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1 Úvod 

Management jakosti je v dnešním moderním světě aktuální a významnou oblastí,  

na kterou by se měly zaměřit nejen globální nebo významné korporace, ale všechny 

společnosti bez ohledu na svou velikost a rozsah působnosti. 

V současnosti se každá společnost snaží „přežít“ na vysoce konkurenčních trzích  

a také obstát u potenciálních zákazníků s náročnějšími požadavky. Proto by si firmy měly 

uvědomovat důležitost korektního řízení nejen podniku ale i kvality a umět využít skrytý 

potenciál se záměrem vytvořit dobrou pověst, resp. goodwill podniku. 

Certifikovaný systém managementu jakosti nebývá zákonitým předpokladem  

pro chod podniku, ale v přítomnosti, která je neustále obklopená inovacemi a novými 

technologiemi se tento systém stává požadavkem, především ze strany poptávající  

se po výrobcích či službách. Tím pádem, je více než jasné, že zavedený a funkční systém 

managementu jakosti přináší nemalé výhody nejen oproti konkurenci, ale také při získávání 

nových nebo udržení si stálých klientů. Především jde o to, že podnik je schopen předložit 

zákazníkům daný certifikát (formální doklad), ve společnosti je zaveden jasný řád  

a pořádek se snahou neustálého zlepšování se a především se snahou uspokojit náročnější 

požadavky a zvýšit konkurenční postavení na trhu. Certifikáty kvality výrobků nenahrazují 

certifikovaný systém řízení kvality, i když se při výrobě či poskytování služeb využívají 

výrobky odpovídající klíčovým ukazatelům kvality a ISO standardům zabezpečující nejen 

kvalitu, ale i určitost a efektivitu. 

Mnoho podniků v otázce řízení jakosti zaostává, především z důvodu nedostatečné 

vzdělanosti vedení nebo nevěnování pozornosti tomuto odvětví. Tento negativní fenomén  

se objevuje především u podniků zabývající se stravováním.  

Cílem diplomové práce je odhalit možné nedostatky či neshody  

v porovnání současného stavu systému managementu jakosti potravin ve stravovacím provozu 

restaurace Stará Celnice se systémem kritických bodů – HACCP, objasnit rozsah jeho využití 

s výsledným návrhem doporučení. 

Důležitým zdrojem při tvorbě návrhu bude nejen legislativa řešící tyto otázky,  

ale také teoretické poznatky a podklady a informace získané z restaurace.  

Stylová restaurace Stará Celnice s penzionem se nachází v blízkosti Hlučínského 

jezera, ve 100leté staré bývalé celnici, která prošla kompletní rekonstrukcí.  
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Organizace, jenž vlastní, resp. úspěšně podstoupila hodnocení, obdržela certifikát  

dle analýzy HACCP, čímž také získala důvěru ze strany konzumentů i kontrolních orgánů 

v oblasti dodržení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin s ohledem na osobní 

hygienu pracovníků i dodržení hygienických požadavků kladené na stravovací provoz. 

Konečná verze návrhu by mohla sloužit jako výchozí vstupní materiál k přípravě 

školení v rámci zvýšení kvalifikace pracovníků provozu, kteří by tímto získali doplňující 

znalosti k dodržování ochrany a nezávadnosti v oblasti bezpečnosti potravin a jejich 

zpracování, což je požadováno nejen ze strany státu, ale také ze strany zákazníků nebo  

ze strany státních kontrolorů. 
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2 Teoretická východiska managementu jakosti potravin 

Předmětem teoretické části bude správné vysvětlení pojmu, resp. pojetí kvality včetně 

její historie, správné vysvětlení pojmu zákazník, management kvality s následným vystižením 

managementu bezpečnosti potravin s příslušnou dokumentací a v neposlední řadě objasnění 

systému kritických bodů HACCP s příslušnými zákonnými a jinými požadavky. 

 

2.1  Kvalita  

Kvalita je pojem, pro který existuje celá řada tvrzení a vysvětlení. Svou významnou 

roli měla již v minulosti. Správné pochopení její náplně představuje klíčový faktor úspěchu. 

„Jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik,“ dle 

normy ČSN EN ISO 9000 (2006, s. 19). 

 

Definice pojmu kvalita 

Již v úvodu této podkapitoly je kvalita definována dle mezinárodní normy ISO  

a nyní se pokusíme o její stručný výklad: 

 součástí definice je slovo stupeň, které umožňuje rozlišovat úroveň kvality; 

 požadavky se rozumí kombinace jednoznačně formulovaných požadavků a přání 

zákazníků, zainteresovaných stran a legislativy; 

 inherentní znaky jsou takové znaky, které jsou pro daný výrobek či službu typické  

a neoddělitelně spjaté s jejich podstatou funkčností. 

Z komplexního pochopení definice pojmu kvalita lze jednoznačně říci, že požadavky 

zajišťující odpovídající kvalitu se vztahují na jakékoli produkty i služby a zároveň kvalita 

představuje vlastnost, jež umožňuje různé produkty podobného charakteru rozlišovat. 

Jakost řadíme do kategorie relativní, odráží míru uspokojení potřeb, požadavků a přání 

konkrétního kupujícího, resp. spotřebitele v daném čase. Ale přesto u daného produktu  

či služby nemůžeme přesně říci, zda je výrobek kvalitní ba naopak, neboť různý zákazník 

představuje různé nároky. 

Pro zabezpečení kvality musíme vědět, viz [9]: 

 kdo je naším zákazníkem, a které další subjekty patří k zainteresovaným stranám, 

 jaké potřeby a požadavky mají jednotlivé zainteresované strany, 

 k jakým účelům bude náš produkt sloužit. 
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Již několikrát byly zmíněny tzv. zainteresované strany. Těmi můžeme rozumět 

skupinu subjektů mající zájem na kvalitě. Řadíme do nich především samotnou společnost, 

zákazníky, zaměstnance, vlastníky, partnery, profesní svazy a věřitelé. 

 

Historický základ pojmu kvalita 

Jakost je synonymem kvality, která je v odborném vyjadřování preferována. Kvalita je 

pojem, který má svou historii i své významné představitelé, kteří přispěli k vývoji tohoto 

pojmu těmito definicemi, viz [10]: 

Juran: Jakost je způsobilost pro užití. 

Crosby: Jakost je shoda s požadavky. 

Feigenbaum: Jakost je to, co za ni považuje zákazník. 

Již v minulých dobách, kdy pro přežití byl nejdůležitější lov, se začaly objevovat 

otázky, zda je práce udělána dobře. Z toho vyplývá, že historie kvality je příliš rozsáhlá  

a nelze ji jednoduše vylíčit. Z této příčiny jsou v práci uvedeny pouze následující ukázky 

vlivných historických etap. 

V roce 1887, doba podpory rozvoje výroby, ve Velké Británii došlo k rozhodnutí - 

veškeré zboží dovezené právě do Anglie musí mít označení původu skrze tzv. made in … 

(vyrobeno v …), které známe i dnes. 

Dalším významným obdobím pro kvalitu bylo nastoupení průmyslové výroby  

se snahou zavést plynulou kontrolu, která měla podávat informace o tom, zda výrobek 

odpovídá požadavkům příslušného trhu. 

Krom toho je rovněž podstatné podotknout prozření japonských firem a jejich 

manažerů. Japonci byli první z těch, kteří pochopili, co kvalita přináší. Přínosem kvality  

a jejího využití je nárůst konkurenčních výhod.  

 

Současné pojetí kvality 

Pojetí kvality se bez přestání vyvíjí zejména na základě společenských  

a ekonomických podmínek a převratů.  

Snahou je kvalitu chápat komplexně, jako souhrn znaků produktu, která je podstatná 

pro zainteresované strany, viz [9]. 

Současné, resp. moderní pojetí jakosti je vyjadřováno tak, že kvalita není spojována 

pouze s produkty, ale užívá se také v souvislosti s činnostmi nebo procesy s úmyslem 
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uspokojit zákazníky tím, že spotřebitelé nezajímají parametry ani způsob výroby ale možné 

využití produktu a rozsah uspokojení, které produkt přináší.  

 

Znaky kvality 

Jak již bylo řečeno v předcházející podkapitole, kvalitu je důležité chápat komplexně, 

tedy rozumět její základní charakteristice včetně popisu souboru znaků produktů či služeb. 

U výrobků lze znaky kvality rozdělit do několika skupin, např. znaky technické, 

ekologické, estetické a jiné. Poněvadž představitelem diplomové práce je služba nikoli 

produkt, je nezbytné uvést, co služba znamená, její zvláštnosti a znaky kvality služeb. 

Služba může být vysvětlená, jako produkt v nehmotné podobě z čehož vyplývá,  

že se jedná o činnost nebo činnosti, které se odehrávají přímo mezi zákazníkem  

a dodavatelem služby. Jde buď o čistou podobu služby (příklad poradenství) nebo se jedná  

o poskytování služby ve spojení s fyzickým produktem a příkladem mohou být právě 

stravovací služby. 

 K typickým znakům kvality služeb patří, viz [9]: 

- dostupnost služby, 

- schopnost komunikovat se zákazníky přirozeně, v jejich mluvě a naslouchat 

jim, 

- odborná způsobilost, 

- zdvořilost personálu, 

- schopnost empatie, 

- spolehlivost a 

- věrohodnost organizace poskytující službu (certifikáty, osvědčení apod.). 

V porovnání s výrobky služby mají za následek jisté potíže, a to především  

při předvídání požadavků zákazníka a obtížnější plnění právě stanovených požadavků neboť 

nalezení měřitelných znaků jakosti služby je složitější. Proto je významná právě vysoká 

odbornost personálu a pro většinu služeb i spolupráce se zákazníkem. 

Poskytovatel (dodavatel) služby má omezené až nulové možnosti oprav vzniklých 

chyb a nedostatků, a proto je účelné rozlišovat mezi tzv. soft-kvalitou představující znaky, 

které vyjadřují emocionální obsah služby a tzv. hard-kvalitou, která vyjadřuje hmatatelnost 

služby. Pro bližší představu příkladem tvrdé kvality právě u stravovacích služeb je vzhled  

a nabídka jídelního lístku, doba oslovení nového zákazníka přicházejícího do restaurace nebo 

rychlost přípravy jídel. Příkladem znaků měkké kvality jsou vstřícnost personálu, schopnost 
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naslouchat a také snaha splnit jakékoli přání klientů týkající se samozřejmě zlepšení pohodlí 

či spokojenosti při posezení v restauraci. Zákazníci se často rozhodují o kvalitě 

poskytovaných služeb a tedy i o poskytovateli služeb na základě posouzení soft-kvality.  

 

Ekonomické aspekty kvality 

Mezi ekonomikou a kvalitou existuje značná souvislost, její dopady jsou důvodem, 

proč organizace věnují kvalitě a jejímu řízení vysokou pozornost. 

Vysoká úroveň kvality osloví současné zákazníky, u nichž se zvýší jejich spokojenost 

s užitkem produktu, s poskytovanými službami či informacemi, anebo přiláká nové zákazníky 

s pozitivním důsledkem na růst tržeb, zisku i podílu na trhu. Nevýhoda takto vynikajících 

výsledků je neschopnost kvantifikace a při větší výrobě či obsluze většího počtu zákazníků 

mohou vzniknout nedostatky v jakosti, které způsobí nevyhovující zvyšování nákladů, ztrát 

nebo škod. 

Správným přístupem je přístup souhrnný. Zkoumat vztahy mezi kvalitou, náklady, 

ziskem a prosperitou podniku společně a z dlouhodobého hlediska. 

Sféra nákladů dotýkající se kvality je široká (Obr. 2.1 Klasifikace nákladů spojených  

s kvalitou). Nelze ji redukovat pouze na náklady dodavatele spojené s kvalitou (model PAF) 

ale je potřeba věnovat se i nákladům uživatelů, anebo nákladům vznikajícím po celou dobu 

životního cyklu výrobků, tzv. náklady celospolečenské. 

 

Obrázek 2.1 Klasifikace nákladů spojených s kvalitou. Zdroj: Macurová (2008, s. 16). 
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Management jakosti by měl, resp. musí sledovat vliv svých rozhodnutí nejen  

na nákladech ale z hlediska celého podniku. Předvídavé vedení podniku upřednostňuje 

zvýšení nákladů na prevenci, aby došlo ke snížení vnitřních a vnějších ztrát. 

Existuje tzv. procesní pohled na náklady spojené s kvalitou říkající, že se v dokonale 

realizovaných procesech nemohou objevit nekvalitní výsledky. Procesní náklady jsou celkové 

náklady na shodu a neshodu v procesu. Shodou rozumíme náklady vynaložené  

na transformaci vstupů na výstupy dle předepsaných pravidel a optimálním způsobem naopak 

neshoda představuje náklady na zbytečně vynaložený čas, materiál, opravy neshodného 

výsledku procesu apod. Analýza zachycených nákladu na neshodu může zlepšovat dané 

procesy s ukázkami nedostatků v jedné části procesu ovlivňující jiné části či aktivity  

i výsledky procesu. 

Zachycení a vyhodnocování nákladů na kvalitu je již nezbytnou a vyžadovanou 

součástí managementu kvality ve směru jeho zlepšení. Evidence těchto nákladů je obtížná, 

náklady spojené s kvalitou by měly být vyčleněny z účetních režií a měly by být sledovány 

dle míst a příčin vzniku a také z hlediska vztahu k produktům.  

Dalším rozvojem při hodnocení nákladů na kvalitu není pouze jejich podchycení,  

ale také zobrazení nákladů životního cyklu výrobků a tyto informace poskytnou v rámci jejich 

propagace potenciálním zákazníkům. 

 

Proč právě kvalita aneb její nezbytnost 

Objevuje se několik důvodů vedoucí k zájmu o kvalitu, a to především: 

 konkurence, konkurenční tlaky, 

 zákazníci, 

 ziskovost, 

 mohutná osvěta, 

 řízení kvality. 

Konkurenční tlaky 

Již v minulosti docházelo k převisu nabídky nad poptávkou, a proto se prodávající 

obrátili na jednu z podstatných složek celého procesu výroby, na kvalitu, v níž začala být 

viděna konkurenční výhoda.  
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S postupem času a globalizací, která svým působením a otevřením světového trhu 

vyvolala silnější zájem o jakost, dnes mluvíme o tzv. megakonkurenci
1
.  

Náročnější zákazníci 

Změny ve výrobě, inovace, nové technologie i moderní způsoby pořízení různých 

produktů či služeb, znamenají pro spotřebitelé značnou škálu možností jak, kdy a čím 

uspokojit své potřeby a přání. 

K zájmu o kvalitu přispívá vysoká nabídka podporována rozmanitou propagací 

výrobků a služeb a zákazníci si začínají uvědomovat, že oni jsou ti, kteří diktují své 

požadavky, a tím ovlivňují procesy výroby i hospodářské výsledky jakýkoli podniků  

či organizací. 

Jakost vede k ziskovosti 

Kvalita bezprostředně souvisí s ekonomickou stránkou organizace. Její působení 

můžeme pozorovat ze strany nákladů, ale také ze strany výnosů.  

Čím vyšší kvalita, tím lepší nabídka i propagace k udržení si stálé klientely a oslovení 

nových potenciálních zákazníků, ke zvýšení tržeb, zisku i podílu na trhu s rozvojem kladných 

referencí a lepší pověsti na trhu. 

Mohutná osvěta 

Mohutnou osvětou můžeme rozumět snahu státu zapojit se do otázky kvality 

prostřednictvím legislativy a podpory. Samozřejmě, že nástroje či prostředky státu nemusí být 

akceptovány, slouží pouze jako určitá doporučení. 

Význačnou motivací proč se zabývat kvalitou a jejím řízením v podniku je ta,  

že se podnik může prezentovat různými značkami či certifikáty zvyšující důvěru zákazníků. 

Regulace kvality 

Stát se musí snažit chránit své občany před nebezpečnými výrobky, chránit jejich 

majetek či zdraví a k tomu slouží taktéž legislativa a subvence při vytváření organizací  

na ochranu spotřebitele.  

Je jasné, že pouze pravidla, vyhlášky a zákony nestačí, proto existují i dozorové 

orgány, které mohou uložit vysoké pokuty a sankce v případě porušení daných předpisů. 

                                                           
1 Jde o vysokou konkurenci ale i o konkurenci ze strany nabídky mnoha substitutů, tudíž je nezbytné neustále hledat cesty ke zvyšování 

kvality společně se snahou snižovat prodejní ceny na trhu. 
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2.2  Zákazník 

Z pohledu moderního managementu je právě orientace na zákazníka jeden ze základu 

celého podnikání. Pojem zákazník je vhodně definován normou ČSN EN ISO 9000  

(2006, s. 24): „Zákazníkem je organizace nebo osoba, která přijímá produkt.“ Produkt může 

být výrobek, služba, poskytnutá informace a podobně. 

Jakékoli existující organizace, řády či systémy včetně systému managementu jakosti 

mají, resp. by měli mít zpětnou funkční vazbu. A proto zaměření podniku na jakost znamená 

zaměřit se především na uspokojení zákazníka. Tento koncept je pro všechny vedoucí pozice, 

resp. manažery pochopitelný. Problém nastává až v případě, kdy se podnik snaží dané 

východisko realizovat. Uspokojení zákazníků je možné především ve skutečnosti, kdy známe 

své zákazníky a správně chápeme jejich potřeby a přání, tzv. hlas zákazníka (VOC). 

VOC organizace zjišťují především z marketingových výzkumů či ze zprávy stížností  

a reklamací.  

Existuje několik faktorů ovlivňující vnímání jakosti dodávaných výrobků  

či poskytovaných služeb. Kvůli orientaci této práce – orientace na poskytování služeb  

ve stravovacím zařízení je uveden pouze výčet několik faktorů ovlivňující právě poskytování 

služeb. Podstatnými faktory vnímanými zákazníkem před pořízením dané služby jsou,  

viz [10]: 

- jméno a image podniku (stravovacího zařízení), 

- předchozí zkušenosti, 

- reference okolí 

- úroveň prodeje, 

- cena, 

- reklama apod. 

