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Příloha č. 1 Náplň jednotlivých sekcí Makro standardu  

 

 

Sekce A – Systém jakosti zahrnuje tyto oblasti: 

 Systém jakosti, organizace 

Ve dvou kritických otázkách je zde auditovaná organizace dotazována na vypracování 

dokumentovaného systému jakosti a existenci funkce zodpovědné za bezpečnost a kvalitu 

výrobků. Další tři otázky jsou zaměřeny na detailnost dokumentace systému jakosti, popis       

a aktualizaci organizační struktury a popis práce jednotlivých funkcí. 

 Řízení dokumentů a záznamů 

Tato oblast je složena z pěti otázek. Jejich náplní je přezkoumávání a schvalování 

dokumentů, používání správné verze a dostupnost dokumentace, definování způsobu místa    

a doby uložení. Kromě zmíněného zde nalezneme také jednu kritickou otázku zaměřenou     

na čitelnost, důvěryhodnost a autorizaci změn v záznamech. 

 Reklamace, nápravná opatření, krizový přístup 

Jedná se o nejobsáhlejší část sekce „Řízení jakosti“ složené z devíti otázek, z toho 

dvou kritických. Náplní jedné z kritických otázek je hodnocení veškerých reklamací a jejich 

případné využití pro iniciování nápravných/preventivních opatření. Druhá kritická otázka řeší 

problematiku zavedení dokumentovaných postupů v případě krizí spojených s bezpečností     

a kvalitou výrobků. Dále se tato část týká zaznamenávání reklamací a jejich řešení, provádění 

nápravných opatření, jejich zaznamenávání a ověřování efektivity daného opatření, způsobu 

stažení výrobků z trhu a ověřování postupu v případě krizí. Jedna otázka se týká ochrany loga 

zákazníka (privátní značky). 

 Interní audity 

Provádění interních auditů, kvalifikovaní auditoři, zaznamenávání výsledků                 

a provádění nápravných opatření je v této části shrnuto ve třech otázkách. 

 Nakupování 

V šesti otázkách je shrnuta problematika nakupování surovin a obalů, specifikací      

pro vlastní výrobky, použité suroviny obaly a případně i pro poloprodukty. Je zde zmíněna 

nutnost periodického přezkoumávání specifikací, schvalování a hodnocení dodavatelů 

 Vývoj 

Tři otázky se týkají plánování vývoje nových výrobků, ověření splnění požadavků     

na bezpečnost a kvalitu a stanovení doby trvanlivosti. 
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 Legislativa 

Náplní dvou otázek je určení závazných legislativních požadavků týkající se 

bezpečnosti a kvality, jejich aktualizace a distribuce pracovníkům. 

 Audity MAKRO 

Jednou otázkou je zjišťována reakce dodavatele na předchozí audity pro MAKRO       

a příjímání nápravných opatření. Jedná se o kritickou otázku.  

 

Sekce B – HACCP 

 HACCP 

V této části nalezneme dvanáct otázek zaměřených na systém HACCP. Konkrétně se 

jedná o jeho pravidelnou aktualizaci v případě změn, sestavení diagramu výrobního procesu, 

stanovení CCP, kritických mezí, systému monitoringu v CCP a nápravných opatření            

pro každý CCP. Vypracování a zavedení systému HACCP, provedení analýzy biologických, 

chemických i fyzikálních nebezpečí, stanovení způsobu verifikace a validace HACCP 

systému k ověření jeho efektivního fungování a vedení dokumentace systému                           

a odpovídajících záznamů představují čtyři kritické otázky z této sekce. 

 

Sekce C – Prostředí 

 Externí prostředí 

Kritickou otázkou je zde existence činností, které ovlivňují bezpečnost a kvalitu 

produktů, v okolí provozu. Další tři otázky řeší oplocení, kontrolu přístupu do prostorů 

provozu, prašnost, kanalizaci, údržbu a rozmístění keřů a stromů. 

