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Výpočet ukazatelů finanční analýzy 

      

Čistý pracovní kapitál = ČPK = vlastní kapitál + dlouh. cizí pasiva - dlouh. aktiva 

      

Rok: 2007 27689-34794 = -7105    

2008 23773-41631 = -17858    

2009 53169-71033 = -17864    

      

Celková zadluţenost = cizí zdroje : celková aktiva   

      

Rok: 2007 34794 : 41662 = 0,84    

2008 46948 : 57163 = 0,82    

2009 78746 : 92693 = 0,85    

      

Míra zadluţenosti = cizí zdroje : vlastní kapitál    

      

Rok: 2007 34794 : 6858 = 5,07    

2008 46948 : 10215 = 4,6    

2009 78746 : 13922 = 5,66    

      

Úrokové krytí = EBIT : nákladové úroky    

      

Rok: 2007 3849 : 47 = 81,9    

2008 5456 : 258 = 21,15    

2009 3075 : 628 = 4,9    

      

Běţná likvidita = oběţná aktiva : krátkodobé cizí zdroje   

      

Rok: 2007 27689 : 34794 = 0,8    

2008 23773 : 41631 = 0,57    

2009 53169 : 71033 = 0,75    

      

Pohotová likvidita = (krát. pohledávky + krát. finanční majetek) : krát. cizí zdroje 

      

Rok: 2007 (13767 + 644) : 34794 = 0,41    

2008 (9510 + 517) : 41631 = 0,24    

2009 (43428 + 898) : 71033 = 0,62    

      

Okamţitá likvidita = krátkodobý finanční majetek : krátkodobé cizí zdroje 

      

Rok: 2007 644 : 34794 = 0,02    

2008 517 : 41631 = 0,01    

2009 898 : 71033 = 0,01    
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Rentabilita trţeb = ROS = zisk : trţby     

      

Rok: 2007 3802 : 210561 x 100 = 2    

2008 5198 : 223836 x 100 = 2    

2009 2447 : 283872 x 100 = 0,9    

      

Rentabilita celkového kapitálu = ROA = EBIT : celková aktiva  

      

Rok: 2007 3849 : 41662 x 100 = 9    

2008 5456 : 57163 x 100 = 10    

2009 3075 : 92693 x 100 = 3    

      

Rentabilita vlastního kapitálu = ROE = čistý zisk : vlastní kapitál  

      

Rok: 2007 2640 : 6858 x 100 = 38    

2008 3986 : 10215 x 100 = 39    

2009 1858 : 13922 x 100 = 13    

      

Rentabilita úplatného kapitálu = ROCE = zisk : úplatný kapitál  

      

Rok: 2007 3802 : 6858 x 100 = 55    

2008 5198 : (10215 + 5317) x 100 = 33    

2009 2447 : (13922 + 7713) x 100 = 11,3    

      

Obrat aktiv = trţby : celková aktiva     

      

Rok: 2007 210561 : 41662 = 5,05    

2008 223836 : 57163 = 3,92    

2009 283872 : 92693 = 3,06    

      

Obrat dlouhodobého majetku = trţby : dlouhodobý majetek   

      

Rok: 2007 210561 : 6799 = 30,97    

2008 223836 : 27162 = 8,24    

2009 283872 : 33764 = 8,4    

      

Doba obratu zásob = průměrná zásoba : trţby x 360   

      

Rok: 2007 13278 : 210561 x 360 = 22,7    

2008 13746 : 223836 x 360 = 22,11    

2009 6843 : 283872 x 360 = 8,68    
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Doba obratu pohledávek = průměrné pohledávky : trţby x 360  

      

Rok: 2007 13767 : 210561 x 360 = 23,54    

2008 9510 : 223836 x 360 = 15,3    

2009 43428 : 283872 x 360 = 55,1    

      

Doba obratu závazků = průměrné závazky : trţby x 360   

      

Rok: 2007 34794 : 210561 x 360 = 59,49    

2008 41631 : 223836 x 360 = 66,96    

2009 71033 : 283872 x 360 = 90,08    
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Obecný diagram výrobního procesu teplých pokrmů 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zdroj: Voldřich (2004, str. 105) 
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Obecný diagram výrobního procesu studených pokrmů 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: Voldřich (2004, str. 123)
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1.   VYMEZENÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI A ÚKOLŮ VÝROBCE 

 

Výrobce Kaseka plus, s. r. o., IČO: 64086861 

Název provozovny Areál Na Mlýně 

Sídlo provozovny Kozlovice 130, okr. Frýdek – Místek, PSČ 739 47 

Oblast činnosti Hostinská činnost 

Vymezení činnosti A) výroba teplých pokrmů 

B) výroba studených pokrmů 

Průměrné mnoţství 

vyráběných pokrmů 

porcí pokrmů denně 

Sortiment Široký sortiment teplé a studené kuchyně, výroba je zajišťována 

podle receptur teplých pokrmů, receptur studených pokrmů a 

podle vlastních podnikových receptur. 

Počet zaměstnanců 5 zaměstnanců 

Struktura systému 

HACCP 

Výroba pokrmů byla rozčleněna podle jednotlivých 

technologických úseků výroby a podle vyráběného sortimentu, 

který byl rozdělen na pilotní skupiny výrobků.  

 

 

2.   SESTAVENÍ TÝMU HACCP 

 

Členové týmu         

HACCP 

Jméno Funkce Datum Podpis 

Vedoucí týmu  provozovatel 1.4.2010  

Pracovníci  Kuchař 1 1.4.2010  

  Kuchař 2 1.4.2010  

 

 

A)   TEPLÉ POKRMY 

3.A   SPECIFIKACE VÝROBKŮ 

 

Druh výrobků Teplé pokrmy 

Charakteristika druhů výrobků 
Pokrmy kuchyňsky upravené ke konzumaci 

v teplém stavu a udrţované v teplém stavu po dobu 

uvádění do oběhu.  

Určení výrobku Nabízení a podávání ke konzumaci ve stravovací 

sluţbě. 
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Mikrobiologické poţadavky Podle nařízení (ES) č. 2073/2005 o 

mikrobiologických kritériích pro potraviny. 

Chemické poţadavky Podle nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin. 

Názvy výrobků, seznam surovin 
Všechny parametry pokrmů jsou uvedeny 

v recepturách teplých pokrmů a v podnikových 

recepturách. 

Mikrobicidní a mikrobistatické 

ošetření 

Po přidání poslední přísady var po dobu nejméně 5 

min. Po dosaţení teploty 75 °C v jádře tepelná 

úprava po dobu nejméně. 5 min. Udrţování při 

teplotě 65 °C po dobu nejdéle 4 hod u hotových 

jídel. Regenerace na teplotu 70 °C v jádře pokrmu 

při poklesu teploty během konečné úpravy. 

Dodavatelé surovin Viz seznam smluvních dodavatelů. 