Následují i další významné faktory objevující se až po nákupu, a to je příjem stížností  

a reklamací nebo monitorování spokojenosti zákazníků. 

Spokojenost zákazníků je nutno sledovat stále a nejen, jak je v české praxi časté, 

využívat k tomuto účelu pouze údaje o reklamacích. V tom případě se spíše jedná  

o statistiku nespokojenosti zákazníků. 

K úplnému pochopení je důležité poznat a vědět co spokojenost zákazníka znamená.  

„Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků,“ dle normy ČSN EN 

ISO 9000 (2006, s. 20) je spokojenost zákazníka definována takhle. 
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K tomu, aby byla spokojenost zákazníků sledována stále, je nutný tzv. monitoring 

neboli měření míry spokojenosti zákazníků. Zjednodušeně se dá říci, že z procesu 

monitorování mohou vyjít tyto výsledné situace. První z nich je vyjádřená vysokou mírou 

spokojenosti zákazníků zajišťující opakované nákupy a pozitivní reference. Opačná situace, 

nízká míra spokojenosti znamená vysoký počet reklamací, stížnosti a v tom nejhorším případě 

i ztrátu zákazníků. Obě situace ovlivňují ekonomickou výkonnost výrobců. 

 

2.3  Management jakosti 

Skutečnost, že k uspokojování požadavků nedochází pouze výrobou či poskytováním 

služeb, ale procesy, které předcházejí samotné výrobě, pokládá za důležité rozvíjet systémy 

řízení, především systém managementu jakosti.  

Dle normy ČSN EN ISO 9000 (2006, s. 21) je systém managementu jakosti definován 

jako: „Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti.“ 

Koordinovaných činností je nespočet, a proto dochází k jejich členění, které je 

přehledně znázorněno na Obr. 2.2 Soubory procesů managementu jakosti, členění poskytuje 

snadnější pochopení. Hlavní soubory činností jsou vzájemně harmonizované, a to v rámci 

systému managementu kvality. 

 

Obrázek 2.2 Soubory procesů managementu jakosti. Zdroj: Nenadál (2008, s. 15). 
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Z Obr. 2.2 lze vyčíst rozdělení činností do čtyř základních souborů (plánování, řízení, 

prokazování a zlepšování jakosti). Plánování jakosti vystupuje v podobě strategického 

souboru činností a procesů kdežto řízení a prokazování jakosti spadá do oblasti operativní 

povahy.  

Současný management kvality je vyznačován typickými znaky: 

- systémový přístup, 

- procesní směr
2
, 

- předcházení následností, 

- komplexnost. 

 

Historický vývoj systému managementu kvality 

Prvotní forma systému managementu kvality se objevila v roce 1960 v USA  

pod názvem Total Quality Control (TQC). Hlavní myšlenkou byl systémový přístup pro řízení 

kvality. Postupem času se tento model, resp. přístup TQC uplatnil i v Japonsku, kde došlo 

k jeho rozšíření - CWQC. Později, za necelých 20 let, díky úspěchům japonských firem došlo 

ke změně v přístupu k managementu jakosti i v USA a vznikl nový směr managementu jakosti 

– Total Quality Management (TQM). Aby došlo k rychlejšímu šíření TQM, byly vypracovány 

standardy obsahující hlavní zásady TQM, které byly označeny jako mezinárodní normy  

ISO řady 9000. 

K lepšímu porozumění historického vývoje systému managementu kvality, lze užít 

tohoto tvrzení: „Cesta k řízení jakosti vedla od její kontroly přes regulaci výroby, zabránění 

možnému vzniku vad k úplnému řízení všech činností, které mají vliv na kvalitu.  

To znamená: od zjišťování požadavků zákazníků přes návrh, vývoj, nákup, výrobu, 

skladování, prodej, dopravu, instalaci a technickou pomoc a likvidaci až po zpětnou vazbu, 

vypovídající o spokojenosti zákazníků,“ dle Vebera (2007, s. 16). 

 

Dva základní přístupy k managementu jakosti 

Systémy managementu kvality definují procesy, které přísluší kvalitě, dále stanovují 

odpovědnost za řízení kvality a kvalitu vůbec včetně kompetentních nástrojů, které slouží  

k jejímu zabezpečení. 

                                                           
2 „Proces je všeobecně chápán jako skupina logicky provázaných aktivit s jasně definovanými vstupy a výstupy, přičemž vstupní zdroje  

se během procesu transformují na výstupní produkty,“ jak tvrdí Macurová (2008, s. 25). 
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Již z uvedené historie vztahující se k systému managementu kvality je patrný vývoj 

dvou přístupů, a to: 

 Přístup Total Quality Management (70. léta, Japonsko), 

 Přístup uplatněný v mezinárodních systémových normách (80. léta, USA  

a Evropa). 

 

2.4  Total Quality Management (TQM) 

Původem jde o japonský přístup k řízení organizací. Na rozdíl od druhého uvedeného 

přístupu nebyl tento přístup upraven do podoby norem, ale došlo k prezentování názorů  

známých otců jakosti - E. Deming, J. Juran a K. Ishikawa. Prioritní je orientace na odběratele, 

na uspokojení jeho potřeb i přání, prostřednictvím nichž by měl podnik dosáhnout svých 

stanovených cílů. Znaky podnikové kultury založené na přístupu TQM jsou shrnuty  

v Tab. 2.1 Podniková kultura s aplikací TQM. 

Tabulka 2.1 Podniková kultura s aplikací TQM. Zdroj: Macurová (2008, s. 92). 

 Aspekt kvality je promítnut do rozhodování na všech úrovních v podniku. 

 Každý pracovník chápe navazující proces jako svého interního zákazníka, produkt  

své činnosti vytváří s citem pro práci navazujícího pracoviště. 

 Současně s tím, že je vědomě a cílevědomě produkována kvalita, je  

také nekompromisně vyžadována. 

 Směřuje se k minimalizaci výskytu neshod (jde o kvalitu dosaženou napoprvé  

a pokaždé). 

 V podniku se nezakrývají problémy a negativní jevy. 

 Kvalita je na všech úsecích měřena a vyhodnocována. 

 Řízení se podrobuje pravidelným prověrkám. 

 V řídící práci je soulad mezi slovy (vyhlašovanými pravidly, zásadami, cíli) a činy. 

 Vedení podniku je si vědomo hodnoty kvalifikované pracovní síly, pečuje  

o ni a využívá jejího tvořivého potenciálu. 

Total Quality Management je zaměřen na zákazníka, dále je podporován leadership 

jako nový manažerský styl vedení lidí, řízení je založeno na faktech, podporuje se týmová 

práce a neustále dochází ke zlepšování.  
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V dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě existuje několik organizací, které splňují 

ustanovení různorodých požadavků na management kvality. Samotné pojetí TQM obvykle 

v praxi nestačí, a proto byly na jeho podporu vyvinuty různé modely úspěšnosti. Výsledkem 

jsou ceny za kvalitu, kterými se organizace zviditelňují v očích spotřebitelů a současně jsou 

využívány účinné metody a techniky pro další zlepšování jakosti.  

 

TQM – modely úspěšnosti 

„Modely úspěšnosti jsou založeny na sebehodnocení podle stanovených kritérií, která 

odrážejí klíčové oblasti, o nichž jsou jejich autoři přesvědčeni, že povedou k prosperitě 

organizací,“ dle Vebera (2010, s. 232). 

Modely jsou spojeny s cenami, které jsou udělovány každým rokem těm organizacím, 

jež jsou nejlepší v oblasti managementu kvality. Získané ceny jsou využívány především 

k reklamě a zlepšení si pověsti na trhu. 

Posuzována je řada kritérií, ale ve všech modelech se na jedné straně posuzují 

předpoklady úspěšnosti a straně druhé výsledky. V dnešním ekologicky zaměřeném světě  

se hodnotí nejen výsledky vztahující se na kvalitu produktů či služeb, ale také vztah a postoj 

k ochraně životního prostředí, k péči o zaměstnance apod. 

K nejznámějším modelům patří: 

 Model Demingovy ceny,  

 Model ceny Malcolma Baldrige a  

 Model excelence EFQM. 

Evropa uděluje nadnárodní verzi ceny – Model excelence EFQM, což je důvod,  

proč tento model úspěšnosti představíme blíže. 

Model excelence EFQM 

Model excelence EFQM reprezentuje hlavní úspěch činnosti Evropské nadace  

pro management kvality
3
 a zjednodušeně se dá říci, že tento model ceny za kvalitu hodnotí 

výkonnost organizace. Model byl zveřejněn v roce 1991 a po roce byla cena poprvé udělena. 

Ilustrace modelu excelence je zobrazeno na Obr. 2.3 Model excelence EFQM. 

                                                           
3 Evropská nadace pro management kvality je nezisková organizace. Byla založena v roce 1989. Snaží se zlepšit, resp. zvýšit úroveň 

podnikání v Evropě.  
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Obrázek 2.3 Model excelence EFQM. Zdroj: Veber (2010, s. 234). 

Obsahem modelu je 9 kritérií dělící se do dvou skupin: 

- předpoklady a  

- výsledky. 

Již z Obr. 2.3 vidíme, že obě skupiny obsahují určitá kritéria. Ve skupině předpokladů 

najdeme tato kritéria: vedení (leadership), politika a strategie, lidské zdroje, zdroje  

a partnerství, procesy. Ve skupině pro hodnocení výsledků se používají tato kritéria: výsledky 

vzhledem k zákazníkům, vzhledem k zaměstnancům, vzhledem ke společnosti a ukazatele 

výkonnosti organizace. Zmíněná kritéria modelu jsou dále rozvedena do dílčích kritérií 

(příloha č. 1) obsahující otázky, které by měly být zohledněny při hodnocení. 

Model excelence byl vytvořen především proto, aby zvyšoval konkurenceschopnost 

podniků i poznání jejich silných stránek a příležitostí. Slouží také pro pouhé podnikatelské 

sebehodnocení se snahou neustálého zlepšování organizace. 

 

2.5  Mezinárodní systémové normy 

Vznik přístupu uplatněného v mezinárodních systémových normách byl vynucen 

globalizací tržního prostředí. Šlo spíše o určitou ochranu podniku v roli odběratele,  

a aby mohl důvěřovat svým dodavatelům, musel se vždy ujistit o tom, že dodavatelé 

zabezpečují kvalitu vedením svých procesů. Požadavky na systém managementu kvality byly 
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v 80. letech upraveny a sepsány v souboru mezinárodních norem ISO řady 9000, které se staly 

základem jakéhokoli obchodního vztahu. 

V současnosti (nejen v mezinárodním obchodě) odběratelé vyžadují, hledají  

si a sledují své dodavatelé a fungování jejich systémů managementu jakosti. Důkazem 

funkčního a dobře zavedeného systému managementu jakosti je certifikát vydaný nezávislým 

a akreditovaným certifikačním orgánem. 

Základem pojetí tohoto přístupu je i skutečnost, že systém managementu jakosti je 

představován soustavou vzájemně propojených procesů, a tím je respektována procesní 

orientace modelu (Obr. 2.4 Procesní model systému managementu jakosti v koncepci ISO). 

 

Obrázek 2.4 Procesní model systému managementu jakosti v koncepci ISO.  

Zdroj: Nenadál (2008, s. 45). 

„Organizace musí být schopna uskutečňovat procesy, jež realizují požadavky 

zákazníků do podoby produktů splňujících tyto požadavky. Tyto procesy tzv. realizace 

produktů musí být plánovány, zabezpečeny odpovídajícími zdroji a řízeny s uplatněním zpětné 

vazby od zákazníků. Zpracovaná data z různých měření a monitorování jsou  

pak používána vrcholovým vedením k rozhodování směřujícímu k dalšímu zlepšování  

a rozvoji systému managementu jakosti. Vrcholové vedení také dává organizaci strategii  

a politiku v oblasti jakosti a přijímá závazek k osobní angažovanosti při snaze naplňovat 

požadavky zákazníků,“ jak tvrdí Nenadál (2008, s. 45). 
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Struktura norem ISO 

Normy ISO jsou neustále aktualizovány a kontrolovány případně dochází i k jejich 

změnám. Proto je důležité jejich aktuální stav sledovat. Nyní si uděláme přehled norem 

týkající se systému managementu jakosti, neboť právě kvalita je oblastí našeho zájmu. 

Příslušné normy systému managementu jakosti: 

a) ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. 

b) ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – Požadavky. 

c) ČSN EN ISO 9004:2002 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. 

d) ČSN EN ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti  

a systémů environmentálního managementu. 

 

ad a) ČSN EN ISO 9000:2006 

Již z názvu této normy vyplývá, že se její obsah dotýká základu a zásad managementu 

jakosti a definice pojmů vztahující se ke kvalitě a jejího zabezpečování. 

ad b) ČSN EN ISO 9001:2001 

Tato norma je chápana za hlavní, stěžejní. Jejím obsahem jsou požadavky, které musí 

organizace splňovat, pokud chce a potřebuje prokázat úspěšné fungování a způsobilost trvale 

poskytovat výrobek či službu splňující požadavky zákazníka. 

ad c) ČSN EN ISO 9004:2002 

Účelem normy je jakési doporučení přesahující požadavky normy ISO řady 9001  

se snahou vedoucí k dalšímu rozšíření a zdokonalení systému managementu jakosti. 

ad d) ČSN EN ISO 19011:2002 

Tato norma nově vznikla v roce 2002. Stanovuje návod k principu auditování  

i provádění samotných auditů systému managementu jakosti a systému environmentálního 

managementu. Dále také představuje určitý postup, resp. instrukce k nabytí expertní 

kvalifikace auditorů zmíněných oborů. 
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Výše vyjmenované normy se mohou použít v rámci jakékoli organizace. Vedle nich  

se ale také objevují normy odvětvové, jejichž obsahem jsou požadavky daných odvětví. 

Odvětvové normy pro systémy managementu jakosti vycházejí z normy ISO řady 9001 nebo 

jsou nezávislé. 

Naším odvětvím je bezpečnost potravin vč. HACCP, tedy potravinářský průmysl. 

Příslušné normy systému managementu bezpečnosti potravin jsou: 

a) ČSN EN ISO 22000. Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky  

na organizaci v potravinovém řetězci. 

b) HACCP – Systém kritických bodů. 

 

ad a) ČSN EN ISO 22000 

V roce 2005 byla přijata mezinárodní norma ISO 22000 – Systém managementu 

bezpečnosti potravin – Požadavky na organizace v potravinářském řetězci. Tato norma je 

strukturována dle normy ISO řady 9001 kvůli možné implementaci obou standardních norem. 

Může být také používána nezávisle na jiných normách, popř. může být spojena s existujícím 

systémem managementu organizace. 

ad b) HACCP 

Zkratka HACCP je celosvětově uznávanou zkratkou a představuje preventivní postup. 

Základem tohoto postupu je systém kontroly nad výrobou, který předchází vzniku nebezpečí 

zdravotní nezávadnosti pokrmů. 

 

2.6  Systém managementu bezpečnosti potravin 

Ačkoli je pro nás v této podkapitole podstatná především bezpečnost potravin a její 

systém řízení, je nezbytné zdůraznit i smysl kvality potravin. Zejména z toho důvodu, že tyto 

koncepty jsou prioritní zvláště v oblasti zabezpečení zdravého životního stylu celé populace 

ale také v rámci získání spotřebitelské důvěry. Systém managementu bezpečnosti potravin 

patří jakožto jedna z odvětvových struktur do mezinárodně uznávaných standardů  

pro systémy řízení kvality ve vybraných oborech. 

Původní souhrn pravidel pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin je zahrnut 

v systému kritických bodů (HACCP). Zásadním pravidlem HACCP je identifikace bodů  

tzv. kritických bodů, ve kterých hrozí riziko vzniku zdravotní závadnosti potravin a tyto body 

musí být stále pod dohledem. Dá se tedy říci, že bezpečnost potravin vyplývá z toho,  
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že existuje eventuální možnost přítomného nebezpečí v potravině během její spotřeby 

zákazníkem. Analýza nebezpečí představuje východisko k účinnému systému managementu 

bezpečnosti potravin. 

Na systém kritických bodů (HACCP) navazuje mezinárodní norma ISO řady 22000 – 

Systém managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinářském 

řetězci.  

2.6.1 Mezinárodní norma ISO 22000 

„Mezinárodní norma ISO 22000 - Systémy managementu bezpečnosti potravin 

sjednocuje zásady systému kritických bodů a kroky k jeho zavedení vypracované Komisí 

Codex Alimentarius,“ dle normy ČSN EN ISO 22000 (2006, s. 8). 

Tato mezinárodní norma se snaží uplatnit ve všech organizacích zapojených  

do potravinového řetězce
4
 (příloha č. 2), kde patří i veřejné stravování. Udává požadavky  

na systém řízení bezpečnosti potravin a je přizpůsobena všem účastníkům celého 

potravinového řetězce tak, aby mohla být garantována bezpečnost potravin. Ohrožení 

bezpečnosti potravin může nastat v kterémkoli článku zmíněného řetězce, a proto je potřebné 

možná nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin zajistit kompetentním způsobem tak,  

aby bylo možné zaručit bezpečné a zdravotně nezávadné potraviny pro lidskou spotřebu. 

Jeden z hlavních požadavků normy ISO řady 22000 je stanovení odpovědnosti 

managementu, jehož klíčem je formulace politiky bezpečnosti potravin, vymezení 

odpovědnosti a přešetření stávajícího systému. 

Etablovaný systém managementu bezpečnosti potravin je možno certifikovat. Cílem 

mezinárodní normy ISO 22000 je sladění žádostí na systém managementu bezpečnosti 

potravin pro orgány zevnitř potravinového řetězce na celosvětové úrovni.  Norma je určena 

pro ty, kteří chtějí zlepšit a integrovat vlastní zavedený systém managementu bezpečnosti 

potravin. 

