí systému jakosti je: a) zabezpečení jakosti 

                                           b) zlepšování jakosti. 

Řízení (management) jakosti  

- je systém, kterým vedení organizační jednotky zajišťuje udržování a zlepšování jakosti 

výrobků a poskytovaných služeb s maximální hospodárností a náležitě uspokojující potřeby 

uživatelů. 

 

1. 2  Pojetí jakosti 

     Existuje mnoho definic a různorodých přístupů k vymezení pojmu jakost (kvalita). 

Uveďme si některé z nich: 

� Kvalita je způsobilost pro užití (Juran). 
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� Kvalita je shoda s požadavky (Crosby). 

� Kvalita je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum). 

� Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice dle společnosti 

způsobí (Taguchi). 

� Kvalita je míra výsledku, která může být kategorizována v různých třídách. 

 

     Ve všech těchto definicích lze v zákulisí spatřit zákazníka (osobu, která přijímá produkt). 

Jeho požadavky, jichž se ve vztahu ke kvalitě domáhá, jsou různé, proměnlivé v čase a jsou 

výslednicí působení řady nejrůznějších faktorů: 

� biologických (pohlaví, věk, zdravotní stav), 

� sociálních (zařazení do určitého spotřebitelského segmentu podle vzdělání, zaměstnání 

a tomu odpovídajícího finančního ocenění i společenské postavení), 

� demografických (klima a lokalita, v nichž žije, a jim odpovídající spotřební zvyklosti), 

� společenských (reklama, různá hnutí, veřejné mínění i názory odborníků). 

 

     Odtud pramení vysoká míra subjektivity, která se vkrádá do pojmu jakost (kvalita) a vede 

k jeho různé interpretaci. Pro vzájemné porozumění je proto nutné stanovit obecnou definici 

kvality. Můžeme ji například nalézt v normě ISO 9000:2005. 

 

     Požadavek je potřeba nebo očekávání, které: 

� je stanoveno spotřebitelem, 

� je stanoveno závazným předpisem, 

� se obvykle předpokládá. 

 

     Jakost (kvalita) je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“.      

 

1. 3  Vybrané pojmy související s kvalitou 

     Díky terminologii, kterou začal pro systémy řízení jakosti kultivovat již v šedesátých 

letech Evropská organizace pro jakost, a díky vymezení nejdůležitějších pojmů v normách 

ISO 9000 disponuje řízení jakosti řadou pojmů, které jsou ve své podstatě ustálené a užívané 

v praxi. Aktuální vymezení pojmů lze nalézt v normě ČSN EN ISO 9000:2005, Systémy 

managementu jakosti – zásady a slovník. 

 

 



 7 

Charakteristika kvality  

� „inherentní charakteristika (rozlišující vlastnost) produktu, procesu nebo systému 

týkající se požadavku.“  

� pod charakteristikou výrobku můžeme mít na mysli například funkční vlastnosti, 

estetické či ergonomické vlastnosti, spolehlivost apod., u charakteristik služby 

můžeme uvažovat například o zdvořilosti, vstřícnosti či ochotě. 

Třída kvality 

� „kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktu, procesů nebo 

systémů, které mají stejné funkční použití.“  

� zavedení rozlišení tříd jakosti s ohledem na požadavky, respektive účel použití, je 

velice užitečné, 

� v praxi nemá smysl srovnávat charakteristiky výrobků různých tříd, nebo srovnávat 

výrobky, které náleží do různých tříd (je absurdní porovnávat např. Renault Clio 

s Mercedesem). 

Management kvality 

� „koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu.“ 

Způsobilost 

� „schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní 

požadavky na tento produkt.“  

� jde o výraz, který se týká vhodných podmínek pro realizaci produktu, někdy se v této 

souvislosti užívá ve stejném významu výraz „kvalifikovaný“, což můžeme přijmout 

v případě pracovníka (způsobilý, kvalifikovaný pracovník),  

� již méně libozvučně to bude znít ve vztahu k výrobnímu zařízení, nicméně 

v německých textech se s tímto výrazem též můžeme setkat. 

Politika kvality 

� „celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené 

vrcholným vedením.“ 

� Ačkoliv v praxi se jedná o jedno až dvoustránkové prohlášení, nelze je v žádném 

případě vnímat jako formální akt, politika jakosti by měla přinášet záměry a zásady, 

které určil příslušný vrcholový management organizace a které jsou směrodatné pro 

chování a jednání každého pracovníka firmy, 

� Navíc v případě prvního vydání představují prvotní impuls, sdělující zaměstnancům, 

že firma nastartovala aktivity směřující k zavedení systému jakosti a jejímu 

zlepšování. 
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Vrcholové vedení 

� „osoba nebo skupina osob, která usměrňuje a řídí na nejvyšší úrovni organizaci.“ 

� moderní přístupy k řízení jakosti usilují o výrazné zapojení managementu do všech 

procesů péče o jakost, stranou pozornosti by nemělo stát ani vrcholové vedení (top-

management) organizace, jímž je míněno především výkonné vedení. 

Sledovatelnost 

� „schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem úvah.“ 

� smyslem sledovatelnosti je určit historii výrobku nebo služby, to znamená 

identifikovat, z jakých surovin a materiálů byl produkt vyroben, kdy, kdo a jak jej 

vyráběl, teda údaje o výrobním zařízení, užité technologii, formě, zaměstnancích, kteří 

se na výrobě podíleli, o provedených kontrolách a jejich výsledcích, 

� smyslem zabezpečení sledovatelnosti je mít jistotu, že jsme v případě jakýchkoliv 

pochyb o jejich jakosti schopni výše uvedené skutečnosti zpětně dohledat, 

� zavedení systému sledovatelnosti má i významný motivační účinek, neboť si 

pracovníci uvědomují, že jejich práce není anonymní, ale vždy lze určit jejich podíl na 

jakosti produktu či služby. 

Neshoda 

� „nesplnění požadavku.“  

� jde o obecný výraz, kde určitá skutečnost (výrobek, díl, forma, měřící přístroj, použitá 

metoda) neodpovídá stanoveným specifikacím, 

� velice blízkým výrazem je vada, což je nesplnění požadavku ve vztahu 

k zamýšlenému nebo specifikovanému použití, 

� norma doporučuje pojem vada používat citlivě, neboť je to termín, který má vazbu na 

právní předpisy (odpovědnost za vady), dalšími blízkými výrazem je zmetek, je 

zřejmé, že například důvodem reklamace bude vždy určitá neshoda. 

Náprava 

� „opatření pro odstranění zjištěné neshody (s normou)“ 

� jde o činnost, která má odstranit neshodu, například zalepení ucházející duše 

pneumatiky. 

Opatření k nápravě 

� „opatření pro odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace.“ 

� jde o opatření, které musí začít vyšetřením příčiny neshody a končit jejím 

odstraněním. 
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Preventivní opatření 

� „opatření pro odstranění příčiny potenciální (možné budoucí) neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální situace.“ 

� v tomto případě jde o opatření, které má zabránit opakování neshody, tedy například 

poučit rodinné příslušníky, že není možné libovolně rozhazovat hřebíky. 

 

1. 4   Důvody zájmu o jakost 

     Současné stadium vývoje vyspělých ekonomik vede management zejména 

podnikatelských subjektů, ale i dalších organizací z řady důvodů k zájmu o jakost. Mezi tyto 

důvody můžeme zařadit: 

a) konkurenční tlaky 

b) náročnější zákazníci 

c) jakost vede k ziskům 

d) mohutná osvěta 

e) regulace kvality 

 

1. 5  ISO normy 

 

1. 5. 1  Co je ISO? 

     ISO je zkratka Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for 

Standardization). Tato organizace je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů 

(členů ISO). Tvorba mezinárodních norem je obvykle prováděna technickými komisemi ISO. 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k 

hlasování, ke schválení je třeba souhlas alespoň 75% z hlasujících členů. Z mezinárodních 

norem pak vychází normy evropské (označené EN) a z těchto pak normy národní (u nás 

označené ČSN). Ty jsou obvykle textově shodné nebo jsou vydány s drobnými úpravami. 

Koncepce ISO je založena na aplikaci požadavků definovaných v souboru norem ISO 9000. 

 

1. 5. 2  Struktura norem ISO 9000 

     Normy ISO řady 9000 byly přijaty v roce 1987 a jsou aktualizovány přibližně 

v sedmiletých cyklech. Dále uvedená struktura vychází z  revize schválené koncem roku 

2000. Doporučení pro systém řízení jakosti dle této normy jsou uvedena v několika normách 

ISO, přičemž každá z nich má jinou funkci.  
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ISO 9000:2000 Systém managementu jakosti - Základy, zásady, slovník 

- obsahuje úvod do problematiky managementu jakosti podle ISO, tato norma obsahuje 

výklad základů a zásad systému managementu jakosti a nejdůležitějších pojmů týkajících se 

jakosti a jejího zabezpečování; uvádí základní požadavky na podobu systému managementu 

jakosti, který splňuje podmínky pro certifikaci. 

 

ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti – požadavky 

- obsahují kritéria, podle kterých se zavádí a posléze posuzuje (audituje) zavedený systém 

jakosti, stanovuje požadavky na systém managementu jakosti, který mohou organizace 

používat pro interní aplikaci (budování systému managementu jakosti), pro certifikaci nebo 

pro smluvní účely. Norma obsahuje požadavky na model systému managementu jakosti 

založeného na procesech a specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v 

případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, 

který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, chce zvýšit spokojenost 

zákazníka ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky předpisů. 

Členění normy se shoduje s členěním normy ČSN EN ISO 9004:2001 tak, aby je bylo možné 

aplikovat jako dvojici.  

 

ISO 9004:2000 Systém managementu jakosti - směrnice pro zlepšování výkonnosti  

- tato norma není určena k certifikaci, jejím smyslem je poskytnout doporučení, která opatření 

nad rámec normy ISO 9001 je možno zavést v zájmu dalšího zlepšení managementu jakosti 

tak, aby směřovala k všestrannému zvyšování výkonnosti subjektu. 

 

ISO 22000 – Bezpečnost v celém řetězci výroby potravin 

     Každý, kdo potraviny vyrábí, zpracovává je nebo třeba jen prodává, se nachází v ohnisku 

zájmu veřejnosti a také spotřebitelů. Solidní firmy v oblasti potravinářství se průběžně snaží 

posílit důvěru v bezpečnost svých produktů. Novým nástrojem pro tuto snahu je i norma ISO 

22000, která se zabývá nadnárodním pohledem na téma bezpečnosti v celém řetězci výroby.  

 

     ISO 22000 je norma platná pro celý svět a zahrnuje mimo jiné požadavky HACCP. 

Naplnění požadavků normy pomáhá společnostem získat a zajistit důvěru uživatelů v oblasti 

bezpečnosti potravin. ISO 22000 je norma, která je určena pro řízení bezpečnosti v sektoru 
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potravin pro firmy a dodavatele od příměsí do krmných směsí, výrobce potravin, až po 

dodavatele obalových materiálů.  