Způsob pouţití Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě 

bezprostředně po výrobě. 

Doba spotřeby Do čtyř hodin po dokončení tepelné úpravy.  

Výdej 

Po dobu výdeje jsou výrobky uchovávány při 

teplotě vyšší neţ 65 ve vyhřívaných výdejních 

zařízeních. Prostor výdeje provozně navazuje na 

výrobní část. 

 

 

4.A   ZJIŠTĚNÍ OČEKÁVANÉHO POUŢITÍ VÝROBKU 

 
Teplé pokrmy jsou určeny pro stravování široké veřejnosti. Produkty jsou určeny pro 

všechny strávníky, kteří nemají zdravotní omezení a s tím spojenou nutnost konzumace 

dietních jídel. Pokrmy ovšem nejsou vhodné pro děti do 3 let věku, dále pro osoby 

s bezlepkovou dietou či pro diabetiky.  

V objektu se stravují jak zákazníci, tak i zaměstnanci provozovny a to ve dvou 

samostatných restauracích celoročně a na venkovní terase v teplých ročních obdobích.  
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5.A   DIAGRAM VÝROBNÍHO PROCESU 

 

6.A   POTVRZENÍ DIAGRAMU VÝROBNÍHO PROCESU 

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

byl upraven a doplněn tak, aby odpovídal skutečnosti. 

Ověření diagramu provedli členové týmu HACCP a svým podpisem v níţe uvedené 

tabulce potvrzují jeho shodnost s reálnou situací v provozu.  

 

Potvrzení diagramu výrobního procesu 

Jméno a příjmení člena týmu HACCP Datum Podpis 

   

   

   

   

1. Příjem potravin 

2. Skladování 

3. Výdej potravin 

do výroby 

4. Příprava a 

výroba pokrmů 

5. Pokrmy po 

tepelné úpravě 

1.2 Voda 

5.1 Chladnutí 5.2 Uchování 

v teplém stavu 

5.1.2Regenerace 

6. Přesun na výdej 

7. Výdej 
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7.A   ANALÝZA NEBEZPEČÍ PODLE DIAGRAMU VÝROBNÍHO 

         PROCESU 

 

Krok 
Typ 

nebezpečí 
Nebezpečí Ovládací opatření 

1. Příjem 

potravin 
B, CH, F 

- kontaminace MO 

- škůdci, choroby rostlin 

- kontaminace chemickými 

látkami 

- kontaminace mechanickými 

nečistotami 

- spolehlivý dodavatel 

- důkladně provedená přejímka 

(smyslové hodnocení, kontrola 

lhůty spotřeby a neporušenosti 

obalu) 

Transport 

potravin do 

skladů 

B 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, 

pracovníky 

- dodrţování teplotního 

řetězce, přesun bez prodlev 

- prevence kontaminace 

z prostředí, dodrţování 

hygieny pracovníků 

Voda B, CH, F - kontaminace vody 

- voda splňuje poţadavky na 

pitnou vodu, pravidelně 

prováděné odběry a vyšetření 

2. Skladování B, CH, F 

- rozmnoţení MO 

- vznik rozkladných produktů, 

ţluknutí tuků 

- nárůst přirozených 

toxických látek, mykotoxinů 

- škůdci 

- kontaminace z rizikových 

potravin, z prostředí 

- dodrţování skladovacích 

podmínek, podmínek úchovy 

nespotřebovaných obsahů 

spotřebitelských balení 

- FIFO metoda, velká 

obrátkovost, minimální zásoby 

- vizuální kontroly skladů 

- dodrţování zásad 

neslučitelnosti některých 

kategorií potravin, zakrytí 

nebalených potravin 

- dodrţování sanitačního řádu 

3. Výdej 

potravin do 

výroby 

B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, 

zařízení, náčiní, pracovníků 

- zdroj kontaminace ostatních 

potravin a pokrmů 

- zbytky obalů, střepy, spony, 

kovové piliny – zdroj 

kontaminace pracovních 

ploch 

- vymezené pracoviště 

- výdej na základě poţadavku 

v výroby – dle dokladu 

- dodrţování sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků, plynulosti 

výdeje a přesunu 

- pouţívání vhodných 

manipulačních nádob, přesun 

podle slučitelnosti 

- vizuální kontrola, opatrnost 

při manipulaci 

4. Příprava a výroba pokrmů: 

a) polévky, omáčky, šťávy k masům 

příprava B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z náčiní, 

zařízení, prostředí, 

pracovníků 

- dodrţování technologického 

postupu, sanitačního plánu, 

hygieny pracovníků, plynulosti 

výroby 
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- úlomky kostí (vývar) 

smísení 

surovin 
B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z náčiní, 

prostředí, zařízení, 

pracovníků 

- dodrţování technologického 

postupu, sanitačního plánu, 

hygieny pracovníků 

tepelná 

úprava 
B 

přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů 

- dodrţování technologického 

postupu 

dohotovení B, F 

- kontaminace MO 

- kontaminace mechanickými 

nečistotami 

- přísady přidávané v poslední 

fázi tepelné přípravy 

dostatečně tepelně opracované 

- dodrţování sanitačního řádu 

b) maso, výsekové maso, drůbež, ryby, králík, zvěřina, droby 

- zpracování samostatně v kusu 

- zpracování jako kostkovaná, plátkovaná masa 

- zpracování jako mletá masa a jejich směsi 

rozmrazování B 

- rozmnoţení MO 

- zdroj kontaminace ostatních 

potravin 

- dodrţování postupů pro 

rozmrazování neumoţňující 

růst MO, plynulost výroby 

- vymezené pracoviště, 

dodrţování sanitačního řádu 

hrubá 

příprava 
B, CH, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, 

náčiní, zařízení, pracovníků 

- zdroj kontaminace ostatních 

potravin 

- neţádoucí látky 

- dodrţování technologického 

postupu, hygieny pracovníků, 

sanitačního plánu 

- oddělené pracoviště, 

plynulost výroby 

- odstraňování neţádoucích 

látek 

čistá 

příprava 
B, CH, F 

- rozmnoţení MO, 

kontaminace ze zařízení, 

náčiní, rukou pracovníků, 

pracovních ploch 

- zdroj kontaminace ostatních 

potravin, pokrmů, pracovních 

ploch, náčiní 

- zbytky sanitačních 

prostředků 

- dodrţování technologického 

postupu, hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu, plynulosti 

výroby 

- prevence kříţové 

kontaminace 

- důkladný oplach pracovních 

ploch 

příprava 

ostatních 

potravin 

B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, ze 

zařízení, z náčiní, z 

pracovníků 

- dodrţování technologických 

postupů, plynulosti výroby, 

hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

tepelná 

úprava 
B, CH 

- přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů nebo u velkých kusů 

masa se zvýší nebezpečí 

nedostatečné tepelné úpravy 

- tvorba toxických 

chemických látek 

- dodrţování technologického 

postupu 

- likvidace nevhodných 

pokrmů 
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c) masné výrobky (uzená masa, párky, salám atd.), mléčné výrobky (sýry apod.) 