 

Všeobecné požadavky 

Rozpis všeobecných požadavků je přehledně vypsán v normě ČSN EN ISO 22000.  

Organizace zavádějící fungující systém managementu bezpečnosti potravin musí tyto 

                                                           
4 „Potravinový řetězec = sled fází a operací ve výrobě, zpracování, distribuci, skladování a manipulaci s potravinou a jejími složkami  

od prvovýroby (primární výroby) až po spotřebu,“ dle normy ČSN EN ISO 22000 (2006, s. 13). 
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požadavky znát a respektovat, neboť právě dle těchto požadavků by měl být systém vytvořen, 

dokumentován a udržován. 

Organizace musí, viz [18]: 

a) zajistit, aby nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin byla identifikována, 

vyhodnocena a řízena tak, aby produkty organizace přímo či nepřímo spotřebitele 

nepoškodily, 

b) vzájemně komunikovat v celém potravinovém řetězci, především sdělovat 

informace týkající se problematiky bezpečnosti potravin, 

c) vzájemně podávat informace týkající se rozvoje, uplatňování a aktualizace systému 

managementu bezpečnosti potravin, 

d) periodicky vyhodnocovat a popřípadě aktualizovat systém managementu 

bezpečnosti potravin tak, aby systém odrážel činnosti organizace a obsahoval 

informace o nebezpečí, která jsou v řízení. 

 

Příslušná dokumentace 

Dokumentace se dá charakterizovat jako souhrn určitých materiálů a podkladů 

obsahující data popisující chod celé organizace. Smyslem dokumentace je vytvořit standardní 

postupy pro rutinní činnosti, transparentnost neboli přehlednost postupů, činností a případně 

uchovat existující know-how. 

Všeobecné požadavky na dokumentaci 

Dokumentace systému managementu bezpečnosti potravin zahrnuje, spíše musí 

zahrnovat dle [18]: 

 prohlášení o politice a cílech bezpečnosti potravin, 

 postupy a záznamy dle této mezinárodní normy, 

 dokumenty potřebné k zajištění rozvoje, uplatňování a aktualizaci systému 

managementu bezpečnosti potravin. 

Dokumenty a záznamy jako součást dokumentace 

Dokumenty představují produkty, procesy, pravidla či postupy nebo činnosti 

organizace (například: organizační směrnice, řád).  

Záznamy dokládají, resp. jsou dokladem o shodě s požadavky a o provedených 

činnostech týkající se právě managementu bezpečnosti potravin (například: protokoly  
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o zkouškách kvality). Pro oba druhy dokumentace existují příslušné požadavky na jejich 

řízení. 

Řízení dokumentů 

Dokumenty, které jsou požadovány systémem managementu bezpečnosti potravin, 

jsou řízeny. Je vytvořen tzv. dokumentovaný postup, který podkládá existenci stanovených 

pravomocí a odpovědností při jednotlivých činnostech, viz [18]: 

- při vydání,  

- při přezkoumání, 

- při zajištění změn, 

- při rušení,  

- při uveřejnění,  

- při šíření a  

- při uchování dokumentů. 

Řízení záznamů 

Stejně tak existuje dokumentovaný postup pro řízení záznamů, který stanovuje 

nástroje řízení k těmto akcím, viz [18]: 

- k identifikaci, 

- k ukládání, 

- k chránění, 

- k vyhledávání, 

- ke stanovení éry chování a  

- k vypořádání záznamů. 

2.6.2 Systém kritických bodů HACCP 

„Systém identifikuje a vyhodnocuje nebezpečí ohrožující zdraví spotřebitele ještě  

před tím, než může nebezpečí vzniknout. Udává, jaké postupy a prostředky jsou nezbytné 

k tomu, aby se nebezpečím předcházelo. Zavádí způsoby sledování a nápravná opatření, která 

jsou zárukou, že je preventivní systém účinný,“ dle Havelkové (2004, s. 1). 

HACCP je tedy preventivní systém vedoucí k zajištění zdravotní nezávadnosti 

potravin.  Zároveň umožňuje vytvářet analýzy pro výrobní procesy potravin, identifikuje 

možná nebezpečí, která mohou vzniknout působením biologických, chemických nebo 

fyzikálních činitelů, analyzuje rizika a hlavním úkolem je stanovení kritických kontrolních 
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bodů, které jsou nezbytné pro zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti potravin s neustálou 

kontrolou zjištěných kritických bodů, které se stanovují pro přípravu a výrobu, skladování, 

rozvoz včetně přepravy a uvádění pokrmů do oběhu. 

Základ pro systém HACCP tvoří Codex Alimentarius, který vznikl prostřednictvím 

těchto mezinárodních organizací:  

 Organizací pro potraviny a zemědělství Spojených národů  

(Food and Agricultural Organization of the United Nations) a  

 Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization). 

Při uplatňování HACCP v praxi první fáze představuje zpracování tzv. diagramu 

kompletního výrobního procesu znázorňující všechny činnosti, které jsou rozhodující  

pro bezpečnost potravin. Z těch operací a postupů, kde nebezpečí hrozí, vyplývají kritické 

body. Pro takto zjištěné kritické body jsou určeny znaky a jsou pod stálou kontrolou, tedy jsou  

pro ně vytvořeny postupy pro zabezpečení a měření stavu a postupy nápravných opatření. 

I tento systém má své zásady (principy), které lze shrnout do těchto bodů, viz [14]: 

 provedení analýzy nebezpečí
5
 – nejdůležitější krok při postupu zavádění 

systému HACCP, záměrem je objevení eventuálních rizik vzniku zdravotní 

závadnosti potravin, 

 určení kritických kontrolních bodů (CCP) – body, resp. činnosti, které jsou  

pod neustálým dohledem, neboť právě u nich může dojít k častému ohrožení 

bezpečnosti potravin, 

 stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech – znakem může být 

např. teplota, neporušený obal, atd.; kritická mez (hranice sledovaného znaku) 

má za cíl zajistit, aby daný kritický bod byl řízen,  

 vymezení systému kontroly – monitoring (sledování) činností, kterými je 

možno zabránit vzniku nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin, 

 stanovení nápravných opatření – opatření pro odstranění příčiny vzniklého 

rozporu, 

 stanovení a zavedení ověřovacích postupů – potvrzení o tom, že dané 

požadavky byly splněny a systém funguje (povinné pro každý kritický bod) a 

 zavedení dokumentace – obsahem jsou veškeré informace o zpracování 

systému a záznamy o kritických bodech včetně jejich kontroly. 

                                                           
5
 Analýza nebezpečí vede k celkovému poznání procesu, od příjmu zboží až po jeho prodej konečnému spotřebiteli. 

   Kategorie nebezpečí: biologická, chemická, fyzikální. 
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Smyslem zavedení postupů dle zásad HACCP je systematický přístup a cílem těchto 

postupů není pouhé vytvoření potřebné dokumentace, ale především dle Voldřicha (2002,  

s. 42): „Zhodnocení způsobu provádění postupů a manipulace s potravinami v podmínkách 

provozu, uvědomění si hrozících nebezpečí všemi pracovníky, pochopení problému.“ 

 

Zdravotní nebezpečí z potravin 

Hlavním zdravotním nebezpečím z pokrmů jsou činitelé, kteří přímo ohrožují zdraví 

spotřebitelů a tím je i ohrožena bezpečnost potravin. Toto nebezpečí se dělí na: 

a) nebezpečí biologická: 

Jde o zdravotní nebezpečí, která vznikají skrz živé organismy – mikroby  

a parazity, kteří jsou ke spotřebitelům přenášeny jídlem. Tato nebezpečí jsou 

nejvýznamnější. Nositelem mikroorganismů mohou být lidé, hmyz, hlodavci  

a domácí zvířata. 

b) nebezpečí chemická: 

Tato nebezpečí představují nežádoucí chemické látky, které jsou obsaženy 

v potravině, resp. hotovém pokrmu. Nežádoucí chemické látky se do jídel 

mohou dostat z kontaminovaných surovin nebo během jejich špatného 

skladování. Může se jednat o přirozené toxické látky v potravinách (př. solanin 

v bramborách) nebo cizorodé látky obsažené v potravinách. 

c) nebezpečí fyzikální: 

V rámci tohoto druhu nebezpečí nemluvíme v podstatě o otravě jídla,  

ale o mechanických nečistotách, resp. cizích předmětech, které nejsou součástí 

pokrmu a mohou způsobit např. poškození zažívacího traktu nebo šok 

spotřebitele. Jde například o kosti, střepy, hřebíky apod. 

 

Postup zavádění systému kritických bodů HACCP 

Základem (nultým krokem) pro implementaci prostého ale zároveň fungujícího 

systému kritických bodů je využit i jiných metod a nástrojů, které zabezpečí fungování 

nutných požadavků hygieny, a to v podobě správné výrobní a hygienické praxe při práci 

s pokrmy. Tyto nástroje formují jednotný integrovaný systém řízení. 
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V rámci tohoto kroku dochází k posouzení současného stavu provozu se zákonnými 

požadavky v těchto oblastech: 

 celkové informace o restauraci a provozu, 

 stavebně-technické podmínky vč. zhodnocení vhodného prostředí, 

 nároky na výrobu pokrmů a 

 informace o pracovnících.  

Následující samotné zavedení systému kritických bodů (HACCP) je možno rozložit  

do těchto tří etap: 

1. Plán HACCP. 

2. Zavedení sestaveného plánu HACCP. 

3. Udržování systému HACCP. 

 

ad 1. Plán HACCP 

Popisný dokument o samotném vytvoření systému HACCP na základě stanovených 

12 základních kroků. Konkrétně charakterizuje podmínky daného provozu včetně popisu 

zpracování všech pokrmů a jejich prvků. V tomto plánu by měly jednotlivé kroky vystihovat 

souvislosti mezi zjištěnými kritickými body a požadovanou bezpečností potravin. 

Výsledkem první etapy bývá zpracování příručky systému kritických bodů, tj. vznik 

popisné části dokumentace systému za účasti zvoleného týmu odpovídající za správnost 

vytvořeného systému HACCP. 

Dokumentace se dělí na tyto části: 

 popisná část - snadno dostupný a přehledný zdroj důležitých informací, 

 záznamová část – tzv. formuláře na výsledky měření. 

ad 2. Zavedení sestaveného plánu HACCP 

Druhá etapa navazuje na první. V rámci ní je potřeba obecné (teoretické) postupy 

zavést do praxe především prostřednictvím proškolení personálu, zavedením provozní 

dokumentace do používání a kontrolní činností. 

ad 3. Udržování systému HACCP 

Dochází k provozování všech činností v rámci vyvinutého systému HACCP včetně 

průběžné revize. Systém může být dle potřeby aktualizován, aby odpovídal stanoveným 

kritériím a byl stále řádně fungující. 
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Zákonné požadavky v České republice 

Koncem minulého století začal být využíván systém kritických bodů (HACCP) 

v podobě souboru pravidel pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin. 

„Požadavky na zavedení HACCP v ČR vzešly ze zákona 110/1997 Sb. o potravinách  

a tabákových výrobcích. Ve stravovacích službách ukládá zavedení HACCP zákon  

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,“ dle Macurové (2008, s. 59). 

Aktuální změny legislativních požadavků na provozovatele stravovacích služeb 

dorazily na naše území dne 1. ledna roku 2006, dne vzniku účinnosti nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady, která jsou součástí tzv. hygienického balíčku dotýkajícího se legislativně-

právních otázek bezpečnosti potravin v praxi. 

Nejvýznačnější legislativa vztahující se k HACCP v rámci území Evropského 

Společenství a České republiky, viz [19]: 

 Evropská legislativa: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002: 

Je zřízen orgán, tzv. Evropský úřad, jehož hlavní činností je starat  

se o bezpečnost potravin v rámci Evropského společenství a stanovit zásady  

a požadavky potravinového práva.  

b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004: 

Toto nařízení reprezentuje obecná pravidla pro hygienu potravin, používá  

se v rámci všech fází výroby, zpracování i distribuce potravin a na jejich 

vývoz, aby docházelo právě k, že pod kontrolou tohoto nařízení budou 

potraviny pod kontrolou a budou odpovídat hygienickým požadavkům tohoto 

předpisu. Součástí je i analýza rizika a zásady HACCP (kritické kontrolní 

body). 

c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004: 

Tímto nařízením se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 

živočišného původu. Z toho důvodu, že u se u potravin živočišného původu 

mohou často objevovat mikrobiologická a chemická rizika. 

d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004: 

Nařízení ES se stanovují pravidla pro úřední kontroly produktů živočišného 

původu, které jsou určeny především k lidské spotřebě. 
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e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004: 

Nařízení zobrazující zásady, na kterých jsou postaveny úřední kontroly 

potravin, za účelem ověřování dodržování nejen právních předpisů. 

f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1953/2004: 

Toto nařízení je součástí evropských předpisů potravinového práva, i když  

se této oblasti, oblasti stravovacích služeb dotýká méně. Bezpečnost potravin 

nemůže být zajištěna kompletně bez zajištění bezpečnosti materiálů a předmětů 

určených pro styk s potravinami. 

 Česká legislativa: 

a) Zákon 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 

pozdějších předpisů: 

Účelem zákona, ve kterém je zásadní role přiřazena Ministerstvu zdravotnictví 

ČR, je určit povinnosti podnikatelských subjektů při výrobě potravin  

a tabákových výrobků při jejich vstupu do oběhu a podporovat státní dozor  

nad dodržováním podstaty tohoto zákona. Cílem zákona je především ochrana 

zájmů producentů, podnikatelů, spotřebitelů a odběratelů z hlediska 

nezávadnosti a kvality potravin. Složkami zákona jsou rovněž skutkové 

podstaty správních přestupků a pokuty, které mohou být ukládány. 

b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů: 

I tento zákon (§ 24 odst. 1 písm. c)) ukládá majitelům či pověřeným osobám 

stravovacího zařízení určit kritické kontrolní body. 

c) Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby  

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, ve znění pozdějších předpisů
6
: 

V základním ustanovení této vyhlášky je uveden způsob i povinnost evidovat 

kritické body nejen ve výrobě, rozvozu, ale i značení pokrmů apod. 

 

 

 

                                                           
6
 Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných mění vyhlášku č. 137/2004 Sb.  
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d) Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii 

výroby: 

Zrušena Vyhláškou č. 45/2010 Sb. 

Nicméně podmínka pro provozovatele stravovacích podniků mít zavedený 

systém kritických bodů HACCP neskončila. 

Za porušení jakéhokoli paragrafu či odstavce nejen v uvedených předpisech 

(evropských či národních) může dojít k uložení pokuty (dle § 92 Zákona č. 258/ 2000 Sb.). 

Tato aktivita včetně kontroly spadá pod činnosti státního kontrolního orgánu – Krajské 

hygienické stanice (v našem případě v Moravskoslezském kraji).  

Výše sankce je dána celkovým rezultátem provedené kontroly, jejímž předmětem je  

vytvoření a zřízení úplného výrobního procesu na základě zásad systému kritických bodů.  

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 

Jedná se o jeden z odborů Krajské hygienické stanice se sídlem ve městě Ostrava, 

který uskutečňuje státní zdravotní dohled nad dodržováním hygienických požadavků 

v provozovnách společného stravování otevřeného typu. 

 

2.7  Charakteristika potraviny - zelenina 

Jedna z podmínek pro skladování čerstvé zeleniny (a ovoce) byla udržovat ji odděleně  

od ostatních surovin, v čistých, dobře větratelných prostorech nebo v prostorech s řízeným 

vzduchem. Tato podmínka je, resp. byla uvedena ve Vyhlášce č. 157/ 2003 Sb., kterou  

se stanovují požadavky pro čerstvou zeleninu a čerstvé ovoce, přesněji byla uvedena v § 5, 

který byl zrušen právním předpisem č. 291/ 2010 Sb. Nově vydaný právní předpis 

neobsahuje, a tudíž neupravuje žádné podmínky na skladování čerstvé zeleniny. 

Z uvedené Vyhlášky č. 157/ 2003 Sb. je důležitý § 13, který odkazuje  

na příslušnou přílohu vyhlášky, která člení zpracovanou zeleninu na skupiny (příloha č. 3)  

a je součástí nově vydané vyhlášky č. 291 z roku 2010 a § 15 odkazující na přílohy udávající 

požadavky na kvalitu čerstvé zeleniny (příloha č. 4), jež jsou také součástí nově vydané 

vyhlášky včetně zavedených změn a úprav. 
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Popis zeleniny 

Třídění zeleniny není jednoznačné.  Nejznámější kategorie zeleniny jsou: 

- košťálová, 

- kořenová, 

- listová, 

- plodová, 

- cibulová, 

- a další. 

Každá kategorie zeleniny má své podskupiny, které jsou reprezentovány dle tržní nebo 

botanické struktury nebo názvu zeleniny. Čerstvá zelenina by měla být vcelku, neporušená, 

čistá a bez cizí chuti a pachu. Při posuzování kvality jakékoli zeleniny není podstatné její 

složení či obsah vitamínů. Požadavky, jež se při posuzování kvality hodnotí, jsou tyto: 

 čistota zeleniny, 

 vzhled, barva, tvar, konzistence a přípustný rozsah vad, 

 velikost zeleniny. 

Zájem o zeleninu neustále roste a je více nabízená i v restauračních provozech, a proto 

je podstatné umět zeleninu dopravit, převzít a skladovat v chladících zařízení s upravenou 

atmosférou a větráním. Změny, ke kterým při skladování zeleniny dochází, jsou převážně 

negativní.  

Tabulka (2.2 Zeleninové druhy skladovány společně) obsahuje orientační informace  

o skladování a jeho podmínkách. Zeleninové druhy, které jsou podobné nebo spíše mají 

podobné požadavky na skladování, mohou být po krátkou dobu vedle sebe v chladícím 

zařízení. 