 Vnitřní uspořádání 

Musí být vyloučena kontaminace výrobku v kompletním toku materiálu, což je 

kritická otázka. Dvě otázky jsou věnovány bezpečnému a hygienickému průběhu všech 

činností a oddělení prostorů s různou povahou prováděných činností - rizikové a méně 

rizikové prostory. 

 Konstrukce provozu 

Konstrukci provozu se věnuje sedmnáct otázek zaměřených na stěny, podlahy, 

kanalizaci, rozvody energií a médií, okna, sítě proti hmyzu, tříštivé materiály, těsnění 

venkovních dveří a vrat, osvětlení provozu, vzduchotechniku, kondenzaci, čistitelnost              

a použití dřeva. 
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 Stroje, pomůcky 

Pěti otázkami je prověřováno nepoškození, údržba a čištění strojů a pomůcky 

používané k čištění. 

 Nebezpečí fyzikální a chemické kontaminace 

Opatření otevřených zařízení a zásobníků kryty, instalace sít, filtrů, optických 

detektorů nečistot, magnetů, detektorů kovů, čištění a kontrola takovýchto zařízení, zamezení 

existence míst hromadění výrobku či čistících chemikálií ve výrobním zařízení a dokonalá 

vyprazdnitelnost zásobníků a nádrží jsou předmětem šesti otázek z této oblasti. 

 Údržba 

Údržbě jsou věnovány čtyři otázky týkající se zákazu negativního vlivu provádění 

údržby na bezpečnost a kvalitu výrobků, poučení externích pracovníků o pravidlech hygieny    

a jejich vybavení pracovním oděvem, vyčištění místa údržby po jejím provedení, používání 

mazadel a olejů určených pro potravinářský průmysl. 

 Hygiena provozu 

Kritickou otázkou je udržování prostorů provozu v čistotě, dvě otázky řeší také 

vypracování a dodržování postupů čištění výrobních prostorů a zařízení a ověřování efektivity 

těchto postupů. 

 Sociální zázemí 

Tři otázky se zaměřují na šatny s oddělenými skříňkami pro civilní a pracovní oděv 

pracovníků, umístění toalet a umyvadel s tekutým mýdlem a jednorázovými ručníky. 

 Zacházení s odpady 

Ve čtyřech otázkách je obsaženo minimalizování množství odpadů, ukládání              

do uzavíratelných nádob, snížení rizika kontaminace u venkovních nádob na odpad a četnost 

odvozu. 

 Skladování 

Kritickou otázkou je oddělené skladování nekompatibilních materiálů, jako jsou 

suroviny, obaly a výrobky. Ve dvou otázkách je řešeno dodržování odstupů mezi paletami     

a paletami a zdmi, pro umožnění kontrol a dodržování principu FIFO.
1
 

 Interní a externí doprava 

Používání vhodných přepravních prostředků, vyloučení kontaminace výrobku během 

přepravy, kontrola dřevěných palet a jejich případné vyřazení jsou obsahem tří otázek. 

 

                                                 
1
 Princip FIFO říká, že prvek, který do systému vstoupil jako první, z něj jako první vystupuje. [17] 
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 Kontrola škůdců 

Jedna kritická otázka se zabývá vypracováním a zavedením postupu kontroly škůdců. 

Vedení záznamů o prováděných kontrolách, provedených akcích a doporučeních, případná 

instalace elektrických lapačů hmyzu, kontrola surovin a obalů na přítomnost škůdců při jejich 

příjmu a existence plánu rozmístění návnad jsou předmětem dalších čtyř otázek. 

 

Sekce D – Kontrola procesu a výrobku 

 Kontrola procesu 

Část kontrola procesu je složena z osmi otázek, z toho se jedna kritická týká zajištění 

bezpečnosti a kvality výrobku v případě použití „reworku
2
“. Zbývajících sedm otázek je 

zaměřeno na průběh výroby včetně balení dle dokumentovaných postupů, obalový materiál 

shodný s platnou legislativou, vyjímaní obalů ze skupinového obalu mimo výrobní prostory, 

nebezpečné předměty v obalech, vrácení nepoužitých obalů do skladů, zabránění kontaminace 

nekompatibilních materiálů a alergenů při skladování. 