 

     Tato norma posunuje do ohniska zájmu bezpečnost výroby, zabývá se aspekty trvale 

udržitelné kvality výroby a zlepšování spokojenosti zákazníka. I když podle odborníků TÜV 

SÜD nenahradí ihned normy národního charakteru, jako jsou BRC a IFS, už nyní profitují 

firmy z jejího zavedení do praxe, protože staví na kontinuálním procesu zlepšování, což ji 

výrazně odlišuje od BRC a IFS. ISO 22000 spojuje řízení jakosti i hygieny. Norma je 

vystavěna obdobně jako ISO 9001, ale současně obsahuje prvky, které se zaobírají 

specifickými aspekty na téma bezpečnost potravin. Naplnění jejích požadavků přinese 

zlepšení komunikace v podniku a tím zlepšení krizového managementu. ISO 22000 se zaobírá 

všemi procesy ve společnosti.  

 

     Norma ISO 22000 se bude sama po celém světě prosazovat proto, že na stále globálnějším 

trhu neexistuje jiný celosvětově platný standard pro bezpečnost potravin. Její zavedení by 

mohlo „zjednodušit život“ výrobcům a obchodníkům v Evropě a díky náročným kriteriím 

sloužit jako důkaz důvěryhodnosti dodavatele či výrobce. Zavedený a certifikovaný systém 

Vám pomůže zvýšit konkurenceschopnost a efektivnost chodu Vaší firmy.  

 

Struktura norem ISO 9000 po revizi 

ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

- obsahuje výklad základních pojmů a zásad systému managementu jakosti a výklad 

nejdůležitějších pojmů týkajících se jakosti a jejího zabezpečování. 

 

ČSN EN ISO 9001:2001 – Systémy managementu jakosti – Požadavky 

- je označována za normu kriteriální - základní, tzn. její požadavky musí organizace splnit, 

pokud potřebuje prokázat úspěšné fungování systému managementu jakosti. Provádí se 

podle ní koncipování, zavádění a prověřování implementovaného systému managementu 

jakosti. 

 

ČSN EN ISO 9004:2001 – Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti 

- přináší metodiku jak zavádět systém managementu jakosti, jejím účelem je poskytnout 
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doporučení, které může organizace dále zavést nad rámec požadavků uvedených v ISO 9001 

v zájmu zlepšování systému managementu jakosti tak, aby zahrnoval nejen spokojenost 

zákazníků, ale dalších zainteresovaných stran a směřoval ke zvyšování výkonnosti organizace 

(norma není určena jako nástroj certifikace). 

 

1. 5. 3  Označení norem ISO 

     Mezinárodní ISO 9001:2000, evropská EN ISO 9001:2000, česká verze ČSN EN ISO 

9001:2001. Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti 

v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt či 

službu v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování 

spokojenosti zákazníka.  

Základní požadavek:  

zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti (QMS) a 

neustále jej zlepšovat  

Revize normy v roce 2000 přinesla několik zásadních změn:  

� Systémový a procesní přístup  

� Důraz na vůdčí roli vrcholového managementu, zákazníka a neustálé 

zlepšování  

� Možnost implementace ve všech typech firem  

� Kompatibilita s normou ISO 14001:1996 

Struktura normy ISO 9001 

- norma ISO 9001:2000 je členěna do 8 kapitol, z nichž kapitoly 4 až 8 obsahují systémové 

požadavky. Návrh FDIS normy ISO 9001:2000 obsahuje 5 klíčových kapitol (kapitoly 4až 8). 

Principy managementu jakosti: 

1. Předmět normy 

2. Normativní odkazy 

3. Pojmy a definice 

4. Systém managementu jakosti 

5. Odpovědnost vedení 

6. Management prostředků 

7. Realizace výrobků 
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8. Měření, analýza a zlepšování 

Procesní přístup 

- stejně jako při koupi každého výrobku se tedy i při nákupu služby zákazník rozhoduje na 

základě kvality. Aby byla výsledná služba kvalitní, musí být kvalitní i celý proces, který k 

této službě vede. Management jakosti u služeb tedy bývá označován jako management jakosti 

procesu, 

- podle normy ISO 9000:2000 je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně se 

ovlivňujících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. U služeb je navíc zákazník 

většinou přítomen i v průběhu jejich poskytování. Pod jeho „dozorem“ by všechny fáze 

procesu měly probíhat bezchybně, sledování procesu by mělo být postupné. Odhalení chyby 

až na konci celého procesu je neefektivní, odhalíme-li chybu v průběhu, je větší prostor ji 

napravit. Když bude proces tvorby služeb probíhat jako posloupnost bezvadných kroků, 

výsledná služba bude taktéž bezvadná, kvalitní. 

 

Obrázek č. 1:  Demingovo schéma – procesní pojetí 

 
Zdroj: http://www.e-iso.cz/app/01_uvod/iso_normy.asp?id_41=4 

   

   Takový to procesní přístup umožňuje tedy efektivně ji zajistit realizaci činností a využití 

zdrojů a účinně tak dosáhnout požadovaných výsledků. Na rozdíl od normy ISO 9000:1994, 
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v revidovaných normách z roku 2000 již nejsou systémy jakosti považovány za soubor 

samostatných prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů. Stěžejním bodem je 

neustálé monitorování požadavků zákazníků, následné efektivní zapojení lidských, finančních 

a hmotných zdrojů a konečně produkce výrobku. V tomto bodě výstupu je třeba měřit míru 

spokojenosti zákazník ů a zde se celý proces začíná znovu opakovat. Tento postup je též znám 

jako Demingova metodika PDCA (Plan – Do – Check – Art neboli Naplánuj – Udělej – Ověř 

- Jednej). 

 

     Naplánuj – tedy stanovení cílů, které budou v souladu s požadavky zákazníka i organizace, 

udělej – tedy uvedení proces ů do praxe, ověř – tedy monitoring a měření produktu, jednej – 

tedy kroky vedoucí k neustále se zlepšujícímu produktu. Procesní přístup tak umožňuje 

nepřetržitou kontrolu nad průběhem proces ů a nad jejich vzájemným ovlivňováním. 

 

Procesní přístup tedy zvýrazňuje důležitost následujících prvků: 

� pochopení požadavků a jejich plnění, 

� dosahování výsledků výkonnosti a efektivnosti procesu, 

� potřeba zvážit procesy z hlediska přidané hodnoty, 

� neustálé zlepšování procesu na základě objektivního měření. 

 

1. 5. 4  Výhody ISO 

     Zavedení systému řízení kvality je proces, jehož výstupem by neměl být pouze samotný 

certifikát, ale také efektivně fungující organizace. Využijte ISO, které se stává nutností při 

uplatnění na trhu, maximálně ve svůj prospěch. Dobře fungující QMS vyžaduje úsilí a 

prostředky, ale kromě dokladu kvality (tedy certifikátu) Vám přinese zvýšení efektivity 

procesů, jasné stanovení odpovědností a více spokojených zákazníků.  
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Obrázek č. 2: Výhody ISO 

 

Zdroj: http://www.e-iso.cz/app/01_uvod/iso_normy.asp?id_41=1 

 

1. 6  HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Points) 

 

1. 6. 1  HACCP 

     Systém kritických bodů by v dnešní době měla dodržovat každá výrobna, provozovna, 

prodejna, restaurace či jakékoliv rychlé občerstvení. Mateřskou krajinou vzniku systému 

HACCP je USA, kde byl systém poprvé použit v sedmdesátých letech (74) jako systém 

preventivních opatření zajišťujících spolehlivou produkci potravin pro astronauty v programu 

NASA. 

 

     Zatímco ISO 9001:2000 je systémem managementu jakosti, který je univerzální pro 

všechny organizace bez ohledu na prováděné  činnosti, v případě systému kritických bodů 

(HACCP) se jedná o systém, jehož účelem je zajistit pouze zdravotní nezávadnost výrobků. 

Systém HACCP je proto specifický pro potravinářský průmysl (v poslední době trend 

rozšiřování do jiných oblastí – veřejné stravování, výroba krmiv, zemědělská prvovýroba) a 

nezabývá se kvalitou výrobků. 

 

     Ve výhodě jsou organizace zavádějící oba systémy současně. V rámci systému 

managementu jakosti podle ISO 9001:2000 vyřeší i řadu požadavků na HACCP systémy, 

například: 

� řízení dokumentů a záznamů 
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� kontrolní postupy 

� řízení neshodného výrobku 

� přijímání nápravných opatření 

� identifikaci a sledovatelnost výrobku 

� podmínky výroby, sanitační postupy 

 

     HACCP tým se pak může zaměřit především na provedení analýzy nebezpečí a stanovení 

kritických kontrolních bodů (včetně stanovení kritických mezi a požadavků na monitoring). 

Pro snadné udržování a fungování obou systémů (ISO 9001:2000 a HACCP) je vhodné 

začlenění systému HACCP do systému managementu jakosti tak, aby HACCP dokumentace 

představovala především studii, popisují a hodnotící jednotlivá nebezpečí, stanovující CCP, 

metody monitoringu, kritické meze a ověřování systému. 

 

1. 6. 2  HACCP – výklad pojmů 

Plánem systému kritických bodů 

- se rozumí dokument připravený v souladu se zásadami systému kritických bodů a zajišťující 

ovládání nebezpečí významných pro porušení zdravotní nezávadnosti potravin v uvažovaném 

úseku potravinového řetězce.  

Systém kritických bodů  

- se rozumí systém, kterým se identifikují, hodnotí a ovládají významná nebezpečí 

v kritických bodech. 

Kritickým bodem  

- se rozumí krok, v němž se uplatňuje ovládání nebezpečí ohrožujícího zdravotní nezávadnost 

potraviny, a to tak, aby došlo k prevenci nebo vyloučení tohoto nebezpečí nebo jeho zmenšení 

na přípustnou úroveň (tab. č. 1 dává příklad, jak může vypadat formulář pro popis kritického 

bodu). 

Tabulka č. 1: Formulář pro popis kritického bodu CCP 

  

NEBEZPEČÍ   

OVLÁDÁCÍ 
OPATŘENÍ 
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SLEDOVANÝ 
ZNAK 

  

KRITICKÉ 
MEZE 

  

POSTUP 
SLEDOVÁNÍ 

  

ČETNOSTI 
SLEDOVÁNÍ 

  

NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ 

  

OSOBA  
ODPOVĚDNÁ ZA 
SLEDOVÁNÍ 

  

 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 

Krokem  

- se rozumí postup, operace nebo úsek v stanovené části potravinového řetězce, zohledňující 

zpracovávané suroviny a technologií výroby potravin s přihlédnutím k jejich uváděním do 

oběhu a ke konečné spotřebě. 

Nebezpečím  

- se rozumí biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině a podmínky, které na ni 

působí a mohou porušit její zdravotní nezávadnost. 

Rizikem  

- se rozumí pravděpodobnost výskytu škodlivého účinku na zdraví ve spojení se závažností 

tohoto účinku vyplývajícího z přítomnosti nebezpečí v potravině. 

Analýzou nebezpečí  

- se rozumí proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro 

zdravotní nezávadnost potraviny a o podmínkách umožňujících jejich přítomnost v potravině, 

které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro nezávadnost potraviny a o jejich 

zařazení do plánu systému kritických bodů. 

Ovládacím opatřením  

- se rozumí jakákoliv činnost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vyloučení nebezpečí 

ohrožujícího zdravotní nezávadnost potraviny nebo k jeho zmenšení na přípustnou úroveň. 
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Ovládáním  

- se rozumí provádění všech potřebných činností pro zajištění a udržování souladu sledování 

znaků a jejich hodnot s požadavky plánu systému kritických bodů. 

