
Příloha č.1 - Vypracovaná příručka HACCP 

1. Stanovení týmu HACCP pro restauraci

V restauraci  Tosca jsou  členy týmu HACCP níže  uvedené  osoby.  Se 
svým jmenováním byly seznámeny a přijaly jej,  což stvrzují podpisem v této 
tabulce. V případě potřeby konzultace v průběhu podnikání bude do týmu přijaty 
další externí osoby z řad zaměstnanců poradních firem a úřadů.   

Jméno 
zaměstnance

Název pozice Podpis Datum

Roman Zálešák, DiS. Vedoucí podniku

Jiří Sovinec Vedoucí týmu číšníků 
a servírek

Petra Zálešáková Hlavní kuchařka

2. Vymezení činnosti firmy, její povinnosti v oblasti zabezpečení jakosti potravin, 
popis produktů 

Charakteristika restaurace Jedná se o kamennou restauraci 
provozovanou celoročně. Provoz je jen jeden 
(má jen jedno sídlo činnosti) a nabízí svým 
hostům produkty teplé a studené kuchyně 
vlastní výroby. Nápoje jsou nabízeny jak 
vlastní výroby (káva, čaj), tak kupované u 
dodavatelů (limonády, džusy, nealkoholické 
pivo v plechovkách, pramenitá voda). Tyto 
nealkoholické nápoje jsou dodávány v 
neporušeném obalu (plechovka, PET lahev, 
sklo) a otevírány až před samotnou 
konzumací. Na čepu pak restaurace nabízí 
pivo. Z alkoholických nápojů dále pak 
rozlévané víno.

Počet zaměstnanců Kmenových zaměstnanců 8 (Vedoucí 
restaurace, dva kuchaři, Vedoucí týmu číšníků 
a servírek, servírka, dva číšníci, uklízečka), v 
době oběda ve všední den vypomáhá brigádně 
jedna servírka. V případě pořádání 
společenských akcí  vypomáhá osoba v 
kuchyni. V restauraci je dvousměnný provoz. 

Popis provozu Kuchyň, skladovací místnost, chladírna, 
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samostatné hygienické zázemí pro 
zaměstnance (WC, šatny - dvojí vyhotovení 
oddělené dle pohlaví zaměstnanců), kancelář 
vedoucího restaurace, úklidová místnost, 
restaurace s operativním místem zaměstnanců 
(zahrnuje kasu, prosklenou chladící vitrínku na 
nápoje a rozlévané víno, nábytek se sklem, 
barové posezení), WC pro hosty restaurace 
(oddělené pro ženy a muže). Restaurace není 
bezbariérová.

Stanovení rizik Zpracováno v samostatném odstavci 

Zásobování vodou Kontrolováno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody. Odpadní voda je 
vypouštěna ihned a bez prodlev, budova je 
napojena na veřejnou kanalizaci.

Povrchy Plně vyhovující dle Vyhláška č. 38/2001 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky určené 
pro styk s potravinami a pokrmy. Podlahy, 
stěny i stropy jsou snadno dezinfikovatelné a 
omyvatelné. 

Produkty 1. Teplá kuchyně - do procesu vstupují 
potraviny, výstupem jsou tepelně upravené 
pokrmy, které mohou být konzumovány jak v 
teplém, tak ve studeném stavu. 
Skupiny pokrmů: polévky, hlavní jídla 
podávané v teplém stavu, přílohy, minutky, 
pokrmy k pivu a vínu, dezerty podávané v 
teplém stavu.

2. Studená kuchyně - do procesu vstupují 
potraviny, výstupem jsou pokrmy bez 
předchozí tepelné úpravy.
Skupiny pokrmů: předkrmy, saláty zeleninové, 
saláty ovocné, dezerty podávané ve studeném 
stavu, hlavní jídla podávané ve studeném 
stavu, sortiment pohoštění na společenské 
příležitosti, ostatní.

3. Připravované nápoje - skupiny nápojů: 
různé druhy káv, čaje. 

4. Kupované nápoje - skupiny nápojů: pivo, 
víno, nealkoholické nápoje. 
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3. Zpracování vývojových diagramů procesů 

   a) pro studenou kuchyni
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b) pro teplou kuchyni

4. Ověření vývojových diagramů v procesu

Diagram procesu byl v reálném procesu ozkoušen a upraven tak, aby 
odpovídal  skutečnosti.  Ověření  provedli  členové  týmu  HACCP  a  stvrzují 
správnou podpisem. Vývojový diagram je shodný pro obě směny. 
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Ověření vývojových diagramů v procesu

Jméno a příjmení člena týmu Datum Podpis

5. Stanovení rizik, stanovení kontrolních bodů 

              

Proces Nebezpečí Typ 
nebezpečí

Je 
nebezpe

čí 
významn

é

Zdůvodnění 
rozhodnutí

CP/
CCP

Příjem 
potravin 

Příjem 
kontaminované 
potraviny od 
dodavatele 

 B Ne Dodavatelé jsou 
vybíráni dle 
předem daných 
kritérií založených 
na jakosti 
dodávaných 
surovin, 
dodavatelé jsou 
důvěryhodní. 

ne

Zaskladně
ní zásob 

Nedodržení 
fyzikálních 
podmínek 
skladování 
(chlazení, 
mražení)

B, CH Ano V oblasti dochází k 
častým výpadkům 
proudu, je nutno 
zkontrolovat, zda 
nedošlo k poklesu 
teplot v mrazáku a 
ledničce.

CCP

Špatná volba 
skladování 
(skladování 
potravin a 
ostatních potřeb 
v jedné místnosti, 
možnost 
kontaminace 
potravin 
například 
sanitárními 

CH Ne Ke špatnému 
skladování by 
mělo dojít pouze v 
případě záměny 
potravin s odpady 
nebo při 
nedodržení 
pracovního 
postupu.

ne
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potřebami)

Riziko 
zpracování 
prošlých potravin 

B Ano V kuchyni není 
nastaveno pravidlo 
postupu 
zpracovávání 
potravin dle data 
zaskladnění, 
vizuální kontrola 
potravin 
neprobíhá. 

CCP

Zpracová
ní 
potravin 

Špatné 
rozmražení může 
být zdrojem 
biologického 
nebezpečí 

B,
CH

Ano Potraviny jsou 
zpracovávany 
ihned po procesu 
rozmražení. Není 
ovšem vytyčeno 
místo pro 
uskladnění 
rozmražujících se 
potravin, riziko 
kontaminace 
ostatních potravin 
či náčiní vodou či 
jinými kapalinami, 
které se mohou při 
procesu 
rozmřežení uvolnit, 
je vysoké.  

CP

Riziko 
kontaminace 
během přípravy z 
okolí či použitím 
kontaminovanéh
o náčiní

B,CH Ne Pouze v případě 
již zmiňovaného 
procesu 
rozmražování. Pro 
samotnou přípravu 
jídel jsou jasně 
označeny plochy a 
náčiní pro 
zpracování 
různých potravin, 
riziko je v tomto 
případě minimální. 

ne

Kontaminace 
potravin či jídel 
odpadními 
materiály, které 
vznikají během 
přípravy jídel

B Ne Pro odpadní 
materiály jsou 
jasně určeny 
nádoby (plast, 
papír, biologický 
odpad, sklo,kovy), 
v pracovním 
postupu je 
označeno 
okamžité 

ne
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zpracování 
odpadů po 
upotřebení.

Uchování 
jídel před 
výdejem

Kontaminace 
hotových jídel 

B,CH Ano Není vyznačeno 
místo pro 
uskladnění 
hotových potravin, 
může dojít ke 
kontaminaci krví či 
jinými nečistotami 
během 
zpracovávání 
surovin. Riziko 
snižuje fakt, že 
pokrm je po 
přípravě většinou 
podáván 
konzumentovi 
během několika 
málo okamžiků.

CP

Nevhodné 
nakládání 
s odpady

Šíření 
biologického 
nebezpečí z 
odpadu na 
potraviny

B Ne Denní plán 
stanovuje 
každodenní 
likvidaci odpadků.

ne

Riziko 
fyzikálníh
o 
nebezpečí 

Kontaminace 
může nastat v 
průběhu všech 
procesů

F Ano Vlasy, popřípadě 
jiné předměty jsou 
v pokrmech 
většiny restaurací 
nacházeny velmi 
často. Kuchař 
nemá žádnou 
pokrývku hlavy.

CP

6. Stanovení znaků kontrolních kritických bodů, hodnoty kritických mezí, 
způsoby a frekvenci kontrol a případná nápravná opatření

CCP Sledovaný 
znak 

Kritická mez Postup a 
frekvence 
sledování

Nápravná 
opatření 

Kolísání 
teplot v 
mrazáku

Teplota vzduchu 
v mrazáku

Minimální hodnota 
- 5°C 

Kontrola 
vzduchu 
teploměrem v 
mrazáku v 8, 
14 a 22 hodin

Při růstu 
teploty nad 
hodnotu - 
2°C 
okamžitá 
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likvidace 
potravin. 
Kolísá-li 
teplota 
mezi 
hodnotami 
-4 °C až 
-2°C a byla-
li teplota v 
minulém 
měření v 
pořádku, 
lze 
potraviny 
ihned 
zpracovat.

Kontrola 
prošlých 
potravin 

Evidence všech 
skladových 
zásob včetně 
data spotřeby a 
data porušení 
ochranného 
obalu (je-li toto 
datum důležité 
pro spotřebu 
potraviny)

- 7 dní před 
uplynutím data 
minimální 
trvanlivosti u 
suchých potravin
- 2 dny před datem 
doporučené 
spotřeby u uzenin 
a masa
- 1 den před datem 
doporučené 
spotřeby u 
mléčných výrobků, 
ovoce, zeleniny, 
nápojů

Kontrola 
evidence 
skladových 
zásob každý 
den vedoucím 
restaurace 

Upotřebení 
potravin 
před datem 
doporučené 
spotřeby. 
Překročí-li 
potravina 
toto datum, 
následuje 
její 
likvidace. 
Využívání 
systému 
FIFO v 
užívání 
potravin. 

7. Navržení dokumentace potřebné k práci s CCP

Dokumentace k evidenci teplot v mrazáku

Datum 
kontroly

Čas kontroly Zjištěná 
teplota

Proběhlo 
nápravné 
opatření?

Jméno 
kontrolora

Podpis

Dokumentace k evidenci skladových zásob 

Název 
potraviny

Doporučené 
datum 

spotřeby

Datum otevření 
ochranného 

obalu

Jméno 
pracovníka

Podpis
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Seznam osob zodpovědných za kontroly CCP

Jméno zaměstnance Pozice Název kontrolovaného 
CCP

Roman Zálešák, DiS Vedoucí restaurace Evidence skladových 
zásob 
Teploty v mrazáku

Vlastimil Bartusek Kuchař Teploty v mrazáku, Datum 
porušení ochranného 
obalu potravin 

Petra Zálešáková Kuchařka Teploty v mrazáku, Datum 
porušení ochranného 
obalu potravin 

8. Vnitřní audit

Interní audit je prováděn jednou ročně a to vedoucím restaurace. Během auditu 
jsou kontrolovány veškeré záznamy a dokumentace, proškolení pracovníků a 
pochopení systému (namátkovou kontrolou). Součástí auditu je také schůzka 
týmu  zodpovědného  za  práci  s  HACCP  v  podniku,  celý  proces  je  znovu 
prozkoumán,  zapsány  nové  či  změněné  skutečnosti  a  probíhá  věcné 
přezkoumání, zda jsou dosavadní CCP aktuální, dokumentace vhodně vedena. 
Pokud vzniknou nové procesy či jejich etapy, je nutno přezkoumat případnou 
přítomnost nových CCP/CP. V případě zájmu vedoucího restaurace je možno 
provést také nezávislé externí audit.

9. Zaškolení pracovníků

Vstupní školení proběhlo zvlášť pro členy týmu HACCP při  jeho ustanovení,  
zvlášť  pak  pro  zbytek  zaměstnanců  a  to  při  jejich  nástupu,  popřípadě  při 
zavedení  systému  HACCP  do  firmy.  Všichni  zaměstnanci  mají  podepsáno 
seznámení se se systémem HACCP. Opakované školení probíhá jednou ročně, 
je  vedeno  zodpovědnou  osobou.  Tato  opakovaná  školení  jsou  evidována  v 
dokumentaci. 