čistá 

příprava 
B, F 

- rozmnoţení MO, 

kontaminace ze zařízení, 

náčiní, rukou pracovníků, 

pracovních ploch 

- dodrţování technologického 

postupu, hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu, plynulosti 

výroby 

příprava 

ostatních 

potravin 

B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, ze 

zařízení, z náčiní, z 

pracovníků 

- dodrţování technologických 

postupů, plynulosti výroby, 

hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

tepelná 

úprava 
B, CH 

- přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů 

- tvorba toxických 

chemických látek 

- dodrţování technologického 

postupu 

d) zelenina, brambory, houby, ovoce 

- použití pro další kuchyňskou úpravu 

- použití jako základní část pokrmu 

- použití jako příloha k pokrmům 

příprava průmyslově zpracovaných potravin (sterilované potraviny, kompoty, protlaky, 

zmrazené potraviny, sušené či kandované potraviny, mléčně kvašené či nakládané potraviny) 

případné 

rozmrazení 
B - rozmnoţení MO 

- dodrţování postupu pro 

rozmrazování a plynulosti 

výroby 

otevírání 

obalů 
B, F 

- zbytky obalu, střepy, spony, 

kovové piliny 

- zdroj kontaminace 

pracovních ploch 

- vizuální kontrola, opatrnost 

při manipulaci 

- dodrţování sanitačního plánu, 

vymezené pracoviště 

vybalení 

z obalu, 

scezení 

nálevu 

B, F 
- kontaminace z prostředí, 

pracovníky 

- dodrţování technologického 

postupu, plynulosti výroby, 

hygieny pracovníků, 

sanitačního plánu 

příprava čerstvých potravin 

hrubá 

příprava 
B, CH, F 

- kontaminace z prostředí, 

zařízení 

- kontaminace z prací vody 

- přítomnost neţádoucích 

látek, MO 

- dodrţování sanitačního řádu 

- oddělené pracoviště, 

plynulost výroby 

- odstraňování neţádoucích 

látek, důkladné očištění 

čistá 

příprava 
B, F 

- kontaminace ze zařízení, 

z prostředí, z náčiní, z rukou 

pracovníků 

- zdroj kontaminace 

- dodrţování sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků 

- oddělené pracoviště, 

plynulost výroby 

příprava loupaných brambor 

vybalení 

z obalů, 

krájení 

B, F 
- kontaminace z prostředí, od 

rukou pracovníků 

- dodrţování sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků 

praní vodou B, CH 
- kontaminace prací vodou 

- nedokonalé oprání 

- pouţívání pitné vody 

- důkladné oprání 

e) rýže a další obiloviny, těstoviny, obilné výrobky, luštěniny a sójové výrobky 
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- použití pro další kuchyňskou úpravu 

- použití jako základní část pokrmu 

- použití jako příloha k pokrmům 

příprava B, CH, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z náčiní, 

zařízení, prostředí, 

pracovníků, vody 

- přítomnost antinutričních 

látek při pouţití výluhu 

- mechanické nečistoty, 

škůdci 

- dodrţování technologického 

postupu, sanitačního plánu, 

hygieny pracovníků 

- pouţívání pitné vody 

tepelná 

úprava 
B, CH 

- přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů 

- přítomnost antinutričních a 

toxických látek 

- dodrţování technologického 

postupu 

scezení, 

propláchnutí 

vodou 

B 
- kontaminace proplachovou 

vodou 
- pouţívání pitné vody 

f) přílohové bramborové a houskové knedlíky, ostatní knedlíky, výrobky z bramborového 

těsta a příprava těsta jako polotovaru nebo rozpracovaného pokrmu 

- použití pro další kuchyňskou úpravu 

- použití jako základní část pokrmu 

- použití jako příloha k pokrmům 

vybalení 

brambor 

z obalů, 

krájení 

B, F 
- kontaminace z prostředí, od 

rukou pracovníků 

- dodrţování sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků 

praní 

brambor 

vodou 

B, CH 
- kontaminace prací vodou 

- nedokonalé oprání 

- pouţívání pitné vody 

- důkladné oprání 

mletí 

brambor 
B, F 

- sekundární kontaminace ze 

zařízení, pomůcek, 

pracovníků 

- rozmnoţení MO 

- dodrţování sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků 

příprava 

ostatních 

potravin 

B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, ze 

zařízení, z náčiní, z 

pracovníků 

- dodrţování technologických 

postupů, plynulosti výroby, 

hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

zpracování 

těsta 
B, F 

- kontaminace z prostředí, 

z výrobního zařízení, náčiní, 

od pracovníků 

- dodrţování technologického 

postupu, hygieny pracovníků, 

sanitačního plánu 

- oddělené pracoviště 

případná 

příprava 

náplní 

B, F 

- kontaminace z prostředí, ze 

zařízení, náčiní, od 

pracovníků 

- dodrţování technologického 

postupu, hygieny pracovníků, 

sanitačního plánu 

případné 

zrání, kynutí 
B 

- kontaminace z výrobního 

zařízení 
- dodrţování sanitačního plánu 

dělení, B, F - kontaminace z rukou - dodrţování sanitačního řádu, 
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tvarování, 

případné 

plnění 

náplněmi 

pracovníků, zařízení, náčiní, 

prostředí 

osobní hygieny pracovníků 

tepelná 

úprava 
B 

- přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů 

- dodrţování technologického 

postupu 

g) vejce a vaječné pokrmy 

- použití pro další kuchyňskou úpravu 

- použití jako základní část pokrmu 

vytloukaní 

vajec 
B, F 

- přítomnost patogenních 

baktérií 

- přítomnost úlomků skořápek 

- dostatečné tepelné opracování 

v dalším kroku 

- vytloukaní po malých 

dávkách, poučení pracovníků, 

dostatečné osvětlení 

manipulace 

s vaječnou 

hmotou 

B 

- přítomnost patogenních 

baktérií, moţnost kříţové 

kontaminace ostatních 

potravin 

- dostatečné tepelné opracování 

v dalším kroku 

- dodrţení prostorového 

oddělení hmoty, dodrţení 

technologického postupu, 

dodrţení správné hygienické 

praxe 

příprava 

ostatních 

potravin 

B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, ze 

zařízení, z náčiní, z 

pracovníků 

- dodrţování technologických 

postupů, plynulosti výroby, 

hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

tepelná 

úprava 
B, CH 

- přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů 

- kontaminace výrobku 

syrovými vejci při dohotovení 

- přítomnost antinutričních 

látek 

- dodrţování technologického 

postupu 

h) průmyslové polotovary, dehydrované výrobky, polévkové přípravky 

příprava a 

smíchání 

přísad 

B, F 

- rozmnoţení MO, 

kontaminace z prostředí, 

pracovníků, zařízení, 

přidávaných potravin 

- dodrţování technologického 

postupu od výrobce, plynulosti 

výroby, hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

tepelná 

úprava 
B 

- přeţití vegetativních forem 

MO, spor, nedostatečná 

inaktivace termostabilních 

toxinů 

- kontaminace MO 

- dodrţování technologického 

postupu 

- přísady přidávané v poslední 

fázi tepelné přípravy 

dostatečně tepelně opracované 

i) používání tuků a olejů 

tepelná 

úprava 
CH 

- tvorba toxických a 

antinutričních produktů 

- dodrţování technologického 

postupu, teplota tuku 

- kontroly smyslové 

j) výroba teplých nápojů 
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tepelná 

