
 





 
 



Anotace:  

 

Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí systému HACCP jako vhodného způsobu 

řešení vzniklé reklamace. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy 

současného stavu ve firmě Cutisin s.r.o. Projektová část obsahuje analýzu nebezpečí 

jednotlivých článků výrobního procesu, kritické body ve výrobě, preventivní a nápravná 

opatření. 

 

Annotation: 

 

This master´s thesis is focused on the proposition of system HACCP  as appropriate 

solution incurred complaint. I start from the theoretical bases and from analysis of the 

current state in the company Cutisin s.r.o. The particular part is included hazard analysis 

of single step of the process plan, critical control points in production, precautionary 

measures and corrective action. 
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1. ÚVOD 

 

V současném globálním světě se neustále zvyšuje úroveň, šíře a diferencovanost 

nabídky výrobků a služeb, a proto orientace zákazníků- spotřebitelů na tomto poli je 

neustále obtížnější. Své hrají kvalita výrobků a služeb, jejich specifické vlastnosti, cena, 

nabídka v prodejnách včetně jejich alternativních forem, pohotovost této nabídky, 

vyškolený a ochotný personál, doprovodné služby, servis jako takový a mnoho dalších 

faktorů. To vše znamená problém i pro výrobce a prodejce. Musí čelit široké 

konkurenci. Ztratit  přízeň zákazníka je velmi snadné, znovu ji získat trvá dlouho a 

vyžaduje mnoho snahy a finančních prostředků. Posláním každé organizace je 

poskytovat svým zákazníkům vysoce kvalitní produkty- výrobky a služby, a to při 

paralelním plnění i požadavků na životní prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost občanů 

a svých zaměstnanců. Tyto všechny aspekty musí být brány v úvahu již od počátku, 

v němž se rodí budoucí koncepce produktu, podmínky jeho výroby i poskytování. 

Orientace na zákazníka je dnes strategickou vizí všech progresivních firem. Jestli chce 

být firma na trhu úspěšná, měla by správně identifikovat požadavky a očekávání svých 

zákazníků, sledovat a ovlivňovat míry jejich spokojenosti a tomu přizpůsobit i systém 

managementu kvality.Většina zákazníků ( v soukromém i veřejném sektoru) hledá 

záruky, že nabízený výrobek či služba splňuje jejich očekávání a chce mít o tom nějaký 

důkaz. Jedním z cílů zavedení systému managementu kvality je splnit i  takovéto 

požadavky. Zlepšování celkového řízení organizace, s tím spojené zvyšování 

výkonnosti a produktivity firmy, vybudování firemní kultury, snižování nákladů na 

nekvalitu, výraznější soustředění se na vlastní cíle i na očekávání zákazníka, dosažení a 

udržení úrovně kvality dodávaného výrobku, který splní požadavky zákazníka, 

představuje systém managementu. Firmy by se proto měly snažit při svém 

konkurenčním střetu a neustálým soupeřením vyrábět zboží co nejvyšší kvality. 

Proměnlivost jakosti výrobků a analýza zdrojů variability je problém řešený zejména 

v souvislosti se zvyšováním jakosti výrobků. Abychom mohli zvyšovat jakost výrobků, 

musíme znát příčiny toho, proč se u výrobků vyskytují odchylky od ideálního stavu. 

Jakmile firma zjistí příčiny, je třeba je neprodleně řešit. Diplomovou práci na  téma  

„ Jakost v podniku „ jsem si zvolila z důvodu, protože se denně ve své pracovní činnosti 

setkávám se vznikajícími problémy, ať už při  řešení reklamací zákazníků nebo ve 
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výrobě. Podtéma  „Zavedení účinného systému HACCP ve firmě Cutisin s.r.o.“ 

vyplynulo z jedné z reklamací od zákazníků. Tento systém  se mi jevil jako 

nejvhodnější pro řešení vzniklého problému. Kromě všech možných vstupních, 

mezioperačních či výstupních kontrol ve výrobním procesu se mi zdálo vhodné mít  

nastíněná kritická místa ve výrobě. Pokud- li se tato místa vyskytují, musí být pro každé 

takové místo stanoveny znaky a hodnoty kritických mezí, monitorováno a musí být 

vypracován systém nápravných opatření. Jelikož systém HACCP je nutností pouze 

v potravinářských provozech, firma Cutisin s.r.o. pro výrobu plastových střívek, stejně 

tak kolagenních nejedlých střívek, které jsou pouze v kontaktu s potravinou, 

nepokládala to za důležité ve svých aktivitách. Jelikož v poslední třetině minulého roku 

zákazník reklamoval u jednoho typu výrobku zvýšený výskyt mezofilních aerobních 

mikroorganismů, je třeba znovu prověřit celý výrobní proces a hledat příčiny vzniku 

problému. Než se budu problematikou zabývat podrobněji, dovolte mi abych představila 

naši firmu. ( zdroj: vlastní) 

 

 

1. 1. Krátce z historie společnosti 

 

Společnost Cutisin zahájila svoji činnost původně v malém městečku v podkrkonoší, 

Kořenově,  roku 1933. V roce 1953 získala světové prvenství v zahájení výroby jedlých 

kolagenních střev pro masné výrobky. Z důvodu velkého odbytu výrobků byl v roce 

1963 nově vybudován závod v Jilemnici, taktéž na okraji Krkonoš.  Roku 1992 vstoupil 

do společnosti Cutisin kapitálový zahraniční partner- firma Teepak, se sídlem v USA. 

Za další 2 roky vzniká další provoz ve Slavkově u Brna. V roce 1996 došlo ke změně 

zahraničního vlastníka-  nadnárodní společnosti Devro, se sídlem ve Velké Británii- 

Cutisin se stává akciovou společností, kterou setrvává dalších 8 let. V roce 2004 

přechází na společnost s ručením omezením, současně v tomto roce je zahájena 

výstavba zcela nové výrobní haly v Jilemnici. Slavnostní otevření nového provozu bylo 

6.12. 2006. ( zdroj: 11) 
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1. 2. Postavení společnosti 

Cutisin, s.r.o. je právním nástupcem Cutisinu, a.s. Zakladatelem společnosti je Devro 

B.V., se sídlem ve Westblaak 89, 3012 KG Rotterdam, P.O. Box 25 121, 3001 HC 

Rotterdam, Nizozemí. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský 

soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19560.  