Evidence periodického školení HACCP 

Náplň školení:

Jméno 
školeného

Podpis Datum 
školení 

Jméno 
školitele

Podpis školitele
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Příloha č.2 - Příručka k projektu Systému kritických bodů (HACCP) při prodeji 
potravin v potravinářském maloobchodě

1



 

1 

 

 

PŘÍRUČKA K PROJEKTU 

 

„KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU 

OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH 

V MALOOBCHODĚ“ 

REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 

Systému kritických bodů (HACCP) 

při prodeji potravin v potravinářském 

maloobchodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: 

Ing. Tomáš Čapek, CSc. 
a kolektiv autorů UniConsulting 

 



 

2 

 

Obsah 

1 Zásady analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a informace k jejich 
využívání 4 

1.1 PLATNÁ LEGISLATIVA 4 

1.2 CO JE TO HACCP A K ČEMU SLOUŽÍ? 5 

1.3 OBECNÉ ZÁSADY 6 

1.4 CO JSOU KRITICKÉ BODY? 6 

1.5 HACCP SESTÁVÁ Z TĚCHTO SEDMI HLAVNÍCH ZÁSAD: 7 

1.6 VYSVĚTLENÍ DEFINIC A POJMŮ 7 

1.7 CÍL: 8 

1.8 ROZSAH SYSTÉMU 8 

2 PRAKTICKÁ ČÁST STUDIE 9 

2.1 VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU 9 

2.2 POPIS VÝROBKU (VYRÁBĚNÉ VÝROBKY NA PRODEJNĚ) 10 

2.3 SESTAVENÍ TÝMU HACCP 10 

2.3.1 PŘÍKLAD – SESTAVENÍ TÝMU HACCP 11 

2.4 DIAGRAM MALOOBCHODNÍHO PROCESU 11 

2.4.1 POTVRZENÍ DIAGRAMU PROCESU ZA PROVOZU (DIAGRAMY TECHNOLOGICKÉHO PROCESU MUSÍ BÝT 

OVĚŘENY A POTVRZENY ZA PROVOZU, ZDA ODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI) 11 

2.4.2 DIAGRAM POHYBU POTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ V RÁMCI (PROVOZOVNY) PRODEJNY 12 

2.5 PROVEDENÍ ANALÝZY NEBEZPEČÍ (RIZIK) 12 

2.5.1 ANALÝZA NEBEZPEČÍ 13 

2.5.2 STANOVENÍ KRITICKÝCH BODŮ 13 

2.5.3 STANOVENÍ ZNAKŮ A HODNOT PRO KAŽDÝ Z KRITICKÝCH BODŮ 14 

2.5.4 PRAKTICKÁ ČÁST – PŘÍKLADY SESTAVENÍ DIAGRAMŮ, ANALÝZY NEBEZPEČÍ (RIZIKA), STANOVENÍ KRITICKÝCH 

KONTROLNÍCH BODŮ 15 

2.6 STANOVENÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ V CCP 32 

2.6.1 STANOVENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ PRO KAŽDÝ CCP 32 

2.6.2 POSTUPY OVĚŘOVÁNÍ 33 

2.6.3 STANOVENÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU OVĚŘOVACÍCH POSTUPŮ A VNITŘNÍCH AUDITŮ 35 

2.6.4 OVĚŘOVÁNÍ METOD SLEDOVÁNÍ V KRITICKÝCH A KONTROLNÍCH BODECH 35 

2.6.5 STANOVENÍ OVĚŘOVACÍCH POSTUPŮ 36 

2.6.6 VNITŘNÍ AUDIT 37 

2.7 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ TÝMU 37 

2.8 ZAVEDENÍ EVIDENCE OBSAHUJÍCÍ DOKUMENTY O POSTUPECH A VEDENÍ ZÁZNAMU 37 

2.8.1 TABULKY: 37 

2.8.2 PŘÍLOHY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE K SYSTÉMU HACCP: 38 

2.8.3 DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE: 38 

2.8.4 PŘÍKLADY CHYB PŘI PROVÁDĚNÍ SLEDOVÁNÍ V CCP: 38 

2.8.5 PŘÍKLADY CHYB V ZÁZNAMECH Z CCP: 38 



 

3 

 

3 PŘÍLOHY 39 

3.1 PŘÍLOHA Č. 1: PŘÍKLAD POPISU KRITICKÉHO BODU, TUTO VÝVĚSKU JE MOŽNO VYVĚSIT V MÍSTĚ CCP 39 

3.2 PŘÍLOHA Č. 1: PŘÍKLAD POPISU KRITICKÉHO BODU, TUTO VÝVĚSKU JE MOŽNO VYVĚSIT V MÍSTĚ CCP 40 

3.3 PŘÍLOHA Č. 3: PŘÍKLAD FORMULÁŘE URČENÉHO PRO ZÁZNAMY V KRITICKÉM BODĚ 41 

3.4 PŘÍLOHA Č. 4: PŘÍKLAD FORMULÁŘE URČENÉHO PRO ZÁZNAMY V KRITICKÉM BODĚ 42 

3.5 PŘÍLOHA Č. 5: SEZNAM ZMĚN – VYPLŇUJE SE V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ ZMĚNY V PŘÍRUČCE BĚHEM ROKU 43 

3.6 PŘÍLOHA Č. 6: SOUHRN NALEZENÝCH ZÁVAD 44 

4 ZÁVĚR 45 

 

 



 

4 

 

1 Zásady analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) 

a informace k jejich využívání 

Tyto pokyny jsou určeny provozovatelům potravinářských podniků, kteří používají postupy 

založené na zásadách HACCP v obchodě. 

 

Úvod 

V dnešní době není opravdu jednoduché úspěšně podnikat a zároveň plnit veškeré 

povinnosti a požadavky, které nám ukládá zákon, případně vyžadují naší odběratelé - 

kupující. Co se týká množství legislativních požadavků případně jiné regulace, je v rámci 

potravinářského řetězce velmi detailní a obsáhlá. Legislativa je v této oblasti členěná na 

„přímo uplatnitelnou evropskou legislativu – Nařízení“ „harmonizovanou národní legislativu“ 

a „národní legislativu – platnou pouze v konkrétním státě“. Jedním z hlavních cílů zákonných 

norem je, zajištění zdravotní nezávadnosti vyráběných, skladovaných a rovněž i prodávaných 

potravin. Aby podnikatel, který třeba jen prodává nebo rozváží potraviny, doložil, že učinil 

vše, v rámci prevence, pro zajištění zmíněného požadavku, musí mít zavedený a plně funkční 

systém HACCP nebo funkční postupy založené na principech Analýzy Nebezpečí a Kritických 

kontrolních bodech. S touto informací se mnoho provozovatelů potravinářských prodejen již 

setkalo. Nicméně vlastní  realizace této povinnosti není jednoduchá, pokud má plnit 

zmíněnou povinnost a mít formu srozumitelnou pro odbornou veřejnost i dozorové orgány. 

O této problematice je k dispozici již značné množství literatury. Naše příručka je jedním 

z pokusů srozumitelně, s konkrétními příklady tuto problematiku zpřístupnit hlavně 

obchodním společnostem a maloobchodnímu prodeji.  Příručka obsahuje aktualizované 

přístupy a ulehčení, které postupně evropská legislativa přijala. Nabízíme příručku, která 

naznačuje jednu z možností, jak se dá vypořádat s tímto problémem, tak aby prodávané 

potraviny byly zdravotně nezávadné a prodávajícího nezavalili hory zbytečného papíru. 

Níže uvádíme stručný výtah z platné legislativy a jednoduchý návod jak postupovat při 

zavádění systému i včetně pořízení potřebné dokumentace. Uvádíme různé možnosti, jak by 

mohla příručka HACCP vypadat. Naší snahou bylo popsat co nejvíce situací, které nastávají 

při nabízení potravin k prodeji. Doufáme, že v níže uvedeném textu naleznete pasáže, které 

vystihují vaší činnost a pomohou vám vytvořit vaši vlastní příručku. 

 

1.1 Platná legislativa 

Od 1. 1. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 

ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 

Podle článku č. 5 jsou provozovatelé potravinářských podniků povinni zavést postupy 

samokontroly založené na principech HACCP s tím, že mají být zohledněny zásady stanovené 

v doporučení Codex Alimentarius.  

Článek 5 vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků vytvořili a zavedli jeden nebo 

více stálých postupů založených na zásadách HACCP a postupovali podle nich.  
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Systémy HACCP jsou obecně pro provozovatele potravinářských podniků považovány za 

užitečný nástroj pro omezování nebezpečí a rizik, která se mohou u potravin vyskytnout. 

S ohledem na širokou řadu potravinářských podniků, jimž je nařízení (ES) č. 852/2004 

určeno, a s ohledem na velkou rozmanitost potravinářských výrobků a výrobních postupů 

potravin se zdá být užitečné poskytnout obecná vodítka pro vývoj a provádění postupů 

založených na zásadách HACCP.  

Nařízení (ES) č. 852/2004 umožňuje, pružné provádění postupů založených na HACCP, aby se 

zajistilo, že se mohou použít ve všech situacích. Od přijetí nařízení byla Komise žádána, aby 

vyjasnila, do jaké míry lze pružnost při provádění postupů založených na zásadách HACCP 

použít.  

Tento dokument má poskytnout pokyny k požadavku článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004 

a ohledně pružnosti, kterou lze využít především v malých podnicích.  

Generální ředitelství Komise pro zdraví a ochranu spotřebitele uspořádalo několik setkání 

s odborníky z členských států, aby se tyto otázky prozkoumaly a dosáhlo se u nich shody.  

Komise navíc v zájmu transparentnosti podporovala diskuzi se zainteresovanými stranami, 

aby mohly vyjádřit různé socio-ekonomické zájmy v rámci průmyslového odvětví, obchodu 

a spotřebitelů, aby byly diskutovány otázky týkající se provádění postupů založených na 

HACCP a jejich možnosti modifikace.  

Z těchto iniciativ vznikly materiály, které upřesňují implementaci postupů založených na 

principech HACCP do praxe při různé velikosti a zaměření společnosti. Jde 

o SANCO/1955/2005 implementace postupů založených na principech HACCP 

a SANCO/3069/2004 usnadnění HACCP v malých potravinářských podnicích.   

Zmíněná legislativa podporuje formu a cíle příručky HACCP. Obsah příručky, který se týká 

požadavků, postupů a jednotlivých parametrů jsou vlastně požadavky obsažené podle oboru 

v celé potravinářské legislativě. 

 

1.2 Co je to HACCP a k čemu slouží? 

HACCP je termín vycházející z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" 

neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Asi nejlepší překlad, který by vystihoval, 

čeho se HACCP týká je tento: „Systém rozhodujících bodů pro ovládání nebezpečí na základě 

analýzy."  

Hazard Analysis and Critical Control Point 

Hazard znamená riziko nebo nebezpečí vzniku nákazy, poranění nebo podobnou újmu na 

zdraví člověka. 

Analysis to je analýza pravděpodobnosti vzniků kontaminace pokrmů. Hodnotí se závažnost 

této kontaminace a také to, proč a jak nebezpečí vzniklo (Analýza rizik a tvorba kritických 

kontrolních bodů). 

Critical Control Point jsou kritické kontrolní body označující konkrétní fázi výroby, ve které 

hrozí riziko kontaminace potravin, a kterou se snažíme kontrolovat a vznikající nebezpečí mít 

pod kontrolou, případně odstranit. 
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"Zavedení postupů založených na principech HACCP je zákonem stanovená povinnost,  

která platí pro celý potravinový řetězec od pole (zemědělství) po vidličku (konečný 

spotřebitel)". 

  

1.3 Obecné zásady 

Systém HACCP je založen na vědeckých poznatcích, je systematický a stanovuje konkrétní 

rizika a opatření pro jejich omezování, aby se zajistila bezpečnost potravin. HACCP je nástroj 

pro posouzení rizik a vytvoření kontrolních systémů, které se zaměřují spíše na prevenci, než 

aby spoléhaly na testování konečného výrobku. Jakýkoli systém HACCP je schopný pojmout 

změny, např. vylepšení zařízení, zpracovatelských postupů nebo technologický pokrok.  

HACCP lze použít v celém potravinovém řetězci a hodnocení by se mělo řídit převážně 

vědeckými důkazy o rizicích pro lidské zdraví. Kvalitní provádění kontroly v rámci HACCP, 

může vedle zvýšení bezpečnosti potravin poskytnout i další významné výhody; snížení 

nákladů na řešení nebezpečných výrobků, zvýšení důvěry v bezpečnost prodávaných 

potravin, podpora důvěry v mezinárodním obchodě.  