Tabulka 2.2 Zeleninové druhy skladovány společně. Zdroj: Kopec (2010, 97 s.). 

Skupina Druh Teplota °C 
Rel. vlhkost 

vzduchu (%) 

1 

Květák, růžičková a hlávková kapusta, 

pekingské zelí, mrkev, petržel, červená řepa, 

tuřín, špenát, hrášek 

- 1 až 1 85 – 95 

2 
Kedluben, ředkev, černý kořen, celer, 

rebarbora, salát, chřest 
+ 0,5 85 – 95 



31 

 

3 Zralá rajčata, okurky, melouny + 1,5 až + 10 85 – 95 

4 Fazolka + 4 85 – 95 

5 Cibule, česnek - 0,2 až + 2 65 - 75 

6 Pór, pažitka, naťová cibule - 0,5 85 – 95 

7 Nezralá rajčata, paprika + 4 až + 10 85 – 95 

Moderní technika zajišťuje vhodné podmínky pro skladování zeleniny. Hlavní znaky, 

které jsou posuzovány nejen při výběru techniky ale i při procesu skladování jsou: 

 teplota uvnitř chladícího zařízení i teplota zeleniny, 

 vlhkost uvnitř chladícího zařízení a 

 životnost zeleniny. 
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3 Analýza stávajícího stavu řízení jakosti potravin  

ve stravovacím zařízení 

V této části bude představen penzion a restaurace Stará Celnice Hlučín. Na základě 

teoretických poznatků bude popsán a porovnán stávající stav managementu bezpečnosti 

potravin se zaměřením na stravovací část a rozsah její činností s úmyslem odhalit případné 

nedostatky či neshody vyplývající ze srovnání.  

Při zpracování této kapitoly byly čerpány informace z interních zdrojů podniku, 

z rozhovoru s vedením a z prohlídky stravovací části penzionu včetně webových stránek. 

 

3.1 Penzion a restaurace Stará Celnice Hlučín 

Stylová restaurace společně s penzionem je 

umístěna v krásném, klidném prostředí 

poblíž města Hlučín ležíc u řeky Opavy,  

na ulici Celní.  

Stavba, která vyobrazuje jedinečnou 

architekturu spadající do období 30. let 

minulého století, prošla v roce 2000 

rozsáhlou rekonstrukcí, viz Obr. 3.1 Stará 

Celnice Hlučín.  

 

Obrázek 3.1 Stará Celnice Hlučín. Zdroj: http://www.staracelnice.cz/ [cit. 2011-09-05]. 

Na první pohled každého z nás zaujme typická kamenná podezdívka včetně dobových 

okenic, které jsou ikonou minulých dob. Parkoviště, které se nachází přímo u restaurace,  

je hosty využíváno zdarma. 

Restaurant se dělí na restauraci (hlavní část), která se pyšní nejen kapacitou 50 míst, 

ale především otevřeným ohněm. Druhou částí je pizzerie nacházející se v suterénu  

s 40 místy. Stará celnice je v provozu po celý rok. V letních měsících je možno využít letní 

terasu se 100 místy, venkovním grilem a dětských hřištěm. Kterýkoli ze tří provozů lze 

kdykoli uzavřít pro pořádání oslav, svateb, rautů či jiných akcí. 

Zajímavostí je poskytování služby, a to pronájem aut zdarma. Stará Celnice pronajímá 

luxusní BMW 7 řady GT na svatby a slavnostní příležitosti. 
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Kuchyně si zakládá na čerstvosti surovin a jejich kvalitě. Výsledkem jsou pokrmy 

z české i zahraniční kuchyně. 

Budova se pyšní svou rozsáhlou historií, prvotním smyslem její výstavby byl provoz 

celnice. Bohatá historie této stavby podtrhuje její význam ale svou roli má i její lokalita. Leží 

mezi městy Ostrava a Opava, v blízkosti státních hranic, což je zárukou vyšší návštěvností 

nejen z okolních krajů, ale i ze sousedních zemí, především z Polska. 

 

Historie, vznik a budoucí záměr 

Záměrem stavby, dnešní Staré Celnice – penzion a restaurace, bylo utvoření jakési 

územní hranice rozdělující Prusko a Císarsko. Objekt byl projektován a postaven německými 

architekty v roce 1910 v podobě tzv. Pruské celnice na půdě spadající pod záštitu města 

Hlučín. 

Na počátku nového století, v roce 2000, byla započata rozměrná rekonstrukce  

této stavby s cílem vystavět následující střediska, a to: 

 penzion, 

 restaurant, grill, 

 pizzerii a 

 letní terasu. 

Ze stávající historické budovy zůstala zachována větší část hlavní stavby – původní 

celnice, což se považuje za netradiční a tímto celý objekt vyzařuje svou historii  

a dlouhověkost. Vybudování a dokončení rozsáhlého plánu včetně jeho realizace byla 

zdlouhavou a nepříliš snadnou cestou k vytvoření a otevření krásného, pokrokového  

a především hodnotného stravovacího podniku se snahou vést zběhlý provoz v otázce 

významné a kvalitní gastronomie, k čemuž došlo v roce 2002. Dle slov majitele, takovéhoto 

provozu bylo pomocí píle a rozhodných stanovisek dosaženo. Úmyslem není rozšiřovat  

se mimo oblast působnosti a otevírat další pobočky, nýbrž vlastnit a provozovat, i když jeden 

tak velice kvalitní provoz odpovídající spletitým normám a standardům. 

Koncem března roku 2012 je na seznamu rozšíření restaurace o další část, tzv. zimní 

zahradu otočenou na jihozápad s výhledem na hlučínské jezero. Restaurace zimní zahrady 

bude kompletována do písmene „L“, kapacitně bude odpovídat hlavní části, restauraci Stará 

Celnice. 
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3.2 Penzion Stará celnice 

Penzion Stará Celnice se pyšní třemi hvězdičkami, které stanovují úroveň 

poskytovaných služeb. Má své vlastní logo, vlastní proslulou obchodní značku s desetiletou 

historií. Penzion je menší ubytovací zařízení podobné hotelu.  

Do celého objektu vedou čtyři vchody. Dva do restaurace, která se dělí na hlavní část  

a pizzerii, dalším vchodem je vstup do penzionu a poslední je umístěn mimo hlavní směr 

zákazníků a jedná se o vchod, kde dochází k převzetí a vstupu surovin do provozu,  

resp. skladu. Chod recepce není samostatně oddělen od restauračního prostoru, recepci 

zajišťuje obsluha na baru. Otevírací doba provozu restaurace je každodenně od 11 hodin 

dopoledne do večerní 22. hodiny, každý pátek a sobotu je otevřeno o hodinu déle. A právě 

v tuto dobu se může potenciální klient ubytovat v apartmánu, i když jsou spíše obvyklejší 

telefonické rezervace. Provoz je vybaven špičkovým pokladním systémem s dotykovou 

obrazovkou objednávek včetně softwarového propojení všech středisek. 

V nabídce penzionu je možnost ubytování se ve třech pokojích nacházející  

se v podkroví budovy, resp. v 2. NP (nadpodlaží = patro). Pokoje jsou rozděleny  

na jednolůžkový, dvojlůžkový nebo čtyřlůžkový, celkem je k dispozici 10 postelí. V ceně 

pokojů je zahrnuta bohatá snídaně a parkoviště přímo u penzionu. Samozřejmostí je  

ke každému apartmánu dodat přistýlku. Ceník ubytování je obsahem přílohy č. 3. 

Pokoje jsou plně vybavené a v každém z nich je položen koberec. Každý pokoj má 

svou vlastní koupelnu včetně sociálního zařízení a umyvadla. Jeden z nich má namísto vany 

sprchový kout. Pokoje jsou zcela nekuřácké, součástí jejich vybavení je Protipožární řád  

a instalace automatického protipožárního systému. Povinností každého majitele je dohlédnout 

na to, aby byl tento řád na pokojích umístěn.  

 

Protipožární projekt (plán) 

Součástí protipožárního plánu je Provozní řád, Provozní ubytovací řád, Požární projekt 

a také Protipožární řád ukládající povinnost informovat o lokalizaci únikových východů,  

o počtu a umístění hasicích přístrojů. Protipožární řád musí být zpracován a vydán  

před samotnou kolaudací stavby, jeho obsah i plnění je přísně kontrolováno. Kontrolu provádí  

tzv. protipožární inspekce, jejíž činnost si majitel objektu objednává dle svého úsudku. 

Kontrola v objektu Staré Celnice probíhá každoročně. Součástí této kontroly je i vymetení 

krbů, proškolení zaměstnanců a kompletní zápis do tzv. Požární knihy, ve které najdeme  
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také informace o tlakování, o proběhnutých revizích elektrických zařízení, o kontrole 

hromosvodu apod. Poslední výsledky protipožární kontroly ve Staré Celnici hovoří  

o bezvadném chodu a protipožární prevenci.  

 

Na pokojích je dále k dispozici bezdrátové připojení na internet, televize, satelit  

a minibar. Pokoje jsou dostatečně prostorné, dispozičně dobře řešené, prosvětlené  

a odpovídají vysokým standardům čistoty. Na první pohled, resp. prvotním znakem každého 

pokoje po vstupu je samotná vůně, čistota a svěžest.  

Úklid pokojů je zajišťován prací dvou pokojských, které mají na starost také úklid 

přilehlých prostor a celého provozu. Zodpovídají za snídani všech klientů, přání  

co snídat a čas snídaně je zcela individuální, neboť i časový rozvrh klientů je různorodý.  

Při odjezdu v brzkých ranních hodinách je snídaně řešena v podobě připraveného balíčku 

čekajícího v minibaru. 

Externí služby prádelen nejsou využívány. Praní a ostatní služby podobného typu 

probíhají přímo v objektu, ideální je to především z důvodu rychlosti, nižších nákladů  

a operativnosti.  

Penzion je vytápěn dvěma samostatnými plynovými kotli, vzduchotechnikou  

a elektrickým přímotopem. Teplá voda je zajištěna z plynového 150 l zásobníku. V pokojích 

je vytápěno klasickým ústředním topením. Klimatizace v pokojích není. 

Základem takovéhoto rodinného penzionu je poskytnout standardní hotelové služby. 

Novodobé, západní wellness služby, které se v dnešní době staly přílišnou zajímavosti,  

by v  penzionu Stará Celnice nebyly vhodnou záležitostí. Jednak z důvodu vysokých režijních 

nákladů na jejich provoz a taktéž kvůli lokalitě penzionu.  

I přes tento jednoduchý princip poskytovaných služeb je o ubytování velký zájem.  

Na základě dlouhodobých spoluprací dochází i k objednávkám celého komplexu (i po dobu 

celého měsíce). Velký zájem je očekáván v letním období letošního roku z důvodu oslav  

10letého výročí vzniku a samotného otevření Penzionu a restaurace Stará Celnice Hlučín.  

Penzion se nachází na klidném místě v blízkosti rekreačního areálu hlučínského jezera. 

Ze všech oken podkrovních apartmánů je výhled na jezerní hladinu. Z čehož se z tohoto 

umístění stává ideální místo k rekreaci, anebo ke zpříjemnění volného času, například pěší 

turistikou a cykloturistikou. Dalším vyžitím, které oblast nabízí je projížďka na lodích, 

rybolov, vodní lyže nebo koupání, popřípadě návštěva golfového hřiště nedaleko. Pro děti je 

v okolí dětský ranč. A pro nadšence 2. světové války a zbraní je turisticky atraktivním místem 
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Areál vojenského opevnění v městské části Darkovičky, který slouží jako vojensko-technické 

muzeum. 

 

3.3 Restaurace Stará celnice 

Stravovací prostor je dělen na individuální úseky, a to hlavní část – restaurace 

s klasickou kuchyní, pizzerii a venkovní terasu s grilem. Celý komplex je kuřáckou restaurací, 

především z toho důvodu, že majitel nechává otázku zdravého životního stylu na každém  

ze zákazníků a nechce jednoznačně určit a omezovat část své klientely.  

Veškerá střediska byla vystavěna společně při celkové rekonstrukci stavby,  

resp. přestavby restaurace Stará Celnice. Hlavní otázka se vztahovala na důvod vzniku 

pizzerie. Odůvodněním bylo jednak splnění klukovského snu majitele provozu, 

ale i vybudování provozu, který se bude odlišovat od ostatních a další důvod byl ten,  

že se pizzerie v blízkém okolí nenachází. 

 

Restaurace 

Stylová dřevem obkládaná restaurace svým vzhledem vystihuje svou dobovou historii 

společně s moderním vybavením a příjemným teplem sálající z ručně kovaného krbu 

uprostřed, z něhož do prostoru vstupuje přímý otevřený oheň, nabízí příjemné posezení  

a zážitek.  Stylem sahá k rustikálnímu slohu s kombinací materiálu kámen, dřevo, ručně 

kované prvky včetně stolů a vitráží.  

Restaurant nabízí 50 míst k sezení a je umístěn v 1. NP.  

Klasická kuchyně spadající pod záštitu hlavní části restaurace je domácí, založená  

na čerstvých surovinách. Největší provozních chod je během dne zaznamenán v tzv. šťastné 

hodince, což je polední čas, čas na oběd. V denním menu je nabídka tří různých jídel klasické 

české kuchyně, dalším jídlem v nabídce je pizza a nově také byznys menu pro náročnější 

zákazníky. Všechna menu jsou nabízená včetně polévky a moučníku. Stará Celnice nabízí 

také víkendové menu, v němž je nabídka tvořena třemi jídly z české i zahraniční kuchyně.  

Oblíbeným pokrmem se stalo jehněčí maso, které je do restaurace dováženo  

z bio farmy, na předních pozicích nejčastěji objednávaných jídel jsou šťavnaté steaky, ryby, 

zvěřina.  
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K dalším specialitám podniku patří tzv. hlučínské speciality, např.: 

a) Dřevorubecký steak 

(steak z pravé hovězí svíčkové s houbovou smaženicí, zdobený smaženými 

cibulovými kroužky a opékanou klobásou podávaný na prkénku) 

b) Fontána St. Celnice specialita šéfkuchaře, 

(hovězí pravá svíčková, vepřová panenka, kuřecí prsa, grilovaná klobása, domácí 

anglická slanina, olivy, pikantní omáčka)  

c) Neproclená pochoutka starého pašeráka, 

(grilovaná vepřová šunka od kosti doplněná krájenou čerstvou zeleninou  

s balkánským sýrem, nakládanou zeleninou, křenem a hořčicí)  

d) Grilovaná krůta plněná jablky s medovou omáčkou 

(velmi oblíbené rodinné jídlo, grilujeme a servírujeme přímo před hosty) 

Další chloubou je nabídka kvalitních, španělských vín z oblasti slunného Španělska  

a také českých vín z vinařství Blatnička, Hruška, Patria, Krist, Tetur. 

Španělská vína z oblasti Valdepeñas 

Jedná se o nabídku rozlévaných vín BAG IN BOX (víno je uloženo v tzv. měkkém 

vaku s kohoutkem, který zabraňuje pronikání vzduchu a tím pádem nemůže dojít k procesu 

oxidace vína a víno si takto zachová vlastnosti na stejné úrovni po celou dobu, než je obsah 

spotřebován). Takto balena jsou především vína vysoké kvality např. pro restaurace. 

Technologie balení vína pochází z Austrálie. 

Španělská vína z oblasti Penedés 

Jedná se o tzv. vína Cava představující tradiční španělské šumivé víno, které je 

vyráběno stejnou technikou jako Champagne. Označení Cava je určitým oceněním a zárukou 

vysoké kvality a luxusu. Znak Cava je černá čtyřramenná hvězda popř. samotný nápis Cava. 

 

Pizzerie 

Součástí celého komplexu je i pizzerie, v níž se dělá ručně válená, točená pizza. 

Objekt pizzerie svým vzhledem i použitým materiálem odpovídá rustikálnímu stylu restaurace 

(hlavní části). Pizzerie se nachází v suterénu (1. PP), nabízí 40 míst k sezení a lze v ní přímo 

sledovat výrobu pizzy.  
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Pizza je dělána vždy z tenkého těsta dle pravých italských receptur včetně přidaných 

čerstvých surovin. V nabídce je typický tomatový nebo smetanový základ. Další možností je  

i objednání extra velké pizzy pro větší počet osob. Pizza se připravuje naprosto čerstvá ihned 

po objednání zákazníkem.  

 

Letní terasa 

Posledním střediskem restauračního zařízení je prostorná letní terasa se 150 místy, 

která poskytuje zázemí pro letní provoz. Součástí terasy je samotná stavba zahradního altánu  

s moderním grilem, který se pyšní přípravou výborných a oblíbených grilovaných specialit, 

letní kuchyň, sklad a velkokapacitní markýza. V prostoru letní terasy je umístěno dětské 

hřiště. 

 

V prostorech restaurace dochází k vytápění třemi způsoby, umístěním klasického 

ústředního topení, krbem, který slouží nejen ke grilování ale i topení (v období jara stačí 

pouze tento způsob vytápění) a prostřednictvím systému vzduchotechniky. Celý komplex 

stravovací části je klimatizován plně automatickou vzduchotechnikou s rekuperací
7
 tepla.  

Každý provoz splňuje zásadní požadavky a každý z nich má své sociální zařízení 

s přísunem teplé vody. 

Celý objekt vč. zahradního altánu je vybaven zabezpečovacím zařízením, které je 

napojeno na městskou policii. 

 

3.4 Výrobní a skladovací provoz 

Jednotlivé výrobní a skladovací provozy jsou nadstandardně vybaveny moderním 

gastro zařízením (především z nerezu). K položení podlahy byl využit kvalitní materiál - 

keramická dlažba, která je součástí těchto prostor.  