úprava 

tekutiny 

B 
- přeţití vegetativních forem 

MO 

- dodrţování technologického 

postupu 

zalití, 

spaření, 

vyluhování, 

míchání 

B, F 

- kontaminace z potraviny, 

zařízení, prostředí, 

pracovníků 

- dodrţování technologického 

postupu, sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků 

5. Pokrmy po tepelné úpravě 

Úchova 

v teplém 

stavu 

B, F 

- vyklíčení spor, rozmnoţení 

MO, tvorba toxinu 

- sekundární kontaminace 

- úchova v teplém stavu, co 

nejkratší doba zdrţení 

- zakryté nádoby, úchova ve 

výrobních zařízeních 

Chladnutí B 

- sekundární kontaminace a 

pomnoţení MO 

- vyklíčení spor, rozmnoţení 

MO sekundární kontaminace 

- co nejkratší doba zdrţení 

- dodrţování sanitačního řádu 

- dodrţování technologického 

postupu, osobní a provozní 

hygieny 

Regenerace B 
- přeţití vegetativních forem 

MO 

- dodrţování postupu pro 

regeneraci, dosaţení 

bezpečných teplot 

6. Přesun na 

výdej 
B, F 

- sekundární kontaminace 

z nádob, prostředí 

- dodrţování sanitačního řádu, 

vhodné nádoby, doplnění 

druhu pokrmu pouze výměnou 

gastronádoby ve výdejním 

zařízení 

7. Výdej B, F 

- vyklíčení spor, rozmnoţení 

MO, tvorba toxinu 

- sekundární kontaminace 

- úchova v teplém stavu, co 

nejkratší doba zdrţení při 

výdeji 

- prevence sekundární 

kontaminace při výdeji 

Nevydané 

pokrmy 
B 

- vyklíčení spor, rozmnoţení 

MO při překročení lhůt 

- likvidace nevydaného teplého 

pokrmu po ukončení výdeje 

 

 

 

8.A   STANOVENÍ KRITICKÝCH BODŮ 

 

Krok Nebezpečí 

Je 

nebezpečí 

významné

? 

Zdůvodnění 

rozhodnutí o 

významnosti nebezpečí 

CP/CCP 

Příjem 

surovin 

- kontaminace MO 

- kontaminace chemickými 

látkami 

- kontaminace 

mechanickými nečistotami 

ne 

Suroviny jsou odebírány 

od spolehlivých 

dodavatelů a přebírány 

proškolený personálem, 

který kontroluje teplotu, 

dobu spotřeby a 

neporušenost obalů. 

ne 
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Voda - kontaminace vody ne 

Voda je odebírána ze 

studny a splňuje 

poţadavky na pitnou 

vodu. Jsou prováděny 

pravidelné rozbory 

vody. 

ne 

Skladování 

- rozmnoţení MO 

- škůdci 

- kontaminace z prostředí, 

z rizikových potravin 

- vznik rozkladných 

produktů, ţluknutí tuků 

ano 

Ve skladech je 

dodrţována metoda 

FIFO. Zásoby jsou 

udrţovány na minimální 

úrovni. Vizuální 

kontrola skladovaných 

surovin ale neprobíhá 

kaţdý den. 

CP 

Mraţení 

potravin 

- rozmnoţení MO 

- vznik rozkladných 

produktů, ţluknutí tuků 

- nárůst přirozených 

toxických látek, 

mykotoxinů 

ano 

Nedodrţení teplotního 

řetězce můţe narušit 

zdravotní nezávadnost 

potravin. Není 

prováděna pravidelná 

kontrola teplot ve všech 

mrazících zařízeních. 

CCP 

Rozmraţo- 

vání 

potravin 

- rozmnoţení MO 

- zdroj kontaminace 

ostatních potravin (z 

odkapávající vody, z ploch 

pro rozmrazování) 

ano 

V případě nevhodného 

rozmraţení potravin 

můţe dojít ke 

kontaminaci. 

CP 

Výdej 

surovin do 

výroby 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, 

zařízení, náčiní, 

pracovníků 

- zdroj kontaminace 

ostatních potravin, pokrmů 

ne 

- dodrţovány vyčleněné 

pracovní plochy 

- výdej prováděn zvlášť 

podle druhu suroviny 

ne 

Příprava a 

výroba 

pokrmů 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z náčiní, 

zařízení, pracovníků 

- kontaminace 

mechanickými nečistotami 

- přeţití vegetativních 

forem 

- tvorba toxických 

chemických látek 

- kontaminace vodou  

ano 

Nedostatečná tepelná 

úprava můţe ohrozit 

zdravotní nezávadnost 

pokrmu. Jsou však 

dodrţeny technologické 

postupy a správná 

výrobní hygienická 

praxe. 

CP 

Chladnutí 

- sekundární kontaminace 

- rozmnoţení MO 

- vyklíčení spor 

ne  ne 

Uchování 

v teplém 

stavu 

- vyklíčení spor 

- rozmnoţení MO 

- tvorba toxinu 

- sekundární kontaminace 

ano 

Při nízké teplotě 

pokrmu můţe dojít 

k nebezpečnému nárůstu 

MO, včetně patogenních 

a toxinogenních a tím 

CCP 
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k ohroţení zdravotní 

nezávadnosti pokrmů.  

Regene-

race 

- přeţití vegetativních 

forem MO 

- sekundární kontaminace 

z nádob, pomůcek, 

prostředí a pracovníků 

ano 

Při nízké teplotě 

existuje moţnost přeţití 

a přenosu patogenních 

MO na spotřebitele.   

CCP 

Přesun na 

výdej 

- sekundární kontaminace 

z nádob, prostředí 
ne 

Pokrm je přesunut na 

odpovídající 

gastronádobu a ihned 

vydán. 

ne 

Výdej - sekundární kontaminace ne 

Výdej se uskutečňuje 

ihned po připravení 

pokrmu k výdeji. 
ne 

 

 

 

9.A   STANOVENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRITICKÝCH MEZÍ, 

         STANOVENÍ POSTUPŮ SLEDOVÁNÍ A NÁPRAVNÝCH 

         OPATŘENÍ 

 

Krok 
Sledovaný 

znak 

Kritické 

meze 

Postup 

sledování 

Frekvence 

sledování 

Nápravná 

opatření 

Mraţení 

potravin 

teplota 

vzduchu 

v mrazícím 

boxu 

max. 