Úspěšné použití HACCP vyžaduje plné nasazení a zapojení vedoucích pracovníků i všech 

zaměstnanců. Vyžaduje také víceoborový přístup, který zajistí pokrytí všech možných 

nebezpečí. 

Před realizací HACCP v jakémkoli podniku musí provozovatel potravinářského podniku 

nejdříve splnit základní požadavky na hygienu potravin daných zákonem a zajistit činnosti 

v rámci „Programu nezbytných předpokladů“ (čištění a sanitaci, kontrola škůdců, údržba 

vybavení a budov, požadavky na osobní hygienu, školení zaměstnanců, požadavky na 

přepravu, postup pro zabránění křížové kontaminace, kontrola alergenů atp.). Pro účinné 

fungování principů HACCP je nezbytné přesvědčení a schopnosti vedoucích pracovníků 

i dalších pracovníků společnosti. Při identifikaci nebezpečí a míry rizika, můžeme kontrolu 

nad procesem v dané operaci získat pomocí sepsání a dodržování „správné výrobní praxe“ 

(pracovní postup), nebo kontrolou na úrovni CP „kontrolního bodu“ nebo v případech, kdy je 

vysoké riziko, že se nebezpečí projeví, sledujeme operaci formou CCP, tedy „kritického 

bodu“. 

 

1.4 Co jsou kritické body? 

Kritické body jsou technologické úseky, postupy nebo operace v procesu výroby, distribuce 

a prodeje potravin a pokrmů, ve kterých je nejvyšší riziko porušení zdravotní nezávadnosti 

výrobku, a to jak biologickými, fyzikálními, tak i chemickými činiteli. Pro každý kritický bod 

jsou stanoveny tzv. kritické meze (např. čas, teplota aj.), které musí být sledovány 

a zaznamenávány do protokolů. 
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1.5 HACCP sestává z těchto sedmi hlavních zásad:  

1.  v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být 
vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň (analýza rizik);  

2.  v identifikaci kritických kontrolních bodů na úrovních, v nichž je kontrola nezbytná 
pro předcházení riziku, pro jeho vyloučení nebo pro jeho omezení na přijatelnou 
úroveň;  

3.  ve stanovení kritických mezí v kritických kontrolních bodech, které s ohledem na 
předcházení identifikovanému riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení tvoří hranici 
mezi přijatelností a nepřijatelností;  

4.  ve stanovení a použití účinných sledovacích postupů v kritických kontrolních 
bodech;  

5.  ve stanovení nápravných opatření, jestliže ze sledování vyplývá, že kritický kontrolní 
bod není zvládán;  

6.  ve stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování účinného fungování 
opatření uvedených v bodech 1. až 5.;  

7.  ve vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti potravinářského 
podniku, jejichž účelem je prokázat účinné používání opatření uvedených v bodech 
1. až 6.  

 

1.6 Vysvětlení definic a pojmů 

Nebezpečí:  

činitelé, kteří jsou bezprostřední příčinou ohrožení zdraví spotřebitelů. 

 

Riziko:  

míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku vyplývající 

z existence určitého nebezpečí 

 

Kontaminant:  

je chemická látka, biologický činitel nebo fyzikální nečistoty, které nejsou součástí výrobního 

procesu a mohou ohrozit zdravotní nezávadnost nebo vhodnost produktu ke konzumaci. 

 

Kontaminace: 

zanesení kontaminantu do produktu nebo výskyt kontaminantu v produktu nebo prostředí, 

v němž se produkt vyskytuje. 

 

Křížení: 

 překrývání současně prováděných čistých a nečistých provozních činností, postupů, úkonů, 

které se mohou vzájemně ovlivňovat, popřípadě přímý nebo nepřímý kontakt 

prostřednictvím osob, předmětů, provozního zařízení, společného skladování apod. 

vyvolávající možnou kontaminaci produktů. 
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1.7 Cíl: 

Tento plán systému kritických bodů řeší příjem, uchovávání potravin a přípravu či výrobu 

některých druhů potravin v zázemí prodejny až do doby prodeje spotřebiteli. Jedná se o již 

hotové výrobky všech druhů, které jsou do objektu prodejny dovezeny ve 

velkospotřebitelském balení nebo technických obalech přímo od dodavatele nebo výrobce.  

Hlavním cílem je tam, kde je to možné, vyloučit nebo změnit rizikové operace, prostory, 

činnosti a tím odstranit vše, co by mohlo způsobit zdravotní závadnost potravin při zachování 

zamýšleného způsobu jejich uvádění do oběhu. Pokud není možné rizikové místo v procesu 

uvádění do oběhu potravin změnit nebo vyloučit, je kritickým bodem a je třeba toto 

nebezpečí sledovat a udržovat ho pomocí sledovatelných znaků a ovládacích opatření na 

úrovni nepřekračující kritickou mez. V případě překročení kritické meze se musí stanovit 

opatření, které zabrání ovlivnění procesu uvádění potravin do oběhu tímto nebezpečím. 

 

Plán je vypracován z  důvodu zabezpečení zdravotní nezávadnosti při výrobě, skladování 

a prodeji potravin podle nařízení Rady (ES) č. 852/2004., o hygieně potravin, zákona 

č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů a zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví.  

 

1.8 Rozsah systému  

Plán pokrývá rozsah pracovních činností, který je dán příjmem potravin určených k přímému 

prodeji, krájením některých výrobků dle přání zákazníka a jejich následným prodejem. Plán 

předpokládá existenci a dodržování samostatného hygienicko-sanitačního řádu. 

 

Pro účely tohoto plánu jsou použity termíny uvedené v nařízení Rady (ES) č. 852/2004., 

o hygieně potravin.  

 

Kromě termínů z nařízení Rady (ES) č. 852/2004 tento plán používá termíny a zkratky: 

CCP -zkratka pro označení kritického bodu 

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

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

navazující činnosti apod. je určen vnitřním předpisem výrobce. Kontrolní body nemusí 

být v systému uváděny. 

 

Postup zavádění probíhal podle nařízení Rady (ES) č. 852/2004., o hygieně potravin. 
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2 Praktická část studie 

 

2.1 Vymezení odpovědnosti provozovatele potravinářského podniku 
Prodejce (popis provozu): Jedná se o maloobchodní prodej potravin v objektu kamenné prodejny. V prodejně jsou nabízeny k prodeji 

potraviny dovezené přímo od výrobců, z velkoskladů i vlastní produkce. Na prodejně jsou nabízeny k prodeji 
lahůdkářské výrobky, pekařské výrobky. Na místě je vyráběné plněné pečivo (např.bagety), pokrmy z masa, 
které jsou skladovány v chladu a případně na přání zákazníka dohřívány v mikrovlnné troubě. Dále jsou na 
prodejně nabízeny k prodeji teplé i studené rozlévané nápoje. Sezóně je rovněž vyráběna a prodávána 
zmrzlina. Některé potraviny vyrobené na provozovně jsou převáženy do dalších blízkých provozoven. 

Počet zaměstnanců     
 

Provozní jednotky:   Příjem potravin je realizován přes prodejnu v ranních hodinách před otevřením. Součástí provozovny je chladící 
prodejní nábytek, nechlazený prodejní nábytek a další prodejní i výrobní prostory. Provozovna je vybavena 
zvláštním WC pro zaměstnance. V zázemí je k dispozici šatna pro zaměstnance s čajovým koutem. 

Prodejní činnosti, 
(Rozsah systému): 

Plán pokrývá rozsah pracovních činností, který je dán příjmem potravin zabalených v originál 
velkospotřebitelském balení od výrobce nebo dodavatele, jejich skladováním v zázemí prodejny a vlastním 
prodejem z  obslužných prodejních pultů. Mimo prodej jsou realizovány následující výroba a prodej pokrmů 
z masa a dalších pokrmů, kde se jedná např. o tepelnou úpravu smažením (obalované řízky, karbanátky, 
smaženky, aj.), obslužný úsek s lahůdkami a pečivem, výroba a prodej plněného pečiva, nápojový koutek. 
V zákaznické části jsou stoly a pulty, kde lze zakoupené potraviny konzumovat. Nejedná se, ale o stravovací 
zařízení v pravém slova smyslu, zákazníkům není k dispozici WC. Zákazníci se na provozovně nezdržují déle 
z důvodu typu konzumace, který se dá charakterizovat, spíše jako svačinový.      

Rizikové činnosti Úprava masa – provádí se odděleně, prostorově i časově od ostatních činností. Po ukončení musí následovat 
mezioperační sanitace, teprve po té se mohou provádět ostatní činnosti. Prostor pro přípravu masa je vyčleněn 
a na tomto místě se neprovádí činnosti, které nesouvisí s tepelnou úpravou pokrmů, zvláště ne příprava 
studených pokrmů. 
Výtluk vajec pro smažení – provádí se v prostorách určených pro přípravu masa. Dopady (skořápky, papírové 
proložky aj.) se po výtluku umístí ihned do odpadů, mimo výrobní prostory. Vytlučená vejce se ihned 

spotřebovávají, nebo jsou umístěna do uzavřené nádoby v chladícím zařízení při teplotě do 5 C a spotřebují se 
nejdéle do 24 hodin. 

Zásobování vodou: Jednou ročně je kontrolována kvalita pitné vody ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném 
znění. 

Povrchy: Veškeré prodejní plochy musí být z povrchů a materiálů schválených pro používání v potravinářství ve smyslu 
ustanovení vyhlášky č. 38/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy a rovněž obaly viz nařízení EU 1935/2004. 

Balení potravin: Dle zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, § 5, provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny 
do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které 
chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny 
obalu, 
odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, 
senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu. 
Obaly musí rovněž splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce č. 38/2001 Sb., v platném znění, o hygienických 
požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a rovněž obaly viz nařízení EU 1935/2004. 
(povinnost je nutné plnit např. v obslužných pultech) 

Značení zabalených 
potravin: 

Dle zákona č. 110/1997 Sb., v pl. znění, § 7  
Provozovatel potravinářského podniku, který nabízí k prodeji nebo prodává spotřebiteli potraviny zabalené 
mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji: 
 a) obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila; u právnické osoby uvést též její sídlo, jde-li o osobu 
fyzickou, její trvalý pobyt nebo místo podnikání, 
 b) názvem potraviny podle § 6 odst. 1 písm. b), 
 c) údajem o množství výrobku (objemu plnění, hmotnosti), 
 d) údajem o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci, 
vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, 
 e) údajem o zemi původu nebo vzniku potraviny v případě, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo 
spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny, 
 f) údaji uvedenými v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e), f) a k), 
 g) třídou jakosti, stanoví-li to vyhláška, 
 h) dalšími údaji, stanoví-li to prováděcí právní předpis. 

Prodej a označování 
nebalených potravin: 

Dle zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, § 8  
- Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen tam, kde je potravina přímo nabízena 
k prodeji spotřebiteli, viditelně umístit alespoň písemný údaj podle § 6 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e), k), l) a n) 
a další údaje stanovené prováděcími právními předpisy. 
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Rozvoz na prodejny V případě, že se některé vyrobené potraviny rozváží na další prodejny, je používáno dopravního prostředku 
vybaveného termoboxy. Přeprava není delší jak 30 minut. V případě delšího převozu jsou termoboxy doplněny 
o zmrazené vložky. 

uvádění potravin do 
oběhu z hlediska 
posouzení zdravotní 
nezávadnosti  povinností 
vyplývajících ustanovení 
platných právních 
předpisů: 

Je nutné dodržet podmínky stanovené zákonem č. 110/1997 Sb., v pl. znění § 10, 11 a souvisejících 
komoditních vyhlášek 
(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny 
a) jiné než zdravotně nezávadné, 
 b) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem, 6c) , 10) 
 c) s prošlým datem použitelnosti, 
 d) neznámého původu, 
 e) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství upravujícím nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po 
jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, 3c) 
 f) ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. 
  (2) Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto 
označeny a jsou-li zdravotně nezávadné. 
  (3) Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-
li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití. 
 (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen 
 a) skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní 
nezávadnost a jakost, 
 b) vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost 
potravin, 
 c) uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem, 
 d) odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s 
prošlým datem minimální trvanlivosti, 
 e) s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené 
na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího 
dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny, 
 f) potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu uvádět do oběhu pouze 
balené. 
  (2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je dále povinen 
 a) neprodleně vyřadit z dalšího oběhu potraviny 
1. uvedené v § 10 odst. 1, 
2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a 
požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, 6) 
3. nedostatečně nebo nesprávně označené, 
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem, 
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, 
znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené; 
 b) zajistit, aby do oběhu uváděl 
1. doplňky stravy, které obsahují vitaminy nebo minerální látky jiné než stanovené v prováděcím právním 
předpisu, pouze po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví, 
 

 

2.2 Popis výrobku (vyráběné výrobky na prodejně) 

 Měl by se vytvořit úplný popis výrobku, včetně příslušných bezpečnostních informací,  

 např.: složení (např. suroviny, složky, přísady atd.),  

 struktury a fyzikálně-chemických vlastností (např. pevná látka, kapalina, gel, emulze, 
obsah vlhkosti, pH atd.), zpracování (např. zahřívání, zmrazování, sušení, solení, uzení atd. a 
v jaké míře), balení (např. hermeticky uzavřený obal, vakuové balení, ochranná atmosféra), 
podmínek skladování a distribuce, požadované trvanlivosti výrobku (např. „spotřebujte do“ 
nebo „datum spotřeby“), návodu k použití, jakýchkoli použitelných mikrobiologických nebo 
chemických kritérií. 
 