Cutisin s.r.o. je po řadu let tradičním výrobcem a dodavatelem širokého sortimentu 

obalů na masné, drůbeží a mlékárenské výrobky. V současné době je nejvšestrannějším 

dodavatelem obalů s velkou výrobní a úpravárenskou kapacitou v České republice, je 

součástí nadnárodní společnosti Devro. Oba závody, Jilemnice i Slavkov u Brna, jsou 

držiteli certifikátů ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 vydaných firmou Lloyd´s Register 

Quality Assurance Limited. ( zdroj: 12) 

 

1. 3. Předmět podnikání společnosti 

 

Předmětem podnikání je výroba plastových výrobků a pryžových výrobků, 

velkoobchod, specializovaný maloobchod, výroba strojů a zařízení pro určitá 

hospodářská odvětví, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd, činnost technických poradců v oblasti strojírenství, chemie, 

potravinářství, výroby umělých střev - obalů, úpravy kolagenu, nakládání s odpady 

(vyjma nebezpečných), podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, řeznictví 

a uzenářství, ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, 

provozování vodovodů a kanalizací.Tento předmět podnikání je v souladu s výpisem z 

obchodního rejstříku. Závod Slavkov u Brna je zaměřen na výrobu plastových střívek 

na párky nebo především měkké salámy, játrovky, sýrové výrobky, dále se zde vyrábějí 

nejedlá kolagenní střívka. Vlastní výrobní proces probíhá na 3 provozech: extruze 

plastů, potisk střev, úpravna ( na tomto oddělení se upravují vyrobené role z extruzní 

linky na požadované úpravy dle přání zákazníka- řásněné roubíky, vázané přířezy, 

svazky, šité tvary. ( zdroj: 12)  
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1. 4. Klíčové výrobky závodu Slavkov u Brna 

 

RALEX S- biaxiálně orientované nejedlé, smrštitelné, snadno loupatelné plastové střevo 

pro masné výrobky. Je určeno pro masné výrobky tepelně opracované vařením ve vodě 

nebo v páře. Vyrábí se v různých průměrech a barevných odstínech. Tento sortiment se 

prodává na potištěných nebo nepotištěných rolích, v řásněných roubících, vázaných 

přířezech. 

 
MINIRALEN- biaxiálně orientované smrštitelné plastové střevo, určené zejména pro 

vařené masné výrobky. Vyrábí se v několika kalibrech, ve 3 barevných odstínech, je 

dodáván v nařasené formě v roubících a připraven ihned k použití bez namáčení. Na 

přání zákazníka může být jednobarevně potištěn. 

 

NILEN- je vyrobený z nízkotlakého polyethylenu, jsou určeny pro vařené masné 

výrobky, např. na tlačenky nebo  na krmivo pro zvířata.  

 

SPR- salámové kolagenní střívko vyráběné z vytříděné kvalitní štípenkové klihovky 

určené pro výrobky tepelně opracované uzením a následným dovařením v páře. Jsou 

vhodné pro automatické narážení a klipsování, ale rovněž pro ruční narážení ve 

vázaných přířezech, vyrábí se v barvě přírodní a mahagon. 

 

O14- je salámové kolagenní střívko vyrobené z kvalitní vytříděné štípenkové klihovky 

určené pro trvanlivé výrobky za studena zrající. Střeva jsou určena pro masné výrobky 

opracované uzením a sušením. ( zdroj: 11) 
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  Obrázek č. 1 : Schéma výrobního procesu ( zdroj: vlastní) 

 

1. 5. SWOT analýza 

 

Společnost Cutisin ve svém rozhodování kombinuje strategii diferenciace produktu a 

strategii tržní orientace. Podnik rozvíjí ty silné stránky, které mu umožní získat v oblasti 

širokého spektra a dokonalejších modifikacích výrobků konkurenční výhodu, při prodeji 

neusiluje přitom o ovládnutí celého trhu, ale je zaměřen na několik dílčím segmentů a 

přitom se snaží co nejlépe rozpoznat potřeby těchto segmentů a chce získat vedoucí 

postavení v určité oblasti zájmu zákazníků. ( zdroj: 14) 
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1. 5. 1. Silné a slabé stránky společnosti komplexně 

Přednosti: 

- součást nadnárodní společnosti Devro 

- široký výrobní program 

- velký objem exportu- tuzemsko, zahraničí 

- dobré jméno 

 Slabiny: 

- z důvody čím dál větší poptávky, občas dochází k nevykrytí zakázek ( nutno 

investovat 

do dalšího strojového vybavení) 

- váznoucí cash flow 

- nespolehliví dodavatelé 

- nedostatek kvalifikované pracovní síly 

   Příležitosti: 

- získání nových levnějších a spolehlivých dodavatelů 

 Hrozby: 

- levnější výrobky konkurenčních českých výrobců střev nebo zemí z východní Asie 

- špionáž technologie ( přetahování zaměstnanců do konkurenčního prostředí- 

souvisí s  

                                          s únikem informací, patenty) 

 

1. 5. 2. Silné a slabé stránky organizace prodeje 

Přednosti: 

- distribuční síť po celém světě 

- dlouholeté zkušenosti 

Slabiny: 

-    dlouhé dodací lhůty 

Příležitosti: 

- přetáhnout zákazníky od konkurence 

- zlepšení propagace 

- zvýšení přímého prodeje zvýšením výrobní kapacity o jednu tažebnu ( nový 

kapitálový projekt- koupě další řásničky, extruzní linky pro plasty), též dojde ke 
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zvýšení výrobní kapacity pro stále profitovou komoditu typu výrobku miniralen- 

párkové plastové střívko 

- zvýšení přímého prodeje 

Hrozby: 

- útočná marketingová strategie konkurence 

 

1. 5. 3. Silné a slabé stránky organizace pro výrobek 

Přednosti: 

- široký výrobní program 

- vývoj nových vlastností u výrobků, zajišťující lepší zpracování masokombinátů 

při narážení masového díla 

Slabiny: 

- operační řešení poruchovosti strojů v situaci vzniku problému 

Příležitosti: 

- vývoj nadstandardních variant strategie výrobků 

Hrozby: 

- levnější konkurenční výrobky ze zahraničí 

- špionáž technologií ( přetahování zaměstnanců do konkurenčního prostředí- 

souvisí s únikem informací, patenty) ( zdroj: 14)  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A CÍLE 

PRÁCE 

 

2. 1. Vymezení  problému 

 

V říjnu loňského roku zákazník ze Srbka reklamoval, že výrobek- plastové střívko typu 

Miniralen obsahuje vysoký počet mezofilních mikroorganismů. Zákazník reklamoval 

celou dodávku- 250 000 mt, což představovalo pro firmu částku kolem 230 000 Kč.  

Největší prodejní potenciál v rámci mezinárodního exportu společnost Cutisin s.r.o. 

v plastových střívkách udržuje právě se Srbskem. Především jde o výrobky typu Ralex 

S nebo Miniralen. Z celkového prodeje výrobku typu Ralex S za 57 300 287 Kč a 

Miniralenu za 40 385 398 Kč, bylo do Srbska prodáno plastových střívek Ralex S za 

téměř 18 000 000 Kč a párkových střívek Miniralen za 20 000 000 Kč, na dalším místě 

v žebříčku je Rusko, které si drží první místo pro export kolagenních střívek. ( zdroj: 

vlastní)  

 

2. 1. 1. Popis současného stavu 

 

Společnost Cutisin s.r.o. v oblasti managementu jakosti se opírá o koncepci na bázi 

norem ISO 9000: 2001. Je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 

vydaných firmou Lloyd´s Register Quality Assurance Limited od roce 1996, u normy 

ISO 14001:2004 od roku 2004. Výhodou těchto procesních přístupů je nepřetržité řízení 

vazeb mezi jednotlivými procesy v systému procesů, jakož i jejich kombinování.  