 

 

 

 

                                                           
7 Rekuperace (zpětné získávání tepla) = děj, při němž se přivedený vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch 

není bez užitku odveden ven, ale v tzv. rekuperačním výměníku předá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. Laicky řečeno, to množství 

vzduchu, které je odváděno, je tímto procesem získáváno zpět. 
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Jednotlivé výrobní části - kuchyně 

Umístění gastro zařízení v kuchyňských prostorech je řízeno dle gastroprojektu, který 

zpracovala externí společnost vlastnící licenci v tomto oboru. Projekt je uveden v Požárním 

projektu, který je součástí Protipožárního plánu a byl schválen hygienickou kontrolou. 

Výrobní část – kuchyň v 1. NP 

Technologie přípravy klasických pokrmů se provádí v kuchyni, která se rozprostírá 

v prvním nadpodlaží. Grilované speciality, které jsou součástí nabídky jídelního lístku,  

jsou připravovány na otevřeném ohni v ručně kovaném krbu přímo před zraky hostů. 

Kuchyně je domácí, založená na čerstvých surovinách. 

Výrobní část – kuchyň v 1. PP 

Technologie přípravy pizzy se provádí v kuchyni, která je umístěna v 1. PP (suterénu) 

a je rozdělena na přípravu a vlastní pečení pizzy a její expedici. Restaurace nabízí ručně 

válenou, točenou pizzu z tenkého italského těsta. 

Výrobní část – letní kuchyň 

Třetí kuchyní je kuchyně letní. Tou se rozumí umístěný gril s vhodným 

technologickým zařízením před vchodem do restaurace, resp. je součástí letního altánu. 

 

Výrobní provoz 

Podstatou všech výrobních částí a jejich provozů je snaha zabránit tomu,  

aby docházelo ke křížení cest, resp. jednotlivých prostorů kuchyně, a to především prostoru 

pro výdeje hotových jídel a prostoru pro příjem použitého nádobí. Provozní kniha HACCP 

upravuje a brání křížení cest. Prostorové rozdělení kuchyně udává gastroprojekt. Vznikají 

samostatné jednotky v rámci celého prostoru dané kuchyně, které musí být označeny, a jsou 

to tyto části: 

a) prostor pro přípravu masa, 

b) prostor pro přípravu zeleniny, 

c) výrobní část, 

d) expediční část a  

e) mycí část. 
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ad a) prostor pro přípravu masa 

Příprava a zpracování pokrmů (z masa) musí probíhat jednosměrně od nečistých 

surovin přes jejich očistu v přípravném procesu. Pracovní plocha pro čistou úpravu masa musí 

být samostatná a označená. 

K zabezpečení zdravotní nezávadnosti masa a udržení výživové hodnoty při jeho 

zpracovávání, probíhá příprava pokrmu účelně. Mechanické odstraňování nepoživatelných 

částí se provádí šetrně. Syrové maso se naklepává a mele těsně před jeho dalším 

zpracováváním, omývá se vcelku pod proudem pitné vody. 

ad b) prostor pro přípravu zeleniny 

Příprava a zpracování zeleniny musí probíhat jednosměrně od nečistých surovin přes 

jejich očistu v přípravném procesu. Pracovní plocha pro čistou úpravu zeleniny musí být 

samostatná a označená. 

K zabezpečení zdravotní nezávadnosti zeleniny a udržení výživové hodnoty při jejím 

zpracovávání, probíhá příprava pokrmu účelně. Mechanické odstraňování nepoživatelných 

částí se provádí šetrně. Zelenina se loupe, krájí a strouhá těsně před tepelnou úpravou nebo 

před podáváním, omývá se vcelku pod proudem pitné vody. 

ad c) výrobní část 

Tepelná úprava jakýchkoli surovin musí zabezpečit zničení mikroorganismů  

při zachování nutriční hodnoty hotového výrobku. Vaří se v nádobách s neporušeným 

smaltovaným povrchem nebo s povrchem z nerezu nebo varného skla. V hliníkovém nádobí 

se nesmí vařit kyselá jídla. 

Na přípravu pokrmu lze používat jen čerstvá slepičí vejce z veterinárně sledovaných 

chovů a s neporušenou skořápkou. Na smažení pokrmů se používá vždy čerstvý tuk  

a při jeho použití se nesmí připalovat. Na přání zákazníků lze podávat vejce tepelně 

nezpracovaná a pokrmy z nich a také syrová masa typu tatarských bifteků. 

Výroba pokrmů včetně jejich přípravy musí vhodně doplňovat a navazovat  

na pomocné části jednotlivých provozů (na umývání nádobí, sklady, výčep apod.). 

ad d) expediční část 

Expedice neboli výdej pokrmu se provádí ihned po jeho dohotovení. Doba výdeje 

nesmí překročit 4 hodiny od dokončení pokrmu. Ve výdejní části je potřeba používat vhodné 
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pomůcky pro manipulaci s potravinami. Vydávané a hotové pokrmy musí mít minimální 

teplotu 65 °C. Expediční část od sebe odděluje výrobní část. 

ad e) mycí část 

Mycí část představuje příjem špinavého nádobí a mytí. Mytí se dělí na mytí bílého 

nádobí, které prostorově navazuje na jídelnu. Dále na mytí černého a gastro nádobí a bílého  

a vodového skla. Výčepní sklo je umýváno ve speciální myčce nádobí, která je umístěna 

v kuchyni. Mytí nádobí nesmí provádět stejný zaměstnanec, který pracuje při výdeji jídla. 

Jestliže tato situace nastane, tyto činnosti musí být časově odděleny a pracovník  

se musí převléci do vhodného pracovního oděvu, který svým vzhledem odpovídá dané 

činnosti a danému pracovišti. 

Samotné rozvržení kuchyní a rozmístění technologického vybavení je nejtěžší část 

výstavby restauračního zařízení. Všechny kuchyně musí být správně rozděleny na jednotlivé 

ergonomické prostory dle polohy odpadních cest, elektrické energie a přísunu teplé vody. 

Snahou je vytvořit jednoduché a precizní místo, v němž se klade veliký důraz  

na kvalitu a bezpečnost potravin, neboť se především jedná o zdraví zákazníků.  

Prostory výrobních částí musí na sebe plynule navazovat (příprava – výroba,  

resp. teplené zpracování – expedice pokrmů – mycí část). Dále se řeší návaznost na odpadky, 

provozní návaznost na kancelář. Ukázka takovéhoto precizního místa je znázorněna v příloze 

č. 6 - Půdorys výrobní části – kuchyň v 1. NP. 

Důvodem zobrazení půdorysu kuchyně (v 1. NP) vztahující se k restauraci - hlavní 

části je samotná technologie přípravy klasických jídel. Při plánování kuchyně je právě 

podstatné vymezit druh připravovaných pokrmů. Jiné rozmístění kuchyně vč. umístění 

spotřebičů bude např. v pizzerii či letní kuchyni. 

Součástí příslušné přílohy je i zakreslení, resp. specifikace technologického vybavení, 

jenž je nezbytnou součástí pro každý gastro provoz.  

Konkrétní rozdělení na jednotlivé separátní prostory znázorňuje oddělené 

komunikační prostředí pro dané oblasti v kuchyni. Hlavní prevence spočívá v oddělení 

špinavého a čistého prostoru. Do tzv. špinavého (nečistého) patří špinavé nádobí a zbytky 

jídel. Vše „čisté“ by se mělo dostat k zákazníkům restauračního zařízení. Ke křížení cest, 

resp. jednotlivých prostorů kuchyně, a to především prostoru pro výdej hotových jídel  

a prostoru pro příjem použitého nádobí nedochází – nesetkávají se na stejném místě (stole). 

Rozdílné suroviny nejsou připravovány použitými či stejnými nástroji. Pracovníci kuchyně 
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nepřechází z prostoru čistého do prostoru špinavého prostředí bez omytí rukou pod proudem 

teplé vody v dřezu, který je určen pro mytí rukou kuchařského personálu. 

Zásadní problém se objevuje v rámci prostorů pro hrubou přípravu zeleniny  

a pro hrubou přípravu masa, které mají být stavebně odděleny od samotného prostoru 

kuchyně, nejčastěji se jedná o samotnou místnost.  

Dalším problémem je špatná dispozice provozovny. Vchod do kuchyně je umístěn 

přímo u hlavního vchodu do restaurace (Obr. 3.2 Aktuální zobrazení vchodu do kuchyně  

a hlavního vchodu do restaurace), čímž vzniká vysoké potenciální riziko kontaminace 

pokrmů.  

 

Obrázek 3.2 Aktuální zobrazení vchodu do kuchyně a hlavního vchodu do restaurace. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

Kuchyně jsou vytápěny samotným procesem vaření dále ústředním topením, které je 

umístěno v každé výrobní části objektu a automatickou vzduchotechnikou, která zajišťuje 

potřebný přísun vzduchu. Klimatizace v kuchyních není instalována, je využíváno přírodního 

větrání otevřenými okny, která jsou vybavena síťkou proti hmyzu. Větrací zařízení,  

resp. digestoře jsou pečlivě umístěny přímo nad výrobní částí, resp. nad každou pecí  

v  kuchyni, jedná se o speciální nerezové trychtýře s kovanými rošty, které zachycují mastné 

nečistoty a nežádoucí páry, jež jsou prostřednictvím ventilátorů odváděny ven. 

Pracovní oděvy jsou zajišťovány majitelem restauračního zařízení, který za ně nese 

celkovou odpovědnost. Při nákupu posuzuje nejen jejich vzhled (hodnotu), ale i užitnou 

hodnotu tedy jejich praktické použití.  Za čistotu a nepoškození oděvů odpovídají 
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zaměstnanci. Pracovní oděvy a ochranné pomůcky musí být zajištěny dle BOZP, například 

oděv kuchařů zahrnuje obuv s protiskluzovou podrážkou, kalhoty včetně rondonu a pokrývku 

hlavy. V létě se mohou snížit nároky na jejich oděv, neboť se teplota v kuchyni pohybuje 

kolem 30 až 40 stupňů Celsia, samozřejmě s ohledem na dodržení bezpečnosti práce  

na pracovišti. 

Komunální odpad je ukládán do příslušného kontejneru, jehož odvoz zajišťuje 

společnost na základě smlouvy. Ke třídění odpadu v restauraci Stará Celnice dochází.  

Existuje pět druhů odpadů: 

1. provozní obaly, např. kartony, 

2. provozní jednoduché obaly, nebiologické, např. láhve, drobné obaly, víčka, 

ubrousky,  

3. zbytky potravin, 

4. tekutý odpad, 

5. použitý olej. 

Zmíněné kartony jsou shromažďovány a sváženy do sběru. Zbytky potravin, které host 

nespotřebuje, odváží chovatelé na farmu zvířectvu, které není určeno k dalšímu komerčnímu 

prodeji. Tekutý odpad vzniká při mytí nádobí, čistička Lapol, která je jednou za půl roku 

čištěna speciální firmou, slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů. O jejím 

vyčištění musí být vystaven a uchován doklad. Použitý olej se ekologicky využívá,  

jeho odvoz zajišťuje pověřená firma 1x za měsíc.  

Certifikát kvality služeb 

Od roku 2010 do roku 2011 probíhal projekt Perspektiva podnikání v gastronomii  

a turismu v Moravskoslezském kraji, který měl za cíl zhodnotit úroveň gastronomických 

služeb. Tento projekt vedla Slezská universita Opava. Odborná i laická porota vyhodnotila  

na základě stanovených kritérií 20 nejlepších restaurací z celkového počtu dvě stě.  

Stará Celnice se umístila na předním místě celkového hodnocení. K vybraným 

kritériím patřilo vyhodnocení úrovně kvality kuchyně, úrovně obsluhy, prostředí podniku  

a další.  
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Skladovací provoz 

Prostory pro skladování a samotný proces skladování odpovídá stanoveným 

technickým podmínkám, aby nedocházelo ke vzniku zdravotní závadnosti potravin. 

Skladovací provoz restaurace má několik druhů skladů. Hlavní zásadou skladování je samotná 

přejímka zboží, která musí být prováděna po stránce kvantitativní i kvalitativní. Odpovědnost  

za správnou přejímku nese odpovědný vedoucí.  

Hlavní sklad surovin představuje tzv. suchý sklad, jenž se nachází v další budově. 

Jedná se o nevelké prostory, neboť zásoby nejsou tvořeny na delší dobu než 3 až 5 dní.  

V těchto skladech dochází k uskladnění (teplota + 10 °C až + 15 °C s relativní vlhkostí 

vzduchu od 10 – 50 %): 

 mouky, krupice, 

 poživatin - cukr, těstoviny, sůl apod., 

 kávy, čaje, koření (v uzavíratelných nádobách), 

 chleba a pečiva.  

Dalšími sklady jsou mrazicí boxy v celkovém počtu čtyř, které se dělí dle sortimentu 

potravin s vnitřní teplotou od – 1 °C až – 25 °C s relativní vlhkostí vzduchu od 90 – 95 %. 

Následujícím typem skladu jsou chladné sklady (s vnitřní teplotou 0 °C až + 8 °C  

a s relativní vlhkostí vzduchu od 70 – 80 %) - 24 lednic příslušného objemu včetně 

pomocného materiálu na skladování.  

Lednice se taktéž dělí dle sortimentu potravin, např. lednice, popř. regály  

v ní, na maso, mléčné výrobky, vejce a sýry, ovoce a zeleninu, běžné produkty, poloprodukty. 

Celkově se jedná o 10 – 15 druhů surovin dle nabídky jídelního lístku. Sestavování jídelního 

lístku je prováděno dle zásad racionální výživy. Nejedná se pouze o typ gastrolednic,  

ale veškeré jsou v nerezu a tím splňují zásady Evropské Unie. Nerez je důležitá především 

z důvodu hygieny a jejího lehkého udržování čistoty bez vzniku mikroorganismů. Jde o stálou 

spolupráci s lednicí v tom smyslu, že se s ní, resp. v ní stále vyvíjí proces braní a doplňování 

potřebných surovin včetně kontrolování jejich množství a úklidu. Lednice jsou kontrolovány  

a uklízeny vždy při odchodu zaměstnance a výměně služeb a dále dle sanitačního řádu.  

Pomocné materiály jsou ze smaltu a jedná se o chladicí boxy značky Libherr, které  

se nacházejí v přímé blízkosti kuchyně či baru. Jsou určeny ke skladování nápojů (i potravin) 

potřebných obvykle na jeden den.  

Posledním typem skladu je tzv. pomocný sklad, ve kterém nedochází ke skladování 

potravin, ale ke skladování např. obalů, čisticích prostředků apod. 



45 

 

Při skladování se dodržují jasně stanovené zásady, a to: 

 rozdělení potravin dle sortimentu – mohou se nepříznivě ovlivňovat, 

 dodržovat doporučenou dobu skladování a záruční lhůty potravin, 

 podlaha skladů musí být čistá a vytřená do sucha. 

Úkolem skladování je určit optimální výši zásob – potravin, která zajistí bezvadný 

chod provozu. V restauraci Stará Celnice je velikost zásob určena a udržena na nejmenším 

objemu (zásoby jsou tvořeny na maximální dobu v rozmezí 3 až 5 dnů), z toho důvodu,  

že v existujících zásobách jsou drženy finanční prostředky, ale také z toho důvodu,  

že vysoké zásoby směřují ke zbytečnému kažení potravin. 

Organizace výdeje potravin ze skladu je další podstatná úloha, která musí být správně 

nastavena. Po rozmístění prostor v kuchyni se musí řídit skladování a výdej potravin,  

aby byl celkový výrobní postup efektivní.  

Analýza procesu - výdej běžné zeleniny ze skladu do kuchyně 

Základním krokem při stanovení analýzy procesu je vymezení jeho hranic a jeho 

názvu včetně stanovení metody pro jeho mapování. V rámci naší analýzy jde  

o tzv. postupový diagram, jehož součástí může být i zobrazení oběhového diagramu  

či procesní mapy, ale jelikož se jedná o jednoduchý proces, další podrobnější nákresy nejsou 

nutné. 

Postupový diagram je nástroj pro analýzu procesu s názvem Výdej běžné zeleniny  

ze skladu, resp. z lednice určené ke skladování zeleniny nacházející se v meziprostoru,  

do kuchyně. K zakreslení diagramů dojde pomocí grafických symbolů.  

Postupový diagram I.  

Postupový diagram I. (příloha č. 7) znázorňuje sled všech činností včetně uvedení času 

trvání jednotlivých akcí a vzdálenost mezi nimi. Zaznamenanou prací je výdej běžné zeleniny  

do kuchyně v 1. NP vč. okamžitého výdeje hotového jídla – expedice. Předmětem pozorování 

je pracovník, jenž vykonává komplexní proces.  

Součástí diagramu je jeho vyhodnocení, které je uvedeno v Tab. 3.1 Vyhodnocení 

postupového diagramu I. 
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Tabulka 3.1 Vyhodnocení postupového diagramu I. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Operace 

 

Přesun 

 

Kontrola 

Ο 

Čekání 

D 

Úschova 

 

Celkem 

Počet úkonů 2 3 1 2 - 8 

Podíl kategorie v % 
8
 25 37,5 12,5 25 - 100 

Doba trvání (min) 35 12,5 2 4 - 53,5 

Podíl kategorie v % 
9
 65,4 23,4 3,74 7,46 - 100 

Vzdálenost (m) - - - - - 15 

Slovní vyhodnocení postupového diagramu: 

 celkový počet činností je 8 s celkovým časem trvání 53 minut a 30 sekund, 

 počet operací je 2 s časem trvání 35 min a podílem na celku 65,4 %, 

 počet přesunů je 3 s časem trvání 12,5 min a podílem na celku 23,4 %, 

 počet kontrol je 1 s časem trvání 2 min a podílem na celku 3,74 %, 

 počet čekání je 2 s časem trvání 4 min a podílem na celku 7,46 %, 

 počet úschov je 0. 