 Kontrola teploty/času 

Jedna otázka se zabývá monitorováním teplot/času v případech, kdy mohou být tyto 

veličiny kritické pro bezpečnost a kvalitu výrobku. Další otázka je kritická a popisuje nutnost 

zajištění bezpečnosti a kvality výrobků prostřednictvím teploty produktů a výrobních prostorů 

při zpracování. 

 Kontrola hmotnosti 

Tři otázky se zabývají souladem se Zákonem o metrologii v oblasti používání zařízení 

pro kontrolu hmotnosti, případně objemu a souladem s legislativou u četnosti a metod kontrol 

hmotnosti/objemu a rovněž v případě použití symbolu e. 

 Vstupní kontrola 

Předmětem tří otázek je vstupní kontrola vycházející z rizikovosti surovin/obalů, 

výsledcích předešlých kontrol a hodnocení dodavatelů podle dokumentovaných postupů, 

v případě vhodnosti fungování pozitivního způsobu uvolňování
3
 surovin/obalů. Dvěma 

kritickými otázkami je popsána nutnost definování zodpovědnosti za jejich uvolnění                

a udržování záznamů o výsledcích vstupních kontrol. 

 

 

                                                 
2
 Rework=přepracování výrobku. 

3
 Pozitivní způsob uvolňování je uvolňování na základě pozitivní vstupní kontroly. 
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 Mezioperační a výstupní kontrola 

Dvě otázky zdůrazňují nutnost průběhu kontrol dle dokumentovaných postupů             

a definování zodpovědnosti za uvolnění poloproduktů do další výroby. Dvě kritické otázky se 

zabývají nutností definování zodpovědnosti za uvolnění hotových výrobků do expedice          

a udržování záznamů o výsledcích všech kontrol. 

 Kontrola při skladování a dopravě 

Periodická kontrola skladovaných surovin/výrobků/obalů, kontrola jejich čistoty        

při naskladňování a vyskladňování do a z přepravního prostředku, kontrola a zaznamenávání 

teplot a vlhkosti skladů, případně potřeby registrování teplot v průběhu přepravy jsou shrnuty 

do čtyř otázek. 

 Řízení neshodného výrobku 

Dvě otázky se zde zaměřují na existenci dokumentovaného postupu pro řízení 

neshodných výrobků a přijímání nápravných opatření pro zabránění opakování neshod. 

Kritickou otázkou je identifikace neshodného výrobku a vyloučení jeho nechtěného použití 

nebo expedice zákazníkovi. 

 Identifikace a sledovatelnost 

Identifikací surovin a primárních obalů a schopnost vysledovat jejich použití v procesu 

výroby až do finálního výrobku a k zákazníkovi se zaobírá jedna kritická otázka. Náplní 

dalších dvou otázek je možnost efektivního stažení výrobku z trhu díky systému 

sledovatelnosti, sledovatelnost musí být zajištěna i v případě reworku.  

 Kalibrace 

Ve dvou otázkách je zdůrazněna nutnost pravidelné kalibrace/ověřování měřících 

přístrojů používaných pro kontroly/měření a kde je to možné prokázat návaznost                    

na národní/mezinárodní etalony. 

 Laboratoře 

Jedna kritická otázka poukazuje na nutnost provádění laboratorních analýz s cílem 

prokázat shodu výrobku a požadavky legislativy a specifikací. Průběhem analýz dle 

dokumentovaných postupů prováděných kvalifikovanými pracovníky, zajištění 

důvěryhodnosti výsledků, akreditace laboratoří pro provádění analýz a archivování vzorků, 

případně surovin jsou obsahem pěti otázek. 
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Sekce E – Personál 

 Osobní hygiena 

Jedna kritická otázka se zde dotazuje na zavedení dokumentovaného postupu 

obsahujícího pravidla osobní hygieny a seznámení pracovníků s tímto postupem. Dalších pět 

otázek se týká kouření a konzumace potravin ve vyhrazených prostorách, zákazu nošení 

šperků, hodinek a umělých nehtů, zákazu nadměrného používání parfémů a vod po holení, 

četnosti mytí rukou, ošetření poranění a používání náplastí barevně odlišných od surovin         

a výrobků. 