– 18° C 

měření teploty 

vzduchu 

v mrazícím 

boxu 

měření teploty 

na začátku 

kaţdé směny 

dochlazení 

surovin a 

úprava 

teploty 

v mrazícím 

boxu 

Uchování 

v teplém 

stavu 

teplota v jádře 

pokrmu 

min. 

65° C 

měření teploty 

v jádře pokrmu 

vpichovým 

teploměrem 

2x během 

doby výdeje  

namátkové 

prověření 

teploty 

v jádře 

pokrmu 

během výdeje 

Regenerace 
teplota v jádře 

pokrmu 

min. 

70°  C 

měření teploty 

v jádře pokrmu 

vpichovým 

teploměrem 

2x během 

doby výdeje 

namátkové 

prověření 

teploty 

v jádře 

pokrmu 

během výdeje 
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B)   STUDENÉ POKRMY 

3.B   SPECIFIKACE VÝROBKŮ 

 

Druh výrobků 

Studené pokrmy: 

Kusové: chlebíčky, bagety, obloţené chleby, mísy 

Saláty: zeleninové, těstovinové, luštěninové, 

rýţové, bramborové, ovocné 

Charakteristika druhů výrobků 
Pokrmy kuchyňsky upravené ke konzumaci za 

studena a uchovávané v chladu po dobu uvádění 

do oběhu.  

Určení výrobku Nabízení a podávání ke konzumaci ve stravovací 

sluţbě. 

Mikrobiologické poţadavky Podle nařízení (ES) č. 2073/2005 o 

mikrobiologických kritériích pro potraviny. 

Chemické poţadavky Podle nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin. 

Názvy výrobků, seznam surovin 
Všechny parametry pokrmů jsou uvedeny 

v recepturách studených pokrmů a v podnikových 

recepturách. 

Mikrobicidní a mikrobistatické 

ošetření 

Udrţování nepřerušovaného chladírenského 

řetězce od předchlazení surovin po expedici 

výrobků. 

Dodavatelé surovin Viz seznam smluvních dodavatelů. 

Způsob pouţití Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě. 

Doba spotřeby, skladovací podmínky 
Kusové výrobky: 8 hodin, do 8 °C  

Saláty: 12 hodin, do 8 °C 

 

4.B   ZJIŠTĚNÍ OČEKÁVANÉHO POUŢITÍ VÝROBKU 

 
Studené pokrmy jsou určeny pro stravování široké veřejnosti. Produkty jsou určeny 

pro všechny strávníky, kteří nemají zdravotní omezení a s tím spojenou nutnost konzumace 

dietních jídel. Pokrmy ovšem nejsou vhodné pro děti do 3 let věku, dále pro osoby 

s bezlepkovou dietou či pro diabetiky.  

Moţnost nevhodného pouţití výrobku s následným ohroţením spotřebitelů: Výrobky 

určené pro konzumaci mimo vlastní provozovnu (např. bagety) mohou být konzumovány 

poté, co spotřebitel porušil chladící řetězec nebo překročil dobu pouţitelnosti – zvýšené riziko 

alimentárního onemocnění.  
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V objektu se stravují jak zákazníci, tak i zaměstnanci provozovny a to ve dvou 

samostatných restauracích celoročně a na venkovní terase v teplých ročních obdobích. 

 

 

5.B   DIAGRAM VÝROBNÍHO PROCESU 

 

 
 

6.B   POTVRZENÍ DIAGRAMU VÝROBNÍHO PROCESU 

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

byl upraven a doplněn tak, aby odpovídal skutečnosti. 

Ověření diagramu provedli členové týmu HACCP a svým podpisem v níţe uvedené 

tabulce potvrzují jeho shodnost s reálnou situací v provozu.  

 

 

 

 

1. Příjem surovin 

1.2 Voda 2. Skladování 

3. Výdej surovin do 

výroby 

4. Příprava surovin 

5.1 Příprava 

finálního salátu 

5.2 Příprava 

obloţených mís 

6. Dochlazení 

výrobků a úchova v 

chladu 

7. Přesun na výdej 

8. Výdej 
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Potvrzení diagramu výrobního procesu 

Jméno a příjmení člena týmu HACCP Datum Podpis 

   

   

   

   

 

 

 

7.B   ANALÝZA NEBEZPEČÍ A OVLÁDACÍ OPATŘENÍ 

 

Krok 
Typ 

nebezpečí 
Nebezpečí Ovládací opatření 

1. Příjem 

potravin 
B, CH, F 

- kontaminace MO 

- škůdci, choroby rostlin 

- kontaminace chemickými 

látkami 

- kontaminace mechanickými 

nečistotami 

- spolehlivý dodavatel 

- důkladně provedená 

přejímka (smyslové 

hodnocení, kontrola lhůty 

spotřeby a neporušenosti 

obalu) 

Transport 

potravin do 

skladů 

B 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, 

pracovníky 

- dodrţování teplotního 

řetězce, přesun bez prodlev 

- prevence kontaminace 

z prostředí, dodrţování 

hygieny pracovníků 

Voda B, CH, F - kontaminace vody 

- voda splňuje poţadavky na 

pitnou vodu, pravidelně 

prováděné odběry a vyšetření 

2. Skladování B, CH, F 

- rozmnoţení MO 

- nárůst přirozených 

toxických látek, mykotoxinů 

- škůdci 

- kontaminace nesourodými 

potravinami, z prostředí 

- dodrţování skladovacích 

podmínek, podmínek úchovy 

nespotřebovaných obsahů 

spotřebitelských balení 

- FIFO metoda, velká 

obrátkovost, minimální 

zásoby 

- vizuální kontroly skladů 

- dodrţování zásad 

neslučitelnosti některých 

kategorií potravin, zakrytí 

nebalených potravin 

- dodrţování sanitačního řádu 

3. Výdej 

potravin do 

výroby 

B, F 

- kontaminace z prostředí 

- zdroj kontaminace 

ostatních surovin 

- vymezené pracoviště 

- výdej na základě poţadavku 

v výroby – dle dokladu 

- dodrţování sanitačního řádu, 

hygieny pracovníků, 
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plynulosti výdeje a přesunu 