Sledováním  

- se rozumí pozorování a měření stanovených znaků určeným pro posouzení, zda kritický bod 

je ve zvládnutém stavu. 

Zvládnutým stavem  

- se rozumí stav, při čemž jsou v kritických bodech dodrženy stanovené postupy a hodnoty 

sledovaných znaků. 

Kritickou mezí  

- se rozumí znak a jeho hodnota, která tvoří hranici mezi přípustnými a nepřípustným stavem 

v kritickém bodě. 

Tepelně opracovaný masný výrobek  

- výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku 

odpovídajícího působení teploty plus 70 oC po dobu 10minut (v příloze č. 3 seznam těchto 

výrobků). 

Trvanlivý tepelně opracovaný masný výrobek  

- výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku 

odpovídajícího působení teploty plus 70 oC po dobu 10 minut a navazujícím technologickým 

opracováním (zráním, uzením nebo sušením za definovaných podmínek) došlo k poklesu 

aktivity vody s hodnotou a w (max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 

dní při teplotě skladování plus 20  oC( v příloze č. 3 seznam těchto výrobků). 

Fermentovaný trvanlivý masný výrobek  

- výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, 

zrání, sušení, popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody 

s hodnotou a w (max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20  oC  

(v příloze č. 3 seznam těchto výrobků). 

Nápravným opatřením  

- se rozumí činnost provedená v kritickém bodě bezprostředně po zjištění narušení zvládnutí 

stavu. 

Verifikací  

- se rozumí použití metod, postupů, zkoušek a dalších hodnocení, jiných než používaných při 

sledování, ke zjištění, zda výsledky sledování jsou v souladu s plánem systému kritických 

bodů. 
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Validací  

- se rozumí zejména pozorování, měření a zkoušení, kterými se prokáže požadovaná účinnost 

plánu systému kritických bodů. 

Vnitřním auditem (supervizí)  

- se rozumí systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho 

souladu s plánem systému kritických bodů, prováděné pracovníky bez přímé odpovědnosti za 

danou oblast. 

 

Kromě uvedených termínů z vyhlášky tento plán používá termíny a zkratky: 

CCP – zkratka pro označení kritického bodů. 

CP – zkratka pro označení kontrolního bodu (úsek technologie nebo operace, ve kterém se 

provádí pozorování, přičemž způsob provedení, rozsah vedené dokumentace, navazující 

činnosti apod. je určen vnitřním předpisem podniku). 

 

1. 6. 3   Systém kritických bodů HACCP 

     (Hazard Analysis and Critical Control Points) je již dlouhou dobu nedílnou součástí 

potravinářské legislativy Evropské Unie. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 

č. 110/1997 Sb. výrobcům potravin ukládá povinnost určit kritické body v procesu výroby. 

Vyhláška MZe 147/1998 Sb. stanovuje pouze obecný postup jejich zavádění, neboť ten se 

v závislosti na konkrétních podmínkách výroby může lišit.  

Základní požadavek:  

Stanovit systém kritických bodů (tj. technologických úseků v procesu výroby, ve 

kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny), stanovit jejich 

znaky a hodnoty kritických mezí, stanovit nápravná opatření pro jednotlivé kritické 

body a vše dokumentovat.  

      

     Prvky systému HACCP přímo souvisí s naplňováním předpokladů norem ISO řady 9000, a 

proto lze implementaci systému managementu kvality spojit se zaváděním systému HACCP 

s minimálním navýšením nákladů. Zavedení systému HACCP dále souvisí s možností získání 

certifikátu dle normy ISO 14000. Požadavky obou systémů mají společného jmenovatele – 

bezpečnost výrobků a výrobních procesů. 
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Obrázek č. 3: Systém kritických bodů HACCP 

 

 

 

Zdroj: http://www.e-iso.cz/app/01_uvod/iso_normy.asp?id_41=4 

1. 6. 4   Dokumentace systému HACCP 

     Soubor dokumentů, který popisuje systém HACCP, včetně postupů pro zavedené systému, 

který současně dokumentuje jeho trvalou aplikaci a účinnost. 

Dokumentace k systému kritických bodů: 

1. specifikace výrobků 

2. diagramy procesů 

3. analýza nebezpečí včetně ovládacích opatření v kritických bodech 

4. stanovení kritických bodů 

5. stanovení kritických mezí 

6. postupy při sledování 

Záznamy k systému kritických bodů: 

1. modifikování systému kritických bodů 

2. sledování v kritických bodech 

3. překročení kritických mezí a související nápravná opatření 

4. nedodržení hodnot technologických kritérií 

5. použití ověřovacích postupů 

6. nakládání s výrobkem vyrobeným v nezvládnutém stavu 

Související dokumentace: 

• podnikové normy výrobků 

• technologické postupy, časový harmonogram technologie výroby 
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• popisy pracovních činností 

• receptury 

• sanitační řád, postupy kontroly sanitace, záznamy o provedení sanitace 

• plán deratizace atd. 

 

1. 6. 5   Základy a zavedení systémů kritických bodů 

Do systému kritických bodů je nezbytné zahrnout: 

a) obecné podmínky výroby 

b) skladové hospodářství 

c) technologická zařízení 

d) školení pracovníků 

e) hygienu 

f) systém stahování výrobků z trhu 

g) značení výrobků 

Zavedení systému je nekončící proces, který má obecně tři fáze: 

1. příprava plánu 

2. zavedení systému 

3. aktualizace systému 

 

     Systém kritických bodů se zavádí pro každý výrobek (skupinu výrobků, technologických 

postup), při analýze nebezpečí je nutné uvažovat jednotlivé výrobky, ale pro vlastní 

provozování systému a vedení dokumentace je dobré členění: 

a) vertikální (plány jsou vypracovány pro skupiny výrobků a stejné technologie výroby se 

současným zdokonalením evidence pohybu materiálu) 

b) horizontální (plány pro úseky technologických postupů, např. příjem a skladování surovin 

a tak dále.) 

 

1. 6. 6   Přínosy certifikace systému kritických bodů 

� plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a 

nadnárodních společností)  

� prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků 

daných národní legislativou  
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� garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb a produktů zákazníkům  

� prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému 

kritických bodů třetí nezávislou stranou  

� zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace  

� zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci  

� optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na 

neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů  

� snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení 

atd. zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů  

� snadnější získání státních zakázek  

� vstupem do EU - kompatibilita systému kritických bodů s praxí v zemích EU, 

rychlé přizpůsobení českých výrobců potravin s požadavky vstupu do EU  

 

1. 6. 7   Sestavení diagramu výrobního procesu 

     Diagram výrobního procesu zachycuje všechny kroky technologického postupu včetně 

manipulací se surovinami, polotovary a výrobky, při kterých může dojít k ovlivnění zdravotní 

nezávadnosti výrobku. Diagram je zpracován v rozsahu platnosti plánu systému kritických 

bodů, např. od surovin až po expedici nebo dopravu finálního výrobku (výrobků). Diagram 

výrobního procesu je doplněn o schémata výrobních prostor a rozmístění zařízení, pohyb 

materiálu i zaměstnanců, vymezení čistých a nečistých zón, vymezení míst a úseků, ve 

kterých nelze vyloučit možnost křížové kontaminace a další informace nezbytné pro správné 

provedení analýzy nebezpečí. Sestavení výrobního diagramu je stěžejné činnosti pro úspěšné 

zpracování plánu kritických bodů.  

      

     Diagram by měl být doplněn o další informace, např. o plány výrobních prostor a rozložení 

technologických prvků, o recyklaci a přepracování surovin, polotovarů a výrobků, o 

vlastnostech zařízení (včetně přítomnosti „mrtvých“ koutů), o pohybu čištění a dezinfekce, o 

hygieně prostředí, o pohybu osob, o možnostech křížové kontaminace, o oddělení prostorů, o 

uplatňování osobní hygieny, o podmínkách skladování a distribuce, a podobně. 

 

1. 6. 8   Analýza nebezpečí a ovládací opatření 

     Nebezpečím se zde rozumí biologická, chemická nebo fyzikální příčina porušení zdravotní 

nezávadnosti. Při analýze nebezpečí se posuzuje zejména: 
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� vliv surovin a přísad použitých k výrobě potraviny 

� vliv způsobu a technologie výroby potraviny 

� vliv výrobních procesů na ovládání nebezpečí 

� konečné použití výrobku 

� epidemiologická situace v rozsahu příslušného území související se zdravotní 

nezávadností potraviny 

      

     Analýza nebezpečí spočívá v procházení výrobního diagramu, při kterém se sestaví 

seznam všech nebezpečí, která lze reálně očekávat v každém technologickém kroku. Současně 

se popíší ovládací opatření, která se užívají jako prevence proti již identifikovaným 

nebezpečím, přičemž k ovládání nebezpečí lze využít jedno nebo více opatření a určitým 

opatřením lze ovládat více než jedno nebezpečí. Identifikované průkazné nebezpečí spojené 

s daným krokem v diagramu výrobního procesu se zaznamenává vedle tohoto kroku, 

s uvedením příslušných opatření. 

Při analýze nebezpečí se využívají informace z oblasti hygieny, epidemiologie a technologie. 

 

Analyzují se: 

� přijímané suroviny a polotovary 

� receptury 

� charakteristiky potravin před zpracováním a po něm 

� technologické postupy 

� způsoby balení a balicí materiál 

� podmínky distribuce 

� způsoby zacházení a úprava produktů v domácnosti nebo ve společném stravování 

(zda se jedí syrové nebo po tepelném opracování nebose používají k přípravě jiných 

pokrmů), zda jsou určeny epidemiologicky rizikovým skupinám obyvatelstva atd. 

Základní otázky, které se mohou použít při analýze nebezpečí: 

1. receptura, suroviny a přísady 

2. vlastní příprava a zpracování výrobku 

3. podmínky během distribuce a finál. kulinární přípravy 
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1. 6. 9   Měření, monitorování a zlepšování  

     V organizaci je nutné plánovat a zavádět procesy měření, analyzování a zlepšování kvůli 

prokázání shody produktu, zajištění shody systému jakosti a neustálému zlepšování jeho 

účinnosti. Je nutné sledovat, měřit a analyzovat spokojenost zákazníků, efektivnost vlastních 

procesů a samotný výrobek: 

 

a) monitorování a měření  

– hodnotit spokojenost zákazníka, určit metody pro získávání a využití těchto informací, 

provádět interní audity, zda systém jakosti odpovídá požadavkům organizace a normy ISO 

9001 a zda je účinně zaveden a udržován; 

b) řízení neshodného produktu 

 – neshodný produkt musí být identifikován, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití 

nebo dodání, je třeba přijmout opatření k odstranění této neshody a vyvarovat se tak jejího 

opakování; je-li neshoda zjištěna až po dodání, je nutné neprodleně zahájit a realizovat 

přiměřená opatření; 

c) zlepšování  

– podnik, který zavedl systém řízení kvality, se nesmí spokojit s tímto faktem a být 

přesvědčen, že má kvalitu svých služeb zajištěnu; je třeba neustále zlepšovat efektivnost 

systému jakosti, neustále vyvíjet snahu o zlepšování, a to pomocí výsledků auditu, analýzy 

dat, nápravných a preventivních opatření. 
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2. Seznámení s firmou Jiří Rýznar, řezník – uzenář 

2. 1  Základní údaje 

Obchodní jméno:    Jiří Rýznar, řezník-uzenář 

Sídlo:                      Dvorská 19a, 789 01 Zábřeh 

Právní forma:         fyzická osoba 

Založena:                14. 1. 1991 

Předmět podnikání: řeznictví a uzenářství, velkoobchod, maloobchod, hostinská a ubytovací 

činnost, silniční motorová doprava nákladní, zprostředkování obchodu a služeb, opravy 

silničních vozidel, zámečnictví 

Zápis firmy:             Krajský soud Ostrava, oddíl A, vložka 11142, dne 8. srpna 2001 

 

2. 2   Historie a současnost firmy 

     Podnikání v oboru zpracování masa a výroba uzenin má u firmy Jiří Rýznar již 

šestnáctiletou historii. Z původního počtu zaměstnanců v roce 1992 se firma rozrostla až na 

současný stav, kdy zaměstnává cca 100 trvale činných zaměstnanců. Roční produkce v roce 

2006 činila 3939 tun uzenin a masných výrobků. 