Proces je v pořádku - krátké doby čekání představují pouze 7,46 % z činnosti, kterou 

jsme analyzovali, doba operací představuje nadpoloviční časový úsek celkové doby trvání 

procesu, což je velmi dobrý výsledek. 

Postupový diagram II.  

Postupový diagram II. (příloha č. 8) znázorňuje sled všech činností včetně uvedení 

času trvání jednotlivých akcí a vzdálenost mezi nimi. Zaznamenanou prací je výdej běžné 

zeleniny do kuchyně v 1. NP vč. úschovy připravené zeleniny, resp. nespotřebované části  

do příslušné lednice v kuchyni, jenž je určená na úschovu zeleniny (tzv. hlavní lednice). 

Předmětem pozorování je pracovník, jenž vykonává komplexní proces.  

Součástí diagramu je jeho vyhodnocení, které je uvedeno v Tab. 3.2 Vyhodnocení 

postupového diagramu II. 

 

 

 

                                                           
8 Podíl kategorie v % = (počet úkonů dané činnosti /celkový počet úkonů) . 100 

9 Podíl kategorie v % = (doba trvání dané činnosti /celková doba trvání) . 100 
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Tabulka 3.2 Vyhodnocení postupového diagramu II. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Operace 

 

Přesun 

 

Kontrola 

Ο 

Čekání 

D 

Úschova 

 

Celkem 

Počet úkonů 2 3 1 2 1 9 

Podíl kategorie v % 22,2 33,4 11,1 22,2 11,1 100 

Doba trvání (m) 35 8,5 2 4 0,5 50 

Podíl kategorie v % 70 17 4 8 1 100 

Vzdálenost (m) - - - - - 11 

Slovní vyhodnocení postupového diagramu: 

 celkový počet činností je 9 s celkovým časem trvání 50 minut, 

 počet operací je 2 s časem trvání 35 min a podílem na celku 70 %, 

 počet přesunů je 3 s časem trvání 8,5 min a podílem na celku 17 %, 

 počet kontrol je 1 s časem trvání 2 min a podílem na celku 4 %, 

 počet čekání je 2 s časem trvání 4 min a podílem na celku 8 %, 

 počet úschov je 1 s časem trvání 30 sekund a podílem na celku 1 %. 

I tento proces je v pořádku - krátké doby čekání představují 8 % z činnosti, kterou 

jsme analyzovali. Doba operací představuje 70 % celkové doby trvání procesu, což je velmi 

úspěšný výsledek. 

Zaznamenanou prací při tvorbě analýzy procesu je výdej běžné zeleniny do kuchyně 

v 1. NP. Důvodem vytvoření dvou postupových diagramů je samotný proces přípravy 

zeleniny, jenž končí výdejem hotového pokrmu nebo jeho úschovou, resp. úschovou jeho 

části. Začátkem procesu je naložení potřebné dávky zeleniny ze skladu, čemuž předchází 

samotný příjem zeleniny a její skladování. 

Důležitý je výběr skladu, který bude předmětem této analýzy. Suchý sklad se nachází 

mimo a další sklady (lednice a chladící zařízení) jsou v provozu v různém množství,  

na různých místech včetně různého rozdělení dle sortimentu a potřeby. K analýze byl vybrán 

sklad – lednice na zeleninu, která je umístěna v suterénu a v provozu je jedinou svého druhu. 

V kuchyni (v 1. NP) se nachází hlavní lednice určená na uchovávání a skladování zeleniny 

včetně ovoce. Zásoby v této lednici jsou určeny ke každodenní spotřebě a postačují pro cca  

30 jídel. Z rozboru zakreslení půdorysu příslušné kuchyně vyplývají výsledky  

o správném rozdělení prostor, umístění vybavení a o splnění náročných podmínek HACCP.  
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Proto se analýza zabývá lednicí umístěnou v meziprostoru, aby došlo k jasnému výsledku,  

zda je i tento chladící sklad určený na zeleninu umístěn na správném místě. 

Činnosti obou diagramů se od sebe příliš neliší. V prvním diagramu je součástí 

činnosti č. 8 i expedice, proto je tato operace časově náročnější a vzdálenost přesunu delší, 

neboť již vstupujeme do restaurace. Druhý diagram má o jednu operaci navíc, jedná  

se o úschovu části pokrmu do hlavní lednice (číslo 3 – viz příloha č. 6). 

Konečným výsledkem těchto diagramů je zjištění, že vybraný sklad se nachází  

na správně zvoleném místě, neboť dílčí vyhodnocení postupových diagramů má kladné 

výsledky. Ke změně umístění tohoto skladu nemusí dojít. Ostatní činnosti v rámci daného 

procesu nejsou předmětem analýzy a působením obecných zásahů nejsou ovlivnitelné. Záleží 

na práci a vytíženosti pracovníků kuchyně i číšníků. 

 

Doplňující informace k výrobnímu a skladovacímu provozu 

Dezinfekce celé provozovny se provádí dle sanitačního plánu s použitím čistících  

a dezinfekčních prostředků, především Sava s antibakteriálními účinky. Jednou za tři měsíce 

dochází ke změně dezinfekčních prostředků. Pracovníci jsou povinni udržovat pořádek  

na svém pracovišti, v prostorách sociálního zařízení i v prostorách sloužící k odpočinku  

a konzumaci pokrmů.  

Dalším podstatným dokumentem ukládající požadavky nejen na zaměstnance,  

ale i zaměstnavatele a jejich povinnosti je provozní řád, který musí být striktně dodržován. 

Obsahuje především požadavky na osobní hygienu pracovníků a jejich zdravotní stav, udává 

povinnosti provozovatele i pracovníků, orientuje se na hygienu provozu apod. 

Každý pracovník se musí před nástupem do pracovního poměru podrobit vstupní 

lékařské prohlídce a doložit osvědčení o zdravotní způsobilosti – zdravotní průkaz. Musí 

dodržovat zásady osobní a provozní hygieny, zásady výrobní praxe, se kterými byl seznámen 

při nástupu do pracovního poměru.  

 

3.5 Stávající management bezpečnosti potravin  

Systém kritických bodů pronikl do veřejného stravování. Od května roku 2004 vznikla 

povinnost provozovatelů restaurací, hotelů, bufetů, jídelen a jiných stravovacích zařízení 

zavést systém kritických bodů HACCP. 
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Zavedení tohoto systému ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 852/ 2004, Vyhláška č. 137/ 2004 Sb., resp. její novela. Uskutečnění tohoto úkolu sledují  

a kontrolují příslušné krajské hygienické stanice, resp. Odbor hygieny výživy a předmětů 

běžného užívání. Kontroloři nemají za úkol pouze upozorňovat na existenci a zavedení 

HACCP, ale mohou i pokutovat. V dnešní době většina restaurací či hotelů systém HACCP 

má zavedený a plně fungující, anebo na něm pracují.  

Penzion a restaurace Stará Celnice Hlučín má systém kritických bodů HACCP  

od 1. listopadu roku 2006 zaveden pod názvem Provozní kniha systému kritických bodů - 

HACCP. 

 

Porovnání současného stavu managementu jakosti potravin ve stravovacím provozu  

se systémem kritických bodů HACCP 

Co je systém kritických bodů, je již vysvětleno v teoretické části v příslušné kapitole 

(2. 6. 2 Systém kritických bodů HACCP). Systém HACCP vychází z podrobné znalosti 

výrobních procesů, jež se objevují v restauračním provozu. 

Hotový nebo spíše univerzální systém kritických bodů, který by bylo možno použít 

kdykoli a v kterékoli provozovně neexistuje. Vždy je tento systém upraven a zaveden  

„na míru“ danému podniku. Nařízení co a jakým způsobem máme dělat, jak vybavit výrobní 

provoz či jaké časy či teploty dodržovat, to určují příslušné vyhlášky. Proto se dá tvrdit slovy 

pana majitele, jedná se o pomůcku, která zpracovává problematiku provozu, individuálně  

a především prakticky. 

Důsledná aplikace tohoto systému výrazně snižuje zdravotní rizika, která mohou 

vznikat působením několika nežádoucích faktorů typu biologického, chemického nebo 

fyzikálního, ale i ekonomické ztráty ve výrobním procesu.  Zavedení HACCP znamená určité 

analyzování, uvědomění si toho co děláme a jakým způsobem. Co se vykonává správně  

a co špatně a tím se poučit z vlastních chyb a přijmout případná opatření vedoucí ke změně. 

Provozní kniha systému kritických bodů – HACCP, která je zavedena ve Staré Celnici 

přinesla něco nového, přiměla zavést potřebné změny ke zlepšení a především zvýšení kvality 

a bezpečnosti potravin a hlavními přínosy tohoto systému jsou: 

 splnění požadavků a přání nejnáročnější klientely, 

 garance výrobního procesu, 

 efektivnost vytvořeného systému kritických bodů, 

 zvýšení důvěry, 
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 vylepšení propagace a pověsti provozu, 

 zdokonalení pořádku v celém podniku. 

Zakončením této podkapitoly se dá říci, že zavedený systém kritických bodů  

pod názvem Provozní kniha systému kritických bodů – HACCP je v souladu a odpovídá všem 

zásadám a principům HACCP – systému kritických bodů, jenž je uveden v kterékoli publikaci 

hlouběji se zabývající touto oblastí. Použité postupy odpovídají správné výrobní praxi. 

 

Provozní kniha systému kritických bodů - HACCP 

Provozní kniha Staré Celnice byla vytvořena externí firmou, kterou si majitel vybral 

spontánně. Jednak před šesti lety neměl možnost výběru ze široké škály firem zabývající  

se touto oblastí a přál si systém HACCP zavést rychle a precizně. Za tuto činnost byla 

zaplacena částka ve výši 10 tisíc Kč a byla provedena do 14 dnů od jejího objednání. 

Ke zpracování systému kritických bodů došlo z vlastní vůle majitele a provozovatele 

v jedné osobě. Záměrem bylo nalézt nedostatky ve své činnosti a lépe pochopit gastronomii.  

Ke zveřejnění interní dokumentace nebyl dát souhlas. Byla využita v rámci nahlédnutí, 

možnosti jejího porovnání s poznatky získanými při zpracovávání teoretické části  

a možnosti jejího popisu. 

 

Rozsah činností 

Sortiment jídel se dá na základě informací z příslušného dokumentu, který je 

součástí Systému kritických bodů – HACCP Staré Celnice vymezit na takový rozsah výroby, 

do kterého spadá nabídka snídaní, obědů – polévek a hlavních pokrmů, minutkových pokrmů 

a teplých a studených nápojů. Výroba takto rozsáhlého sortimentu jídel a nápojů je 

zajišťována dle receptur teplých pokrmů, receptur studených pokrmů, receptur cukrářských 

výrobků a podle vlastních receptur. 

V rámci vytvoření struktury systému kritických bodů došlo k rozčlenění výroby podle 

jednotlivých technologických úseků výroby.  

Důležité je zmínit podstatnou úlohu vybraných dodavatelů. Celkový počet je okolo  

20 dodavatelů pro různé druhy surovin a dalších potřebných prostředků pro kompletní  

a bezchybný provoz. Z hlediska výběru vhodných dodavatelů se hodnotí především 

spolehlivost, rychlost, cena a kvalita dodávaných surovin.  
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K hlavním dodavatelům patří: 

 Makro – různé druhy potravin včetně zeleniny, 

 Masokombinát Bivoj Opava, 

 sýr Kantor, 

 pečivo Velička, 

 speciální dodavatel italské mouky a italské salzy, 

 Staropramen, 

 Coca – Cola,  

 čaje značky Eilles, 

 dodavatelé španělských i českých vín, 

 dodavatelé drogerie či pizza krabic a mnoho dalších. 

Makro Cash & Carry ČR je využíváno především z toho důvodu, že vše je „pod 

jednou střechou“, ať se jedná o široký sortiment potravinářského nebo jiného zboží. Stará 

Celnice využívá dovoz svých nákupů, ale i osobní nákupy z důvodu kontaktu s prodejnou 

s cílem inovovat a zaváděn novou nabídku jídel, anebo surovin pro jejich přípravu a takováto 

inovace se získává právě „mezi regály“. 

Denní průměrná výroba jídel je 50 porcí. Nejnáročnější den či období na provoz lze 

těžko určit. Nabídka, resp. poptávka po stravovacích službách je různorodá. Hlavním 

rozdílem je počasí a typ ročního období.  

Celá restaurace tedy veškeré tři provozy lze kdykoli uzavřít pro rodinné oslavy, 

svatby, firemní akce či jiné večírky. Nejvyužívanější části pro pořádání soukromých akcí je 

pizzerie, která slouží pro svůj běžný provoz, ale také jako salónek.  

Další poskytovanou službou je catering. Stará Celnice svým vybavením, personálem  

i zkušenostmi realizuje jakoukoli gastronomickou akci v různém prostředí. Sortiment 

připravovaných jídel je velmi široký. 

Krom cateringu restaurační služby obsahují nabídku, resp. přijímají objednávky 

podniků na rozvoz obědů pro jejich zaměstnance přímo na pracoviště. Tato služba je 

poskytována na základě dlouhodobé spolupráce se stabilním odebíráním obědů a příkladem je 

podnik Renault v nedalekém okolí. Hlavním ohledem při poskytování tohoto typu služby je 

návratnost vynaložených nákladů.  

Nesmíme opomenout další poskytovanou službu - rozvoz pizzy. 
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Implementace systému kritických bodů HACCP v praxi 

V Provozní knize je v bodech popsáno, jak byl upraven stávající režim způsobu 

přípravy jídel v provozovně Stará Celnice. 

Systém evidence zahrnuje dokumentaci obsahující zejména vymezení činnosti  

a odpovědnosti provozovatele, specifikaci všech výrobků, popis technologických postupů – 

výrobní diagramy pokrmů, které jsou přehledně vyjmenované v seznamu výrobních 

diagramů, zpracování analýzy nebezpečí objevující se v daných krocích výrobních procesů 

včetně stanovení ovládacích opatření v kritických bodech. Dále obsahuje stanovení kritických 

bodů včetně kritických mezí a samotné stanovení postupů při jejích sledování a kontrole, 

stanovení nápravných opatření zajišťující uvedení kritického bodu do zvládnutého stavu ihned 

jakmile dojde k překročení kritické meze. Pro souhrnnou funkčnost systému byl zpracován 

časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů, který obsahuje záznamy o: 

 modifikování systému kritických bodů, 

 sledování v kritických bodech, 

 překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatření, 

 výsledky použitých postupů a vnitřních auditů, 

 nakládání s výrobkem vyrobeným v nezvládnutém stavu. 

Součástí Provozní knihy je i výklad pojmů vztahující se k zavedení systému kritických 

bodů při poskytování stravovacích služeb včetně popisu sedmi zásad HACCP. 

Před vlastní výrobou byl personál seznámen se zásadami správné výrobní praxe, 

s kritickými body výroby daného pokrmu a nápravnými opatřeními. V průběhu přípravy jsou 

pak sledovány požadované hodnoty a zapisovány do formuláře. Ty se archivují. 

I v dnešním moderním světě si najde svou roli a nejlepší využití tužka a papír. Jak již 

bylo řečeno HACCP představuje určitou pomůcku, návod pro pochopení a poznání hodnotné 

gastronomie. Některé body jsou pro provoz pouze orientační, např. měření teploty jídel každý 

den při plném využití kapacity a plném nasazení personálu není možný. Takže k měření jídel 

dochází dopředu, s týdenním předstihem. K měření jídel dochází u těch, které jsou ohřívaná  

v gastro nádobí (př. polévky, guláš), nedochází k němu u přípravy minutkových jídel. 

Představenou ukázkou byla týdenní nabídka menu právě s využitím tužky a papíru.  

Ke každému menu bylo dopsáno číslo znázorňující počet, resp. skutečnost čerpání a stupeň 

teploty při jeho výdeji a přípravy. K výdeji dochází bezprostředně po dohotovení pokrmů, 

nesmí překročit 4 hodiny od jeho dohotovení. 
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Spokojenost s tím co zavedený systém kritických bodů přinesl a neustále přináší je 

veliká. O zavedeném systému HACCP se zákazník může dozvědět z jídelního lístku, 

z informační nálepky na dveřích a z webových stránek restaurace.  

Při hygienických kontrolách, které provádí Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje a které probíhají 4x do roka, jsou výsledky vynikající. Poslední 

kontrola proběhla úspěšně, bez zjištění zásadních nedostatků, i když kontrolor vždy najde 

alespoň jednu nesplňující podmínku. V posledním případě se jednalo o uloženou pokutu za to,  

že součástí použitého hrnce nebyla příslušná poklička. Přesto kontrolor vyhodnotil restauraci 

za způsobilou, moderní co se týče vzhledu, technologického vybavení, skladování surovin  

i výdeje pokrmů do oběhu. 

Prostory byly po zrekonstruování v rámci kolaudačního řízení schváleny a v roce 2002 

začal dlouhodobě plánovaný provoz penzionu a restaurace Stará Celnice Hlučín. Budova  

a vybavení má pevnou konstrukci a je udržována v dobrém stavu. Byly použity takové 

konstrukční materiály, které nepřenášejí nežádoucí látky do potravin a pokrmů. Stavba  

se vyznačuje architekturou 30. let minulého století s výrazně pohlednou střechou ze štípané 

břidlice s kamennými komíny, dobovými okenicemi včetně dobových oken a současně 

splňující parametry kladené na ekonomiku provozu celého objektu. 

 

Nedostatky současného systému kritických bodů – HACCP ve stravovacím provozu 

Současná podoba systému HACCP ve Staré Celnici splňuje požadavky kladené  

na management bezpečnosti potravin a samotné kvality a dává podniku možnost neustálého 

růstu a zlepšování svých služeb. Jediným nedostatkem je chybějící úprava skladování 

zeleniny v restauračním zařízení a provozu. 