- pouţívání vhodných 

manipulačních nádob, přesun 

podle slučitelnosti 

4. Příprava surovin 

a) zelenina a ovoce 

hrubá 

příprava 
B, CH, F 

- kontaminace z prostředí, 

zařízení 

- kontaminace z prací vody 

- přítomnost neţádoucích 

látek, MO 

- dodrţování sanitačního řádu 

- oddělené pracoviště, 

plynulost výroby 

- odstraňování neţádoucích 

látek, důkladné očištění 

čistá příprava B, F 

- kontaminace ze zařízení, 

prostředí, náčiní, rukou 

pracovníků 

- zdroj kontaminace 

- dodrţování sanitačního 

plánu 

- osobní hygiena pracovníků 

- oddělené pracoviště, 

plynulost výroby 

zchlazení a 

úchova v 

chladu 

B, F 
- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 

- dodrţování skladovacích 

podmínek 

- dodrţování sanitačního řádu 

b) brambory 

hrubá 

příprava 
B, CH, F - kontaminované brambory 

- dostatečně provedená očista, 

pouţívání pitné vody, 

oddělené pracoviště, zamezení 

kříţové kontaminaci 

tepelná 

úprava 
B 

- přeţití vegetativních forem 

MO 

- dodrţování technologického 

postupu 

- senzorické posouzení 

provařenosti 

čistá příprava B 
- kříţová kontaminace 

- rozmnoţování MO 

- dodrţování technologického 

postupu, plynulosti výroby, 

osobní hygieny pracovníků 

zchlazení a 

úchova v 

chladu 

B 
- vyklíčení spor, rozmnoţení 

MO, kříţová kontaminace 

- urychlené vychlazení na 

poţadovanou teplotu 

- pouţívání čistých 

pracovních pomůcek, 

dodrţování osobní hygieny 

pracovníků 

krájení  B - kříţová kontaminace 

- pouţívání čistých 

pracovních pomůcek a ploch, 

dodrţování osobní hygieny 

pracovníků 

c) těstoviny, rýže, luštěniny 

 příprava B, CH, F 

- kontaminace ze zařízení, 

prostředí, náčiní, rukou 

pracovníků 

- rozmnoţení MO 

- přítomnost antinutričních 

látek při pouţití výluhu 

- mechanické nečistoty 

- dodrţování technologického 

postupu, hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

- pouţívání pitné vody 

tepelná B - přeţití vegetativních forem - dodrţování technologického 
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úprava MO 

- přítomnost antinutričních a 

toxických látek 

postupu 

- senzorické posouzení 

provařenosti 

scezení, 

propláchnutí 
B 

- kontaminace proplachovou 

vodou 
- pouţívání pitné vody 

zchlazení a 

úchova v 

chladu 

B 
- vyklíčení spor, rozmnoţení 

MO, kříţová kontaminace 

- urychlené vychlazení na 

poţadovanou teplotu 

 

d) sterilované suroviny 

otevírání 

obalů 
B, F 

- zbytky obalu, střepy, 

spony, kovové piliny 

- zdroj kontaminace 

pracovních ploch 

- vizuální kontrola, opatrnost 

při manipulaci 

- dodrţování sanitačního 

plánu, vymezené pracoviště 

vyklopení a 

scezení 
B, F 

- kontaminace z prostředí, 

pracovníků 

- dodrţování technologického 

postupu, plynulosti výroby, 

hygieny pracovníků, 

sanitačního řádu 

úchova v 

chladu 
B 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 

- dodrţování skladovacích 

podmínek, sanitačního řádu 

e) zmrazená zelenina 

vybalení do 

gastronádob 
B, F - kontaminace z gastronádob 

- vizuální kontrola 

gastronádoby před pouţitím 

- dodrţování sanitačního řádu 

rozmrazení B - rozmnoţení MO 

- dodrţování postupu pro 

rozmrazování, plynulost 

výroby 

tepelná 

úprava 
B - přeţití MO 

- dosaţení teploty vyšší neţ 

70° C 

zchlazení B - kontaminace, nárůst MO 
- zchlazení podle poţadavků 

vyhlášky 137/2004 Sb. 

f) nálevy 

dávkování 

surovin 
B, F - kontaminace z prostředí 

- pouţívání čistých 

pracovních pomůcek, 

dodrţování osobní hygieny 

pracovníků 

smíchání s 

vodou 
B, F 

- kontaminace vodou 

- kontaminace z prostředí 

- pouţívání pitné vody 

- pouţívání čistých 

pracovních pomůcek, 

dodrţování osobní hygieny 

pracovníků 

5.1 Příprava 

finálního 

salátu 

B, F 
- rozmnoţení MO 

- kříţová kontaminace 

- dodrţování plynulosti 

výroby 

- pouţívání čistých 

pracovních pomůcek, 

dodrţování osobní hygieny 

pracovníků 

5.2 Příprava 

obloţených 

mís 

B, F 
- rozmnoţení MO 

- kříţová kontaminace 

- dodrţování plynulosti 

výroby 

- pouţívání čistých 
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pracovních pomůcek, 

dodrţování osobní hygieny 

pracovníků 

6. Dochlazení 

a úchova v 

chladu 

B, F 
- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 

- dodrţování chladírenských 

podmínek 

- skladování v čistých 

chladících boxech na čistých 

manipulačních obalech 

7. Přesun na 

výdej 
B, F 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 

- urychlený přesun do 

chladícího boxu 

8. Výdej B, F 
- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 

- úchova při chladírenské 

teplotě během výdeje, čisté 

prostředí 

 

 

 

8.B   STANOVENÍ KRITICKÝCH BODŮ 

 

Krok Nebezpečí 

Je 

nebezpečí 

významné

? 

Zdůvodnění 

rozhodnutí o 

významnosti nebezpečí 

CP/CCP 

Příjem 

surovin 

- kontaminace MO 

- kontaminace chemickými 

látkami 

- kontaminace 

mechanickými nečistotami 

ne 

Suroviny jsou odebírány 

od spolehlivých 

dodavatelů a přebírány 

proškolený personálem, 

který kontroluje teplotu, 

dobu spotřeby a 

neporušenost obalů. 

ne 

Voda - kontaminace vody ne 

Voda je odebírána ze 

studny a splňuje 

poţadavky na pitnou 

vodu. Jsou prováděny 

pravidelné rozbory 

vody. 

ne 

Skladování 

rozmnoţení MO 

- škůdci 

- kontaminace z prostředí, 

z rizikových potravin 

- vznik rozkladných 

produktů, ţluknutí tuků 

ano 

Ve skladech je 

dodrţována metoda 

FIFO. Zásoby jsou 

udrţovány na minimální 

úrovni. Vizuální 

kontrola skladovaných 

surovin ale neprobíhá 

kaţdý den. 

CP 

Výdej 

surovin do 

výroby 

rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí, 

zařízení, náčiní, 

pracovníků 

- zdroj kontaminace 

ne 

- dodrţovány vyčleněné 

pracovní plochy 

- výdej prováděn zvlášť 

podle druhu suroviny 

ne 
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ostatních potravin, pokrmů 

Příprava 

surovin 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z náčiní, 

zařízení, pracovníků 

- kontaminace 

mechanickými nečistotami 

- přeţití vegetativních 

forem 

- tvorba toxických 

chemických látek 

- kontaminace vodou 

ne 

Jsou dodrţovány 

vyčleněné pracovní 

plochy, pravidelně je 

kontrolována úroveň 

osobní i provozní 

hygieny.  

ne 

Příprava 

finálního 

salátu 

- rozmnoţení MO 

- kříţová kontaminace 
ne 

Jsou dodrţovány 

vyčleněné pracovní 

plochy, pouţívají se 

čisté gastronádoby. 