 

Tabulka č. 2: Vybrané ukazatele 

  
rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 

Počet zaměstnanců 134 129 127 116 108 101 

Průměrná měsíční 
hrubá mzda 

10,17 10,48 11,06 10,74 11,86 13,06 

Objem prodeje  
v tunách 

4315 4262 3741 4019 4550 3939 

 

Zdroj: Výroční zpráva 

     Ve výrobním sortimentu jsou zastoupeny zejména výrobky šunkového charakteru a dále 

speciality specifické pro naši firmu. O tyto produkty se opírá obchodní strategie firmy při 

prodeji uzeniny pro největší odběratelé – Interspar, Kaufland v.o.s., Zedníček a.s, Jednota 

Zábřeh. 

 

     Za účelem udržení moderních trendů výroby a spotřebitelského zájmu firma Jiří Rýznar 

trvale dbá o inovaci svého technologického vybavení buď přímým nákupem strojů, nebo 

pořízením na leasing. Dodržování technologické a hygienické kázně je přitom samozřejmým 

úkolem pro celý kolektiv pracovníků firmy. 
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     V roce 2004 byla dokončena výstavba nové moderní výrobní haly, která splňuje technické 

i hygienické normy požadované Evropskou unií. V roce 2006 bylo uvedeno do provozu 

rekuperační zařízení k využití odpadního tepla z chladící technologie. Odpadní teplo je 

využíváno k ohřevu teplé užitkové vody. Výzkumem a vývojem se firma nezabývá. Firma 

nemá organizační složku v zahraničí. 

 

2. 3  Předpokládaný vývoj firmy v roce 2007 

     V roce 2007 firma nepředpokládá podstatné změny ve výrobním zaměření a rozsahu 

výroby. Kolektiv řídících pracovníků se zaměří na zvýšení kvality výrobků, zlepšení 

organizace práce, na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zajištění jejich profesního 

růstu. Průběžně bude vyhodnocován zájem odběratelů s cílem inovace sortimentu výrobků 

v nabídce firmy. 

 

     Firma je od roku 2004 zapsaná v registru výrobců potravin určených pro osoby 

s bezlepkovou dietou a tím přispívá k obohacení nabídky pro tento okruh spotřebitelů. 

 

     V ochraně životního prostředí firma uplatní důsledné třídění odpadových materiálů pro 

recyklaci prostřednictvím specializovaného odběratele (plasty, papír, kovy). V investiční 

výstavbě předpokládáme dokončit areál firmy o přístavbu kanceláří pro administrativu a 

technické vedení firmy, jež dosud sídlí v pronajatých prostorách vzdálených od výrobního 

provozu. V současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace. Při financování této 

akce budeme usilovat o získání podpory z operačního programu „Podnikání a inovace“ 

zadáno zpracování projektové dokumentace. Při financování této akce budeme usilovat o 

získání podpory z operačního programu „Podnikání a inovace“ MPO ČR. 

 

2. 4   Přechod ze systému HACCP na normu ISO 22000 

     Během roku 2008 chce firma přejít od systému HACCP na ISO 22000. Svoji výrobu  

a produkci masných výrobků bude řídit dle této normy. V oblasti bezpečnosti potravin jsou již 

v současné době využívány národní a mezinárodní standardy a specifikace řetězců. Tyto 

standardy se zaměřují především na systémy bezpečnosti potravin v obecném pojetí. V oblasti 

řetězcových standardů jsou nejvíce používány britská specifikace BRC a německé IFS. Tyto 

specifikace jsou svým pojetím detailnější, náročnější na zavedení a finanční zdroje, které jsou 

nutné k naplnění jejich požadavků. 
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Obrázek č. 4 : Integrovaný systém managementu v potravinářství 
 

 
 

Zdroj:  http://www.eiso.cz/poradenstvi/nase-sluzby/ISO+22000/ 
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3. Měření a řízení výroby 

     Měření jakosti ve firmě Jiří Rýznar, řezník-uzenář se provádí a řídí dle stanovených kroků, 

které vybudoval tým na základě podkladu systému HACCP.  Skládá se z vybraných operací, 

jako jsou sestavení diagramu výrobního procesu, analýzou nebezpečí, stanovení kritických 

bodů, popisem CCP atd. 

 

3. 1 Analýza nebezpečí a ovládací opatření 

Zařazení výrobku do kategorie rizika: 

     Výrobek může být označen jako potravina s kategorií rizika III – IV. (v příloze č. 4 najdete 

kategorie rizik potravinářského výrobku a charakteristiky výrobků podle nebezpečí) 

 

� produkt obsahuje „citlivé“ (nestabilní) součásti či přísady, ve smyslu 

mikrobiologických nebezpečí 

� produkt může být rekontaminován po skončení technologického postupu 

� existuje reálná možnost neodborného zacházení s výrobkem během distribuce nebo 

v domácnosti nebo při přípravě pokrmů, jež by vedlo k zdravotní závadnosti produktu 

� tepelné opracování výrobku po skončení výroby neexistuje, ani není potravina zahřátá 

na vysokou teplotu během přípravy pokrmů před konzumací 

Přehled nebezpečí v okamžiku konzumace výrobku: 

mikrobiologická nebezpečí – přítomnost patogenních MO, intoxikace účinkem toxických 

metabolitů (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens) 

chemické nebezpečí – nadlimitní obsah NaCl a NaNO2 

fyzikální nebezpečí – cizí částice (kosti, kaménky atd.), mechanické nečistoty (prach, hlína, 

písek 

 

Tabulka č. 3: Přehled nebezpečích v technologických krocích (viz příloha č. 1) 

  - uvádí nám jednotlivé technologické kroky a přiřazuje k těmto korkům o jaký druh 

nebezpečí se jedná, co obsahují jednotlivé nebezpečí a jaké je nejlepší ovládací opatření 

 

     Při analýze nebezpečí byla hodnocena všechna určená (identifikovaná) nebezpečí, 

v obecném návrhu jsou doporučeny kritické body vzhledem k situaci v době přípravy plánu. 

Počet stanovených kritických bodu není konečný, bude se dále upravovat v souladu 

ověřováním (verifikací, validací a vnitřními audity) při provozování systému 
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3. 2  Sestavení diagramu výrobního procesu 

     Sestavení diagramu výrobního procesu pro všechny skupiny výrobků od příjmu surovin až 

po expedici (distribuci) hotových výrobků s uvedením bližšího popisu jednotlivých výrobních 

operací.   

Obrázek č. 5:  Diagram výrobního procesu 

1.1 
Příjem masa  

1.2 
Příjem aditiv a 

koření  

 

   

 

   

2.1 
Skladování masa  

2.2 
Skladování  

aditiv a koření  

 

   

 

   

 

3 
Předmělnění   

 

 

    

 

4 
Mělnění a míchání   

 

 

    

 

5 
Plnění forem   

 

 

    

 

6 
Pečení   

 

 

    

 

7 
Zchlazení   

 

 

    

 

8 
Vyjmutí z forem 

a balení 

 

  

1.4 
Obaly (PE přířezy) 

 

 

    

 

9 
Skladování   

 

 

    

 

10 
Expedice a distribuce   

 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 
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     Diagram výrobního procesu je ověřován za provozu a na základě zjištěných rozdílů musí 

být upraven a doplněn tak, aby odpovídal skutečnosti. Ověření diagramu výrobního procesu 

provádí členové týmu HACCP a potvrzují jeho shodnost s reálnou situací v provozu.      

 

3. 3   Stanovení kritických bodů  

- musí každý provozovatel (výrobce) provést sám s ohledem na způsoby zajištění bezpečné 

výroby v jeho podmínkách 

- v tabulce č. 4 (viz příloha č. 2) je zachycení stanovení kritických bodů 

 

      Výsledkem stanovení kritických bodů bylo rozdělení technologických kroků podle 

významu pro zdravotní nezávadnost produktu a vzhledem k možnostem uplatnit nápravné 

opatření do tří úrovní: 

� specifikace činnosti obsluhy a kontroly výkonu předpisem 

� kontrolní bod (CP), ve kterém se provádí pozorování nebo měření a určená následná 

činnost 

� kritický bod CCP 

 

3. 4   Popis kritického bodu CCP 

     Účelem tohoto kroku je popsat kritické body  CCP pro všechny činnosti, které jsou ve 

firmě. V každém kritickém bodě musí být stanoveny znaky:  nebezpečí, ovládacího opatření, 

sledovaný znak, kritické meze, postupu sledování, četnosti sledování, nápravného opatření a 

osobu odpovědnou za sledování.  U každého bodu je potřeba si uvědomit, hlavní úkol znaku a 

jeho hlavní význam pro výrobu masných výrobků. 

 

Tabulka č. 5 : Popis kritického bodu CCP pro příjem masa 

 

NEBEZPEČÍ 

mikrobiální kontaminace suroviny, kontaminace 
cizorodými látkami (rezidua veterinárních léčiv), 

přítomnost mechanických 
nečistot, cizích prostředků 

OVLÁDACÍ 
OPATŘENÍ 

vizuální a senzorická kontrola při přejímce, 
kontrola teploty masa 
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SLEDOVANÝ 
ZNAK 

* teplota masa 
* smyslové změny 
* mechanická kontaminace 

KRITICKÉ 
MEZE 

* teplota masa 5 -7 oC 
* smyslově beze změn 
* vizuálně bez kontaminace nečistotami 

POSTUP 
SLEDOVÁNÍ 

vizuální kontrola přítomnosti mechanické 
kontaminace, smyslových závad a měření 
teploty masa vpichovým teploměrem 

ČETNOSTI 
SLEDOVÁNÍ 

každá dodávka 

NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ 

viz 4 kapitola 

OSOBA  
ODPOVĚDNÁ ZA 
SLEDOVÁNÍ 

skladník 

 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 

 

Tabulka č. 6 :  Popis kritického bodu CCP pro skladování  

 

NEBEZPEČÍ 
sekundární kontaminace výrobků, 

 pomnožení MO 

OVLÁDACÍ 
OPATŘENÍ 

dodržování skladovacích podmínek, zamezení 
možnosti kontaminace výrobků z prostředí 

SLEDOVANÝ 
ZNAK 

* teplota vzduchu 
* teplota výrobku 

KRITICKÉ 
MEZE 

* teplota vzduchu max. 5 oC 
* teplota výrobku max. 5 oC 

POSTUP 
SLEDOVÁNÍ 

měření teploty vzduchu, měření teploty výrobku 
vpichovým teploměrem 

ČETNOSTI 
SLEDOVÁNÍ 

* teplota vzduchu 3x za směnu 
* teplota výrobku 1x za směnu 
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NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ 