2.3 Sestavení týmu HACCP 

Tým vytváří a aktualizuje (ověřuje) systém a odpovídá za jeho uplatňování v praxi. 

• Pokud možno multi-disciplinární tým (zaměstnanci více profesí) 
• možné složení týmu: interní pracovníci i externí poradce 
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• jasná specifikace odpovědností a pravomocí členů týmu  
• dané požadavky na znalosti týmu (vhodná školení, senzorické zkoušky,..) 
• pravidelné školení členů týmu (dokumentované)  

tým sděluje výsledky a postřehy vrcholovému managementu 

 

2.3.1 Příklad – sestavení týmu HACCP 

 

SESTAVENÍ TÝMU PRO ZAVEDENÍ SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) 

 Majitelem provozovny bylo doporučeno jmenování týmu pro zavedení systému kritických 

bodů v následujícím složení. V případě potřeby může být tým rozšířen o další interní i externí 

pracovníky.  

 

Členové týmu HACCP-funkce Jméno Datum Ověření v. diagramu Podpis 

Vedoucí prodejny      

Zástupce ved. prodejny     

Prodavačka     

 

2.4 Diagram maloobchodního procesu 

Nezávisle na zvoleném formátu by se všechny fáze zahrnuté do procesu, včetně prodlev 

během jednotlivých fází či mezi nimi, od obdržení surovin přes přípravu, zpracování, balení, 

skladování a distribuci až po uvedení konečného výrobku na trh, měly studovat postupně a 

měly by být do podrobného vývojového diagramu zaneseny spolu s dostatečnými 

technickými údaji. 

Musí zahrnovat: 

• veškeré výrobní kroky (vstupy a skladování surovin, obalů, polotovarů – 
meziproduktů; výstupy odpadů, přepracování výrobků …) 

• vhodný i odkaz na externě zajištěné procesy  
• označení kritického bodu (CCP) 

 
Vhodné doplnit plánkem kde je: 

• tok osob, materiálu, surovin  
• vyznačení čistých a nečistých zón  
• křížení cest  

 
Poté, co byl vytvořen vývojový diagram, měl by jej tým potvrdit na místě za provozu. Jakákoli 
zjištěná odchylka musí mít za následek změnu původního diagramu, aby byl přesný. 
 
2.4.1 POTVRZENÍ DIAGRAMU PROCESU ZA PROVOZU (diagramy technologického procesu 

musí být ověřeny a potvrzeny za provozu, zda odpovídají skutečnosti) 

Diagram procesu byl ověřován za provozu a na základě zjištěných rozdílů byl upraven 

a doplněn tak, aby odpovídal skutečnosti. 
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Provedení úpravy diagramu: 

Ověření diagramu výrobního procesu provedli členové týmu HACCP a potvrzují jeho shodnost 

s reálnou situací v provozu ve dvou směnách. 

2.4.2 Diagram pohybu potravinářského zboží v rámci (provozovny) prodejny 

 
 

2.5 Provedení analýzy nebezpečí (rizik) 

Při provádění analýzy rizik by se měly zvážit tyto body:  

• pravděpodobný výskyt rizik a závažnost jejich škodlivých účinků na zdraví;  

• kvalitativní a/nebo množstevní hodnocení přítomnosti rizik;  

• zbytky patogenních mikroorganizmů nebo jejich množení a nepřijatelná tvorba chemických 

látek  

• tvorba nebo přetrvávání toxinů nebo dalších nežádoucích produktů mikrobiálního 

metabolismu, chemických látek nebo fyzikálních činitelů nebo alergenů v potravinách;  

• kontaminace (nebo opětovná kontaminace) surovin, meziproduktů nebo konečných 

výrobků biologické (mikroorganismy, parazité), chemické nebo fyzické povahy. 

Příprava teplých 

nápojů  

 

Přerovnávání 

zboží. (kontrola 

DP a DMT) 

 

Nádobí 

Myčka Dopékání  

zmražených 

polotovarů 

 

Obaly 

Rozvoz na prodejny 

Sezónní prodej 

zmrzliny  

 

Příjem zboží.  

Naskladňování 

zboží do 

skladových 

prostor 

Ukládání zboží do 

prodejního 

nábytku 

Výroba plněného 

pečiva a jiných 

studených 

pokrmů 

 

 

Vyřazení 

neodpovídajícího 

zboží z prodeje 

Prodej zákazníkům 

Výroba pokrmů  

Výroba teplých 

pokrmů 

Další možné 

manipulace s 

potravinami 

Vážení a balení 

lahůdek  

 

 

Regály 

se 

zbožím 

Chlazen

é sklady 

Chl .vitríny Obslužný úsek 

pečiva 

 

CCP 

CP 
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2.5.1 Analýza nebezpečí 

• Klíčový význam  
• Pro každý výrobek (skupinu výrobků) a krok diagramu  
• Vstupy do analýzy nebezpečí:  

• popis výrobku  
• reklamace  
• prováděné analýzy surovin a výrobků  
• výsledky ověřování systému  
• odborná literatura a vlastní odborné zkušenosti  
• problémy konkurenčních výrobků   

• Zahrnout i potenciální nebezpečí  
• Analýza nebezpečí je „živá", mění se v závislosti na změně prostředí a pracovníků  
• Do analýzy nebezpečí zahrnovat i aktuální krize v potravinářstvích (např. RASFF)  
• Výstupy z analýzy nebezpečí:  

• seznam nebezpečí natolik závažných, že mohou vyvolat onemocnění 
nebo zranění, pokud nejsou efektivně ovládána  

• stanovená ovládací opatření k jednotlivým nebezpečím  
• Zdravotní nebezpečí z potravin 

= zdravotním nebezpečím jsou činitelé, kteří jsou bezprostřední  
• Příčinou ohrožení zdraví spotřebitelů 
• Biologická nebezpečí - mikroorganismy, parazité, škůdci 
• Chemická nebezpečí 

- přirozené toxické látky v potravinách 
- aditivní látky, agrochemikálie  
- kontaminanty z obalových materiálů, z výroby  
- toxické látky vznikající při přípravě pokrmů, při manipulaci  
- látky vyvolávající individuální nežádoucí reakce 

• Fyzikální nebezpečí - mechanické nečistoty (šroubky, střepy, vlasy, části obalů, prach, 
kamínky, omítka, aj.).  

 

2.5.2 Stanovení Kritických bodů 

Stanovení kritického bodu pro řízení rizika vyžaduje logický přístup. Takového přístupu se 
může dosáhnout použitím rozhodovacího stromu (tým může využít i jiných metod, podle 
svých znalostí a zkušeností).  
 
Kritický bod (CCP): 

- technologický úsek, jímž je postup nebo operace výrobního procesu nebo uvádění 
potravin do oběhu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti 
potraviny a v nichž se uplatňuje ovládání různých druhů nebezpečí ohrožujících 
nezávadnost potraviny s cílem zamezit, vyloučit, popřípadě zmenšit tato nebezpečí  

- konkrétní bod, který je pro bezpečnosti produktu kritický, tedy rozhodující. Musí být 

proto přesně popsán, o sledování musí být vedeny záznamy, rovněž musí být vedeny 

záznamy o nápravných opatřeních 

- musí vycházet z analýzy nebezpečí  
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- je posuzováno, zda je nebezpečí natolik závažné, aby muselo být stanoveno CCP 
- způsoby stanovení a rozhodování o CCP se musí dokumentovat 
- rozhodovací diagram  
- FMEA    
- nebezpečí možno řešit SVP, SHP   
- čím méně CCP, tím jednodušší systém sledování a ověřování  
- možnost stanovit CP (kontrolní bod) – nebezpečí menšího významu  
 

Identifikace kritických kontrolních bodů má pro tým HACCP dva důsledky; tým by měl:  
-ujistit se o tom, že byla účelně navržena a zavedena vhodná řídící opatření. Především, 
pokud bylo určeno riziko v etapě, kdy je jeho řízení nutné pro bezpečnost produktu 
a v této ani jiné etapě neexistuje žádné řídící opatření, měl by být změněn produkt nebo 
postup v této etapě nebo v etapě předchozí či následující s cílem zavést řídící opatření,  
- zavést a provést systém pro sledování v každém kritického bodě. 

 

2.5.3 Stanovení znaků a hodnot pro každý z kritických bodů 

 

Znak  

= veličina či parametr  - to co v daném CCP sledujeme 

 

Hodnota = kritická mez 

- tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v CCP, tzn.  

překročení kritického limitu znamená, že proces neprobíhá správným  

způsobem a je nutno přijmout nápravné opatření 

 

Každé řídící opatření související s kritickým bodem musí být provázeno stanovením kritických 

mezí.  

Kritické meze odpovídají přípustným krajním hodnotám s ohledem na bezpečnost produktu. 

Oddělují přípustnost od nepřípustnosti. Jsou vytvořeny pro pozorovatelné nebo měřitelné 

parametry, které mohou ukázat, zda je kritický bod řízen. Měly by se zakládat na 

podložených důkazech, že zvolené hodnoty budou mít za následek řízení postupu.  

Těmito parametry jsou např. teplota, doba (čas), hladina vlhkosti, sensorické parametry, jako 

je vizuální vzhled nebo složení atd.  

V některých případech, aby bylo sníženo riziko překročení kritických mezí v důsledku výkyvů 

postupu, se může ukázat jako nezbytné stanovení přísnější hladiny (tj. cílové hladiny), aby se 

zajistilo dodržování kritických mezí.  

 
Kritické meze mohou být odvozeny z rozmanitých zdrojů. Pokud nejsou brány 

z regulativních norem nebo z pokynů pro správnou hygienickou praxi, měl by se tým ujistit 

o jejich platnosti vzhledem k řízení určeného rizika a kritických bodů 
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2.5.4 Praktická část – příklady sestavení diagramů, analýzy nebezpečí (rizika), stanovení 

kritických kontrolních bodů 

 
Výroba a prodej zmrzliny 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Příjem 

2. Skladování 

3. Navažování 

4. Rozmíchání směsi s vodou 

7. Prodej spotřebitelům 

5. Přelévání směsi 

6. Automatická výroba 
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Analýza nebezpečí při výrobě zmrzliny 
Místo 

úchovy 

Druh 

činnosti 

Typ 

nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o 

významnosti nebezpečí 

CCP/CP 

1 

 

 

Příjem 

surovin 

B 

 

Pomnožení MO při nedodržení podmínek 

uskladnění při přepravě. 

Poškození a kontaminace obalů.  

Zboží s prošlou DP nebo DMT. 

Včasný příjem surovin, zejména s požadovanou nízkou teplotou, 

kontrola platnosti DMT, DP, celistvost obalů, senzorické hodnocení 

nedestruktivní – vzhled, vůně, nečistoty, kontrola úplnosti značení 

a dalších parametrů daných pro jednotlivé suroviny 

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních 

dodavatelů 

CP 

CH 

 

 

 

rezidua pesticidů, mykotoxiny, překročení 

požadavků vyhl. MZ č. 305/2004 Sb., 

v platném znění 

 a vyhl. č. 158/2004 Sb., v platném zněn 

Spolehlivý dodavatel – zdravotní nezávadnost se doloží 

specifikacemi 

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních 

dodavatelů 

2 Skladování 

surovin 

B Pomnožení MO a plísní při nedodržení 

skladovacích podmínek např. relativní 

vlhkosti, atp.) 

Dodržování skladovacích podmínek zejména relativní vzdušné 

vlhkosti do 75 %.. Nutné občasně kontrolovat stav vlhkoměru. 