Pravidelně je 

kontrolována úroveň 

osobní i provozní 

hygieny. 

ne 

Příprava 

obloţených 

mís 

- rozmnoţení MO 

- kříţová kontaminace 
ne 

Jsou dodrţovány 

vyčleněné pracovní 

plochy, pouţívají se 

čisté gastronádoby. 

Pravidelně je 

kontrolována úroveň 

osobní i provozní 

hygieny. 

ne 

Dochlazení 

a úchova 

v chladu 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 
ano 

Při nedodrţení 

poţadovaných teplot 

můţe dojít 

k nebezpečnému nárůstu 

MO, a tím k ohroţení 

zdravotní nezávadnosti 

pokrmů.  

CCP 

Přesun na 

výdej 

- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 
ne 

Pokrm je přesunut na 

odpovídající 

gastronádobu a ihned 

vydán. 

ne 

Výdej 
- rozmnoţení MO 

- kontaminace z prostředí 
ne 

Výdej se uskutečňuje 

ihned po připravení 

pokrmu k výdeji. 
ne 
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9.B   STANOVENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRITICKÝCH MEZÍ, 

         STANOVENÍ POSTUPŮ SLEDOVÁNÍ A NÁPRAVNÝCH 

         OPATŘENÍ 

 

Krok 
Sledovaný 

znak 

Kritické 

meze 

Postup 

sledování 

Frekvence 

sledování 

Nápravná 

opatření 

Dochlazení 

a úchova 

v chladu 

teplota vzduchu 

v chladícím 

boxu 

max. 

4° C 

měření teploty 

vzduchu 

v chladícím 

zařízení 

měření teploty 

na začátku 

kaţdé směny 

dochlazení 

výrobků, 

úprava teploty 

v chladícím 

boxu 

 

 

10.   OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMU 

 
 Výrobce je povinen zabezpečit kontrolním orgánům přístup do provozovny a 

k záznamům, které zachycují výsledky sledování, případy odchylek a provedená 

nápravná opatření, včetně rozhodnutí o likvidaci kontaminovaného výrobku.  

 Výrobce je povinen zajistit přístup k dokladům o zdravotní nezávadnosti finálních 

výrobků. 

 Výrobce zajišťuje ověřování metod sledování v kritických bodech. 

 Při jakékoliv změně technologického postupu bude systém HACCP upraven dle 

potřeby. 

 

Ověřovací postupy 

Pověřená osoba uvedená v dokumentu „Určení osob odpovědných za sledování CCP“ 

ověřuje, zda plán systému kritických bodů účinně ovládá významná nebezpečí a zda je tento 

plán dodrţován. Jsou přezkoumávány jednotlivé prvky plánu, analýza nebezpečí, určení 

sledovaných znaků, metody a četnost sledování, hodnoty kritických mezí a nápravná opatření. 

Je prováděno ověřování funkce systému kritických bodů. 

Ověřování probíhá průběţně a při zjištění nesouladu se zavedenou dokumentací 

kritických bodů je učiněn zápis do kontrolního listu ke konkrétnímu kritickému bodu. 

Kontrolní list je součástí tohoto dokumentu.  

Ověřování funkce systému se provádí vţdy jednou za tři měsíce na provozních 

poradách týmem HACCP. Obsahem porady je hodnocení provozní dokumentace systému 



  Příloha č. 6 

 20 

HACCP – jednotlivé záznamové listy, CCP, záznamy o reklamacích, jsou také hodnoceny 

případné neshody, nápravná opatření, termíny odstranění závad a odpovědnost osob za plnění 

nápravných opatření.  

 

Vnitřní audit 

Za předpokladu, ţe nedojde ke změně technologického postupu výroby, změně 

sortimentu či nebudou existovat ţádné dokumenty o moţném narušení zdravotní nezávadnosti 

výrobků bude vnitřní audit prováděn 1x ročně. V opačném případě bude funkce sytému 

kritických bodů ověřena auditem vţdy po zavedení některé z výše uvedených změn, při 

podezření nebo prokázání zdravotní závadnosti výrobku nebo při zjištění závaţných 

nedostatků v rámci kontroly státního dozoru.  

Zápis z vnitřního auditu je součástí firemní dokumentace systému. 

 

 

11.   ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 
Úvodní školení před zavedením systému HACCP zajistil a provedl vedoucí 

provozovny Karel Myslikovjan. Obsahem úvodního školení bylo seznámení personálu se 

zaváděným systémem kritických bodů, záznam o průběhu tohoto školení se nachází v příloze 

příručky HACCP. 

Školení pracovníků je prováděno dvakrát ročně vţdy v květnu a říjnu tedy před 

zahájením a po ukončení hlavní sezony. O obsahu a průběhu školení jsou vedeny písemné 

záznamy, jeţ jsou součástí dokumentace systému HACCP „Evidence školení zaměstnanců“. 

 

 

12.   ZAVEDENÍ DOKUMENTACE A VEDENÍ ZÁZNAMŮ 

 
Dokumentace, která je součástí systému HACCP zahrnuje: 

1. Příručka HACCP 

2. Provozní a sanitační řád 

3. Havarijní řád 

4. Seznam dodavatelů 

5. Určení osob odpovědných za sledování CCP 

6. Formulář pro sledování CCP 

7. Evidence školení zaměstnanců
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                                                       Kaseka plus, s.r.o. 

 Čeladná 673, 739 12 Čeladná 

 Provozovna Areál Na Mlýně 

  

 

Provozní, hygienický a sanitační řád 

  

 

Provozovatel:                                         KASEKA PLUS, S.R.O. 

Orgán ochrany veřejného zdraví:       Krajská hygienická stanice 

Platnost od:                                            1.4.2011 

 

Jednotný řád byl vypracován v souladu se zněním zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby 

a o zásadách hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. 

