
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2001 

 



 
 

Příloha č. 2: Akční plán  - zavedení systému na principech HACCP 
 
 
 

Body  Popis činnosti Termíny plnění Stav 

1. Jmenování a proškolení týmu HACCP   do IX/2008 
Splněno 

 
 2. Zpracování popisů výrobků, vývojového diagramu výrobního procesu do XII/2008 Splněno 

3. Zpracování analýzy nebezpečí do XII/2008 
Splněno 

 

4. Identifikace CCP (kritických kontrolních bodů) a stanovení krtických limitů  do I/2009 
Splněno 

 

5. 
Stanovení a zavedení monitorovacích postupů,včetně proškolení 

pracovníků do I/2009 
Splněno 

 

6. Stanovení nápravných opatření a ověřovacích postupů do II/2009 
Splněno 

 

7. Zpracování dokumentace plánu HACCP do III//2009 
Splněno 

 

8.  Interní audit systému HACCP pro plasty do IV/2009 
Splněno 

 
 
 
 
 
Vypracovala: M. Hájková, dne 22.4. 2009



 
Příloha č. 3: Zápis z porady členů HACCP týmu 
 

Zápis z porady členů HACCP týmu- porada č. 3 
 

D. konání: 14 .1. 2009 

 

Přítomní členové: Hájková Marcela, Jakubčík Radim, Uher Bronislav, Kolbl 

Tomáš,Knotek Ivo 

                             

Nepřítomen:  

 

Místo konání: kancelář ÚŘJ 

 

Projednávané oblasti: 
 

1/ diskuze-identifikování nebezpečí ( fyzikální, chemické, biologické)- pracoviště 

tisk,( všichni), stanovení ovládacího opatření pro tyto 2 oblasti, stanovení FMEA-  

 četnost výskytu, závažnost, detekce, posouzení, zda jde o kritický bod, všichni-

identifikace nebezpečí k pracovišti úpravna- nedodány zatím další podklady 

2/ nakoupení  a výměna kovových ložisek  za nerezová ložiska, zakoupení 

antikorozní přísady a bylo otestováno 

3/ do příští schůzky identifikace nebezpečí pro pracoviště  úpravna, včetně stanovení 

 ovládacího opatření, stanovení FMEA a identifikace kritických bodů  zamyslí se nad  

tím všichni a doplníme 

4/ vše jsem již zapracovala do dokumentace 

 
 

Vypracovala: M.Hájková 

14.1. 2009 

 
 
 



 
Příloha č. 4: Zavedení systému HACCP do firemní dokumentace 

 
 

 CUTISIN, s. r. o. Plán 
Správce: Účinnost: Číslo:  Verze:  

Eva Šebestová/CZ/Devro-Casings 28. 4. 2009 QP 308 8003 1 
 

Autor:  Marcela Hajkova
Název dokumentu:  Orientace:   

Systém založený na principech HACCP- plastová střeva 
 

 
 

Rozsah plánu HACCP 

Tento plán pokrývá:výrobu plastových salámových a párkových střev v závodě Slavkov 
od příjmu vstupních materiálů- granulátů, výrobní procesy až po balení a expedici 
výrobků k zákazníkům z hlediska posouzení a prevence biologického, chemického a 
fyzikálního nebezpečí. 

 
Systém založený na principech  HACCP - plastová střeva 
 

 
 
Tým HACCP: Tímto dokumentem je jmenován tým HACCP, který může být 

změněn/rozšířen v případě potřeby. Tým HACCP je odpovědný za 
zavedení a udržování systému HACCP. 