( zdroj: vlastní) 

Na všechny procesy lze  aplikovat metodologii PDCA: 

 

Plánuj stanov cíle a procesy a produkty ve vztahu k politice a cílům 
Dělej upravuj procesy 
Kontroluj monitoruj a měř procesy ve vztahu k politice a cílům 
Jednej prováděj opatření pro neustále zlepšování výkonnosti procesu 
 

Tabulka č. 1: Metodologie PDCA ( zdroj: 14) 
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Především úloha vrcholového managementu plní v systémech jakosti nezastupitelné 

místo. Jak se totiž k jakosti staví vrcholové vedení organizace, tak se k ní chovají 

všichni ostatní. Společnost Cutisin je tvořena těmito formálními organizačními 

strukturami managementu jakosti: 1/ představitelem vedení ( jde o člena vrcholového 

managementu, jehož funkce je koordinační, odpovídá za budování, udržování a rozvoj 

systému jakosti), 2/ podniková rada jakosti ( jde o poradní orgán vrcholového vedení 

pro otázky jakosti, zabývá se projednáváním  nejrůznějších doporučení, zpráv o jakosti, 

prosazování nových  trendů managementu jakosti do podnikového prostředí, koná se 2x 

ročně), 3/ útvar řízení jakosti ( zřízené útvary v závodech Slavkov u Brna a Kořenov, 

v hlavním závodě Jilemnice je to oddělení řízení jakosti- jejich náplní je rozbor příčiny 

neshod, ověřování shody, spolupráce s výrobním oddělení na řešení nápravných a 

preventivních opatřeních, aplikace nejrůznějších metod a nástrojů managementu jakosti, 

zlepšování jakosti). Vrcholové vedení organizace se musí po všech stránkách postarat o 

to, aby podnikový systém jakosti byl funkční. ( zdroj: 14) 

 

 

 Neustálé zlepšování systému managementu jakosti 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 vstup 
 
 

Realizace 
produktu 

Řízení 
zdrojů 

Odpovědnost 
vedení 

Měření, 
analýza a 
zlepšování 

 
VÝSTUP 
 
 
Spokojenost 
zákazníka 

 
VSTUP 
 
 
Požadavky 
zákazníka 

 
Obrázek č. 2: Procesní model systému managementu jakosti ve společnosti Cutisin  

                     ( zdroj:14) 
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2. 1. 2. Klady a nedostatky současného systému managementu jakosti 

 

Procesní přístup systému jakosti má firma celkem dobře vedený, od procesu realizace 

produktu ( zahrnujíc prakticky všechny dílčí procesy- od marketingového průzkumu až 

po poskytování servisu ). Firma na konci výrobního procesu měří spokojenost 

zákazníků, neustále podrobuje neustálým analýzám. V případě jakékoliv reklamace, 

stížnosti, i vlastního výrobního problému, se snaží udělat maximum, aby se již příště 

neopakovalo.Asi 2 x ročně je účinnost systému managementu jakosti, která se opírá o 

ISO 9000, ověřována interními auditory, je překontrolován každý proces a vedoucímu 

příslušného oddělení jsou mnohdy i doporučeny náměty ke zlepšení. Audit probíhá 

formou kladení otázek s volnou diskuzí, kde má auditovaný možnosti sám se vyjádřit, 

co by na svém oddělení mohl zlepšit. Touto formou má možnost se auditovaný prosadit 

k někdy až odkloněným názorům některých členů vrcholového managementu, což stále 

v některých případech u organizací pokulhává. 

Jelikož jsou normy ISO 9000 pouze minimum možného, je třeba apelovat na všechny 

nejen vedoucí pracovníky, aby se systém dále rozvíjel, neboť s každou novou 

technologií, výrobkem, či zakoupení nového stroje,  je často pozapomínáno, že se 

leccos změnilo byť to může mít i spojitost s řízením systému managementu jakosti. 

Tady vidím trošku problém v komunikaci a informovanosti. Dále by firma měla mít 

vytipovaná možná kritická místa ve výrobním procesu. S každou změnou v pracovním 

procesu přehodnocovat a analyzovat nebezpečí. Jelikož to nevyplývalo legislativně, 

firma nijak zvlášť dopodrobna neřešila. Tento nedostatek souvisí s neustálým vývojem 

nejrůznějších olejových,  loupatelných či emulzí umožňující zauzení při operaci řásnění 

plastových střívek, které se v minulosti do střívek nepřidávaly. Firma měla vypracovaný 

systém sanitace, který dodržovala. O výsledky rozborů se starala externí či interní 

laboratoř. Dalším nedostatkem například vidím při zavádění nového výrobku, 

odmítavost našich zákazníků vyzkoušet průběh narážky našimi vyškolenými servisními 

techniky. Ač máme vlastní zkušebnu masné výroby, která je vybavena asi dvěma typy 

narážkových strojů, zákazníci mnohdy mají úplně odlišné zařízení. Naši zákazníci 

mnohdy nepustí naše odborné pracovníky do masokombinátu a nejsou přístupní 

k naprosté spokojenosti. Kdyby byli zákazníci shovívavější, jejich tužby by mohly být 

ještě více vyslyšeny. ( zdroj: vlastní) 
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2. 1. 3. Požadavky TOP managementu 

 

Požadavkem TOP managementu v oblasti systému managementu jakosti je především 

snižování nákladů na nejakost, ať z reklamací, výrobního procesu či likvidací. Jelikož 

v loňském roce díky reklamaci ze Srbska i jiných reklamacích se náklady na nejakost 

zhoršily 

o 1,5 % oddělení útvaru řízení jakosti má zadán jeden z cílů eliminovat náklady na 

nejakost z reklamací a neustálé zlepšování. ( zdroj: vlastní) 

 

2. 2 . Cíl diplomové práce 

 

Cílem mojí práce je vytvoření účinného plánu HACCP, který se mi zdál jako 

nejvhodnější- provedení analýzy nebezpečí na všech výrobních odděleních ( extruze, 

potisk střev, úpravna, sklad), stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý 

kritický bod, vymezení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech, 

stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod, stanovení časového 

harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů, se zaváděním systému HACCP 

souvisí úprava sanitačního řádu závodu a obohacení výstupní kontroly výstupních 

výrobků o mikrobiologické kontroly přímo v interní laboratoři závodu.  

( zdroj: vlastní)  

 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

3. 1.  Vysvětlení základních pojmů při zajišťování jakosti 

 

Zajišťování jakosti vychází z posouzení, zda se dosažený stav shoduje s požadovaným 

stavem. Pokud ne, je nutno výrobek likvidovat, přepracovat nebo aplikovat jinou formu 

nabídky. V současné době je tedy kladen důraz na preventivní řízení jakosti. Dochází 

k přesunu odpovědnosti ze zpracovatele na dodavatele, od konečného výrobku na 

výrobní proces. Hlavní důraz není kladen na kontrolu finálního výrobku, ale na celý 
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výrobní proces. Pro výrobce bude vzhledem ke zvětšování industrializace výroby  a 

výrobních šarží, stále nákladnější napravovat chyby, k nimž ve výrobě dojde.( zdroj: 3 ) 

Řízení neshod je významnou součástí funkčního systému zabezpečování jakosti v každé   

organizaci. Neshodou je myšlena každá odchylka od požadovaného stavu, ve výrobě je  

tedy potřeba řešit nejčastěji problémy spojené s neshodnými výrobky v různých etapách 

výrobního procesu. 

Nápravná opatření je takové opatření, které odstraní příčiny neshody a zajistí, že se 

nebude opakovat.        