 

1.   Provozní údaje 

 

Název a adresa provozovny:    Areál Na Mlýně, Kozlovice 130, okr. Frýdek-Místek,  

                                                  PSČ 739 47 

Charakter provozovny:             Stravovací zařízení 

Objednatel řízení:                     Komerce 

Vedoucí provozovny:               Karel Myslikovjan 

 Struktura provozu:                   Nákup surovin, výroba a prodej pokrmů 

Nabytí zboţí, výrobků:             Na základě řádných dokladů od dodavatelů 

Časové rozlišení provozu:         Průběţně od 10 do 22 hod. 
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Provozní řád 

  

Prodejní doba:                     od 10 hod. do 22 hod. včetně sobot a nedělí 

  

Pers. obsazení :                     do 8 osob 

 

Rozsah nabídky :                 Odpovídá smluvním závazkům, nabídce zboţí, 

                                               technickým a hygienickým podmínkám provozu 

Systém prodeje :                  obsluţný 

  

Nakládání s odpady: 

 směsný komunální odpad – vývoz popeláři 

 organický odpad –  smlouva o prodeji zbytků   

  

Správná hygienická a výrobní praxe se řídí: Obecně závaznými předpisy, zejména : 

zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 

vyhláškou č. 137/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických

poţadavcích na stravovací  sluţby a o zásadách osobní provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných 

nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 
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Sanitační plán 

 

1. Úklid a běţná ochranná dezinfekce 

 

 Úklid všech pracovišť, prostor, strojního vybavení a dopravních prostředků se provádí 

průběţně za pouţití mycích, případně desinfekčních prostředků podle povahy 

technologického procesu s cílem předcházet a zamezit vzniku otrav z pokrmů, 

infekčním onemocněním a výskytu neţádoucí fauny. 

 

 Smí být pouţito jen přípravků schválených pro potravinářské účely a to v nezbytné 

koncentraci a za podmínek stanovených výrobcem.  

 

 Ke všem druhům pouţívaných mycích a desinfekčních prostředků musí být k dispozici 

“bezpečnostní listy“ s jejichţ obsahem byli zaměstnanci prokazatelně seznámeni. 

 

 Je zakázáno přelévat mycí a desinfekční prostředky nebo jejich roztoky do obalů-lahví 

od potravinářského zboţí. 

 

 Při práci s mycími a desinfekčními prostředky je nezbytné pouţívat výrobcem 

stanovených ochranných pracovních prostředků a pomůcek. 

 

 Po celou provozní dobu musí být zajištěn přívod teplé pitné vody, která má v místě 

odběru teplotu nejméně +45
o
C. 

 

 Úklidové pomůcky určené k hrubému úklidu musí být odlišné (barevně) a odděleně 

uloţeny od pomůcek uţívaných na čištění pracovních ploch a zařízení přicházející do 

přímého styku s potravinami. 

  

2. Speciální ochranná desinfekce, dezinsekce, deratizace (dále jen DDD) 

 

 Tyto úkony jsou zásadně prováděny pouze smluvními osobami, nebo firmami odborně 
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způsobilými pro tuto činnost. 

 

 O provedení DDD jsou na provozovně vedeny záznamy ve vázaném sešitu  

s uvedením: data, druhu úkonu, pouţitých prostředcích, počtu návnad, názvu 

a IČO provádějícího subjektu. 

 

 Místa, kde byly návnady poloţeny jsou viditelně označena pořadovým číslem. 

 

 

3.      Druhy úklidu 

 a)  průběţný: zajišťován zaměstnanci jednotlivých pracovních úseků po skončení činnosti 

 b)  periodický: zajišťován podle rozpisu pro delší časový úsek 

 c)  velký: minimálně jedenkrát za pololetí po skončení stravování, vhodné spojit se speciální  

ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací 

 d)  mimořádný: například při podezření na výskyt přenosného onemocnění 

 e)  roční údrţba: v období sdruţeného volna – bílení, malování 

  

 4. Časový plán úklidu (mytí) osahuje : 

 

Místo                                                        inventář                                  odpovědný pracovník 

Výrobní prostory                            technologie, vybavení                             kuchař 

Skladové prostory                                    regály                                             kuchař 

Stravovací prostory                             stoly, podlaha     číšník 

 

Technické a výrobní prostory 

průběţný a denní úklid: 

mytí nejméně jedenkrát denně, případně průběţně po pouţití, znečištění: podlahové plochy, 

pracovní plochy, obklady, dvéře, zásuvky a skříňky pracovních stolů, technologické pomůcky 

a vybavení, pouţité náčiní, sociální a hygienická zařízení, manipulační prostory, 

vitríny, lednice a chladící zařízení, odpadové nádoby vč. desinfekce 
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periodický úklid: 

2x týdně         zařízení pokladny a málo pouţívané technologie 

1x týdně         parapety, celkově obklady stěn, lednice vč. odmraţení,  

úklid pod běţně neodstavovaným zařízením 

1x za dva        celkový úklid regálů, skladovacích prostor 

týdny              vč. desinfekce 

 

velký a mimořádný úklid zahrnuje prvky výše popsaných činností 

  

5. Provádění dezinfekce 

 

Základní prostředek                           ředění                         expozice                     znak 

Chloramin B                           dle návodu      0,5%               2 min.                         Chx 

Chloramin B                           dtto                 2,0%               30 min.                       Ch 2 

Chloramin B                           dtto                 5,0%               30 min.                       Ch 5 

Savo                                        dtto                 2,0%               2 min.                         SA 

 

Dezinfikovaná místa                        cyklus                         znak               odpovědnost 

 WC                                                    denně                          Ch 2 

podlahy, dlaţdice, kliky dveří,           denně                          Ch 5 

sklad odpadu a odpadové nádoby 

kanálky                                              po dokončení práce     Ch 5 

pracovní náčiní po pouţití                                                      SA 

náčiní ruční a strojní 

přípravny, pracovní plochy                denně                           SA 
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Všechna umyvadla v provozovně jsou opatřena dávkovači s mýdlem a dezinfekcí, je 

pouţíváno jednorázových ručníků. 

Řád musí být k dispozici k běţnému nahlédnutí.  

Jednotlivé druhy úklidu zajišťuje pracovník pověřený vedoucím provozovny. 

Garantem za dodrţování správné hygienické a výrobní praxe je vedoucí provozovny. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zpracovala vedoucí provozovny: ………………………… 

Dne: ……………………………                                   Podpis:….. …………………………… 
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Určení osob odpovědných za sledování CCP 

 

 
Níţe uvedené odpovědné osoby mají povinnost kaţdodenně kontrolovat teplotu 

jednotlivých pokrmů a zapisovat je do příslušného formuláře „Monitoring chlazení a mraţení 

potraviny“.  

Odpovědné osoby dále ručí za dodrţování  stanovených nápravných opatření 

v kaţdém kritickém bodě systému HACCP zavedeného v provozovně.  

 

 

Odpovědné osoby: 

 

Jméno Funkce Datum Podpis 

 Kuchař 1   

 Kuchař 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdil: …………………………………………. 

      Karel Myslikovjan 

           provozovatel 
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Evidence školení zaměstnanců 

 
Datum konání školení: ………………………………………………. 

Vedoucí školení: ………………………………………………. 

Zapisovatel: ………………………………………………. 

Předmět školení: ………………………………………………. 

Obsah školení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zúčastněné osoby: 

Jméno a příjmení Funkce Podpis 

   

   

   

   

   

   

 