úprava skladovacích podmínek (teploty), 
dochlazení výrobků, přesun do jiné chladírny 

OSOBA  
ODPOVĚDNÁ ZA 
SLEDOVÁNÍ 

skladník 
mistr 

 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 

 

Tabulka č. 7: Formulář pro sledování CCP 

Formulář pro sledování CCP 
CCP 

SKLADOVÁNÍ 

Místo sledování: 
chlazený sklad 
hotových výrobků 

Postup sledování: 
měření teploty vzduchu ve skladu, 
měření teploty výrobku vpichovým teploměrem 

Sledovaný znak: 
teplota vzduchu 
teplota výrobku 

Frekvence sledování: 
teplota vzduchu 3x za směnu, 
teplota výrobku 1x za směnu 

Kritické meze: 
teplota vzduchu 
max. 5oC, teplota 
výrobku max. 5oC 

Nápravná opatření: 
úprava skladovacích podmínek (teploty), 
dochlazení výrobků, přesun do jiné chladírny 

Datum Čas 
Teplota 
vzduchu 
(oC) 

Teplota 
výrobku 
(oC) 

Nápravná 
opatření 

Osoba 
odpovědná 
za sledování 

Poznámky 

3.12.2007 8:15 3 4   skladník   
5.12.2007 9:05 2 2,5   skladník   
7.12.2007 7:00 3 3,2   skladník   

10.12.2007 12:32 1 1,6   skladník   
12.12.2007 11:00 2 2,2   skladník   
14.12.2007 9:15 1 1,3   skladník   
17.12.2007 15:40 3,5 4,5   skladník   
19.12.2007 6:45 2,1 3   skladník   
21.12.2007 10:20 4 2   skladník   
28.12.2007 14:05 2 3   skladník   
              
              
              
              

              
Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 
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     Z formuláře pro sledování CCP můžeme vyčíst, zda bylo teplota vzduchu a výrobku 

překročena. Rovněž lze z něho vidět, jaká případná opatření provedla osoba odpovědná za 

sledování a zapsat poznámku, týkající se daného dne, kdy proběhl zápis do formuláře. 

 

3. 5   Systém HACCP pro skupinu tepelně opracovaných masných výrobků 

     Zpracování jednotlivých plánů HACCP je možné podle konkrétní technologie a situace 

v dané masné produkci, včetně posouzení podle místních konkrétních podmínek. Vhodně lze 

využívat i softwarových možností pro zpracování plánů HACCP. Vlastní praktická aplikace je 

věcí samotného podnikatelského subjektu a využití nabízených možností k splnění tohoto 

úkolu. K této problematice uvádím příklad systému HACCP z firmy Jiří Rýznar pro skupinu 

tepelně opracovaných výrobků – pro masnou výrobu a pro šunku.  

 

Masná výroba:  

Kritický bod – Výběr surovin pro masnou výrobu 

- maso a droby musí být posouzeny jako vyhovující, vychlazené na teplotu 5 oC a droby 

vychlazené na teplotu 3 oC 

Nebezpečí: fyzikální (mechanické znečistění), biologické (nežádoucí mikrobiální 

kontaminace), pracovní prostředí, teplota, vlhkost vzduchu 

Kritické meze: teplota 5 oC pro maso a teplota 3 oC pro droby 

Sledování: měření teploty masa vpichovacím teploměrem 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů prostředí 

Dokumentace: záznamy teploty 

Kritický bod – Mechanická separace masa 
Nebezpečí: biologické (pomnožení patogenních a saprofytických mikroorganismů, kažení 

masa, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota masa do 4 oC (uchování maximálně 72 hodin), teplota do - 2 oC 

(uchování maximálně 120 hodin) 

Sledování: adspekce suroviny, měření teploty masa 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů prostředí 

Dokumentace: záznam teploty 
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Kritický bod – Uchování rozpracované suroviny 

Nebezpečí: biologické (pomnožení patogenních mikroorganismů, kažení masa, sekundární 

kontaminace) 

Kritické meze: teplota prostředí 0 - 5 oC, doba uchování suroviny do 7 dnů 

Sledování: teplota a doba uchování suroviny 

Nápravná opatření: úprava teploty pracovního prostředí 

Dokumentace: záznamy teploty a doby expozice 

 

Kritický bod – Zpracování suroviny na masné výrobky 

Nebezpečí: biologické (pomnožení mikroorganismů, kažení masa, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota bourárny do 10 oC, teplota suroviny určené pro masné výrobky do  

2 oC, pH masa 5,8 – 6,2, vodní aktivita a w 0,96 – 0,98 

Sledování: teploty, pH a vodní aktivity suroviny pro masné výrobky 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů 

Dokumentace: záznamy hodnot teploty, pH a vodní aktivity a w  

 

Kritický bod – Teplotní poměry při výrobě masných výrobků 

Nebezpečí: fyzikální (nedostatečné vychlazení), biologické (pomnožení patogenní i 

saprofytické mikroflóry, pomnožení laktobacilů – zvýšená tvorba kyseliny mléčné a 

následkem toho zkysnutí masných výrobků) 

Kritické meze: doba uzení, teplota ováření, doba ováření, při výrobě tepelně opracovaných 

výrobků musí být dosaženo teploty nejméně 70 oC v jádře, tj. v nejhůře prohřívaném místě 

masného výrobku po dobu nejméně 10 minut 

Tabulka č. 8: Doby uzení a tepelného opracování masných výrobků podle průměru použitého                     

obalu: 

Průměr obalu 
Doba uzení v minutách, 
maximální teplota 90 

oC 

Teplota 
ováření 
ve 3 oC 

Doba ováření 
v minutách 

16 - 24 45 - 75 75 -76 15 

30 - 40 60 - 90 72 -75 15 - 20 

40 - 50  60 - 90 72 -75 25 - 40 

50 - 60 75 - 90 72 -74 40 - 60 

65 90 -120 72 -74 50 - 75 

70 - 75 90 - 120 72 -74 75 -90 
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80 120 - 150 72 -74 90 - 105 

85 - 90 120 - 150 72 -74 90 - 120 

95 - 120 120 - 150 72 -74 120 - 150 

širší 120 - 150 72 -74 150 - 180 
 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 

 

Sledování: měření předepsané teploty a doby působení stanovené teploty 

Nápravná opatření: na základě zjištěných naměřených hodnot teploty provést úpravu 

teplotních poměrů, relativní vlhkosti a doby působení (expozice) teploty 

Dokumentace: evidence teploty, relativní vlhkosti a doby působení předepsané teploty 

 

Kritický bod – Solení 

Nebezpečí: fyzikální (přesolení, nedosolení), biologické (rozmnožení patogenních a 

saprofytické mikroflóry) 

Kritické meze: teplota 18 oC (maximální fermentační teplota), hodnota pH masa nad 5,5 

Sledování: adspekce správného dávkování a množství solící směsi, kontrola šarže a 

identifikačních údajů na solicích směsích 

Nápravná opatření: úprava dávkování solicí směsi 

Dokumentace: záznamy o dávkování a ukazatelích v příslušné dokumentaci 

 

Kritický bod – Narážení do obalů 

Nebezpečí: biologické (kontaminace mikroorganismů jejich nežádoucí pomnožení) 

Kritické meze: teplota prostředí do 10 oC, uchování maximálně 18 hodin 

Sledování: teploty prostředí a doby uchování 

Nápravná opatření: úprava teploty, čištění a dezinfekce technologických zařízení 

Dokumentace: záznam teploty 

 

Kritický bod – Chlazení masných výrobků 

Nebezpečí: biologické (rozmnožení mikroorganismů, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota a doba chlazení 

Sledování: měření teploty a doby působení předepsané teploty 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů prostředí a doby expozice předepsané teploty 

Dokumentace: záznam teploty 
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Kritický bod – Uchování masných výrobků 

Nebezpečí: biologické (pomnožení nežádoucích mikroorganismů, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota prostředí 1 – 5  oC 

Sledování: měření teploty prostředí a vlhkosti vzduchu prostředí 

Nápravná opatření: úprava teploty prostředí 

Dokumentace: záznam registru teplot prostředí a vlhkosti vzduchu prostředí 

 

Kritický bod – Balení masných výrobků 

Nebezpečí: biologické (pomnožení nežádoucích mikroorganismů, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota prostředí do 15 oC, teplota masných výrobků do 5 oC, pH 5,9 – 6,4, 

a w 0,92 – 0,98 

Sledování: měření teploty prostředí a teploty masných výrobků, pH, vodní aktivity a w 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů, pracovních poměrů 

Dokumentace: záznam registrační teploty 

 

Šunka:  

Tabulka č. 9: Směrné hodnoty technologického postupu výroby šunky                   

Technologický tok surovin Požadavky 

Surovina syrové maso 

vepřové maso teplé po porážce nebo -1 až 2oC, pH1 
a  
pH24-48 5,8 a vyšší 

Bourání bourárna do 12oC, osvětlení 400 až 500 Luxů 

chladírna 0 až 5oC, tmavé prostředí do 60 Luxů 

Nakládání nastřikovací lák pH 6,2 až 6,5, pH 6,2 - 6,5 

Pasterace výrobek nejméně 68oC v jádře (lépe 70oC) 

Chlazení chladírna 1 až 2oC (nejvýše 5oC), tmavé prostředí do 60 Luxů 

balírna do 15oC osvětlení 300-400 Luxů 

Balení výrobek - zboží nejvýše 5oC pH 5,8 až 6,4 aw 0,96 až 0,98 

Prodej, skladování chladírna 1 až 2oC (max. 5oC) osvětlení ne více jak  600 Luxů 
 

Zdroj:  Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 

 

Kritický bod – Teplota při výrobě 

Surovina: vepřové maso teplé nebo – 1 až 2 oC, hodnoto pH masa 5,8 a vyšší 
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Nebezpečí: biologické (pomnožení nežádoucích mikroorganismů a znehodnocení suroviny) 

Kritické meze: teplota prostředí do 5 oC, pH1 a pH 24 5,8 a vyšší 

Sledování: měření teploty a pH masa 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů prostředí 

Dokumentace: záznam teploty 

 

Kritický bod – Bourání masa 

Nebezpečí: biologické (pomnožení patogenních mikroorganismů, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota prostředí do 12 oC 

Sledování: měření teploty prostředí 

Nápravná opatření: úprava teplotních poměrů prostředí 

Dokumentace: záznam teploty 

 

Kritický bod – Nakládání suroviny 

Nebezpečí: biologické (pomnožení patogenních mikroorganismů, sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota suroviny 5 -  6 oC 

Sledování: měření teploty suroviny 

Nápravná opatření: úprava teploty pracovního prostředí 

Dokumentace: záznam teploty 

 

Kritický bod – Nastřikovací lák 

Nebezpečí: biologické (sekundární kontaminace a pomnožení patogenních mikroorganismů) 

Kritické meze: hodnota pH láku 6,2 – 6,5 

Sledování: měření pH láku 

Nápravná opatření: úprava hodnoty pH láku 

Dokumentace: záznam v příslušné dokumentaci 

 

Kritický bod – Pasterace 

Nebezpečí: biologické (sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota v jádře 70 oC po dobu 20 -30 minut 