 Ochranné oblečení 

Kritická otázka se zde zaměřuje na používání předepsaného ochranného oblečení. 

Sedm otázek zmiňuje nutnost definování ochranného oblečení, které nesmí způsobovat 

kontaminaci výrobků, zakrytí vlasů pokrývkou hlavy, chránění vousů rouškou, použití 

rukavic, vybavení vhodnou obuví, její výměnu nebo dezinfekci před vstupem do rizikových 

prostor a pravidelné praní ochranného oblečení. 

 Zdravotní prohlídky 

Vlastnictví zdravotního průkazu, absolvování pravidelných zdravotních vyšetření, 

hlášení infekčních onemocnění nadřízenému pracovníky a zabránění případné kontaminaci 

výrobku návštěvami a externími pracovníky jsou náplní čtyř otázek. 

 Školení 

Nutností dostatečného proškolení všech pracovníků, vstupním školením pracovníků 

včetně externích a brigádníků a dohledem nad nimi a existencí záznamů o školení se zabývají 

tři otázky. 

 

Zdroj: Protokol z auditu 



 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Organizační schéma společnosti Moravan – Masná výroba s.r.o. 

 

 
 

Zdroj: Moravan – masná výroba s.r.o. 

Jednatel 

 

Ředitel společnosti 

Vedoucí výroby 

 

Vedoucí obchodního úseku 

 

Hlavní účetní 

 

Správa majetku 

 

Personalistika 

 

Samostatný ekonom a marketingový  pracovník 

 

 Vedoucí jakosti 

 

Kotelna 

 

Údržba 

 

Čistírna odpadních vod 

 

Mistr výroby 

 

Vedoucí studené kuchyně 

 

Výrobna lahůdek 

 

Jatka 

 

Sklady, fakturace 

 

Bourárna 

 

Masná výroba 

 

Expedice 

 

Vedoucí sítě vlastních prodejen 

 

Velkoobchod 

 

Objednávky 

 

Vlastní prodejny 

 

Mzdová účetní 

 

Fakturace 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Certifikáty 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Moravan – masná výroba s.r.o. 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 4 Výrobky oceněné značkou KLASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Moravan – masná výroba s.r.o. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 5 Ukázka propagačních materiálů Bio výrobků 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Moravan – masná výroba s.r.o. 
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Příloha č. 6 Kompletní přehled nabízených výrobků 

 

 Masa vepřová 

 V/2 s vn. a s hřbetním sádlem, Vepřová kýta SK a kol., Vepřová kýta BK, Vepřová kotleta 

SK, Vepřová svíčková , Vepřová krkovička SK, Vepřový bůček SK, Vepřová plec BK          

b. kůže, Vepřová hlava s lalokem, Vepřová hlava bez laloku, Vepřové koleno – přední, 

Vepřové koleno – zadní, Vepřové nožky, Vepřové sádlo hřbetní SK, Vepřové sádlo vnitřní, 

Vepřová játra, Vepřová ledvina, Vepřové srdce, Vepřové plíce, Vepřový jazyk, Vepřová 

slezina, Vepřová bránice 

 Masa hovězí 

Hovězí kližka, Hovězí přední BK, Hovězí plec BK, Hovězí zadní BK, Hovězí slabina, Hovězí 

roštěná k. ú., Hovězí svíčková k. ú., Hovězí žebro, Hovězí oháňka, Hovězí játra, Hovězí 

ledvina, Hovězí srdce, Hovězí plíce, Hovězí slezina, Hovězí dršťky, Hovězí vemeno, Býčí 

žlázy, Hovězí kosti 

 Masa telecí 

Tele bez hlavy, Telecí kýta BK, Telecí pečeně SK, Telecí hrudí, Telecí krk SK, Telecí plec 

BK, Telecí kližka, Telecí játra, Telecí ledvina, Telecí srdce, Telecí plíce, Telecí jazyk, Telecí 

slezina 

 Vařené výrobky 

Tlačenka, Mini tlačenka, Jitrnice, Jelita , Jitrnicový prejt, Jelitový prejt, Ovar, Cibulák, 