NE Nebezpečí hrozí jen  

v případě výskytu vyšší 

vlhkosti vzduch ve skladu 

surovin.  

CP 

3. Navažování 

směsi  

B 

 

F 

Kontaminace mikroorganismy 

 

Kontaminace částečkami obalů 

Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny 

Vizuální kontrola 

NE Probíhá v krátkém časovém 

úseku 

Vizuální kontrola 

- 

4. Rozmíchání 

směsi 

s vodou 

B 

 

F 

Kontaminace mikroorganismy 

 

Kontaminace částečkami obalů 

Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny  

Vizuální kontrola 

NE Probíhá v krátkém časovém 

úseku 

- 
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Analýza nebezpečí při výrobě zmrzliny - pokračování 
Místo 

úchovy 

Druh 

činnosti 

Typ 

nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o 

významnosti nebezpečí 

CCP/CP 

5. Přelévání 

směsi do 

stroje  

B 

 

 

F 

Kontaminace mikroorganismy  

Kontaminace částečkami obalů 

Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny 

Dochlazení probíhá automaticky při konzervaci směsi v zásobníku 

na teplotu  3 - 4 C.  

Vizuální kontrola 

NE Probíhá v krátkém časovém 

úseku.  

- 

6. Automatick

á výroba 

zmrzliny  

B Nárůst MO 

 

Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení).Funkčnost 

chladírenský ho zařízení. Během 15 minut by se měla dosáhnout 

teplota – 8 ºC 

 

NE Proces se děje automaticky 

v uzavřeném prostoru bez 

přispění lidského faktoru. 

- 

7. Prodej 

spotřebitel

ům 

B Nárůst MO Dodržení teploty směsi v zásobníku od – 8 až do – 12 ºC 

 

 

ANO Nedodržením teploty  

– 8 ºC, možný nárůst 

mikroorganizmů. 

CP 
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Výroba nápojů 
 
 
 
 
 
Analýza nebezpečí výroba nápojů 
Číslo 

kroku 

Výrobní operace Typ nebezpečí Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti 

nebezpečí 

CCP/CP 

1 Příjem surovin do 

bistra 

B Přežívání, pomnožení 

mikroorganismů 

Spolehlivý dodavatel, kontrola neporušenosti  

a čistoty obalů, kontrola DP nebo DMT, 

Ano Při dodržení stanovených skladovacích 

teplot, krátké doby převozu, malé riziko 

uplatnění nebezpečí 

CP  

 Příprava surovin B  

 

F 

- kontaminace mikroorganismy z 

prostředí, zařízení, pomůcek, 

pracovníků, surovin 

 

- mechanické nečistoty 

- „opatrnost“ při manipulaci  

- „plynulost“ přesunu 

- používání vhodných manipulačních  

  nádob 

- dodržování sanitačního plánu, osobní  

  hygieny 

- vizuální kontrola 

Ne Při dodržení SVHP malé riziko uplatnění se 

nebezpečí 

NE 

 Příprava a výroba 

nápojů 

B 

 

CH 

 

F 

- kontaminace mikroorganismy ze 

surovin, prostředí,    

zařízení, pracovníků 

- pomnožení mikroorganismů 

 

- možná záměna surovin se 

zdravotně závadnými látkami 

 

- mechanické nečistoty 

 

- dodržování technologického postupu 

- zamezení kontaminaci (vyhrazené  

   pomůcky) 

- používání pitné vody  

- dodržování sanitačního plánu, osobní 

   hygieny 

 

Ne Při dodržení technologického postupu 

riziko uplatnění se nebezpečí je malé. 

CP 

7 Výdej  B Kontaminace mikroorganismy, 

pomnožení mikroorganismů 

- dodržení max. doby výdeje 

- zamezení sekundární kontaminaci 

- poučení pracovníků 

- dodržování sanitačního plánu, osobní 

   hygieny 

Ne Při dodržení SVHP po dobu výdeje malé 

riziko uplatnění se nebezpečí 

NE 

 

Příjem surovin  

 

Příprava a výroba nápojů 

 

Výdej  

 

 

Výdej do výroby – příprava 

surovin 
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Analýza nebezpečí při skladování a prodeji balených potravin nevyžadující skladování v chladu se středně dlouhou a dlouhou DMT, případně 
DP 
Místo 

úchovy 

Druh 

činnosti 

Typ 

nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti 

nebezpečí 

CCP/CP 

Prostor 

pro 

příjem 

zboží 

Příjem 

zboží 

B 

 

Pomnožení MO při kontaminaci narušení a 

poškození obalu  

potraviny a také při překročení DP nebo DMT. 

Kontrola při přijmu zaměřená hlavně na neporušenost 

obalů. Kontrola platnosti DMT, DP, senzorická kontrola,  

hodnocení  nedestruktivní – vzhled, vůně, nečistoty, 

kontrola úplnosti značení a dalších parametrů daných 

pro jednotlivé potraviny.  

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů. 

 

CP 

Sklad 

zboží 

nevyžad

ující 

chlazení 

Úchova 

potravin 

B Pomnožení MO při nedodržení skladovacích 

podmínek (relativní vlhkost vzdušná,plísně, hlodavci 

atp.) a překročení DP a DMT 

Dodržování skladovacích podmínek pro daný druh 

potraviny (Například vzdušná vlhkost). Kontrola DP a 

DMT. Dodržení systému skladového hospodářství. 

NE Za předpokladu dodržení doporučeného 

skladování je nebezpečí malé 

 

CP 

Prodejní 

nechlaz

ený 

nábytek 

Nabízení 

k 

prodeji 

B  Nárůst mikroorganizmů při překročení DP a DMT 

 

 

Kontrola DP , DMT a neporušenosti obalu v prodejním 

pultu během prodeje. 

ANO Překročení DP  a DMT může zapříčinit 

růst a pomnožení 

mikroorganismů v potravině  

 

CP 

Sledování 

vizuálně 
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Analýza nebezpečí při skladování a prodeji potravin s DP případně DMT, vyžadujících úchovu v chladu 
Místo 

úchovy 

Druh 

činnosti 

Typ 

nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí 

o významnosti nebezpečí 

CCP/CP 

 

Prostor 

pro příjem 

zboží 

 

Příjem 

zboží 

B 

 

Pomnožení MO při nedodržení 

skladovací teploty při přepravě 

potravin. 

Pomnožení MO při mechanickém 

poškození a kontaminaci různými 

nečistotami obalů dodaných 

potravinářských výrobků. 

Kontrola při přijmu zaměřená hlavně na neporušenost obalů. Kontrola 

teploty dovezených potravin. (Při podezření na  nedodržení skladovacích 

teplot změřit teplotu v jádře výrobku ).Urychlený příjem potravin, zejména 

u potravin s požadovanou nízkou teplotou, kontrola DMT, DP, senzorické 

hodnocení  nedestruktivní – vzhled, vůně, nečistoty, kontrola úplnosti 

značení a dalších parametrů daných pro jednotlivé potraviny. 

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů. 

Při nedodržení skladovací - 

přepravní teploty nebo porušeném 

obalu vrátit celou dodávku 

dodavateli. 

CP 

Chladící 

skladovací 

nábytek  

Úchova 

potravin v 

chladu 

B Pomnožení MO při nedodržení 

skladovacích podmínek (teplota)  

Dodržování skladovacích podmínek pro daný druh potraviny. Kontrola 

platnosti DMT, DP, celistvost obalů,  hodnocení  nedestruktivní – vzhled, 

vůně, nečistoty, 

 

ANO Teplota potraviny ovlivňuje růst a 

pomnožení mikroorganismů 

v potravině (měřeno v jádře) 

 

CCP1 

 

Prostor 

pro vážení 

a balení 

lahůdek 

(krájení 

sýrů) 

Vážení a 

balení 

lahůdek  

(krájení 

sýrů) 

B 

Ch 

F 

Pomnožení MO při nedodržení 

hygienických podmínek (čistota 

prostředí a výrobního zařízení, 

plísně, atd.) Nebezpečí chemické 

kontaminace z obalového 

materiálu. 

Kontaminace mechanickými 

nečistotami 

Dodržování hygienických podmínek. Provádění důkladné celkové i 

mezioperační sanitace. Důkladná sanitace nástrojů. Kontrola DMT, DP, 

celistvost obalů, hodnocení upravované potraviny nedestruktivní – vzhled, 

vůně, nečistoty. Ruční navažování nástroji a na podkladu, který neznamená 

fyzikální nebezpečí. Důkladný oplach po  san.. 

NE Provedení úkonu v krátkém 

časovém úseku ne delším jak 30 

minut zamezí nárůstu 

mikroorganizmů  

 

CP 

 

Prostor 

pro krájení 

uzenin 

Krájení a 

porcování 

uzenin 

B 

Ch 

F 

Pomnožení MO při nedodržení 

hygienických podmínek (čistota 

prostředí a výrobního zařízení, 

plísně, atd.). Nebezpečí chemické 

kontaminace z obalového 

materiálu. 

Kontaminace mechanickými 

nečistotami 

Dodržování hygienických podmínek. Provádění mezioperační sanitace. 

Kontrola DMT, DP, celistvost obalů,  hodnocení upravované potraviny 

nedestruktivní – vzhled, vůně, nečistoty. Dokončení krájení každé partie do 

30 minut. Krájení na strojích s atestem. Ruční krájení nástroji a na 

podkladu, který neznamená fyzikální nebezpečí. Důkladný oplach po 

sanitaci. 

NE Provedení úkonu v krátkém 

časovém úseku ne delším jak 30 

minut zamezí nárůstu 

mikroorganizmů 

CP 

 

Prodejní 

chladící 

nábytek 

Úchova 

potravin v 

chladu 

B  Nárůst mikroorganizmů při 

nedodržení skladovací teploty 

 

Kontrola teploty v chladícím pultu a neporušenosti obalu během prodeje, 

kontrola DMT, DP, celistvost obalů,  hodnocení  nedestruktivní – vzhled, 

vůně, nečistoty 

ANO Teplota v jádru potraviny ovlivňuje 

růst a pomnožení 

Mikroorganismů v potravině  

 

CCP1 
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Analýza nebezpečí při skladování a prodeji potravin s DP případně DMT, vyžadujících úchovu v chladu - pokračování 
Místo 

úchovy 

Druh 

činnosti 

Typ 

nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí 

o významnosti nebezpečí 

CCP/CP 

Prodejní 

chladící 

nábytek 

Mikrovlnn

ý ohřev 

B Pomnožení MO při nedodržení 

skladovacích podmínek (teplota,  

Dodržení podmínek stanovených v.č.137/2004 Sb., v pl.znění pro  NE Při dodržení podmínek 

stanovených vyhláškou je malé 

riziko vzniku  nebezpečí  

CP 

Prodejní 

část s 

obsluhou 

Zabalení 

potraviny 

B 

Ch 

F 

Kontaminovaný pult, náčiní, 

nástroje a obaly. Nebezpečí 

chemické kontaminace z obalového 

materiálu. 

Kontaminace mechanickými 

nečistotami 

Dodržování sanitačního řádu, spolehlivý dodavatel obalů. Nástroje a 

podklad, které neznamenají fyzikální nebezpečí. Důkladný oplach ploch po 

sanitaci. 

NE Dodržení sanitačního řádu a 

spolehlivý dodavatel obalů zamezí 

možné sekundární kontaminaci 

potraviny 

CP 

 
 
 



 

22 

 

 
Analýza nebezpečí při skladování a obslužném prodeji pekařských výrobků  
Místo 

úchovy 

Druh 

činnosti 

Typ 

nebezpečí 

Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti nebezpečí CCP/CP 

Prostor 

pro 

příjem 

zboží 

Příjem 

zboží 

B 

 

Pomnožení MO při poškození hlodavci nebo jiným 

mechanickým poškozením. 

Kontrola při přijmu zaměřená hlavně na neporušenost 

obalů. Kontrola   DMT, DP, celistvost obalů, hodnocení 

nedestruktivní – vzhled, vůně, nečistoty, kontrola 

úplnosti značení a dalších parametrů daných pro 

jednotlivé potraviny.  

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů. 

 

CP 

F Mechanické znečištění přepravních obalů může 

zapříčinit kontaminaci výrobku. Kontaminace 

pevnými částicemi při výrobě nebo přepravě. 

Kontrola při přijmu zaměřená hlavně na čistotu 

přepravních obalů. Kontrola celistvost obalů, hodnocení 

nedestruktivní – vzhled, nečistoty. 