Preventivní opatřeni- opatření, které má zabránit  vzniku možné neshody a odstranit 

příčiny jejího možného výskytu. Preventivní opatření se vztahuje k neshodám, které 

ještě   nenastaly, ale jsou předvídány. 

Stížnost- jakákoliv kritika nebo podnět zákazníka, vyplývající z jeho bezprostřední 

negativní zkušenosti. Reklamace můžeme na druhé straně považovat za projev nejvyšší 

nespokojenosti zákazníka, vyjádřený oficiální formou a vyžadující individuální a 

okamžité  řešení pomocí náhradního plnění. ( zdroj: 5 ) 

 

3.  2. Systémy jakosti 

 

Při řízení a kontrole jakosti v rámci potravinářského podniku je možno použít 

následující systémy: 

-přístupy TQM – úplné (integrované) řízení jakosti ( Total Quality Management), 

-Audit jakosti- definice podle normy ISO 8402 bude uvedena na patřičném místě), 

-ISO 9000- obecný model a návod pro vytvoření vlastního systému řízení jakosti 

(QMS= Quality Management System) 

-HACCP- zajištění zdravotní a hygienické  nezávadnosti potravin prostřednictvím 

analýzy nebezpečí a kritických ochranných bodů ( Hazard Analysis and Critical Control 

Points), HACCP je nástroj podnikového managementu pomocí kterého se organizačně a 

technicky zabezpečuje zdravotní bezpečnost své produkce. 

-GMP- správná výrobní praxe ( Good Manufacturing Practice), 

-GLP- správná laboratorní praxe ( Good Laboratory Practice). ( zdroj: 3 ) 
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3. 2 . 1. Správná výrobní praxe 

 

Smyslem je uskutečnit výrobu tak, aby byla zajištěna vhodnost pro zamyšlené použití a 

přitom nezpůsobovala riziko, které by se projevilo nedostatečnou kvalitou, závadností 

nebo neúčinností. Správná výrobní praxe se zaměřuje na čistotu provozů, sanitaci  

( zabezpečování zdravotně nezávadné výroby), vyloučení kontaminací ( zamořování), 

na hygienické zásady, uchování rozhodujících vzorků ( surovin, hotových výrobků), 

výrobní a kontrolní operace musí být jasně specifikovány, jsou zabezpečeny 

v požadované způsobilosti všechny výrobní faktory- prostory, zařízení, materiál, obaly, 

postupy, vhodné skladovací prostory, existuje kvalifikovaný personál, který má 

k dispozici jasné instrukce, výrobky jsou průběžně kontrolovány podle určených 

postupů, jsou vedeny příslušné záznamy, jsou uspokojivě vyřešeny jakékoliv odchylky 

a neshody. Tyto  principy jsou uplatněny především ve farmaceutických výrobnách.  

( zdroj : 7 ) 

 

 

3.  2. 2. Správná laboratorní praxe 

 

Správná laboratorní praxe stanovuje doporučení pro zabezpečování jakosti v laboratorní 

praxi, zejména ve zkušebních laboratořích. Potravinářské provozy mají velice blízko 

k farmaceutickým výrobám ,takže i v těchto provozech mohou být uplatněny přiměřeně 

principy GMP. Pokud nejsou aplikovány v celém rozsahu, měly by být respektovány 

požadavky v podobě stanovení kritických bodů v technologii výroby v podmínkách 

našich potravinářských provozů upraveny legislativně. ( zdroj: 7 ) 

 

3. 2. 3.  Normy řady ISO 9000 

 

První norma systému jakosti byla Americká vojenská norma ( MIL-Q-9858) z roku 

1959, kde byl kladen důraz na zásadu prevence na rozdíl od zásady určení chyb. British 

Standards publikoval v r.1974 normy BS 4891 a BS 5179. V roce 1979 byla 

publikována první britská norma pro systémy jakosti BS 5750. Soubor norem ISO 9000 

byl schválen v roce 1987 ( s revizí po 5 ti letech). ( zdroj : 17) 
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Norma stanovuje požadavky na systém managementu jakosti, týká se stanovení politiky 

a cílů jakosti, kdy organizace: 

-potřebuje prokázat schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky 

zákazníka a příslušné požadavky předpisů, 

-má úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to především aplikací tohoto systému 

včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a ujišťování o shodě s požadavky zákazníka 

a s příslušnými požadavky předpisů . ( zdroj: 17) 

Smyslem všeho našeho snažení při zavádění a certifikaci systému kvality podle ISO 

9001 ( ale i v dalších případech) by neměl být samotný certifikát- „ papír v rámečku na 

zdi“, ale fungující a pro naši organizaci užitečný systém, který navíc není dán „ jednou 

provždy“, ale bude nadále soustavně rozvíjen, zdokonalován, přizpůsobován měnícím 

se podmínkám. Certifikát nemá být cílem, ale prostředkem, jak prokázat fungující 

systém řízení firmy. Z praxe je známo, že existují jen dvě situace vedoucí k efektivnímu 

QMS: tlak zákazníka a tlak vlastníka firmy. ( zdroj: 10) 

 

Normy ISO zavedly do praxe řízení jakosti některé nové přístupy: 

 

-pořádek samozřejmostí, 

-respektování zákonných požadavků, 

-orientace na zákazníka, 

-zapojení všech pracovníků do úsilí o jakost, 

-dokumentování rozhodujících provozních činností, 

-identifikování klíčových procesů a zabezpečení jejich způsobilosti, 

-monitorování a měření procesů a výrobků, 

-zjišťování případných neshod a určování nápravných a preventivních opatření, 

-vedení záznamů, 

-vyhodnocování zjištěných údajů a přijímání zlepšovacích opatření. ( zdroj: 17) 

V říjnu roku 2008 byl téměř dokončen proces plánované revize mezinárodní normy ISO 

9001 vydáním jejího konečného návrhu ISO/ FDIS 9001. Nové revidované vydání 

nepřináší zdaleka tak zásadní změny jako revize v roce 2000. Jeho cílem je však mimo 

jiné poskytnout vyšší srozumitelnost, zachovat použitelnost normy pro jakékoliv 

odvětví, velikost a typ organizace, zlepšit a rozšířit kompatibilitu s normou ISO 14001: 
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2004 a zvýšit soulad s ostatními normami řady ISO 9000. V České republice byla 

vydána kompatibilní norma ISO 9001: 2008 ( zdroj: 15). 

 

Zásady managementu jakosti: 

 

1.Orientace na zákazníky- „ Organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto by 

měly pochopit stávající a budoucí potřeby zákazníků, splnit jejich požadavky a snažit se 

předvídat a překonat jejich očekávání“. 

 

2. Vedení a řízení zaměstnanců ( vůdčí role)- „ Vedoucí, vůdčí osobnosti prosazují 

soulad účelu a zaměření organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž 

se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů organizace“. 

 

3. Zapojení zaměstnanců- „ Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace a 

jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace“. 

 

4. Procesní přístup- „Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinnějí, jsou-li 

činnosti a související zdroje řízeny jako proces“. ( zdroj: 17) 
Vlastník 
procesu 

 

 

 Řízení procesu 
 Měřítka ukazatele  
                                                           výkonnosti procesu 
 
 
 
 Zdroje 
                        čas, materiál, Zákazník procesu 
                        zařízení,technologie, 
                        lidské zdroje,finance  
                        informace               
 Omezení, rizika 

Vstup Výstup 

PROCES 

Klíčové 
faktory 

úspěchu: 

 
                                             Obrázek č. 3: Procesní přístup  (zdroj: 17) 
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5. Systémový přístup- „ Identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně 

propojených procesů přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování 

jejich cílů“. 