 
 Jméno Oblast působnosti / 

znalostí 
Funkce  

Vedoucí:  Ivo Jablonický strategická rozhodnutí vedení Ředitel závodu Slavkov 
Členové: Bronislav Uher technologie Technolog  výroby 
 Radim 

Jakubčík 
technologie Technolog tisku 

HACCP 
koordinátor 

Marcela 
Hájková 

mikrobiologie, hygiena a 
sanitace, vodní hospodářství 

Vedoucí kvality, ekolog závodu 
Slavkov 

 Tomáš Tryzna legislativní požadavky Referent pro správní záležitosti 
 Tomáš Kolbl vývoj nových výrobků a 

zařízení; 
nové suroviny 
 

Procesní inženýr 

 Ivo Knotek hygiena a sanitace Samostatný technický 
pracovník 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.1. Popis produktu 
 
 

Druh výrobku: 
PLASTOVÉ SALÁMOVÉ A PÁRKOVÉ STŘEVO (výrobek určený pro styk s 
potravinou) 

Obchodní 
jméno: 

viz. Specifikace výrobku CUTISIN, s.r.o. 

Výrobce: 
Cutisin, s.r.o. 

Místo výroby: 
Slavkov 

Cílový trh: 
Masný  průmysl - ( celý svět ) 

Popis produktu: 
Plastové salámové a párkové střevo vyrobené z granulátů na bázi PA/ PE dle 
"Celkového sortimentu výrobků" - QP 908 2035 a jednotlivých  
"Specifikací výrobků Cutisin,s.r.o.". 

Způsob použití: viz "Specifikace výrobků Cutisin,s.r.o.". 

Balení: 
Role, roubíky, vázané přířezy balené v PE folii a v kartonech. 

Označení:  Karton: Číslo kartonu, popis výrobku (typ a průměr střeva), číslo položky, 

čárový kód, datum výroby, množství. Označení symbolem:   
Role: Identifikační číslo, počet metrů v roli.  

Skladování: viz "Specifikace výrobků Cutisin,s.r.o.". 

Způsob 
distribuce: 

Pomocí obchodních zastoupení.   

Způsob dopravy:
Střeva je nutné převážet a skladovat tak, aby nemohlo dojít k mechanickému 
nebo chemickému poškození. 

Seznam surovin: QP 308 2002 Specifikace základního materiálu, 
QP 308 2003 Specifikace pomocného materiálu 

 
 

2.2 Identifikace zamýšleného použití  

Tato identifikace je uvedena v dokumentech - "Specifikace výrobků 
Cutisin,s.r.o.". 

Předpokládaný okruh spotřebitelů: Zpracovatelé masa a masných výrobků. 

 

 
2.3 Popis výrobního procesu  

            
 
 
 
2.4 Potvrzení vývojového diagramu na pracovišti 
 

 Tým HACCP ověřil za provozu vývojový diagram při zpracovávání analýzy rizik. 
Tento diagram je průběžně ověřován a upravován v souvislosti se změnami tak, 
aby odpovídal skutečnosti. Záznamy o potvrzení diagramu budou v zápisech ze 
schůzky týmu HACCP. 



2.5 Seznam všech biologických, chemických nebo fyzikálních rizik a jejich 
ovládacích opatření 

 viz příloha  Principy HACCP_Slavkov.xls -  list "Analýza nebezpečí" . 

 

 
 

3. Identifikace kritických kontrolních bodů  

 Při analýze nebezpečí a hodnocení kritických kontrolních bodů nebyly 
vyhodnoceny CCP. 

 

4. Validace systému založeného na principech HACCP   

Validace: Externí laboratorní rozbory hotových výrobků viz "Externí 
laboratorní rozbory" 

Záznam: v databázi Systém HACCP 

Interní audit systému HACCP - dle směrnice "Interní audity" 

Záznam: v databázi AUDITY  

Výstupy z reklamací viz směrnice "Řešení stížností a reklamací 
zákazníků" 

Záznam: v zápisu z jednání týmu HACCP 

 

5. Stanovení dokumentů a záznamů k validaci funkčnosti systému 

Viz.  excel HACCP 

Zápisy z týmu HACCP budou umítěny na S: kvalita: laborator: principy 
HACCP 

DB Potravinářksá bezpečnost, BP a EMS 
 

              


	Zápis z porady členů HACCP týmu- porada č. 3 