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů. 

Sklad 

zboží 

nevyžad

ující 

chlazení 

Úchova 

potravin 

B Pomnožení MO při nedodržení skladovacích 

podmínek 

Dodržování skladovacích podmínek pro daný druh 

potraviny. 

NE Při dodržení podmínek uskladnění nehrozí 

nebezpečí nárůstu mikroorganizmů. 

CP 

Prodejní 

nechlaz

ený 

nábytek 

Nabízení 

k prodej

i a 

prodej 

B 

 

F 

 Nárůst mikroorganizmů při nedodržení podmínek 

úchovy a překročení DP a DMT, nedodržení 

hygieny při obsluze (podávací náčiní, obaly) 

Mechanické nečistoty 

 

 

 

 Nedo 

 

Dodržování hygienických požadavků na prodej potravin, 

dodržování hygieny při obsluze. 

NE Při dodržení hygieny prodeje a podmínek 

uskladnění nehrozí nebezpečí nárůstu 

mikroorganizmů. 

CP 
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Plnění pečiva (např. obložené bagety, housky) 

 

 

 
 
 
 
 
Analýza nebezpečí při plnění pečiva (obložené bagety, housky,…) 
Číslo 

kroku 

Výrobní operace Typ 

 Nebezpečí 

Popis nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné 

Ano/ne 

Zdůvodnění 

rozhodnutí o významnosti rozhodnutí 
CCP/CP 

1. 

 

 

Suroviny B 

 

Výskyt MO při nedodržení skladovacích 

a přepravních  

podmínek od dodavatele. 

Poškození a kontaminace obalů  

Kontrola teplot u surovin uchovávaných 

v chladu, platnosti DMT, DP, celistvost obalů, 

senzorické hodnocení  nedestruktivní – 

vzhled, vůně, nečistoty, kontrola úplnosti 

značení a dalších parametrů daných pro 

jednotlivé suroviny 

NE Spolehlivý dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů. 

Při nedodržení skladovací - přepravní teploty 

nebo porušeném obalu vrátit celou dodávku 

dodavateli. 

CP 

CH 

 

 

 

Překročení požadavků nař. (ES) 

1881/2006,  vyhl.  č. 4/2008 Sb., 

158/2004 Sb., 305/2004 Sb., v pl.znění 

Spolehlivý a prověřený dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů 

NE Teplota potraviny ovlivňuje růst a pomnožení 

mikroorganismů v potravině (měřeno v jádře) 

1. Suroviny – skladování B Pomnožení MO a plísní  při nedodržení 

skladovacích podmínek  

Dodržování skladovacích podmínek mražené 

výrobky, dle doporučení od výrobce 

uvedeného na obale.  

NE Vzhledem k tomu, že dále následuje CCP 

pečení, není tento krok z hlediska uplatnění 

nebezpečí významný. 

CP 

 

F 

Sekundární kontaminace prachovými 

částicemi a cizími předměty 

Vizuální kontrola, uzavírání obalů. NE Při důsledné vizuální kontrole je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

1. Příjem a 

příprava 

surovin 

2.,2.a 

Rozpůlení kusu 

pečiva, 

příprava 

surovin 

3. Natření 

pomazánkového 

másla 

4.Přidání 

ostatních 

surovin 

5. Přiklopení 

druhou polovinou 

kusu pečiva  

6. Umístění do 

chladícího pultu 

a prodej - CCP 



 

24 

 

 
Analýza nebezpečí při plnění pečiva (obložené bagety, housky,…) - pokračování 
Číslo 

kroku 

Výrobní operace Typ 

 Nebezpečí 

Popis nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné 

Ano/ne 

Zdůvodnění 

rozhodnutí o významnosti rozhodnutí 
CCP/CP 

2.a Příprava surovin B Pomnožení MO při nedodržení 

skladovacích podmínek (teplota, 

relativní vlhkost vzdušná, plísně, 

hlodavci atp.) 

Dodržování skladovacích podmínek pro daný 

druh potraviny. Kontrola platnosti DMT, DP, 

celistvost obalů, hodnocení nedestruktivní – 

vzhled, vůně, nečistoty, 

NE Teplota suroviny ovlivňuje růst a pomnožení 

Mikroorganismů v surovině, Týká se surovin 

podléhajících rychle zkáze 

CP 

2. Půlení kusu pečiva B Kontaminace mikroorganismy Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny 

NE Dodržení teploty do 15 C nebo celý výrobní 

proces provést do 30 minut 

- 

3. Natření 

pomazánkovým 

máslem 

B Kontaminace mikroorganismy 

 

Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny 

NE Dodržení teploty do 15 C nebo celý výrobní 

proces provést do 30 minut 

- 

4. Přidávání dalších 

surovin 

B Kontaminace mikroorganismy  Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny 

 

NE Dodržení teploty do 15 C nebo celý výrobní 

proces provést do 30 minut 

- 

5. Přiklopení druhou 

polovinou kusu pečiva 

B Kontaminace MO 

 

Dodržování hygieny na pracovišti 

Dodržování sanitačního řádu (čištění zařízení) 

Dodržování osobní hygieny 

 

NE Dodržení teploty do 15 C nebo celý výrobní 

proces provést do 30 minut 

- 

6. Přemístění do 

prodejního chladícího 

pultu a úchova 

v chladu při nabízení k 

prodeji 

 

 

 

B Pomnožení MO Neprodleně přemístit do prodejního 

chladícího pultu 

ANO Dodržení teploty chladícího  pultu     od 2 C 

do 8 C 

CCP1 

7. Rozvoz na 

 prodejny 

B Pomnožení MO Použití termoboxů. Krátká doba přepravy, 

max. do 30 minut. 

NE V případě použití termoboxů a krátké doby 

přepravy je riziko uplatnění nebezpečí malé. 

CP 
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Dopek 

 

--------- jen v případě potírání, zdobení 

_ _ _ _ pouze pokud se uvádí výrobky balené 

 

1. 

Polotovar 

2. 

Příprava 

3. 

Ukládání 

na plech 

5. 

Pečení 

CCP 2 

6. 

Chlazení 

8. 

Prode

j 

4.a  Mašlování, 

zdobení 

1,3  voda 1,16 

lezirol 

4,b 

Prošlehání 

7a. 

Zdobení, 

poleva, 

cukrování  

7b. 

Balení 
1,24 

Obaly 
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Analýza nebezpečí u dopeku polotovarů pekařských výrobků  
Číslo 

kroku 

Výrobní 

operace 

Typ 

Nebezpečí 

Popis nebezpečí Ovládací opatření Identifikovan

é nebezpečí 

je významné 

Ano/ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti rozhodnutí CCP/CP 

1. 

 

Suroviny 

příjem 

B 

 

Výskyt MO při nedodržení 

skladovacích a přepravních  

podmínek od dodavatele. 

Poškození a kontaminace obalů  

Kontrola teplot u surovin uchovávaných v chladu, 

platnosti DMT, DP, celistvost obalů, senzorické 

hodnocení nedestruktivní – vzhled, vůně, nečistoty, 

kontrola úplnosti značení a dalších parametrů daných 

pro jednotlivé suroviny 

NE Při důsledné kontrole a spolehlivém dodavateli, (systém 

smluvních dodavatelů) je malé riziko uplatnění nebezpečí 

CP 

CH 

 

 

 

Překročení požadavků nař. (ES) 

1881/2006,  vyhl.  č. 4/2008 Sb., 

158/2004 Sb., 305/2004 Sb., 

v pl.znění 

Spolehlivý a prověřený dodavatel, 

systém smluvních dodavatelů 

NE Při pravidelném prověřování dodavatelů a poskytnutí 

záruk o zdravotní nezávadnosti a jakosti dodávaných 

surovin je malé riziko uplatnění nebezpečí. 

1,1.  Polotovary – 

skladování  

B Pomnožení MO a plísní při 

nedodržení skladovacích 

podmínek  

Dodržování skladovacích podmínek mražené výrobky, 

dle doporučení od výrobce uvedeného na obale.  

NE Vzhledem k tomu, že dále následuje CCP pečení, není 

tento krok z hlediska uplatnění nebezpečí významný. 

CP 

 

F Sekundární kontaminace 

prachovými částicemi a cizími 

předměty 

Vizuální kontrola, uzavírání obalů. NE Při důsledné vizuální kontrole je malé riziko uplatnění 

nebezpečí. 

2. Příprava B Kontaminace mikroorganismy Dodržování osobní a provozní hygieny  NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace cizími předměty 

 

Dodržování osobní a provozní hygieny  

Čistota pracovních stolů 

NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

3. Ukládání na 

plech  

B Kontaminace mikroorganismy Dodržování osobní a provozní hygieny, čistota plechů NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace cizími předměty 

 

Dodržování provozní hygieny  NE Při dodržení zásad provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

CH Kontaminace čistícími látkami  Používání povolených čistících látek NE Při správné údržbě je malé riziko upl.nebezpečí 

4. a 

4.b      

Mašlování a 

zdobení,  

prošlehání 

B Kontaminace MO Dodržování osobní a provozní hygieny  NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace nečistotami 

z prostředí 

 

Dodržování osobní a provozní hygieny  

 

NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 
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Číslo 

kroku 

Výrobní 

operace 

Typ 

Nebezpečí 

Popis nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné 

Ano/ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti rozhodnutí CCP/CP 

5. Pečení B 

 

Přežívání MO 

 

Dodržení technologických postupů pro daný druh 

výrobku. Senzorické posouzení hotových výrobků po 

upečení. Do prodeje se uvolní jen dostatečně 

propečené výrobky.  

ANO Stav vzniklý nedodržením  teploty nebo délky pečení  nelze 

žádnou následující technologickou operací napravit, velké 

riziko uplatnění nebezpečí 

CCP2 

6.    Chlazení 

 

B Kontaminace a pomnožení MO Dodržování osobní a provozní hygieny  NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace nečistotami 

(špinavé plechy nebo vozíky) 

Dodržování osobní a provozní hygieny  

 

NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

7.a.    Zdobení, 

poleva, 

cukrování 

B Kontaminace MO Dodržování osobní a provozní hygieny  NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace nečistotami 

z prostředí 

 

Dodržování osobní a provozní hygieny  

 

NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

7.b. Balení  B Kontaminace mikroorganismy Dodržování osobní a provozní hygieny NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace cizími předměty 

 

Dodržování provozní hygieny  NE Při dodržení zásad provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

CH Kontaminace nepovolenými 

látkami 

Používání schválených obalů NE Při používání schválených obalů je malé riziko uplatnění  

nebezpečí 
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Výroba pokrmů 

8.    Prodej  B Kontaminace MO Dodržování osobní a provozní hygieny  NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

- 

F Kontaminace nečistotami 

z prostředí 

 

Dodržování osobní a provozní hygieny  

 

NE Při dodržení zásad osobní a provozní hygieny je malé riziko 

uplatnění nebezpečí. 

CP 

2 Skladování v chl. 

zařízení 

3 Vybalení 

z ochranných obalů 

7 Ohřev 

v mikrovlnné 

troubě 

 

6 Umístění do 

chladícího zařízení 

 

Kořenící směs, strouhanka, 

mouka, vaječná melanž 

8,9 Prodej   Obalový materiál, 

nádobí 

4 Příprava včetně 

ochucení 
5 Tepelné 

opracování CCP 

1 Příjem suroviny 
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Analýza nebezpečí ve výrobě pokrmů 

 
 

Číslo 

kroku 

Výrobní operace Typ nebezpečí Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti 

nebezpečí 

CCP/CP 

1 Příjem  B Přežívání, pomnožení 

mikroorganismů 

Spolehlivý dodavatel, kontrola 

neporušenosti a čistoty obalů, kontrola 

DP nebo DMT, 

Ne Při dodržení stanovených skladovacích teplot, 

krátké doby převozu, malé riziko uplatnění 

nebezpečí 

CP  

2 Skladování surovin 

v chl. boxu  

B Sekundární kontaminace MO Dodržení teploty skladování Ano Při nedodržení stanovených skladovacích teplot 

je riziko uplatnění nebezpečí. 

Sledování je prováděno automaticky. 

CP 

3. Vybalení z ochranného 

obalu 

B Sekundární kontaminace MO  Ne Sledování kvality pitné vody, rozbory 

v akreditované laboratoři 

NE 

4 Příprava včetně 

ochucení 

B Sekundární kontaminace MO  Ne Při dodržení osobní hygieny a sanitace malé 

riziko uplatnění nebezpečí  

NE 

5. 