 

6. Neustálé zlepšování- „ Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 

trvalým cílem organizace“. Citace z normy ISO 9000: 2001 „ Organizace musí 

s ohledem na měnící se potřeby a očekávání zákazníků, na konkurenční tlaky a 

technický pokrok neustále zlepšovat své produkty a procesy“. 

 

7. Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech- „ Efektivní rozhodnutí jsou 

založena na analýze údajů a informaci“. 

 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy- „ Organizace a její dodavatelé jsou 

vzájemně provázáni a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet 

hodnotu“. (zdroj: 17) 

 
 
Za nesporný přínos tohoto přístupu je považována zejména ta skutečnost, že zavádějí do 

organizací určitý řád. Do jakostních znaků se musí především angažovat vrcholové 

vedení, dále se musí promítnout zejména požadavky zákazníka. Pořádek a 

disciplinovanost představují též výchozí požadavek, jde především o elementární 

pořádek a čistotu na pracovištích, průběžný úklid pracovišť, úklid na konci směny, 

kázeň na pracovištích. Dodržování legislativy patří též do skupiny samozřejmých 

požadavků. Obecně lze konstatovat, že pro jakost výrobků a služeb platí 2 skupiny 

legislativních předpisů: 

-obecné zákonné předpisy upravující obchodní, reklamační, odpovědnostní a další 

podmínky, jež jsou dány příslušnými ustanoveními obchodního či občanského 

zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele, zákona o odpovědnosti za škodu 

způsobených výrobkem apod. 

-specifické požadavky, které se přímo vztahují k příslušným výrobkům nebo službám a 

vyplývají z technických požadavků. ( zdroj: 17 ) 
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3.  2. 3. 1. Angažovanost vrcholového vedení 

 

Nesporně  nejdůležitější úlohu sehrává vrcholové vedení organizace. Normy ISO 

vyžadují především tyto úkoly: 

Politika jakosti- vyjadřuje základní představu, nasměrování chování celé organizace 

v oblasti jakosti v delším časovém horizontu. Má především charakter interního sdělení 

všem zaměstnancům, jak se vedení rozhodlo ve vztahu k jakosti, dále externího sdělení 

všem zákazníkům, jakou pozornost organizace věnuje v oblasti jakosti. 

Cíle jakosti- určují úlohy, které chce firma  v daném období dosáhnout. Cíle musí 

vyjadřovat měřitelné úkoly, vymezeny termíny, odpovědnosti. 

Vymezení systému a zdrojů- vedení organizace musí vymezit procesy, určit jaké 

zdroje budou nutné k zavedení a udržování systému jakosti. 

Představitel vedení pro jakost- je člen vedení, určený jako gestor systému jakosti, 

jeho úkolem je dohled nad vytvořeným a udržovaným QMS, předkládá zprávu o jakosti 

a QMS vrcholovému vedení, prosazuje požadavky zákazníků v organizaci. 

Přezkoumání vedením- představuje poradu vrcholového vedení, která je organizována 

alespoň 1 x ročně, zabývá se především  vhodností a efektivností zavedeného QMS, 

dále se zde vytyčují možnosti ke zlepšení. ( zdroj: 7 ) 

 
3.  2. 3. 2. Řízená firemní dokumentace 

 

Struktura dokumentace systému řízení jakosti má zpravidla 2 až 3 vrstvy ( odvíjí se to 

od velikosti organizace). První vrstvu dokumentace představuje příručka jakosti- jde o 

dokument, ve kterém je podrobně specifikován systém řízení jakosti organizace. Slouží 

jak k externím, tak interním účelům. Druhá vrstva je představována směrnice, které 

upravují postupy realizace určitých procesů nebo činností ( např. postup při vyřizování 

reklamace…). 

Třetí vrstvu představují pracovní postupy, laboratorní metody, kontrolní postupy, 

výkresy, schémata.  Poslední vrstvu dokumentů představují záznamy ( záznamové 

knihy, provozní deníky). ( zdroj: 7) 
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          Příručka jakosti 

 

                                                                                      Směrnice 

 

 Pracovní postupy 

 

 

 

Obrázek č. 4: Struktura dokumentace QMS ( zdroj : 7 ) 

 
3.  2. 3. 3. Audity 

 

Mezinárodní normy ISO 9000 a ISO 14000 zdůrazňují význam auditů jako nástroje 

managementu  pro monitorování a ověřování efektivního uplatnění politiky jakosti nebo 

enviromentální politiky organizace. Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný 

proces k získání důkazu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah, ve 

kterém jsou kritéria auditu splněna. Audity jsou také nedílnou částí činností posuzování 

shody jak při externí certifikaci/ registraci, tak i při hodnocení dodavatelského řetězce a 

dozoru nad ním.  

( zdroj: 17 ) 

Existuje několik metod auditu: 

-hledisko způsobu provedení: přezkoumání dokumentace, rozhovory s pracovníky, 

pozorování činností a pracovního prostředí 

-hledisko zaměření auditu- procesní ( obchodní případ, zakázka), či podle útvarů- prvky 

normy v jednotlivých útvarech, 

-hledisko důrazu na audit v souladu s kritériem auditu- důkladný ( zaměřený na 

konkrétní ověření činnosti, stavu) nebo vzorkování. ( zdroj: 17 ) 

 

Druhy auditů: 

-interní audit- audit prováděný první stranou- interní audit, 
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-externí audity- audit prováděný druhou stranou ( zákaznický audit) nebo audit 

prováděný třetí stranou ( externí nezávislé organizace- certifikace, registrace shody 

s požadavky). 

Auditor po provedeném auditu vždy sepíše zprávu z auditu, ve které je obsahem 

identifikace auditu, auditorů, auditovaných úseků, rozsah a obsah auditu, zjištění, datum 

a čas, rozdělovník .V případě vzniku neshody vypíše tzv. formulář neshody, který 

formuluje neshodu, či nesplněný požadavek, místo ( osoba zjištění), datum, auditor, 

navržení a prověření opatření k nápravě, odpovědnost, kontrola, termín realizace, 

ověření efektivnosti. Dalším dokumentem je záznam o provádění ( interních) auditů, 

který představuje shrnutí a hodnocení výsledků auditu- podklad pro plánování a 

přezkoumání vedením. ( zdroj: 17 ) 

 
Záznam i pozitivních zjištění 

 
 
 
Auditor nekritizuje příslušné                                        Auditor účinně 
komunikuje s 
pracovníky (vyhnutí se neetickým praktikám)              (vede dialog) s pracovníky 
                                                                                                (otevřené otázky) 
 
 
 
Auditor zaznamenává                                                                            Auditor ověřuje  
zjištění včetně všech                                                                               správnost 
důkazů                                                                                                   poskytnutých 
                                                                                                              informací  

 
      Zjištění z auditu 

 
 