Sledování: měření teploty a sledování doby expozice 

Nápravná opatření: úprava teploty a délky doby působení 

Dokumentace: záznam v příslušných dokumentech 

 



 38 

Kritický bod – Chlazení výrobku 

Nebezpečí: biologické (v důsledku špatného vychlazení výrobku pomnožení nežádoucích 

mikroorganismů a sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota výrobku -1 až 2 oC (maximálně 5 oC) 

Sledování: měření teploty výrobku 

Nápravná opatření: úprava teploty prostředí a proudění vzduchu v pracovním prostoru 

Dokumentace: záznam teploty a relativní vlhkosti vzduchu 

 

Kritický bod – Balení výrobku 

Nebezpečí: biologické (sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota prostředí balírny do 15 oC 

Sledování: průběžné měření teploty prostředí balírny 

Nápravná opatření: úprava teploty prostředí balírny 

Dokumentace: záznam teploty 

 

Kritický bod – Prodej (manipulace s výrobkem) 

Nebezpečí: biologické (sekundární kontaminace) 

Kritické meze: teplota skladovacího prostředí maximálně 4 oC 

Sledování: měření teploty v chladírenském prostoru 

Nápravná opatření: úprava teploty 

Dokumentace: registr teploty prostředí chladírenského prostoru, boxu 

 

3. 6  Slabé stránky kritických bodů 

     Každý z kritických bodů v sobě skrývá slabou stránku. Firma by si to měla uvědomit a 

snažit se jí eliminovat. Důvod je jednoduchý a pro prosperitu podniku důležitý. Když sníží 

chybovost, bude mít lepší pozici a samozřejmě kvalitnější výrobky. V tabulce č. 10 uvádím 

vybrané kroky a u těchto kroků druh neshody, které tam vznikají. Vad je mnoho, proto jsem 

uvedla jenom několik příkladů.  
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Tabulka č. 10: Nejčastější neshody výrobků 

Vybraný 
technologický 

krok 
Určitý druh vady 

(neshody) 
Vyjádření vady 

v % 

rozbitý karton 1 

zápach z masa 1,6 Příjem masa 

nedodržení teploty při dovozu 
v chladících boxech 1,3 

vlhkost 2 

špinavé přepravky 1,9 Skladování masa 

chybné zapsání teploty 1,1 

špatná norma při dávkování 
koření 3,4 

nefunkčnost kutru, řezačky, 
mělniče 8 

Mělnění a míchání 

nepozornost míchače 75 

chybná kalibrace (průměr výrobku) 7,3 

popraskání střeva 6,9 Narážení do obalů 

nedodržení váhy výrobku 4 

převařený masný produkt 0,5 

špatně napíchaný maso 0,2 Tepelné opracování 

nesprávné obarvení výrobku  
(nástřik) 2,8 

sprchování 10 
Chlazení 

kontrola teploty 13,4 

rozpadání masa 6,1 

zvolená fólie 0,9 

etiketa 17 
Balení 

lidský faktor 80 

špatná objednávka 5 

nevykrytí objednávky 14,9 Expedice 

vadný výrobek 7,3 
 

Zdroj: Stanovy či normy firmy Jiří Rýznar, řezník – uzenář 
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     Z tabulky vyplává a je možno vidět, že neshody výrobku se projeví v každém z vybraných 

techlogických kroků. Nyní bych ráda rozvedla a vysvětlila dané vady. Každá z nich v sobě 

skrývá svůj důvod „proč“ vznikají. 

 

     Při příjmu masa z nejkritičtější bodů je dovoz masa od dodavatele. Každé auto má jiný 

chladící box. Firmy nedodržuji danou teplotu, která je stanovena při přepravě. Záleží rovněž i 

na druhu masa, jelikož nemají všechny stejně danou teplotu. Při dovážení masa je potřeba 

zvolit teplotu v boxech, které předepisují závazné normy. Jakmile se tyto standardy nedodrží, 

produkt bude neshodný, tudíž nepoužitelný. Žádný řezník si nedovolí dát do svých výrobků 

zkažené maso.  

 

     Skladování masa jak zmrazeného, připraveného k výrobě nebo hotového na skladě, je 

jedno velké a v dnešní době diskutované téma. U tohoto kroku je nutno udržovat čistotu, 

dávat pozor na nezvané hosty. Mezi nezvané hosty lze zařadit myši, krysy, mouchy a další 

živočichy. Výrobky ztrácejí na své kvalitě i z důvodu špinavých přepravek. Nečistota se 

dostane např. na zabalený výrobek a už to není podle představ zákazníka ani výrobce. 

 

     I v činnosti mělnění a míchání nalezneme spoustu příčin, proč výrobky neodpovídají 

svému požadavku. Jedna z mnoha příčin je oprava strojů, nefunkčnost kutru, špatná volba 

koření, chybné zvážení potřebného masa.         

 

     Krok, zabývající se narážením, je jeden z nejdůležitějším. Zde se vyskytuje největší vznik 

vadných (neshodných) produktů. Tady dostává výrobek výslednou podobu (tvar). Jakmile 

pracovník nedodrží kalibrování výrobku, ztrácí okamžitě na svoji kvalitě. Kalibrace znamená 

správné zvolení průměru párku, masa a dalších produktů, správnou velikost střed apod.. Když 

se tohle neshoduje s daným obalem na výrobek, neodpovídá nabídce výrobce. Hlavní důvod 

proč dochází k nesprávnému výběru průměru je, že pracovník nedává pozor. Díky své 

nepozornosti a spěchu přispívá k nekvalitnímu tovaru. 

 

     Tepelné opracování výrobku je další krok, kde se nejvíce ukazují neshodné výrobky. 

Produkt má být zbarven do oranžové barvy, ale pracovník neodhadl správné množství dávky. 

To neodpovídá charakteristice daného výrobku. Takový produkt je zlikvidován nebo prodán 

za sníženou cenu. 
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     Proces chlazení se velice často zveličuje. Nedostává se mu pozornosti. Pověřené osoby si 

myslím, že když mají zkušenosti, poznají správnou teplotu aniž by zapíchli teploměr do masa. 

To má za následek, že výrobek je ještě teplý a dostává se do dalšího technologického kroku. 

 

     Balíčka, kde dochází k balení produktů, je další z míst s velkým počtem výskutu neshod. 

Častý důvod vratky výrobku je nesprávné označení. Umístěná etiketa na produktu bývá přes 

roh obalu, pokrčená, nečitelný čárový kód, nenajdeme tam složení výrobku, špatné 

pojmenování, neviditelná trvanlivost. Z dalších důvodů proč se objevují vratky, můžeme 

spozorovat v tom, že výrobky jsou baleny za tepla. 

 

     V expedici se klade důraz na dodržení objenávky, správné vyfakturování a naložení 

správného množství výrobku. Expedienti si pořádně nepřečtou daný požadavek a připraví 

úplně jiné množství k odbytu. 

 

     Všechny technologické kroky mají jeden faktor společný – lidský. S tímto problémem se 

setkávají všechny podniky, ve všech oborech podnikání. Firma Jiří Rýznar se musí spolehnout 

a vybírat zaměstance, kteří budou pracovití, udržovat čistotu, slušně se chovat, pozorní, 

duchapřítomní. Nesoustředění pracovníci mohou dát do výrobku jiné koření, vybrat 

poškozené střevo a tím se celý produkt stane nestravitelný.  Proti slabým stránkám a 

nebezpečím si firma vytvořila a zavedla ověřování systémů, které obsahují verifikaci, validaci 

či vnitřní audit. Je zapotřebí, aby si firma vytvořila systémy zabraňující vadným a nekvalitním 

výrobkům. 
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4. Návrh na zlepšení jakosti 

4. 1   Ověřování systému podle firemních norem  

Mezi ověřování systému můžeme zařadit:  

• validaci 

• verifikaci 

• vnitřní audit 

• nápravná opatření atd. 

 

Verifikace  

- 4 x za rok by se mělo provést ověření teploměrů používaných na měření v kritických bodech 

jinými teploměry, navázanými na ověřené měřidlo 

- verifikací se snaží pracovníci zajistit správnost prováděného měření a nastavení mezí, 

četnost provádění verifikace, kontroluje zodpovědnost pracovníků, správnou formu záznamu 

- verifikaci provádí a definují pověřené osoby pro každý CCP 

 

Validace  

- ověřování funkce systému kritických bodů (jednotlivých plánů HACCP) je prováděno 

analýzou finálních výrobků (4 x ročně), vyhodnocováním záznamů o sledování v kritických 

bodech (1 x měsíčně), vyhodnocováním reklamací (1 x za půl roku) 

- na základě validace pracovníci firmy konstatují, zda stávající systém HACCP je funkční a 

efektivní, když není je potřeba stanovit či vykonat nápravná opatření, aby byl 

- tým vychází z podkladů, které získali z výsledů analýz finálních výrobků, z vyhodnocení 

reklamací vztahujících se ke zdravotní nezávadnosti, z výsledků vstupních kontrol 

  

Vnitřní audit  

- je prováděn jednou za půl roku tým firmy složený z osob, které nenesou přímou 

zodpovědnost za provozování systému, složení týmu jmenuje majitel firmy, tým může 

zahrnovat externí poradce 

- audit spočívá v kontrole podkladů o verifikaci a validaci plánů, v kontrole záznamů z měření 

v kritických bodech, v kontrole záznamů o školeních, v prohlídce technologie a v přezkoušení 

obsluhy 

- o provedeném auditu se vede zápis, audit může být proveden kdykoliv rozhodnutím majitele 

firmy 
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Nápravná opatření 

- pro každý kritický bod jsou stanovena nápravná opatření, tj. popsány činnosti při překročení 

kritických mezí 

- zahrnují způsob nápravy odchylky (např. opravu zařízení) a postup dalšího nakládání 

s neshodným výrobkem 

 

Můžeme ověřovat: CCP Příjem masa 

                               CCP Pečení 

                               CCP Skladování 

 

4. 1. 1   CCP Příjem  masa 

Metoda verifikace 

- ověření správné funkce teploměru (měření teploty v jádře masa pomocí kalibrovaného 

teploměru nebo jiného teploměru, vztaženého na teploměr kalibrovaný, a porovnání 

naměřených hodnot s hodnotami naměřenými provozním teploměrem), ověření postupů 

smyslového posouzení masa namátkovou kontrolou nadřízeným pracovníkem 

 

Frekvence verifikace 

- jednou za čtvrt roku 

 

Navržená opatření 

- rekalibrace provozního teploměru, popřípadě jeho výměna, proškolení pracovníka u příjmu, 

zavedení opatření ke zvýšení spolehlivosti sledování 

 

4. 1. 2  CCP Pečení 

Metoda verifikace 

- ověření správné funkce teploměru, ověření správného umístění teploměru (proměření 

teploty v různých místech výrobku), v případě, že bude mít smysl ověřovat správnost 

nastavených mezí, provede se proměření teplotního pole během pečení více vpichovými 

čidly, umístěnými v různých místech kusu – podle postupu ve směrnici č…..), ověření 

postupů smyslového posouzení výrobku po upečení se provede namátkovou kontrolou 

nadřízeným pracovníkem 
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Frekvence verifikace 

- 1x za čtvrt roku, ověření mezí – při změně podmínek pečení, při úpravě hmotnosti sekané 

atd. 