Nejen HACCP neupravuje skladování zeleniny, ale nenajdou se ani další pravidla, 

příručky či zahraniční normy. Jediné co se v odborných publikacích píše, je uvedení různých 

podmínek pro skladování zeleniny, což není dostačující pro provoz stravovacích služeb, který 

se snaží dosáhnout vysoké kvality pokrmů a jednoznačné garance. Další podmínkou, byla 

podmínka uvedená ve vyhlášce č. 157/2003 Sb., která byla zrušena a opět nedostačující. 

Citace, která byla řečena majiteli provozu – skladování zeleniny se uskutečňuje na regálu,  

což je i dle „selského rozumu“ nesmysl. Jednoznačný důkaz toho, že se jedná o nesmysl, je 

ten, že i při nákupu zeleniny v běžné domácnosti dochází k jejímu skladování v lednici,  

nikoli na regálu. 
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Práce se zeleninou v provozu 

Ke skladování zeleniny v provozovně Stará Celnice dochází ve 300 – 400 l lednici  

na zeleninu, která je umístěna přímo v kuchyni, neboť zelenina skladovaná v této lednici je 

určena k denní spotřebě. Další velká lednice na zeleninu je umístěna v meziprostoru 

v suterénu. 

Z toho důvodu, že se jedná o druh lednice, která je určená pouze k uchování zeleniny, 

nemusíme sledovat vhodné umístění pro zeleninu v daném typu lednice. Ve většině případů 

by se jednalo o umístění v sekci na udržení čerstvosti, do které se ukládá čerstvé ovoce  

a zelenina ale také ve speciální zásuvce tzv. ZERO´N´FRESH, do které se ukládá kořenová 

zelenina, brambory, zelí apod. 

Zelenina se loupe, krájí a strouhá těsně před tepelnou úpravou nebo před podáváním  

a zpracovává se dvojím způsobem, a to jako čerstvá zelenina v podobě zeleninové přízdoby, 

která je typická nebo v podobě salátů. A další způsob využití zeleniny je plnohodnotná 

příloha, nejčastěji podávána přímo z grilu.  

 

3.6 Sumary  

Obsahem této podkapitoly je sumář zjištěných neshod a nedostatků, které se objevily 

při zpracovávání praktické části -  Analýza stávajícího stavu řízení jakosti potravin  

ve stravovacím zařízení. 

 

Zjištěné neshody 

Při členění kuchyně (v 1. NP) vzniklo dostatečně velké a odpovídající pracovní místo, 

dochází k optimálnímu využití výrobní technologie a minimálnímu pohybu pracovníků. 

Podstatný problém se objevuje v rámci prostorů pro přípravu zeleniny a masa. Přípravna 

zeleniny i přípravna masa by měly být stavebně oddělené od prostoru kuchyně. V  případě 

restaurace Stará Celnice je příprava zeleniny i masa prováděna v rámci jednoho kuchyňského 

prostoru, což představuje poměrně vysoké riziko kontaminace výrobní plochy, pracovníků  

a zejména jídel. 

Další problém představuje špatně řešená dispozice provozovny. Vchod do kuchyně je 

umístěn přímo u hlavního vchodu do restaurace, čímž vzniká vysoká možnost křížení cest 

hotového a vydaného jídla a potenciálního zákazníka přicházejícího do restaurace. Během 

doby, kdy číšník přenáší hotový pokrm z kuchyně k zákazníkovi, může do restaurace  
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vstoupit klient, který nedopatřením zapříčiní sekundární kontaminaci jídla, které bylo 

původně zdravotně nezávadné. Nejčastěji se může jednat o nebezpečí biologické, které je  

ke spotřebitelům přenášeno právě jídlem skrze lidi (např. přenos viru zakašláním),  

skrze vlétnutého hmyzu do restaurace v momentě příchodu nového strávníka, anebo se může 

jednat o nebezpečí fyzikální – mechanickou nečistotu, např. cizí vlas v jídle. 

 

Zjištěné nedostatky – modifikace skladování zeleniny 

Zjištěným nedostatkem je nedostatek v rámci HACCP, neobsahuje a žádným 

způsobem nezajišťuje úpravu skladování zeleniny ve stravovacím provozu, což je problém, 

neboť snahou restaurace Stará Celnice je syrovou zeleninu podávat podle možnosti  

co nejčastěji. Tento nedostatek se dotýká komplexně systému kritických bodů HACCP, nejen 

případu Provozní knihy systému kritických bodů – HACCP ve Staré Celnici. 
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4 Návrh postupu pro zavedení systémů HACCP  

Cílem diplomové práce je odhalit možné nedostatky či neshody v rámci 

uskutečněného porovnání současného stavu systému managementu jakosti potravin  

ve stravovacím provozu restaurace Stará Celnice se systémem kritických bodů – HACCP 

včetně popisu výsledných návrhů doporučení. 

Součástí této kapitoly je i rozebrání zavedeného HACCP mimo rámec a navrhnout 

možná doporučení do budoucna zajišťující snížení či eliminaci rizik narušující potravinový 

řetězec, lepší zdravotní nezávadnost potravin a poskytnutí zřejmých výhod. 

 

4.1 Návrhy na zlepšení neshod   

První zjištěnou neshodou, resp. situací, jenž si vyžaduje určitou nápravu je společný 

prostor pro přípravu zeleniny, masa a samotné kuchyně v 1. NP.  Přípravná plocha určená 

především na hrubou přípravu zeleniny a taktéž přípravná plocha určená především na hrubou 

přípravu masa by měly být stavebně oddělené od prostoru kuchyně dle vyhlášky č. 137/2004 

Sb.
10

 Z toho důvodu, že kuchyně a samotné prostory celého komplexu nejsou příliš rozsáhlé, 

není možné tuto neshodu zcela odstranit, ale pouze se snažit o její nápravu – zlepšení. 

Východiskem pro zlepšení neshody společného prostoru kuchyně a přípravny zeleniny 

je používat zeleninu již očištěnou od nejedlých částí, opranou pod proudem vody  

a nakrájenou. Argumentem tohoto východiska je snaha udržet čerstvou zeleninu co nejdéle. 

Zelenina je omývaná a upravována těsně před tepelným zpracováním nebo před podáváním.  

Společným možným řešením je časové oddělení vykonávaných činností  

ve společném prostoru, což není vždy možné dodržet, neboť záleží na vytíženosti a aktuální 

potřebě vykonávané práce. 

Konečným návrhem pro zlepšení souhrnné neshody v místě kuchyně je stanovení  

a především dodržování tzv. cesty pro zeleninu - od omytí u vlastního dřezu přes odkapání 

k vlastnímu zpracování a také cesty masa - od omytí u vlastního dřezu přes odkapání 

k vlastnímu zpracování s ohledem na dodržení nekřížení cest a alespoň s provedením 

prostorového oddělení přípravné plochy na zeleninu a přípravné plochy na maso příčkou  

či polopříčkou z kvalitního materiálu, bez negativních vlivů na potraviny. 

                                                           
10 Tato vyhláška byla změněna vyhláškou č. 602/2006 Sb., která již tento paragraf neuvádí a tím pádem neupravuje prostorové a dispoziční 

uspořádání provozoven stravovacích služeb. Ale přesto je tato podmínka důležitá, a proto je společný prostor uveden pod záštitou zjištěné 

neshody provozu, která si vyžaduje určité zlepšení, resp. návrh na zlepšení. 



57 

 

Další nesrovnalostí vyžadující si nápravné opatření je špatně řešená dispozice 

provozovny. Jednotlivé příčky stavby jsou umístěny tak, aby došlo k oddělení výrobních 

prostorů kuchyně, ve kterých může dojít ke křížení cest od příjmu surovin do výdeje hotového 

pokrmu, ale může se vyskytnout pravděpodobnost křížení cesty hotového, vydaného jídla  

a potenciálního zákazníka, neboť vchod do kuchyně je umístěn v přímé blízkosti hlavního 

vchodu do restaurace.  

Návrhem řešení je plán - změna dispozic tedy přemístění vchodu do/ z kuchyně  

do vnitřního rohu téže zdi v rámci kuchyňského prostoru včetně přesunu baru k vnější stěně 

budovy jak je znázorněno na Obr. 4.1 Navrhované zobrazení vchodu do kuchyně a hlavního 

vchodu do restaurace. Je jasné, že k této změně nedojde ihned, neboť si žádá zásadní změny  

a plán, který musí být vykalkulován a schválen. Nejspíše by také došlo k omezení –  

ke zmenšení barového místa a výčepu.  

Výsledkem této změny by bylo odstranění možnosti sekundární kontaminace jídla, 

která může nastat při křížení cesty hotového pokrmu a vstupujícího zákazníka (viz Obr. 3.2 

předcházející kapitoly). 

 

Obrázek 4.1 Navrhované zobrazení vchodu do kuchyně a hlavního vchodu  

do restaurace. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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I když výsledek zpracovaných postupových diagramů nehlásí potřebu zásadní změny 

umístění daného skladu, nabízí se návrh, aby celý proces pohybu zásob – potravin byl 

sledován, řízen a ovládán za pomocí výpočetní techniky. 

 

4.2 Návrh postupu pro zavedení systému skladování zeleniny 

K vyšší efektivnosti celkového systému managementu bezpečnosti potravin 

v podmínkách Staré Celnice přispěje pochopení, řízení a modifikace skladování zeleniny,  

což pomůže k dosažení cílů, ke kterým patří zdravotně nezávadné a bezpečné suroviny  

a spokojený spotřebitel. Hlavní je neustále si připomínat úlohu racionální gastronomie. 

Používat kvalitní suroviny a umět je správně skladovat, aby docházelo k uchovávání jejich 

nutričního potenciálu.  

V současnosti při skladování zeleniny i při kompletní práci se zeleninou zaměstnanci 

provozu postupují dle způsobů, které stanovuje Provozní kniha u jiných druhů surovin.  

Při zpracování této kapitoly byly využity interní zdroje a informace včetně konzultace 

s odborníkem z praxe, příručka HACCP Staré Celnice a vlastní zdroje. 

Pro lepší orientaci a pochopení skladování zeleniny tato kapitola představuje veškeré 

kroky od popisu technologického procesu - vývojového diagramu pro proces přípravy 

zeleniny až po stanovení ověřovacích postupů a vnitřních auditů.  

 

Výrobní diagram procesu přípravy zeleniny 

Výrobní diagram (Obr. 4.2) značí veškeré výrobní operace od příjmu suroviny – 

zeleniny po její výdej, popř. výdej včetně úschovy. 

Příprava zeleniny 

 

 
Obrázek 4. 2 Výrobní diagram procesu přípravy zeleniny. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Popis jednotlivých operací Výrobního diagramu procesu přípravy zeleniny: 

1. Příjem zeleniny 

Čerstvá zelenina je po převzetí od dodavatele nebo po dovozu vlastním 

automobilem přesunuta do příslušné lednice v suterénu, popř. v kuchyni. 

2. Skladování zeleniny 

Zelenina je skladována dle pokynů na obalech nebo dodacích listů. 

3. Hrubá příprava zeleniny 

Otevření obalů, čištění a odstraňování nejedlého podílu zeleniny, omývání. 

4. Čistá příprava zeleniny 

Konečné loupání, krájení, strouhání. Dvojí způsob použití: 

a) polotovar - uchování pouze očištěné zeleniny pro další tepelnou úpravu je 

povolené při teplotě do 4 °C pouze 6 hodin, 

b) rozpracovaný pokrm - očištěná i omytá zelenina určená na saláty nebo přílohu 

může být při teplotě do 2 °C tzv. šokově zchlazená, balená a označená po dobu 

72 hodin nebo při teplotě do 4 °C pouze 3 hodiny. 

5. Výdej (expedice): 

a) polotovar - teplé pokrmy určené k přímé spotřebě se podávají ihned po výrobě, 

nejdéle však 4 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy. Teplota pokrmu  

při výdeji teplých pokrmů musí být zachována na minimálně + 65 °C, 

b) rozpracovaný pokrm - výrobky jsou určeny k přímé spotřebně ihned po výrobě. 

6. Úschova – studené pokrmy 

Chlazení, popř. dochlazení pokrmů na teplotu maximálně 8 °C a následné 

udržení této teploty během úschovy v chladicím zařízení. 

 

Rozbor nebezpečí včetně ovládacích opatření v kritických bodech 

V každém kroku uvedeného výrobního diagramu mohou vzniknout eventuální 

zdravotní nebezpečí (typu biologického, chemické nebo fyzikálního) pro spotřebitele. V rámci 

stanovených typů nebezpečí dochází k definování ovládacích opatření, které by mělo zabránit 

vzniku uvedeného nebezpečí. 

 

B – BIOLOGICKÉ  C (Ch) – CHEMICKÉ  F – FYZIKÁLNÍ 
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1. operace: Příjem zeleniny 

Typ nebezpečí:    Opatření: 

B kontaminace mikroorganismy  důkladná kontrola zboží při příjmu 

      (vizuální, smyslová kontrola) 

      kontrola dod. listů  

      datum výroby a spotřeby 

F kontaminace mechanickými nečistotami kontrola nepoškozených obalů 

      spolehlivý dodavatel 

2. operace: Skladování zeleniny 

Typ nebezpečí:    Opatření: 

B kontaminace z prostředí   zakrytí nebalené zeleniny 

    kontaminace jinými potravinami  neslučitelnost s jinými potravinami 

      škůdci     nastražení návnad 

      vizuální kontrola obalů 

    rozmnožení mikroorganismů  dodržování sklad. podmínek 

C nárůst přirozených toxických látek dodržování sanitačního řádu 

    vznik rozklad. produktů   velká obrátkovost 

F kontaminace mechanickými nečistotami kontrola obalů, nečistot atd. 

 

3. operace: Hrubá příprava zeleniny 

Typ nebezpečí:    Opatření: 

B kontaminace z prostředí   dodržování sanitačního řádu 

    kontaminace z vody   používání pitné vody 

    kontaminace ze zařízení, náčiní  oddělené pracoviště 

    přítomnost mikroorganismů  důkladné očištění 

F přítomnost nežádoucích látek  jejich odstranění 

 

4. operace: Čistá příprava zeleniny 

Typ nebezpečí:    Opatření: 

B kontaminace z prostředí   oddělené pracoviště 

   kontaminace z vody   používání pitné vody 

   kontaminace ze zařízení, náčiní  dodržování sanitačního řádu 

   kontaminace pracovníky   dodržování hygieny pracovníků 
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5. operace: Výdej (okamžitá expedice) 

Typ nebezpečí:    Opatření: 

B kontaminace pracovníky   dodržování hygieny pracovníků 

    kontaminace ze zařízení, náčiní  dodržování sanitačního řádu 

    rozmnožení mikroorganismů  co nejkratší doba zdržení 

F kontaminace mechanickými nečistotami poučení pracovníků 

 

6. operace: Úschova – studené pokrmy 

Typ nebezpečí:    Opatření: 

B kontaminace pracovníky   dodržování hygieny pracovníků 

    sekundární kontaminace z nádob  dodržování sanitačního řádu 

    rozmnožení mikroorganismů  co nejkratší doba zdržení 

 

Stanovení kritických bodů 

Kritický bod (CCP) je ten, v němž vzniká větší riziko porušení zdravotní nezávadnosti 

pokrmu se snahou zamezit, vyloučit či zmenšit objevující se nebezpečí jakéhokoli typu  

na přijatelnou úroveň. Ke stanovení CCP dochází na základě provedeného rozboru nebezpečí 

a jeho vznik musí být vždy zdůvodněn, viz Obr. 4.3 Rozhodovací schéma pro stanovení CCP 

v rámci procesu přípravy zeleniny. 

Dodržení určitých zásad, např. zásad osobní hygieny způsobí to, že se většina 

identifikovatelných nebezpečí vyloučí, anebo sama sníží na vyhovující úroveň. 
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Výrobní diagram procesu přípravy zeleniny 
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Obrázek 4.3 Rozhodovací schéma pro stanovení CCP v rámci procesu přípravy 

zeleniny. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Stanovení znaků a hodnot kritických mezí, stanovení postupu sledování, stanovení nápravných 

opatření pro CCP 

Pro každý stanovený kritický bod (pouze jeden) určujeme sledovatelné znaky,  

jež umožňují posuzovat průběh procesu. Pro každý znak musí být stanovená kritická mez, 

která určuje zvládnutý či nezvládnutý stav. Následuje vymezení postupu k provádění 

sledování (postup a doba). Dochází také k uvedení nápravného opatření, které je využíváno 

v momentě, kdy dojde k opuštění zvládnutého stavu. Vše je shrnuto a uvedeno v Tab. 4.1. 
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Tabulka 4. 1 Stanovení znaků a hodnot kritických mezí, stanovení postupu sledování, 

stanovení nápravných opatření pro CCP – Skladování zeleniny. Zdroj: Vlastní 

zpracování. 

Skladování zeleniny 

Znak Teplota 

Vlhkost 

Trvanlivost 

Mez Dle požadavků pro danou zeleninu. 

Postup sledování Sledování teploty chladicích a mrazicích zařízení. 

Sledování teploty a vlhkosti v ostatních skladovacích prostorách. 

Kontrola trvanlivosti zeleniny. 

Doba sledování Kontrola teplot v chladicím a mrazicím zařízení a zápis 1x  

za směnu do evidenčního listu. 

Vizuální kontrola teplot v příručních chladničkách. 

Vizuální kontrola teploty a vlhkosti v ostatních skladovacích 

prostorách. 

Kontrola trvanlivosti zeleniny. 

Nápravná opatření Dochlazení na požadovanou teplotu. 

Oprava zařízení. 

Pozastavení nevyhovujících produktů. 

Spotřeba před ukončením trvanlivosti zeleniny. 

Ověření Namátková kontrola funkčnosti teploměrů, vlhkoměrů. 

Přezkoumání pracovníků. 