                                                                                                   Auditor zvládne                                         
Auditor ověřuje shodu, hledá                                                    emoce auditovaných, 
potenciál pro zlepšování                                                          vedení  rozhovorů s taktem, 
                                                                                                 sledování neverbálních 
                                                                                                 projevů    
  
 
  Obrázek č. 5: Zjištěni z auditu ( zdroj: 17 ) 
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3.  2. 4. Systém TQM 

 

Systém TQM byl koncipován v druhé polovině dvacátého století zejména v Japonsku, 

postupně se rozvinuly v USA a Evropě.  Typickými rysy TQM jsou: 

-rozšíření zapojení vrcholového vedení ve smyslu pojmu leadership, 

-respektování obecných principů managementu- priority, prevence, bezvadnost je 

samozřejmostí, 

-orientace na zákazníka s produkovanými výrobky a službami, a tím i posílení 

konkurenceschopnosti, popřípadě i tržní pozice, 

-uplatnění procesního řízení s respektováním správných řídících praktik, s cílem lepšího 

zhodnocení materiálu i lidských zdrojů, využití kapacit, eliminace zbytečných ztrát a 

více nákladů, 

-úsilí o trvalé zlepšování, 

-angažovanost, vysoké nasazení pracovníků, 

-účinná zpětná vazba, řízení na základě faktů. 

Zavedení TQM do firemní praxe obvykle bývá časově náročnější záležitostí, než je 

tomu při zavádění ISO 9000, neboť ve struktuře dobře zavedeného firemního systému 

TQM je vyšší poměr tzv. měkkých než tvrdých prvků. Aplikace tvrdých prvků zavádí 

do řízení každé firmy jistý řád, základní řídící struktury i nezbytná formalizovaná 

pravidla, která jsou pro každého zaměstnance organizace směrodatná. Tvrdé prvky 

managementu jsou představované konkrétními, stanovenými často měřitelnými 

atributy jako jsou příkazy, pokyny, dále určením nadřízenosti a podřízenosti, 

stanovením odpovědností a pravomocí, vymezením postupů, instrukcí chování, 

vyžadování hlášení, vedení záznamů. Měkké prvky managementu jsou představovány 

nehmotnými, neviditelnými akty, k nimiž dochází při jednání, chování, vystupování lidí 

uvnitř i vně organizace. Jde tedy o reakci jednotlivců na různé situace, podněty, 

impulsy, které vyplývají z konkrétního jednání, chování, vystupování pracovníků 

organizace. Vedle způsobů chování k nim můžeme zařadit i znalosti, dovednosti, 

pracovní návyky. ( zdroj: 7 ) 
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 - zákazník je pán 

 - bezvadnost je samozřejmostí 

 - iniciativa při zlepšování 

 -proaktivní přístup ke všem 

změnám 

 - překonání lhostejnosti, lokálních  

   zájmů 

 

 

 

 

Kvalita 
managementu 
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Nové 
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firmy
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výrobku 

 

 
Obrázek č. 6 Posun v přístupech zabezpečování TQM ve prospěch měkkých prvků 
                      ( zdroj : 3 ) 
 
 
3. 2. 5. Model EFQM 

 

V Evropě je nejznámějším modelem TQM, tzv. EFQM Model Excelence, který v roce 

1999 navázal na původní Evropský model TQM. Model má 9 základních kritérií, které 

jsou členěny na dalších 32 kritérií. Prvních 5 kritérií je označováno jako „ Nástroje a 

prostředky“, protože poskytují návod na to, jak lze dosahovat nadprůměrných výsledků. 

Tento model je v praxi aplikován ve 3 základních směrech: 

a) slouží jako inspirace pro ty organizace, které hledají cestu ke zdokonalování 

svých manažerských systémů, 

b) je používán jako báze pro oceňování těch firem, které dosahují dlouhodobě 

nejlepších výsledků v implementaci principů TQM, 
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c) k odhalování silných stránek a příležitostí ke zlepšování 

Ideální stav systému managementu organizace by měly ty organizace, které by získaly 

největší počet bodů. ( zdroj: 3) 

       body 
 
      1000  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      500     - 

Držitelé EQA 
v r.2000 

ISO 9001:1994 

ISO 9001:2000 

ISO 9004:2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  shoda a požadavky na výrobek 
                             čas 
                  spokojenost zainteresovaných stran a dosažení stavu excelence 
                   
                   
 
               
  
Obrázek č. 7: Porovnání systémů modelů managementu jakosti ( EQA- Evropská  
                      cena za jakost ) ( zdroj: 5 ) 
 

Model představuje jakýsi ideál neboli cestu k dosažení excelence ve všech činnostech 

firmy a tedy i jejích produktů. Model je holistický, komplexní přístup. Bere v úvahu 

společnost, která obklopuje firmu, a další zainteresované strany, jako jsou zákazníci , 

zaměstnanci, partneři, dodavatelé atd. ISO 9000 požaduje pouze spokojenost zákazníků 

firmy; za léta používání se stalo jakýmsi standardem, jenž je např. vyžadován od 

dodavatelských firem. Samozřejmě oba přístupy mohou fungovat v jedné organizaci. Již 
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na první pohled je lze porovnat a najít shodu v základních principech, na nichž jsou oba 

přístupy postaveny. 

 

Model EFQM Normy řady ISO 9000: 2000 
orientace na výsledky zaměření na zákazníka 

zaměření na zákazníka vedení 
vedení a stálost záměrů/ cílů zapojení zaměstnanců 

management na základě procesů, faktů procesní přístup 
rozvoj pracovníků a jejich angažovanost systémový přístup k řízení 
neustálé učení se, inovace, zlepšování neustálé zlepšování 

rozvoj partnerství přístup k rozhodování na základě faktů 
sociální odpovědnost firmy vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 

 

Tabulka č. 2: Srovnání konceptů EFQM a normy řady ISO 9000: 2000 (zdroj: 10 ) 

 
V modelu EFQM jde zejména o to, jak organizace měří a přejímají potřeby a očekávání 

zainteresovaných stran, monitorují jejich vnímání. Nashromážděné informace 

napomáhají organizaci při zdokonalování a dosahování výsledků u zákazníků, 

zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. Tím organizace dosáhne přidané hodnoty 

pro všechny zainteresované strany, zabezpečí si tak dlouhodobý úspěch na základě 

pochopení současných i budoucích potřeb a očekávání svých zainteresovaných stran.