Zabijačková prdelačka, Játrové knedlíčky, Játrový sýr, Šunková mozaika, Lisované koleno, 

Bůčková pomazánka, Játrová pomazánka,  Játrovka bylinková, Játrovka česneková, Šunková 

pomazánka, Dršťková polévka, Gulášová polévka 

 Pečené výrobky 

Panenská svíčková, Pečená sekaná se svíčkovou, Pečená sekaná, Pečené koleno, Pečená kýta, 

Rostbeef, Pečený plněný bok 

 Drobné sekané výrobky 

Libové párky, Točený salám, Točený česnekový salám, Petřvaldský kabanos, Špekáčky, 

Klobása na rošt, Bílá grilovací klobása, Párky k loupání, Párky Moravan, Párky lahůdkové, 

Debrecínské párky, Lužická klobása, Spišská klobása, Mexická klobása, Petřvaldské 

chorizzo, Moravanská klobása,  Šunková klobása, Sedlácká klobása 

 Měkké salámy 

Salátový salám, Studentský salám, Junior, Gothaj, Hlavičkový salám, Zabijačkový salám, 

Myslivecký salám, Pološunkový salám, Šunkový salám, Vyškovský salám, Lázeňský 

šunkový salám, Petřvaldská koule, Pikant extra, Pizza salám, Nářez se sýrem, Petřvaldský 

salám, Inovecký salám, Hubert salám, Sedlácký salám 

 Uzená masa 

Uzený hovězí jazyk, Uzená kýta, Uzená krkovice BK, Uzený bok BK, Uzená rolovaná plec, 

Uzené koleno, Uzené žebro, Uzené špice, Uzené nožky, Uzené kosti, Uzený špek s kůží, 

Uzený špek bez kůže, Selský špek, Iberijský špek, Lahůdková pečeně, Dekor Moravan, 

Uzený bok v česnekové krustě, Uzený bok v pepřové krustě 

 

http://www.moravanpetrvald.cz/masa-hovezi.html
http://www.moravanpetrvald.cz/masa-teleci.html
http://www.moravanpetrvald.cz/vyrobky-varene.html
http://www.moravanpetrvald.cz/tlacenka.html
http://www.moravanpetrvald.cz/tlacenka-mini.html
http://www.moravanpetrvald.cz/jitrnice.html
http://www.moravanpetrvald.cz/jelita.html
http://www.moravanpetrvald.cz/prejt-jitrnicovy.html
http://www.moravanpetrvald.cz/prejt-jelitovy.html
http://www.moravanpetrvald.cz/ovar.html
http://www.moravanpetrvald.cz/cibulak.html
http://www.moravanpetrvald.cz/prdelacka-zabijackova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/knedlicky-jatrove.html
http://www.moravanpetrvald.cz/syr-jatrovy.html
http://www.moravanpetrvald.cz/mozaika-sunkova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/koleno-lisovane.html
http://www.moravanpetrvald.cz/pomazanka-buckova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/pomazanka-jatrova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/jatrovka-bylinkova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/jatrovka-cesnekova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/pomazanka-sunkova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/pomazanka-sunkova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/polevka-drstkova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/polevka-gulasova.html
http://www.moravanpetrvald.cz/vyrobky-pecene.html
http://www.moravanpetrvald.cz/svickova-panenska.html
http://www.moravanpetrvald.cz/sekana-pecena-se-svickovou.html
http://www.moravanpetrvald.cz/sekana-pecena.html
http://www.moravanpetrvald.cz/koleno-pecene.html
http://www.moravanpetrvald.cz/kyta-pecena.html
http://www.moravanpetrvald.cz/rostbeef.html
http://www.moravanpetrvald.cz/bok-peceny-plneny.html
http://www.moravanpetrvald.cz/vyrobky-drobne-sekane.html
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 Speciality 

Bůčková roláda, Anglická slanina, Pečínková roláda, Petřvaldská šunka, Cikánská pečeně 