 

Navržená opatření 

- rekalibrace teploměru, oprava, popřípadě výměna teploměru, úprava kritických mezí, 

proškolení pracovníka provádějícího sledování 

 

4 .1. 3  CCP Skladování 

Metoda verifikace 

- ověření správné funkce teploměru, ověření správného umístění teploměru v chlazeném 

skladu (proměření teploty v různých místech skladu) 

 

Frekvence verifikace 

- jednou za čtvrt roku 

 

Navržená opatření 

- umístění čidel do míst s extrémními hodnotami sledovaného parametru (teploty), výměna, 

oprava teploměru   

 

     Při správném navrhnutí a následným správným dodržení všech nápravných či navržených 

opatření, frekvencí verifikací i metod verifikací a dalších, by firma měla vyrábět jen takové 

výrobky, o které má jejich zákazník i on sám zájem. Jakmile se budou vyhýbat správným 

rozhodnutím, mohou dospět k tomu, že zákazník nebude kupovat jejich výrobky a firma 

zkrachuje a ztratí svoji kvalitu. 

 

     Takhle dosáhne podnik správné výroby dobrého a kvalitního výrobku.  Zákazník bude 

kupovat jen kvalitní, dobré, chutné a správně vyrobené výrobky, které si sám oblíbí. 

 

4. 2  Návrh na nápravná opatření slabých stránek 

     V případě, že se hodnoty zjištěné sledováním a kritickými body liší od požadovaných, 

musí pověřený pracovník bezprostředně provést nápravnou akci k obnovení zvládnutého 

stavu technologického postupu. Produkt nepostupuje dále po dobu provádění nápravného 

opatření. Způsob intervencí záleží na druhu kritického bodu. O provedeném nápravném 
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opatření musí být učiněn záznam. Bez zápisu nápravného opatření se budou výrobky dál 

nekvalitní a pracovníci se nepoučí, nevyloučí se další chyby. 

 

     Pro každý kritický bod je třeba připravit pokyny o zacházení se surovinou, 

meziproduktem, nebo výrobkem, který nevyhovuje kritickým mezím. Nápravné opatření by 

mělo být použito již v době, kdy výsledky sledování ukazují na trend vedoucí ke ztrátě 

ovládání kritického bodu. V takovém případě se opatření k uvedení procesu do zvládnutého 

stavu uplatní dřív, než dojde k překročení kritických mezí a porušení zdravotní nezávadnosti. 

O každém překročení kritických mezí se vedou rovněž záznamy a dokumentace.  

 

     Za příklad nápravných opatření, které bych doporučila pro danou firmu je: 

a) vrácení suroviny dodavateli nedodržující teplotu při dovozu masa v chladících boxech,   

    aditiv, obalu 

b) vyřazení surovin, meziproduktů, výrobků, které vyhovují a shodují se s požadavky  

    zákazníků i výrobce 

c) opakování procesu – to zabrání omylné výrobě finálního produktu 

d) pozastavení zpracování partie, podmíněné zpracování po analýze (např. použití pro jiné 

    účely) 

e) zastavení zařízení, nové najetí a opakování zpracování vsádky 

f) stažení výrobku z tržní sítě, když zákazníci nebudou kupovat dané výrobky a zkusit  

    vymyslet nový výrobek, který zaujme novou skupinu zákazníků 

g) přijmout spolehlivé zaměstnance přinášející do podniku nové zkušenosti, znalosti a  

    nápady, tyto všechny vlastnosti jsou přínosné pro každou firmu, pomůže ji zvednout  

    prestiž, navrhnout jiný pracovní postup při výrobě masných produktů 

 

     Všechny nápravná opatření jsou velice důležitá a je potřeba klást na ně důraz. Firmě to 

může v různých situacích pomoci. Jelikož konkurence na trhu je veliká a bez nápadů se 

neobejde nikdo. Majitel podniku by měl dát možnost zaměstnancům vyjádřit svůj názor na 

daný postup, jelikož může přijít se zajímavým nápadem. Tento nápad je možno potom použít 

při nápravě, aby nedocházelo k vratkám a nekvalitním výrobkům. Jakmile bude 

zaměstnavatel motivovat svoje pracovníky, aby se vyhýbali svých chyb, budou zároveň i 

kvalitní produkty. Tím se minimalizuje lidský faktor patřící bez pochyby k největším 

problémům, kvůli kterým se objeví ve výrobě nedokonalé výrobky. Eliminovat slabou stránku 

sídlící v člověku je velice obtížné a nesnadné. Každý jedinec je jiná osoba, na každého platí 
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něco jiného. Záleží na pověřené osobě, jak tomu zabrání, aby se snížilo procento chybovosti 

na straně člověka. Za motivaci zaměstnanců bych považovala:  

a) prémie za zpracování kvalitních výrobků 

b) lepší jednání a komunikace s nadřízeným 

c) kvalitnější pracovní podmínky 

d) odměna ve formě výrobků daného podniku (masných produktů) 

 

     Po mém zvážení bych rovněž doporučila provádět opravy na strojích v době volna, kdy se 

nepracuje. Je doba, po kterou probíhají přestávky, svátky, víkendy. Opravy strojů je potřeba 

naplánovat tak, aby nezasahovali do kvality výrobků.  

 

     Pro zpracování shodných produktů je nutno, aby se nezapomínalo na kontrolu nejen 

surovin ale rovněž pracovníků. Je vhodné přesouvat zodpovědnost za jakost surovin 

z výrobce na dodavatele. K tomu přispívají jasná pravidla – písemné specifikace surovin, 

pravidelný dohled a hodnocení dodavatelů, vyžadování certifikaci a další pravidla. Je 

zapotřebí si uvědomit si, že proces hodnocení dodavatelů může být jediným CCP výrobce. 

 

     Pro zajištění odpovídající komunikace je důležité definovat zodpovědnosti. Každý 

pověřený pracovník, kterému je dána zodpovědnost by se měl zaměřit na své podřízené. 

V jeho popisu práce musí být stanoveno školení pracovníků, komunikace s nimi, vyslechnout 

jejich názor, postavit za ně při každém problému. 
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Závěr    

     Prostřednictvím diplomové práce jsem měla možnost nahlédnout do problematiky výroby 

a zajištění jakosti masných produktů (párků, salámů, masa). 

 

     Firma, ve které jsem prováděla analýzu založenou na kritických bodech, mi umožnila 

pochopit, proč je tak složité udržet se na trhu. Být dobrým konkurentem. Kolik to stoji 

námahy vyrobit kvalitní a žádaný produkt. Zákazníci jsou nároční a každý jiný. Všichni 

přicházejí z různými a odlišnými nápady a potřebou. Je velmi složité posloužit všem 

a uspokojit jejich požadavek.  

 

     Veškerá nápravná opatření je nutné dodržet a podstoupit. Je důležité, aby si podnik 

uvědomil, že nemá zaručené postavení ve výrobě kvalitní produktů. Každý výrobek má svoji 

charakteristickou vlastnost a tou se liší od ostatních. Pracovníci si musejí toto uvědomit. 

Pomůže jim to vyrobit stanovenými postupy bezpečný výrobek. Samozřejmě tím zajistí 

i spokojenost odběratelů.  

 

     Náklady na udržení kvalitních produktů jsou vysoké. Je zapotřebí riskovat, dávat do toho 

nejen srdce, ale i myslet na druhé. Myšleno je to tak, aby dodavatel uzenin vyslechl názor 

jiných, zkusil ho v praxi, rozhodoval se správně, vydal se tou pravou cestou. V tomhle všem 

by mu měli pomoct výsledky analýz prováděné ve výrobních postupech. Upozornit na to, že 

něco není v pořádku. Jakmile tohle dodavatel přejde a nebude klást důraz na odstranění, může 

se spolehnout, že následky jeho rozhodnutí nenechají na sebe dlouho čekat. Za následky 

můžeme jmenovat špatně zvolená nápravná opatření, nedodržení teploty ve všech 

technologických krocích, nekorektní jednání se zaměstnanci. Určitě by se našlo spoustu 

dalších záporů.  

 

     Jelikož majitel firmy si dal za cíl, výroba bez chyb, snaží se eliminovat všechny problémy. 

Firma se snaží dělat, co může, aby zajistila kvalitní výrobky, i když to je někdy obtížné. 

Obtížné proto, že nikdy nevíte, co se přihodí při výrobním procesu a musíte být neustále 

ostražití. Pracovníci si musí dávat pozor na správné dávkování, solení, chlazení či balení. 

Všechny tyto a další části výrobního procesu jsou důležité při udržení správné jakosti ve 

výrobě. 
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     Podnik Jiří Rýznar by měla nadále rozvíjet systém řízení jakosti ve výrobě s normami ISO. 

Také je potřeba pravidelně vyhodnocovat účinnost systému jakosti a plnění cílů jakosti. 

Samozřejmostí je i neustálé vzdělávání zaměstnanců, kteří musí znát a dodržovat zásady 

tohoto systému. I nadále by se měl podnik snažit co nejvíce kontrolovat výrobní proces. 

Výsledkem bude odstranění neshod dříve, než se výrobky dostanou k zákazníkovi. 

 

     Pro letošní rok se firma rozhodla přejít ze systému HACCP na řízení výroby dle normy 

ISO 22000. Podle mého názoru je to dobrý krok vpřed. Jeden z hlavních důvodu přechodu je i 

nátlak ze strany Evropské unie. Ta stanovila standardy, které je nutno dodržovat a plnit. 

Jelikož podnik si chce udržet svoji prestiž, udělá cokoliv, aby toho dosáhla. Je si vědoma, že 

to nebude lehké. Přinese to sebou spoustu nových věcí, problémů, se kterými se musí všichni 

pracovníci vypořádat. 

 

     Zjištěné informace, zdroje a závěry jsou podkladem pro zlepšení řízení jakosti ve 

výrobním procesu firmy. Nápravná opatření se stále mění, rozvíjejí a zlepšují. Zaměstnanci 

přicházejí na další nápady, jak dodržet či upravit tyto opatření.  
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Příloha č. 1 – Tabulka č. 3 Přehled nebezpečích v technologických krocích 

Technologický 
krok 

Typ 
nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací  
opatření 

Příjem masa 
biologické 
chemické 
fyzikální 

mikrobiální kontaminace, 
kontaminace cizorodými 

látkami,přítomnost 
mechanických  

nečistot,cizích předmětů 

vizuální a senzorická 
kontrola při 

přejímce, kontrola teploty 
masa 

(měření vpichovým 
teploměrem) 