 

 
 

Obrázek č. 8 : Model EFQM ( zdroj: 10 ) 
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3. 2. 6. Norma ISO 22 000 

 

Cílem zavedení normy ISO 22 000 je zajistit bezpečnost slabých článků v mechanismu 

výrobního řetězce. Úkolem normy je trvale poskytovat bezpečný produkt, který bude 

vyhovovat nejen požadavkům zákazníků, ale i předpisům na bezpečnost potravin. Tuto 

normu lze aplikovat ve všech činnostech zapojených do potravinového řetězce, který 

sahá od prvovýroby přes výrobce krmiv, zpracovatele potravin, dopravce a veškeré 

dodavatele služeb ( úklid, DDD, atd.). Nedílnou součástí potravinového řetězce jsou i 

jiné nepřímo zapojené organizace, jako jsou například výrobci strojů a zařízení, přísad a 

ingrediencí. Všechny tyto organizace mohou svými dodávkami také ovlivnit bezpečnost 

potravin. Nejčastěji používaná norma ISO 9001 se týká obecně systému managementu 

kvality a nezaměřuje se primárně na bezpečnost potravin. Oproti tomu norma ISO 22 

000 kombinuje obecně známé prvky k zajištění bezpečnosti potravin. Norma ISO 22 

000 kombinuje zásady HACCP s programy nezbytných předpokladů. Programy 

nezbytných předpokladů jsou rozděleny na dvě podkategorie, první z kategorií řeší 

základní požadavky hygieny výroby a vhodné zacházení s nimi, druhá potom se 

zaměřuje na kontrolu a omezení dopadů zjištěných zdravotních rizik u produktů či 

prostředí. ( zdroj : 9 ) 

Pro organizace, které zavedou požadavky normy ISO 22 000 to znamená tyto přínosy: 

- organizovaná, cílená a trvale aktuální komunikace mezi obchodními partnery 

- účinnější plánování 

- účinnější a dynamičtější zdravotní nezávadnost produktů 

- všechna kontrolní opatření podléhající analýze rizik 

- systematické řízení programů předběžného opatření 

- pevný základ pro rozhodování 

- vyplňuje mezeru mezi ISO 9001 a HACCP 

- upřednostňuje systémový přístup před výrobním 

- velmi dobře se snáší s normou ISO 9001 a integrované systémy mohou být 

zásadním přínosem pro řízení firmy. ( zdroj: 9 ) 
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3. 2. 7. Norma BRC/ IoP Global Standard 

 

BRC ( British Retail Consortium) je obchodní sdružení, které zastupuje maloobchodní 

trh ve Spojeném království. BRC  vytvořila roku 2001 technickou normu, jako podporu 

maloobchodníkům a výrobcům potravin při plnění jejich legislativních povinností, pro 

společnosti vyrábějící a dodávající obaly pro potravinářské výrobky maloobchodníkům. 

Je známo, že obalářský průmysl je rozmanitý ve svých materiálech, výrobních 

procesech a technologiích. Standard  byl vypracován a určen pro výrobce potravin, 

dodávající své produkty přímo či nepřímo. Během vývoje a oprav této normy byla 

problematika konzultována s obchodními sdruženími zastupující obalářský průmysl 

papíru a lepenky, hlínku a kovu, skla a plastů. Cílem normy BRC/IoP je určit 

bezpečnostní, kvalitativní a výrobní kritéria, která musí být zavedena ve výrobní 

společnosti, pro dodávání potravinářských obalů maloobchodníkům Spojeného 

království i jejich dodavatelům. Struktura a obsah této normy jsou vypracovány tak, aby 

umožňovali hodnocení závodů a výrobních procesů a postupů společnosti kompetentní 

třetí stranou vůči požadavkům této normy.  Orgány třetí strany provádějící hodnocení, 

musí mít akreditaci dle ISO/IEC Guide 65 a splňovat požadavky v rámci normy 

BRC/IoP a podpůrné dokumentace. Tato norma vyžaduje zavedení podrobného systému 

analýzy nebezpečí, dokumentovaný systém technického řízení, řízení požadavků na 

prostředí závodu, výrobky, procesy a personál. Norma se používá zejména pro výrobu 

konvertovaných obalů používaných při operacích balení a plnění potravin. Shoda 

s touto normou prokáže zavedení dostatečného systému řízení hygieny, stanovení 

systému řízení jakosti a odpovídající postupy kontroly procesu výrobci obalů. 

Společnosti, které plní požadavky přijatelného systému řízení jakosti, například se řídí 

ISO 9001: 2000, mohou již plnit spoustu požadavků této normy. (zdroj: 16) 

Jednotlivé kroky  BRC: 

1. Organizace- musí existovat organizační struktura, která jasně stanovuje 

pracovní funkce, odpovědnosti a vztahy nadřízený- podřízený pracovníků, 

jejichž činnosti ovlivňují uplatňování a dodržování této normy. 

2. Systém řízení nebezpečí a rizik- musí být zaveden účinný systém řízení 

nebezpečí a rizik pro zajištění, že všechna nebezpečí pro bezpečnost a 

35 



neporušenost výrobku jsou určena  a že jsou stanoveny příslušné kontroly. Tato 

část se zabývá výrobními postupy a kontrolou hygieny.  

3. Technický systém řízení- musí zahrnovat systémy jakosti a hygieny v celé 

společnosti. Vrcholové vedení musí stanovit politiku jakosti a hygieny a 

zajistit,že je dokumentována, uplatňována, udržována a komunikována se všemi 

zaměstnanci. Dále společnost musí mít příručku jakosti, uchovávat záznamy, 

řídit dokumentované postupy . Společnost musí dále zajistit dostatečnou 

specifikaci pro suroviny, polotovary, hotové výrobky nebo jakékoliv výrobky 

mající vliv na porušenost/ neporušenost hotového výrobku. Dalšími prvky 

technického systému řízení jsou řízení krizí a odvolávání výrobku, 

sledovatelnost, řízení procesů, interní audity, sledování dodavatelů, výroba 

subdodávkou, rozbor výrobku.  

4. Požadavky na závod- všechny pozemky v rámci objektu musí být dokončeny a 

udržovány na odpovídajícím standardu. Provozovny  a dílny musí být navrženy, 

vybudovány tak, aby se ovládalo riziko kontaminace výrobku, dále je zaměřeno 

na konstrukci objektu, údržbu zařízení, včetně nakládání s odpady.  

5. Zvládání kontaminace- kontrola cizích předmětů, chemické a biologické 

kontaminace. Tento krok spočívá v tom, že musí být podniknuty všechny možné 

kroky pro určení, zabránění, vyloučení nebo minimalizování rizika kontaminace. 

Dále musí být zavedeno i opatření pro zabránění zamoření škůdci, hlodavci, 

létajícímu či lezoucímu hmyzu, ptáky nebo jinými škůdci, dopravu, skladování a 

distribuci. 

6. Personál – tento krok řeší kromě nároků na prostory zacházení se surovinami, 

zpracování, přípravy, balení a skladování, také prostory šaten, toalety, denní 

místnosti, ochranné pracovní pomůcky, zdraví osob, školení pracovníků. 

7. Hodnotící protokol- účelem protokolu je objasnění postupů hodnoceným 

společnostem, podle kterých se postupuje a zajišťuje, že je dodržen dohodnutý 

systém. (zdroj:  16) 

 

 

3. 2. 8. Systém HACCP 
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HACCP byl vyvinutý na zabezpečování zdravotně bezpečných potravin pro účely 

kosmonautiky a armády.  Aplikoval se na výrobu epidemiologicky významných 

potravin- termosterilizovaných hermeticky uzavřených nekyselých potravin.  Potraviny 

prodávané široké veřejnosti musí být čisté, bezpečné ze zdravotního hlediska , 

poživatelné, výsledek laboratorního vyšetření vzorku, na základě kterého se má 

konstatovat nepřítomnost škodlivého činitele ve vzorku, není dostatečnou zárukou 

zdravotní bezpečnosti všech výrobních šarží. Pravděpodobnost, že se ve vzorku prokáže 

přítomnost škodlivého činitele ( rizika), například škodlivého mikroorganismu, závisí 

od způsobilosti analytické metody detekovat příslušné riziko a od možnosti zachytit 

tento mikroorganismus v odebraném vzorku. Při velkokapacitní výrobě potravin není 

možné nechat na náhodu to, zda se některé z rizik zdravotní nezávadnosti potravin 

nedostane do výrobku. Uvádění né bezpečných či nebezpečných potravin do oběhu 

může mít epidemiologický dosah na velký počet konzumentů a představuje velké 

hospodářské škody pro provozovatele i pro společnost. Díky velkému rozsahu 

hospodářských škod není přípustné, aby v takovém případě kontrolní orgány 

přimhouřily oči nad nedostatky a hledali způsob jak snížit ztráty podnikatele. HACCP je 

tedy vrcholem pyramidy prvků správné hygienické praxe, který podnik uskutečňuje 

v zájmu zabezpečení zdravotní nezávadnosti a použitelnosti potravin. 