 

Tepelná úprava B Přežíváním, pomnožení MO Prodloužení doby a zvýšení teploty 

tepelného opracování  

Ano Při nedostatečném opracování surovin riziko 

uplatnění nebezpečí 

CCP2  

6. Přemístění do chladící 

vitríny a skladování 

 

B Sekundární kontaminace, 

pomnožení MO 

 Ne Při dodržení osobní a provozní hygieny je malé 

riziko uplatnění nebezpečí. 

CP 

7. Ohřev v mikrovlnné 

troubě 

B Kontaminace mikroorganismy, 

pomnožení mikroorganismů 

 Ne Při dodržení osobní a provozní hygieny je malé 

riziko uplatnění nebezpečí. 

CP 

8. Zabalení před 

prodejem a prodej 

nebo umístěné na 

keramický talíř 

 

B Sekundární kontaminace, MO Dodržení osobní hygieny a hygieny 

prostředí. 

Ne Při dodržení osobní a provozní  hygieny - malé 

riziko uplatnění nebezpečí 

NE 

CH Kontaminace 

chemickými látkami 

Používaní obalů vhodných do 

potravinářství 

Ne Při používání obalů vhodných pro přímý styk 

s potravinami – malé riziko uplatnění 

nebezpečí.  

NE 

F Sekundární kontaminace 

mechanickými nečistotami  

Vizuální kontrola  Ne Důkladná vizuální kontrola, malé riziko 

uplatnění nebezpečí 

CP 
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Teplý pult 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1,1 Skladování 

masných polotovarů 

(drůbež)   

 

 

 

 

 

2 Vybalení 

z ochranných obalů 

4 Uchovávání 

teplých pokrmů 

3 Tepelné 

opracování (CCP) 

1,2 Výroba masných 

polotovarů pro teplý pult 

(výsek). Příjem polotovarů 

z přípravny masa. 

5,2 Prodej 

zákazníkům 

5,1 Obalový 

materiál 
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Analýza nebezpečí teplého pultu 

 
 

Číslo 

kroku 

Výrobní operace Typ nebezpečí Nebezpečí Ovládací opatření Identifikované 

nebezpečí je 

významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o významnosti nebezpečí CCP/CP 

1,1 Skladování surovin 

(drůbež) 

B Pomnožení mikroorganismů, 

sekundární kontaminace 

Dodržení chladícího řetězce, kontrola 

počítačem viz CCP2 – úsek masa kontrola 

doby použitelnosti. 

Ne Zabezpečeno - Viz HACCP úsek masa CP 

1,2 Příjem polotovarů 

z přípravny masa. 

(polotovary – výsek) 

B Kontaminace 

mikroorganismy, pomnožení 

mikroorganismů 

Rychlý přesun v uzavřených nádobách a 

rychlé započetí tepelného opracování, 

dodržení chladícího řetězce. 

Ne Při dodržování stanovené teploty prostředí, 

rychlém přesunu v uzavřených nádobách, malé 

riziko uplatnění nebezpečí 

CP 

2 Vybalení masných 

polotovarů 

(drůbež)z obalů od 

výrobců  

B Sekundární kontaminace, 

pomnožení MO 

Dodržení teploty prostředí, osobní hygieny a 

hygieny prostředí. 

Ne Při dodržení osobní hygiena a dodržení chladícího 

řetězce malé riziko uplatnění. 

NE 

F Výskyt mechanických 

nečistot, cizích předmětů 

Vizuální kontrola.  Ne Důkladná vizuální kontrola, malé riziko uplatnění 

nebezpečí 

CP 

3 Tepelné opracování 

pokrmů 

B Přežívání, mikroorganismů Dodržení technologických postupů a 

podmínek pro tepelné opracování (Teplota 

min. 75C po dobu min. 5 minut). 

Ano Při nedodržení technologických postupů a 

nedostatečném tepelném opracování je velké 

riziko uplatnění nebezpečí 

CCP 1 

4 Uchovávání teplých 

pokrmů 

B Pomnožení mikroorganismů,  Dodržování teplot uchovávání (min. 60°C), 

prodej do 8 hodin od výroby. 

Ne Při dodržení podmínek uchovávání je malé riziko 

uplatnění nebezpečí  

CP  

F Výskyt mechanických 

nečistot, cizích předmětů 

Vizuální kontrola. Ne Důkladná vizuální kontrola, malé riziko uplatnění 

nebezpečí 

CP 

5,1 

5,2 

Balení do papírových 

sáčků a prodej 

zákazníkům 

B Sekundární kontaminace, 

MO 

Dodržení osobní hygieny a hygieny prostředí. Ne Při dodržení osobní a provozní  hygieny - malé 

riziko uplatnění nebezpečí 

NE 

CH Kontaminace 

chemickými látkami 

Používaní obalů vhodných do potravinářství. Ne Při používání obalů vhodných pro přímý styk 

s potravinami – malé riziko uplatnění nebezpečí.  

NE 

F Sekundární kontaminace 

mechanickými nečistotami  

Vizuální kontrola.  Ne Důkladná vizuální kontrola, malé riziko uplatnění 

nebezpečí 

CP 
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2.6 Stanovení systému sledování v CCP 

Zásadní součástí HACCP je program pozorování nebo měření v každém kritickém bodě, aby 

se zajistila shoda se specifikovanými kritickými mezemi.  

Pozorování nebo měření musí být schopno zjistit ztrátu kontroly v kritických bodech a včas 

poskytnout informace, aby se mohla provést nápravná opatření.  

Kde je to možné, měl být proces pozměněn, pokud výsledky sledování ukazují v kritickém 

kontrolním bodě možnost ztráty kontroly. Změna by se měla provést dříve, než dojde 

k odchylce. Údaje získané z měření musí vyhodnocovat pověřená osoba, která má znalosti 

a pravomoci k tomu, aby v případě potřeby provedla nápravná opatření 

 

Postupy sledování 

= jak sledovat, např. vizuální kontrola, měření teploty,… 

 

Frekvence sledování 

= jak často, např. každou šarži, každých 30 min., … 

• postupy a frekvence takové, aby bylo možno včas detekovat překročení kritických 
mezí  

• např. laboratorní rozbory výrobků, stěrů ze zařízení (kontrola čistoty výrobního 
zařízení) nesplňuje tuto podmínku  

• rychlé, přesné a ověřitelné metody 
• v provozu osvědčené metody  
• jasně daná odpovědnost za měření, a vedení záznamů z měření  

 

2.6.1 Stanovení nápravných opatření pro každý CCP 

Pro každý kritický kontrolní bod musí tým HACCP s předstihem naplánovat nápravná 

opatření, aby je bylo možno učinit bez váhání, jakmile ze sledování vyplyne odchylka od 

kritické meze.  

Tato nápravná opatření by měla zahrnovat:  

• určení osoby (osob) zodpovědné (zodpovědných) za provádění nápravného opatření,  

• popis prostředků a opatření potřebných pro napravení zjištěné odchylky,  

• opatření, která se mají podniknout, pokud jde o výrobky, které byly vyrobeny během 

období, kdy nebyl proces zvládán,  

• písemný záznam o provedených opatřeních s uvedením všech relevantních informací 

(např. data, času, typu opatření, konatele a následných ověřovacích kontrol) 

Ze sledování může vyplynout:  

 že bude nutné učinit preventivní opatření (kontrola vybavení, kontrola osob, které 

s potravinami manipulují, kontrola účinnosti předchozích nápravných opatření atd.), jestliže 

se musejí nápravná opatření u stejného procesu provádět opakovaně. 
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2.6.2 Postupy ověřování 

Tým HACCP by měl upřesnit metody a postupy použité pro stanovení, zda HACCP správně 

funguje. Mezi metody ověření mohou zahrnovat především náhodné odebírání vzorků 

k analýze, podrobnější analýzu nebo testy ve vybraných kritických bodech, hlubší analýzu 

konečných produktů, průzkum stávajících podmínek skladování, distribuce a prodeje 

a skutečného použití produktu.  

Četnost ověřování by měla být dostatečná, aby mohla potvrdit, že HACCP funguje účinně. 

Četnost ověřování bude záviset na charakteristikách podniku (výstup, počet zaměstnanců, 

povaha potravin, s nimiž se manipuluje), na četnosti sledování, pečlivosti zaměstnanců, 

počtu zjištěných odchylek v čase a na souvisejících rizicích.  

 

Postupy ověření zahrnují:  

• audit HACCP a záznamů z něj,  

• inspekce úkonů,  

• potvrzení, že jsou kritické kontrolní body zvládány,  

• validaci kritických mezí,  

• přezkum odchylek a stavu výrobku; nápravná opatření učiněná ohledně výrobku.  

Častost ověření do značné míry ovlivní počet opětovných kontrol nebo stažení z oběhu 

nutných v případě zjištění odchylky, která přesahuje kritické meze. Ověření musí obsahovat 

všechny následující prvky, nemusí je však obsahovat všechny zároveň:  

• kontrola správnosti záznamů a analýzy odchylek,  

• kontrola osoby sledující činnosti zpracování, skladování nebo přepravy,  

• fyzická kontrola sledovaného procesu,  

• kalibrace nástrojů používaných pro sledování.  

 

Ověření by měla provádět jiná osoba než osoba, která je odpovědná za provádění sledování 

a nápravných opatření. Tam, kde nelze některá ověřování provádět vlastními silami podniku, 

měli by jej pro podnik provádět externí odborníci. 
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Tabulka stanovení znaků a hodnot, vymezení systému sledování a stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod 

 

Kritický bod CCP1 

 

Kritický bod CCP2 
Výrobní 

operace 

Hodnocení 

nebezpečí 

Sledovaný znak Kritická mez Postup 

sledování 

Frekvence 

sledování 

Nápravná opatření 

Tepelné 

opracování 

pokrmů 

Přežívání, 

mikroorganismů 

Dostatečné tepelné opracování se potvrdí 

na základě senzorického posouzení již 

hotových pokrmů 

Hotové pokrmy nesmí vykazovat znaky 

nedostatečně tepelně upravených pokrmů 

(maso syrové narůžovělé, tuhé konzistence)  

Aby byla splněna podmínka pro tepelnou 

úpravu (Teplota min. 75C po dobu min. 5 

minut), nesmí hotové pokrmy vykazovat tyto 

vlastnosti: maso syrové narůžovělé, tuhé 

konzistence 

  

 

Senzorické 

posouzení 

hotových 

pokrmů,  

Každý tepelně 

opracovaný 

pokrm 

Prodloužení doby 

tepelného opracování, 

zvýšení teploty opracování 

 

Operace Hodnocení nebezpečí Sledovaný znak Kritické meze Postup sledování Frekvence Nápravné opatření 

Úchova 

v chladícím 

nábytku 

 

Biologické 

(přežívání a 

pomnožení 

mikroorganizmů) 

 

 Teplota vzduchu 

uvnitř chladícího 

nábytku. 

Teploty stanovené vyhláškou 

nebo výrobcem dle 

jednotlivých druhů potravin 

Pověřený pracovník kontroluje  

stav teploty na displeji teploměru, 

záznam provede do  

předepsaného formuláře 

Každé dvě 

hodiny 

 

Při poruše přemístit výrobky do jiného funkčního 

zařízení. Při zvýšení teploty změřit teplotu v jádře 

výrobku, informovat nadřízeného, který rozhodne 

o opatření 
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STANOVENÍ KONTROLNÍHO BODU A POPIS ČINNOSTÍ: 
 

CP Doplňování sortimentu, kontrola DP nebo DMT 

Sledovaný znak: Překročení DP nebo DMT 

Frekvence:               1 x denně alespoň jeden úsek prodejny tak, aby každý úsek byl 

zkontrolován min. 1x týdně, případné záznamy o potravinách těsně 

před koncem DP nebo DMT 

Opatření při neshodě: Při překročení DP je nutné výrobek vyřadit z prodeje. Při 

překročení DMT lze potravinu doprodat, pokud je zdravotně 

nezávadná a nedošlo ke změně jejího původního užití. Tato 

potravina musí být zvláště označena a musí být prodávána 

odděleně od ostatních výrobků. 

Navržená opatření:      Proškolení odpovědného pracovníka 

Provádí:         Osoba určená vedoucím prodejny 

 

2.6.3 Stanovení časového harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů 

Je stanoven časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů, kterými se zjišťuje 

správnost plánu a účinnost systému kritických bodů. 