Skladování  
masa 

biologické 
fyzikální 

kontaminace 
mikroorganismy, 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mechanickými nečistotami, 
porušené obaly 

dodržování skladovacích 
podmínek (teplota), 

skladování v neporušených 
obalech,pravidelná sanitace 
chladírny, proto je nezbytné 

provádět monitorování 
vnitřní teploty skladového 
masa a teploty prostředí 

chladírny 

Bourárna biologické 

pomnožení 
mikroorganismů, 

kontaminace z rukou 
pracovníků 

udržování požadované 
teploty provozu, hygiena 

pracovníků 

Skladování masa 
(expediční 
chladírna) 

biologické 
fyzikální 

kontaminace 
mikroorganismy, 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mechanickými nečistotami, 
porušené obaly 

dodržování skladovacích 
podmínek (teplota), 

skladování v neporušených 
obalech,pravidelná sanitace 
chladírny, proto je nezbytné 

provádět monitorování 
vnitřní teploty skladového 
masa a teploty prostředí 

chladírny 

Příjem aditiv a 
koření 

biologické 
fyzikální 

kontaminace 
mikroorganismy, 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mechanickými nečistotami, 
porušené obaly 

dodržování skladovacích 
podmínek (teplota,vlhkost), 
skladování v neporušených 
obalech,pravidelná sanitace 

skladu 

Předmělnění 
biologické 
fyzikální 

kontaminace z výrobního 
zařízení,pomnožení MO 

čisté výrobní 
zařízení,dodržování 

výrobních podmínek (teplota 
prostředí, rychlost 

zpracování) 
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Mělnění a  
míchání 

biologické 
fyzikální 
chemické 

kontaminace z výrobního 
zařízení,pomnožení 
MO,předávkování 
aditivních látek 

čisté výrobní 
zařízení,dodržování výrobních 
podmínek (teplota prostředí, 
rychlost zpracování).sledování 

spotřeby 
aditiv, přesnost při navažování 

Narážení  
do obalů 

biologické 
fyzikální 

pomnožení 
mikroorganismů, 

kontaminace z rukou 
pracovníků,přítomnost  
mechanických nečistot 

udržování požadované teploty 
provozu, hygiena pracovníků 

Tepelné  
opracování 

biologické 

nedostatečné tepelné 
opracování, přežití a růst 

patogenních 
mikroorganismů 

dodržet stanovenou teplotu a 
dobu tepelného opracování 

(70oC v jádře po dobu 
10minut) 

Chlazení 
biologické 
fyzikální 

sekundární kontaminace, 
pomnožení 

mikroorganismů 

teplota chladícího vzduchu, 
teplota v jádře výrobku 

Balení 
mikrobiologické 

chemické 

nárůst mikroorganismů při 
zvýšení teploty, křížová 

kontaminace při dávkování 
a kontaktů se zařízením 

plynulý přísun výrobku k 
balení, při balení teplota nižší 
než 15 oC, používání čistých 

nástrojů a pomůcek, 
dodržování osobní hygieny, 

pravidelná údržba a  
čistění baličky 

Obalové  
materiály 

mikrobiologické 
chemické 

mikrobiální kontaminace 
přenášená nečistým 
obalem,kontaminace 

výrobku složkami obalu 

uchování fólie v bezprašném 
prostředí v neporušeném 

obalu, atest od dodavatele a 
vhodnosti pro styk s 

potravinami 

Skladování 
biologické 
fyzikální 

sekundární 
kontaminace,pomnožení 

MO 

dodržování skladovacích 
podmínek(teplota,doba), 

zamezení možností 
kontaminace z prostředí 

Expedice a  
distribuce 

biologické 
fyzikální 

sekundární kontaminace z 
prostředí, pomnožení MO 

dodržování teplotních 
podmínek během manipulace 
a distribuce, čistý přepravní 

prostor 

 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 
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Příloha č. 2 - Tabulka č. 4 : Stanovení kritických bodů 

Technologický 
krok 

Nebezpečí 

Je 
identifikování  
nebezpečí 
významné  
(ano/ne)? 

Zdůvodněte vaše 
rozhodnutí o 
významnosti 
nebezpečí 

CCP/CP 

Příjem masa 

mikrobiální kontaminace, 
kontaminace cizorodými 

látkami,přítomnost 
mechanických  

nečistot,cizích předmětů 

ANO 
příjem zdravotně 
závadných surovin 

CCP 

Skladování  
masa 

kontaminace 
mikroorganismy, 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mechanickými nečistotami, 
porušené obaly 

ANO 

při nedodržení 
skladovacích 
podmínek 

vysoké riziko 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mikroorganismy 

CCP 

Bourárna 

pomnožení 
mikroorganismů, 

kontaminace z rukou 
pracovníků 

ANO 

kontrolní bod z 
důvodu malého rizika 

vzniku 
závad 

CP 

Skladování 
masa 

(expediční 
chladírna) 

kontaminace 
mikroorganismy, 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mechanickými nečistotami, 
porušené obaly 

ANO 

kontrolní bod z 
důvodu malého rizika 

vzniku 
závad 

CP 

Příjem aditiv a  
koření 

kontaminace 
mikroorganismy, 
pomnožení MO, 
kontaminace 

mechanickými nečistotami, 
porušené obaly 

ANO 
příjem zdravotně 
závadných surovin 

CCP 

Předmělnění 
kontaminace z výrobního 
zařízení,pomnožení MO 

NE 

může mít jakostní 
důsledky (neovlivní 

zdravotní 
nezávadnosti). 

Je dodržován sanitační 
řád a hygienická 

pravidla 
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Mělnění a  
míchání 

kontaminace z výrobního 
zařízení,pomnožení 
MO,předávkování 
aditivních látek 

NE  

může mít jakostní 
důsledky (neovlivní 

zdravotní 
nezávadnosti). 

Je dodržován sanitační 
řád a hygienická 

pravidla 

  

Narážení  
do obalů 

pomnožení 
mikroorganismů, 

kontaminace z rukou 
pracovníků,přítomnost  
mechanických nečistot 

NE 

nebezpečí je 
eliminováno 

následujícím tepelným 
zákrokem. Při 
dodržování 

preventivních 
opatření je nízká 
pravděpodobnost 

uplatnění 
nebezpečí 

  

Tepelné  
opracování 

nedostatečné tepelné 
opracování, přežití a růst 

patogenních 
mikroorganismů 

ANO 

při nedodržení 
stanovené teploty a 
doby tepelného 

opracování, vysoké 
riziko přežití a růstu 

patogenních 
mikroorganismů 

CCP 

Chlazení 
sekundární kontaminace, 

pomnožení mikroorganismů 
ANO 

kontrolní bod z důvodu 
malého rizika vzniku 

závad 
CP 

Balení 

nárůst mikroorganismů při 
zvýšení teploty, křížová 

kontaminace při dávkování 
a kontaktů 
se zařízením 

NE 

za předpokladu správné 
výrobní a hygienické 
praxe nízké riziko 

  

Obalové  
materiály 

mikrobiální kontaminace 
přenášená nečistým obalem, 

kontaminace výrobku 
složkami 
obalu 

NE  

za předpokladu správné 
výrobní a hygienické 
praxe nízké riziko 

  

Skladování 
sekundární kontaminace, 

pomnožení MO 
ANO 

udržení chladícího 
řetězce, významná 

bariéra 
CP 

Expedice a  
distribuce 

sekundární kontaminace z 
prostředí, pomnožení MO 

NE 

za předpokladu správné 
výrobní a hygienické 
praxe nízké riziko 

  

 

Zdroj: Stanovy a směrnice fa Rýznar Jiří 
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Příloha č. 4 - Výrobky firmy Jiří Rýznar, řezník-uzenář – pytlácká klobása 

Zdroj: Stanovy a směrnice firmy Jiří Rýznar 
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Příloha č. 5 - Výrobky firmy Jiří Rýznar, řezník-uzenář – bůčková roláda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stanovy a směrnice firmy Jiří Rýznar 
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Příloha č. 6 - Výrobky firmy Jiří Rýznar, řezník-uzenář – pizza nářez 

Zdroj: Stanovy a směrnice firmy Jiří Rýznar 
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Příloha č. 7 - Kategorie rizik potravinářského výrobku a charakteristiky výrobků podle     

                     nebezpečí 

Kategorie rizik potravinářského výrobku 

 

Kategorie rizika Popis kategorie rizika 

I je dobrá kvalita výrobků, 
nezkazitelná 

II je mírně dobrá kvalita, je už  
více zkazitelná 

III kvalita je průměrná a zmetková 

VI je zkazitelná jak kvalita výrobků 
tak i zápachy výrobků 

 

Tabulka pro určení kategorie rizika analyzovaného potravinářského výrobku (obecně): 

Analyzovaný 
potravinářský 

výrobek 

Počet zjištěných charakteristik 
nebezpečí 

(A, B, C, D, E, F) 

Kategorie 
rizika 

I 
charakteristika A -automaticky nejvyšší 

nejvyšší kategorie rizika VI 
VI 

J 
na potravinu se vztahuje všech pět 
charakteristik nebezpečí (B-F) 

VI 

K 
na potravinu se vztahují čtyři z pěti 
charakteristik nebezpečí (B-F) 

IV 

L 
na potravinu se vztahují tři z pěti 
charakteristik nebezpečí (B-F) 

III 

M 
na potravinu se vztahují dvě z pěti 
charakteristik nebezpečí (B-F) 

II 

N 
na potravinu se vztahuje pouze jedna z  
pěti charakteristik nebezpečí (B-F) 

I  

O 
potravina není vystavena žádnému 

nebezpečí 
0 

 

Charakteristiky výrobků podle nebezpečí: 

a) biologické 

A – zvláštní třída výrobků, které nejsou sterilní a jsou určeny pro spotřebu rizikovými 

skupinami spotřebitelů (kojenci, starými lidmi, neduživými či stiženými imunosupresí) 

B – produkt obsahuje „citlivé“ (nestabilní) součásti či přísady ve smyslu mikrobiologických 

nebezpečí 
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C – technologický postup neobsahuje takové operace, jimiž by byly zničeny škodlivé 

mikroorganizmy 

D- produkt může být rekontaminován po skončení technologického postupu 

E – existuje reálná možnost neodborného zacházení s výrobkem během distribuce nebo 

v domácnosti nebo při přípravě pokrmů, jež by vedlo k zdravotní závadnosti produktu 

F – technologický postup nezahrnuje tepelné opracování po zabalení výrobku ani záhřev na 

vysokou teplotu během přípravy pokrmu před konzumací  

 

b) chemická a fyzikální 

A – zvláštní třída výrobků, které jsou určeny pro spotřebu rizikovými skupinami spotřebitelů 

(kojenci, starými lidmi, neduživými či stiženými imunosupresí) – např. potraviny určené pro 

osoby citlivé na siřičitany nebo potraviny určené dětem, balené v křehkých skleněných 

obalech) 

B – produkt obsahuje „citlivé“ (nestabilní) součásti či přísady, které mohou být toxické nebo 

mohou vyvolat vznik fyzikálních nebezpečí, např. suroviny obsahující aflatoxiny, kameny 

v surovinách apod.) 

C – technologický postup nezahrnuje takové operace, jimiž by byla eliminována chemická a 

fyzikální nebezpečí, např. během technologického postupu může docházet ke vzniku 

kyanovodíku rozkladem kyanogenních glykosidů po mechanickém porušení jader pecek 

ovoce, není zajištěno spolehlivé odstranění zbytků sanitačních činidel, technologie není 

vybavena magnetickými odlučovači kovů apod.) 

D – produkt může být rekontaminován po skončení technologického postupu před zabalením 

E – existuje reálná možnost neodborného zacházení s výrobkem během distribuce nebo 

v domácnosti nebo při přípravě pokrmů, jež by vedlo k zdravotní závadnosti produktu 

F – neexistuje způsob, jakým by spotřebitel zjistil a odstranil toxické chemické látky nebo 

zdroje fyzikálních nebezpečí ve výrobcích (např. přítomnost přirozeních toxinů, přítomnost 

ostrých kovových předmětů v potravině apod.) 
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Příloha č. 8 - Vybrané etikety firmy Jiří Rýznar, řezník-uzenář 
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Příloha č. 8 - Vybrané etikety firmy Jiří Rýznar, řezník-uzenář 

 

 

 