 Sádla, škvarky 

Sádlo vanička, Sádlo válec, Selské škvarky, Škvarková pomazánka 

 Drůbeží výrobky 

Krůtí prso uzené, Krůtí šunka z prsního svalu 

 Studená kuchyně 

Vaječná pochoutka,Pařížská mozaika, Sýrová roláda, Utopenci, Šlehaná Niva, Krkonošský 

krém, Křen v majonéze, Bulharská pomazánka, Sýrová pomazánka, Budapešťský krém, 

Svačinová pomazánka, Tvarohová pomazánka, Pomazánka se sardinkami, Tatarská omáčka, 

Majonéza, Pochoutkový salát, Pražský salát, Český salát s křenem, Bramborový salát              

s majonézou, Vajíčkový salát, Vajíčkový salát se salámem, Ševcovský mls, Vitamínový salát, 

Tyrolský salát, Pařížský salát, Fazolový salát, Jarní salát, Nizozemský salát, Fazolový salát     

s křenem, Feferonkový salát, Vegetariánský salát, Hermelínový salát, Rybí salát s majonézou, 

Uzený sýr krájený,  Utopenci, Šlehaná Niva, Krkonošský krém, Křen v majonéze, Bulharská 

pomazánka, Sýrová pomazánka, Budapešťský krém, Svačinová pomazánka, Tvarohová 

pomazánka, Pomazánka se sardinkami, Tatarská omáčka, Majonéza, Pochoutkový salát, 

Pražský salát, Český salát s křenem, Bramborový salát s majonézou, Vajíčkový salát, 

Vajíčkový salát se salámem, Ševcovský mls, Vitamínový salát, Tyrolský salát, Pařížský salát, 

Fazolový salát, Jarní salát, Nizozemský salát, Fazolový salát s křenem, Feferonkový salát, 

Vegetariánský salát, Hermelínový salát, Rybí salát s majonézou, Obložený chlebíček              

s turistickým salámem, Obložený chlebíček se sýrem a šunkou, Šunkový chlebíček, Duo - 

Šunkový chlebíček 2x, Trio - Šunkový chlebíček 3x, Obložený chlebíček se sýrem, Obložený 

chlebíček s máslem a šunkou, Vajíčkový chlebíček, Maxi sendvič, Bageta se šunkovým 

salámem, Bageta s hlavičkovým salámem, Očka v aspiku Duo, Očka v aspiku Quatro, Očka 

speciál, Sledě v remuládě, Šunkové závitky v aspiku, Vejce v bramborovém salátě, Aspiková 

miska, Studentská miska, Rybí závitky v marinádě, Drůbeží tlačenka 

 Catering, raut 

Jednohubky sýrové, Jednohubky s Nivou, Jednohubky s rybou, Chuťovka se sardelovým 

očkem, Vejce s kaviárem, Vejce s lososem, Vejce se sardelovým očkem, Rybí očka Speciál, 

Játrová paštika v aspiku, Špička z uzeného jazyka, Kuřecí mozaika, Salámová mozaika, 

Plněný hovězí závitek (rostbíf), Rybí očko v aspiku, Šunkový mini závitek, Sýrový mini 

závitek, Obložená mísa zeleninová, Obložená mísa Mix 85 % salám, 15 % zelenina a sýr, 

Henri chlebíček, Obložený chlebíček z veky, se šunkovým salámem, Obložený chlebíček 

Mini z bagety, niva a poličan, Obložený chlebíček Mini z bagety, šunková pěna a sýr, 

Obložený chlebíček Mini z bagety, šunka a barevné máslo, Obložený chlebíček Mini                

z bagety, s lososovou pěnou, Obložený chlebíček Mini z bagety, s krabími tyčinkami 

 Gastro 

Zapékací klobásky vhodné pro pekaře, Anglická slanina krájená vhodná pro pekaře, Rostbeef 

řez 

Zdroj: Moravan – masná výroba s.r.o. 
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Příloha č. 7 Ukázka části protokolu z auditu 

 

Zdroj: Protokol z auditu 

 



 

 

 

                                                                                                                                                      

Příloha č. 8 Náhled tištěné verze reklamační směrnice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 