 

Ověřovací postupy zahrnují zejména: 

Ověření správnosti plánu kritických bodů (přezkoumání jednotlivých prvků plánu, analýza 

nebezpečí, určení sledovaných znaků metody a četnost sledování, hodnoty kritických mezí 

a nápravná opatření, časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů). 

ověřování metod sledování v kritických bodech při provozování systému kritických bodů 

(použití jiných metod, ověřování čidel, kontrola správnosti). 

ověřování funkce systému kritických bodů (přezkoumávání systému kritických bodů a jeho 

záznamů, přezkoumávání překročení kritických mezí a způsobu rozhodnutí o nakládání 

s výrobkem, potvrzení, že kritické body jsou ve zvládnutém stavu, vyhodnocování dalších 

souvisejících informací, výsledků výstupní kontroly, rozborů výrobků, reklamací). 

 

2.6.4 Ověřování metod sledování v kritických a kontrolních bodech 

 

CCP 1  Úchova v chladících, (chladírenských) zařízeních 

Sledovaný znak:            Teplota 

Ověřovací metoda:       Ověření nadřízeným pracovníkem 

Frekvence:                 min. 1 x týdně 

Navržená opatření:      Proškolení odpovědného pracovníka 

Odpovědná osoba:       Vedoucí prodejny 

Záznam: Do záznamu kontroly CCP podpis nadřízeného pracovníka tomu 

kdo běžně zapisuje (v případě shody), příp. záznam o neshodě 
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CCP 2  Tepelné opracování pokrmů 

Sledovaný znak:  Dostatečné tepelné opracování  

Ověřovací metoda:   Ověření nadřízeným pracovníkem, při senzorickém posouzení 

Frekvence:   Min. 1xtýdně.  

Navržená opatření:   Proškolení pracovníka provádějícího sledování.  

Odpovědná osoba:  Vedoucí prodejny 

 

CP  Doplňování sortimentu, kontrola DP nebo DMT 

Sledovaný znak:            Překročení DP nebo DMT 

Ověřovací metoda:       Ověření nadřízeným pracovníkem 

Frekvence:                1 x týdně namátkově 

Navržená opatření:       Proškolení odpovědného pracovníka 

Odpovědná osoba:       Vedoucí prodejny 

 

2.6.5 Stanovení ověřovacích postupů 

Ověřovací postupy slouží pro udržování systému tak, aby co nejlépe předcházel nebezpečí 

z potravin a aby neupadal. 

 

a) Ověřování správnosti plánu (při změnách) 

b) Ověřování metod v kritických bodech (správnost) 

c) Ověřování funkce systému (dohled, rozbory vzorků) 

d) Vnitřní audit (celkové posouzení systému) 

e) Zavedení evidence a dokumentace o postupech a vedení záznamů. 

 

Časový program ověřovacích postupů 

Činnost Frekvence Odpověd. osoba 

Přezkoumávání překročení kritických mezí a 

způsobu rozhodnutí o nakládání s výrobkem, 

zápisy do formulářů 

 

Při každém překročení kritické 

meze. Při větším počtu 

neodpovídajících výrobků. 

Vedoucí prodejny  

Vyhodnocování dalších souvisejících informací 

(sledování související legislativy, potravinářské 

krize v ČR a ve světě, výskyt alergenů), z medií 

(tisk, webové stránky), odborná firma 

 

Průběžně Vedoucí prodejny 

Kontrola teplotního čidla – odborná firma 

 

1 x ročně Vedoucí prodejny  

Vnitřní audit  

 

1 x ročně Externí firma 
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2.6.6 Vnitřní audit 

Vnitřní audit je prováděn pravidelně nejméně jednou za rok. Audit provádí auditor, který 

nenese přímou odpovědnost za provozování systému kritických bodů. 

Při vnitřním auditu se provádí kontrola zápisů o ověřovacích postupech plánů, kontrola 

záznamů z měření v kritických bodech, kontrola funkce systémů sanitace, dezinsekce 

a deratizace, kontrola záznamů o školeních, prohlídka technologie a přezkoušení obsluhy. 

O provedeném auditu je vydán zápis.  

Audit může být proveden i mimo uvedený interval rozhodnutím majitele provozovny. 

 

2.7 Školení pracovníků týmu 

Členové týmu byli vyškoleni při ustanovujícím jednání týmu. Pravidelná školení v ročních 

intervalech navazují na ověřování systému kritických bodů a jsou koordinována se školeními 

k hygienickému minimu, které si může provádět vedoucí pracovník na základě proškolení 

nebo na základě objednávky externí firma nejdéle v ročních intervalech. Školení 

zaměstnanců jsou zaznamenávána v přehledu školení zaměstnanců. 

 

Zavedení evidence a dokumentace o postupech a vedení záznamů: 

• dokumentace popisná – příručka 
• dokumentace provozní – záznamy   

(monitoring CCP, nápravná opatření, ověřovací postupy, udržování 

systému  

• dokumentace je řízená. 
 

2.8 Zavedení evidence obsahující dokumenty o postupech a vedení záznamu 

 

Základní dokumenty systému kritických bodů: 

Písemná dokumentace jednotlivých kroků zavádění systému HACCP (tato příručka) 

Popisy kritických bodů (Vývěsky) 

Záznamy o sledování stanovených znaků v kritických bodech 

Záznamy o nápravných opatřeních, preventivních opatřeních  

Záznamy o provedených ověřovacích postupech a vnitřním auditu 

 

2.8.1 Tabulky: 

Č. 1 Příklad: Vývěska kritický bod chladící řetězec 

Č. 2 Příklad: Vývěska kritický bod tepelná úprava 

Č. 3,4 Příklad: Formulář pro sledování kritických bodů 

Č. 5 Příklad: Formulář pro záznamy změn v technologii a pracovní činnosti 

Č. 6 Příklad: Formuláře na evidenci souhrnu nalezených závad 
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2.8.2 Přílohy, které jsou součástí dokumentace k systému HACCP: 

1. Provozní řád – obecné principy 
2. Sanitační řád – obecné principy (přílohy č. 1 vývěska hygienický plán, č. 2 záznamy 

sanitačních zásahů). 
3. Záznam o proškolení – Hygienické minimum a školení kritických bodů 
4. Text školení hygienického minima 

 
2.8.3 Další Související dokumentace: 

1. Evidence zdravotního stavu zaměstnanců-zdravotní průkazy 

2. Plán DDD 

3. Provozní řád  

4. Údaje o reklamacích 

 

2.8.4 Příklady chyb při provádění sledování v CCP: 

Sledování není prováděno stanoveným způsobem: 

 - neprovádí se ve stanovených intervalech 

 - nejsou měřeny teploty v jádru potraviny 

 

2.8.5 Příklady chyb v záznamech z CCP:  

- často chybí 
- nejsou prováděny okamžitě 
- nemají vypovídací hodnotu 
- nejsou zaznamenávány skutečně naměřené hodnoty 
- neúplné (chybí datum, podpis, nápravné opatření…) 
- hodnoty jsou opravovány „začmáráním“ (není viditelná původní hodnota) 

 

Správně provedené sledování v CCP/CP a úplné a správné záznamy z CCP a ověřování jsou 

v případě řešení stížností, popř. soudních sporů rozhodujícím důkazem – chrání nejenom 

zaměstnavatele, ale i samotného zaměstnance.  
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3 Přílohy 

3.1 Příloha č. 1: příklad popisu kritického bodu, tuto vývěsku je možno vyvěsit v místě 

CCP 

 

KRITICKÝ BOD 

Příručka HACCP Uvádění potravin do oběhu 

CCP Číslo: 1 

CCP Název: Úchova v chladu (mrazu) 

INFO CCP: Nedodržení skladovací teploty může ohrozit zdravotní nezávadnost potravin.  

Veličiny: Teplota 

Hodnoty: 

Cukrářských výrobků      od +2 do +8  oC 

Výrobků z mléka             od +2 do +8  oC 

Lahůdkářských výrobků  od +1 do + 5 oC 

Zmražené potraviny méně jak – 18 oC 

Způsob sledování: Vizuálně  

Četnost: 
Vždy při naskladňování nebo doplňování chl. 

nábytku, nejméně však 1x denně. 

Nápravné opatření: Při poruše chl.zařízení přemístit výrobky do jiného 
funkčního zařízení.  

Osoba 

Odpovědná: Prodavačka 

Nadřízená: Vedoucí prodejny (majitelka) 

Pokyny pro obsluhu: Při zjištění překročení stanovených teplot informovat o tomto 

nadřízenou osobu. Při zjištění porušení obalu vyřadit tento výrobek z prodeje. 
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3.2 Příloha č. 1: příklad popisu kritického bodu, tuto vývěsku je možno vyvěsit v místě 

CCP 

 

KRITICKÝ BOD 

Příručka HACCP Uvádění potravin do oběhu 

CCP číslo: 2 

CCP název: Tepelné opracování pokrmů 

INFO CCP:         Přežívání patogenních a saprofytických mikroorganismů 

Sledovaný znak: Dostatečná tepelná úprava 

Kritická mez: 

Aby byla splněna podmínka pro tepelnou 

úpravu (Teplota min. 75C po dobu min. 5 
minut), nesmí hotové pokrmy a pekařské 
výrobky vykazovat tyto vlastnosti: maso 
syrové narůžovělé, tuhé konzistence 
U pečiva kůrka dostatečně upečená, barva dle 

druhu výrobku, střídka pružná, propečená   

Způsob sledování: Senzorické posouzení 

Četnost: Každý pokrm, pek. výrobek 

Nápravné opatření: 
Prodloužení doby tepelného opracování, 

zvýšení teploty 

Osoba 

Odpovědná: Pracovník u teplého úseku 

Nadřízená: Vedoucí prodejny 

Pokyny pro obsluhu:       Při zjištění poruchy na zařízení ihned informovat nadřízenou 

osobu. 
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3.3 Příloha č. 3: příklad formuláře určeného pro záznamy v kritickém bodě 

Chladící nábytek 

 

Formulář pro sledování HACCP Prodejce: 

. CCP 1 

Teplota úchovy 

Datum Teplota skladování/ č. chl. 

zařízení 

Nápravná 

opatření 

Osoba 

odpovědná 

Poznámky 

1 

 

2 3 4 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Schválil:                     Datum:                                                     Podpis: 

Účinnost od:  
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Příloha č. 4: příklad formuláře určeného pro záznamy v kritickém bodě 

 

Pekařské výrobky 

 

Formulář pro sledování HACCP Výrobce:  

 CCP 2  Tepelná úprava 

Datum Tepelně upravené výrobky za 

jednu směnu vyhověly 

požadavkům uvedeným na 

vývěsce CCP – Ano/ Ne 

Nápravná 

opatření 

Osoba 

odpovědná 

Poznámky 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Schválil:                           Datum:                              Podpis: 

Účinnost od:  
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3.4 Příloha č. 5: SEZNAM ZMĚN – vyplňuje se v případě provedení změny v Příručce 

během roku 

 

Číslo 

změny 

Strana 

(kapitola) 

Datum 

platnosti 

změny: 

Důvod změny Změnu  

Schválil Provedl 
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Příloha č. 6: souhrn nalezených závad 

 

 Souhrn nalezených závad ˟   

 

Postup kontroly: vizuální, fyzikální a jiné metody 

 

Nápravná opatření: dle specifikace kritického bodu 

 

Datum Čas Popis závady Nápravné opatření Podpis Poznámka 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

˟ Vyplní se v případě zjištění jakékoliv závady v kritickém bodě a uvede se provedení 

nápravného opatření. 
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4 ZÁVĚR  

Nařízení (ES) č. 852/2004 uvádí, že by požadavky HACCP měly být dostatečně pružné, aby 

byly použitelné ve všech situacích, včetně malých podniků.  

Základním cílem provedení postupů založených na HACCP je omezit rizika z potravin. Tohoto 

cíle může být dosaženo použitím různých prostředků, pokud se dodrží, že postupy pro řízení 

nebezpečí mají být založeny na rizicích, mají mít stanovené priority a mají se zaměřovat na 

to, co je pro bezpečnost potravin v potravinářském podniku důležité. Tyto postupy mohou 

být vypracovány v pokynech pro správnou praxi, v obecných pokynech pro řízení bezpečnosti 

potravin nebo mají být v souladu s tradičním procesem HACCP, podle toho, která z těchto 

možností je vhodnější. V některých případech, především v potravinářských podnicích, kde 

se potraviny nezpracovávají jako maloobchodní prodej potravin, lze rizika řídit pouze 

prostřednictvím provedení základních požadavků na hygienu potravin a správnou prodejní 

praxi, provedenou se znalostí výrobků a informacemi od výrobce. 

 