Definovaná nebezpečí B, C, F 

      

Stanovení ověřovacích postupů a vnitřních auditů 

Ověřování systému řeší přezkoumání rozboru nebezpečí, určené sledované znaky, 

metody a postupy sledování atd. na základě zkušeností z provozu, kontrol, reklamací apod. 

Vnitřní audit vykonává osoba, která není za vytvořený systém přímo odpovědná a hodnotí 

úroveň systému kritických bodů. 
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Zavedení modifikace skladování zeleniny do Provozní knihy systému kritických bodů 

- HACCP ve Staré Celnice je možné během roční aktualizace systému kritických kontrolních 

bodů.  

Dokumentaci (příručka HACCP) lze využít k proškolení pracovníků v rámci dané 

oblasti. Za zajištění školení odpovídá zaměstnavatel. K  prvotnímu školení dochází  

při nástupu do zaměstnání. Noví pracovníci jsou školeni v zásadách hygienického minima, 

zásadách provozní a osobní hygieny a v zásadách správné výrobní praxe. Ke všem těmto 

školením dochází minimálně jednou do roka.  

 

4.3 Navrhovaná doporučení do budoucna 

Pouze integrovaná struktura a řád značí účinnost souhrnného systému managementu 

jakosti, proto je vhodné sjednotit systém managementu jakosti a zajištění zdravotní 

nezávadnosti potravin do systému managementu bezpečnosti potravin.  

Mezinárodní norma ISO řady 22000 je normou, která propojuje a doplňuje základní 

požadavky normy ISO řady 9001 a systému kritických bodů - HACCP tak, aby bylo dosaženo 

neustálého zlepšování v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin. Jde  

o výchozí, mezinárodní, uznávaný standard, jehož předmětem zájmu je potravinářství. 

Vychází, resp. překračuje nároky a předpoklady HACCP. Její součástí jsou zásady  

(7 hlavních principů) HACCP a je aplikovatelná na jakékoli stravovací zařízení. 

Výhody, které přináší zavedení mezinárodní normy ISO řady 22000, jsou tyto: 

 vyšší spokojenost zákazníků, a tím získání lepších konkurenčních výhod,  

 snížení provozních nákladů, 

 zlepšení vztahů a prostřední na pracovišti, 

 soulad s legislativou týkající se oblasti potravinářství. 

K získání dobrého jména nestačí pouhé dodržování zákonů či zavádění 

certifikovaných systémů, ale i dodržování etického minima.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo porovnání systému managementu jakosti potravin  

se systémem kritických bodů a odhalení možných nedostatků či neshod včetně stanovení 

výsledných návrhů doporučení a zlepšení.  

Stylová restaurace Stará Celnice s penzionem se nachází v krásném prostředí staré 

bývalé celnice, zrekonstruované a s celoročním provozem. Otevřením tohoto provozu bylo 

splněním snu se snahou vlastnit „něco“ s bohatou historií, charakterem a potenciálem. 

Úmyslem každého podniku je udržet si svou pozici na trhu a snad i proto je v otázce kvality 

pan majitel tak důkladný, že přikládá významnou pádnost nejen managementu bezpečnosti 

potravin, ale klade vysoké nároky i na své zaměstnance. Během desetileté existence prošlo 

podnikem přes 100 nových pracovníků. 

Na základě teoretických poznatků kvality a jejího řízení došlo k popisu managementu 

bezpečnosti potravin s příslušnou dokumentací včetně popisu dané legislativy. Zavedení 

systému kritických bodů je povinností, která je určená příslušnými stanoveními o ochraně 

veřejného zdraví, které podnik Stará Celnice Hlučín splňuje. Provozní kniha systému 

kritických bodů HACCP obsahuje veškeré nezbytné dokumenty, poučení a instrukce, které 

provozovatel restauračního zařízení musí znát a potřebuje ke každodenní praxi. 

V aplikační části je hlavním bodem podrobná analýza stávajícího stavu managementu 

jakosti potravin ve stravovacím zařízení a objasnění zjištěných neshod a nedostatků HACCP. 

Konečnou částí po samotné realizaci a zavedení HACCP je udržet tento systém v chodu,  

aby byl stále efektivní a korektní. Kapitola Návrh postupu pro zavedení systémů HACCP 

obsahuje doporučení pro zlepšení neshod zjištěných na základě analýz výrobního  

a skladovacího provozu včetně návrhu postupu pro zavedení systému skladování zeleniny.  

Na základě této kapitoly lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. 

Restaurace a penzion Stará Celnice Hlučín odpovídá všem stanovených normám  

a pravidlům v oblasti zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin. Zjištěné 

neshody a jejich návrhy na zlepšení jsou spíše doporučením k redukci možných rizik včetně 

navrhovaných doporučení do budoucna – zavedení normy ISO řady 22000. Tato mezinárodní 

norma převyšuje požadavky kladené na systém HACCP a přináší podniku nemalé výhody  

a úspěch. Zavedení této normy je poměrně drahou záležitostí, proto jde prozatím pouze o plán  

do blízké budoucnosti, čemuž může předcházet interní zavedení této normy v podobě zvýšení 

nároků na výrobní činnost, na pracovníky a na celkový chod provozu restaurace. 
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Příloha č. 1 – Dílčí kritéria Modelu excelence EFQM. Zdroj: Macurová (2008). 

Kritérium 1: Vedení 

Jak manažeři rozvíjejí a podporují naplnění mise a vize, rozvíjejí hodnoty nutné  

pro dlouhodobý úspěch, a jak jsou tyto implementovány prostřednictvím vhodných aktivit  

a chování. Jak jsou manažeři osobně zapojeni do zabezpečení toho, že systém managementu 

je v organizaci rozvíjen a zaveden. 

1 a) Manažeři rozvíjejí misi a vizi a hodnoty a jsou vůdčími osobnostmi i vzorem kultury 

excelence. 

1 b) Manažeři jsou osobně angažováni do zabezpečování toho, že systém managementu 

organizace je rozvíjen, implementován a nepřetržitě zlepšován. 

1 c) Manažeři jsou angažováni do vztahů se zákazníky, partnery a zástupci společnosti. 

1 d) Řídící pracovníci motivují, podporují a projevují uznání u zaměstnanců. 

Kritérium 2: Politika a strategie 

Jak organizace implementuje svou vizi a misi díky jasné strategii orientované na zájmy 

zainteresovaných stran za podpory vhodné politiky, plánů, cílů a procesů. 

2 a) Politika a strategie je postavena na bázi současných i budoucích potřeb a očekávání 

zainteresovaných stran. 

2 b) Politika a strategie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, průzkumů, 

učení se a na dalších tvořivých aktivitách. 

2 c) Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a inovovány. 

2 d) Politika a strategie jsou dovedeny na všechny klíčové procesy. 

Kritérium 3: Lidé 

Jak organizace řídí, rozvíjí a uvolňuje znalosti a celkový potenciál svých zaměstnanců  

na úrovni jednotlivců, týmů i celé struktury a jak tyto aktivity plánuje v zájmu podpory své 

politiky a strategie i v zájmu efektivního vykonávání procesů. 

3 a) Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a rozvíjeny. 
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3 b) Jsou identifikovány, rozvíjeny a udržovány znalosti i kompetence lidí. 

3 c) Lidé jsou angažováni a zmocnění k procesům 

3 d) Zaměstnanci a organizace spolu vedou dialog. 

3 e) Zaměstnanci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno. 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

Jak organizace plánuje a řídí své vnější partnerské vztahy a interní zdroje v zájmu podpory 

své politiky a strategie i v zájmu efektivního vykonávání procesů. 

4 a) Jsou řízeny externí partnerské vztahy. 

4 b) Jsou řízeny finanční zdroje. 

4 c) Věnuje se péče budovám, zařízením a materiálům. 

4 d) Jsou řízeny technologie v organizaci. 

4 e) Jsou řízeny informace a znalosti. 

Kritérium 5: Procesy 

Jak organizace navrhuje, řídí a zlepšuje své procesy v zájmu politiky a strategie i v zájmu 

naprostého uspokojování zákazníků a jak generuje zvyšování hodnoty pro zákazníky  

i pro další zainteresované. 

5 a) Procesy jsou navrhovány a řízeny systematicky. 

5 b) Procesy jsou zdokonalovány a řízeny systematicky. 

5 c) Výrobky a služby jsou navrhovány a zdokonalovány v souladu s potřebami  

a očekáváními zákazníků. 

5 d) Realizuje se výroba, dodávání a servis produktů. 

5 e) Jsou řízeny a zdokonalovány vztahy se zákazníky. 

Kritérium 6: Výsledky vzhledem k zákazníkům 

Čeho organizace dosahuje ve vztahu k externím zákazníkům. 

6 a) Měřítka vnímání ze strany zákazníků. 
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6 b) Ukazatele výkonnosti. 

Kritérium 7: Výsledky vzhledem k zaměstnancům  

Čeho organizace dosahuje ve vztahu ke svým zaměstnancům. 

7 a) Měřítka vnímání zaměstnanci. 

7 b) Ukazatele výkonnosti. 

Kritérium 8: Výsledky vzhledem ke společnosti 

Čeho organizace dosahuje ve vztahu k místní, národní i mezinárodní komunitě. 

8 a) Měřítka vnímání společnosti. 

8 b) Ukazatele výkonnosti. 

Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti 

Čeho organizace dosahuje s ohledem na plánovanou výkonnost. 

9 a) Klíčové výsledky. 

9 b) Klíčové ukazatele výkonnosti. 
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Příloha č. 2 – Příklad komunikace v potravinovém řetězci. Zdroj: ČSN EN ISO 22000 (2006). 
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Příloha č. 3 – Členění zpracované zeleniny na skupiny. Zdroj: 

http://www.mvcr.cz/soubor/sb109-10-pdf.aspx [cit. 2012-03-21]. 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 291/ 2010 Sb. 
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Příloha č. 4 – Požadavky na kvalitu čerstvé zeleniny. Zdroj: 

http://www.mvcr.cz/soubor/sb109-10-pdf.aspx [cit. 2012-03-21]. 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 291/ 2010 Sb. 

Fyzikální a chemické požadavky na jakost 

A) Konzervované zeleninové výrobky obecně 

1. Pokud není ve skupině uvedeno jinak, obsah znečišťujících minerálních příměsí pocházející 

z půdy u konzervovaných zeleninových výrobků všeobecně činí nejvýše 0,08 %. 

2. Obsah popela po zpopelnění vzorku konzervovaných zeleninových výrobků činí nejvýše 

1,5 %. 

B) Sterilované zeleninový výrobky 

1. Kyselost výrobku, určená jako obsah kyseliny octové ve sterilovaných zeleninových 

výrobcích, je nejvýše 2 %. 

2. Sterilovaný hrášek obsahuje nejvýše 1,5 % soli. 

C) Mléčně kvašená (kysaná) zelenina 

1. pH mléčně kysané zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4.1. 

2. Mléčně kvašená (kysaná) zelenina obsahuje nejméně 0,8 % kyseliny mléčné, nejvýše 0,6 % 

(kysané) sterilované ve spotřebitelském obalu, kde byl použit jiný než původní nálev. 

3. Mléčně kvašená (kysaná) zelenina nesmí obsahovat ani povrchový povlak (křís) ani jiný 

než homogenní nálev (nezvláčkovatělý). 

4. Sterilované kysané zelí obsahuje nejvýše 2,2 % soli. 

D) Chemicky konzervovaná zelenina 

1. pH chemicky konzervované zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1. 

E) Sušená zelenina 

1. Sušená nať obsahuje nejvýše 12 % vody. 

2. Sušená cibule obsahuje nejvýše 14 % vody. 

3. Ostatní sušená zelenina včetně sušených zeleninových směsí obsahuje nejvýše 13 % vody.
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4. Sušené jednodruhové zeleniny nebo směsi mletých sušených zelenin obsahují nejvýše 0,3 

% hmotnostních písků (tj. podíl popele, nerozpustného v teplé 10% kyselině chlorovodíkové). 

F) Zeleninové protlaky 

1. Zeleninové protlaky sterilované a chemicky konzervované obsahují nejméně 7 % sušiny, 

stanovené refraktometricky. 

2. Zeleninové protlaky konzervované přídavkem soli obsahují nejméně 32 % sušiny, 

stanovené refraktometricky, přičemž obsah soli nesmí překročit 28 %, u česnekového protlaku 

55 %. 

3. Rajčatový protlak rozředěný vodou na roztok o koncentraci 8 % hmotnostních nesmí 

obsahovat více jak 60 mg/kg nerozpustných minerálních nečistot. 

4. U kečupů obsahující nejméně 12 % sušiny stanovené refraktometricky musí nejméně 7 % 

činit refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou. 

5. U kečupů označených Prima, Extra, Speciál s refraktometrickou sušinou nejméně 30 %, 

musí činit nejméně 10 % refraktometrické sušiny refraktometrická sušina vnesená rajčatovou 

surovinou. 

6. Zahuštěné rajčatové pyré a rajčatový protlak obsahují nejvýše 10,0 % soli. 

7. Fyzikálně chemické požadavky na rajčatové výrobky zahuštěné jsou uvedeny v tabulce 1. 

Rajčatové protlaky zahuštěné obsahují nejméně 24 % refraktometrické sušiny vnesené 

rajčatovou surovinou. 

9. Rajčatové protlaky nezahuštěné obsahují nejméně 4,2 % refraktometrické sušiny vnesené 

rajčatovou surovinou. 

10. Rajčatová pyré zahuštěná obsahují nejméně 8 % refraktometrické sušiny vnesené 

rajčatovou surovinou. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 291/ 2010 Sb. 

Smyslové požadavky na jakosti 
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Příloha č. 5 – Nabídka ubytování v penzionu Stará Celnice. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Nabídka ubytování v penzionu Stará Celnice Hlučín 

Jednolůžkový pokoj  

(včetně snídaně a 14% DPH a parkovacího místa) 

 

990,- Kč 

 

Dvojlůžkový pokoj - apartmán  

(včetně snídaně a 14% DPH a parkovacího místa) 

 

1 450,- Kč 

 

Dvojlůžkový pokoj s oddělenými postelemi - manažerský pokoj 

(včetně snídaně a 14% DPH a parkovacího místa) 

 

1 980,- Kč 

 

Ubytování pro 3-5 dospělých osob na pokoji  

(včetně snídaně a 14% DPH a parkovacího místa) 

 

od 2 700,- Kč 

 

Přistýlka  

(včetně snídaně a 14% DPH) 

 

580,- Kč/ 1 osoba 

 

Parkoviště penzionu 

 

v ceně ubytování 

 

pozn.: Sleva na ubytování pro stálé zákazníky a firmy při delším pobytu. 
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Příloha č. 6 – Půdorys výrobní části – kuchyň v 1. NP. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Legenda: 

LEDNICE Č. 1 – úschova masa, masných výrobků 

LEDNICE Č. 2 – úschova mléčných výrobků 

LEDNICE Č. 3 – úschova zeleniny (ovoce) 

LEDNICE Č. 4 – úschova ostatních potravin, které musí být v chladícím zařízení 

 

MYČKA Č. 1 – mycí část skla, barového skla 

MYČKA Č. 2 – mycí část bílého nádobí, tzv. debaras vč. sběru použitého nádobí 

 

DŘEZ Č. 1 – předmytí bílého nádobí 

DŘEZ Č. 2 – předmytí černého a gastro nádobí 
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Příloha č. 7 – Postupový diagram I. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Shrnutí Dosud Návrh Uspořen

o 

POSTUPOVÝ DIAGRAM I. 

 

Činnost:       Výdej běžné zeleniny do kuchyně  

                     vč. výdeje hotového jídla 

Pracoviště:   Kuchyň 1. NP 

Pracovník: 

Datum: 

Vypracoval 

Operace 35 - - 

Přesun 12,5 - - 

Kontrola 2 - - 

Čekání 4 - - 

Úschova - - - 

Celk. čas 53,5 min - - 

Celk. 

vzdálenost 
11 m - - 

Popis činností 

Kategorie činností: vzdále-

nost 

(m) 

čas/ 

výrobek 

(min.) 
operace 

 

přesun 

 

kontrola 

Ο 

čekání 

D 

úschova 

 

1. Naložení dávky 

zeleniny ze skladu  

     
 5 

2. Přesun do kuchyně      10 3 

3. Čekání na příchod – 

zpracování 

     
 2 

4. Hrubá příprava       15 

5. Čistá příprava       20 

6. Kontrola jakosti       2 

7. Čekání na přesun 

k expedici 

     
 2 

8. Přesun k expediční 

části vč. okamžité 

expedice 

     

5 4,5 

Celkem 35 12,5 2 4 - 15 53,5 
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Příloha č. 8 – Postupový diagram II. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Shrnutí Dosud Návrh Uspořeno POSTUPOVÝ DIAGRAM II. 

 

Činnost:       Výdej běžné zeleniny do kuchyně 

                     vč. úschovy připraveného pokrmu 

Pracoviště:   Kuchyň 1. NP 

Pracovník: 

Datum: 

Vypracoval 

Operace 35 - - 

Přesun 8,5 - - 

Kontrola 2 - - 

Čekání 4 - - 

Úschova 0,5 - - 

Celk. čas 50 min - - 

Celk. 

vzdálenost 
11 m - - 

Popis činností 

Kategorie činností: vzdále-

nost 

(m) 

čas/ 

výrobek 

(min.) 
operace 

 

přesun 

 

kontrola 

Ο 

čekání 

D 

úschova 

 

1. Naložení dávky 

zeleniny ze skladu  

     
 5 

2. Přesun do kuchyně      10 3 

3. Čekání na příchod – 

zpracování 

     
 2 

4. Hrubá příprava       15 

5. Čistá příprava       20 

6. Kontrola jakosti       2 

7. Čekání na přesun  

k úschově 

     
 2 

8. Přesun k úschově 

(část pokrmu) 

     
1 0,5 

9. Úschova do lednice 

v kuchyni 

     
 0,5 

Celkem 35 8,5 2 4 0,5 11 50 



 

 

 