 
                   nevyhovující                                                                  škodlivá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nestandartní                                                                                           falšovaná 

 

bezpečnost spokojenost 

pravost přesnost 

 
ISO  9000

SVP

ZÁKON

 
TQM 

 
  
 
                    Obrázek č. 9: Aspekty kvality potravin z pohledu uživatele a předpisů  
                                        (  zdroj: 2 ) 
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Cílem HACCP je zabezpečit, aby byly potraviny pro konzumenta bezpečné a 

nepoškodily jeho zdraví.  

„ Každá lidská činnost je spojená s rizikem. Cílem HACCP je, aby užívání potravin, 

nápojů a pochutin bylo bezpečnější než jiné činnosti člověka a to bez výrazného zvýšení 

jejich ceny tak, aby většina lidí mohla přijímat potravu bez obav.“  ( Dean O, Cliver)  

( zdroj: 2 ) 

Základní principy HACCP ( zdroj: 18 ): 

1. Provedení analýzy nebezpečí 

2. Stanovení kritických bodů 

3. Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod 

4. Vymezení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech 

5. Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod 

6. Stanovení časového harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů 

7. Zavedení evidence obsahující dokumentaci o postupech a vedení záznamů 

 

 

3. 2. 8. 1. Analýza nebezpečí 

 

Analýza nebezpečí je stěžejní část systému HACCP, při ní musíme nashromáždit a 

vyhodnotit informace o různých druzích nebezpečí pro zdravotní  nezávadnost 

potraviny a dále o podmínkách umožňujících přítomnost daných nebezpečí v potravině. 

Nebezpečí je biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může 

porušit její zdravotní nezávadnost. V každé operaci, kde je identifikováno nebezpečí, 

musí být stanoveno ovládací opatření. Ovládací opatření je postup zabránění vzniku 

nebezpečí nebo jeho snížení n a přijatelnou úroveň. ( zdroj: 18 ) 

Biologickými riziky jsou baktérie, viry, sinice a parazité, kteří jsou přenosní na lidi po 

konzumaci potravin a vyvolávají u nich choroboplodný stav, dále baktérie a plísně 

shcopné vytvářet v potravinách anebo ve střevním traktu člověka toxiny. Alimentární 

infekce může mít buď invazní nebo neinvazní charakter podle toho, zda 

mikroorganismy přicházejí tkáněmi hostitele anebo stále zůstávají v trávicím traktu. ( 

Mezi invazní druhy především patří baktérie Shigella spp., Salmonella spp., Yersinia 

enterocolitica, Campylobacter spp., plísně Claviceps, Fusarium, Aspergillus…).  
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Biologické riziko může mít charakter primární kontaminace, rozmnožování 

mikroorganismů, neúčinné eliminace mikroorganismů při procesech, sekundární 

kontaminace. Při určování biologických rizik je třeba zjistit, které nebezpečné 

mikroorganismy se mohou vyskytovat v přirozeném nebo patologickém ekosystému 

jednotlivých surovin, ze kterých se vyrábí, a které mikroorganismy může skutečně 

obsahovat. Potřebné je znát kvantitativní údaje o konkrétních mikroorganismech nebo o 

konkrétní skupině mikroorganismů: jaké jsou jejich obvyklé počty na surovině, 

výrobku, povrchu strojů, nářadí, zařízení, obalech, jaký je jejich nejvyšší přípustný 

počet i jaký  nejnižší počet mikroorganismů může vyvolat onemocnění zdravého 

jedince. Příčinou výskytu mikroorganismů na těchto površích může být nedostatečné 

čištění nebo dezinfekce povrchů, vytvoření biofilmu na nich, znečištění škůdci. Teorie 

vytvoření biofilmu- neviditelný povlak baktérií- vychází z předpokladu, že na 

vyčištěném a vydezinfikovaném povrchu se za příznivých podmínek- malé množství 

živin, vhodná teplota, vlhkost, pH a dostatečný čas- může jediná buňka mikroorganismu 

rozmnožit na takové množství, které významně kontaminuje potraviny. Při analýze rizik 

je potřebné i přezkoumat, zda může seřizovač stroje znečistit plochy určené pro styk 

s potravinami, nářadím, který předtím používal na opravu jiného zařízení v nečisté zóně. 

Nečistá hygiena, kýchání, kašlání, kouření v potravinářských provozech též může být 

příčinou kontaminace.  ( zdroj: 2 ) 

Chemickým rizikem jsou látky přirozeně se vyskytující v potravinách, cizorodé látky a 

látky endogenního charakteru, které vyvolávají u lidí jakoukoliv akutní nebo chronickou 

intoxikaci anebo individuální nežádoucí reakci. Zdrojem kontaminace mohou být i 

předměty přicházející do styku s potravinami jako jsou přepravní obaly, přímé obaly, 

části strojního zařízení, dopravní pásy, potrubí, hadice, řády, apod. Požadavkem je, aby 

materiály, ze kterých jsou tyto předměty vyrobeny, neuvolňovaly do potravin složky  

( migranty) v množství, které by ohrozilo zdraví lidí, nezpůsobily nežádoucí změnu 

složení potraviny anebo nezhoršovaly smyslové vlastnosti potravin. Předměty a 

materiály pro styk s potravinami možno vyrábět pouze z látek uvedených v seznamu 

povolených látek, které mají určené požadavky na čistotu, případně jejich vlastní 

podmínky použití, specifické migrační limity některých jejich složek a celkové migrační 

limity složek. Množství migrantu, které se z materiálu přicházejícího do styku 

s potravinou vyluhuje po potraviny závisí na koncentraci vyluhované složky v materiálu  
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přicházejícího do styku s potravinou, na charakteru potraviny, zda obsahuje vodu, tuk, 

alkohol nebo kyselinu, dále na podmínkách použití. Při vyšších teplotách potraviny 

může dojít k migraci látek, které  z toho stejného materiálu nemigrovaly při nižších 

teplotách. Ke kontaminaci může dojít i nevhodným používáním nebo poruchou zařízení. 

Chemické riziko může být dále způsobené i záměnou či nevhodnou volbou suroviny při 

tvorbě receptury, nesprávným navážením, znečištěním látkami v technologických 

zařízeních ( zbytky sanitačních přípravků,..). 

Fyzikálními riziky jsou ostré a tvrdé předměty ze skla, keramiky, kamínků, kovu, dřeva, 

plastu, kostí, odloupený starý nátěr, kousek papíru, textilu, kůže, prach, cizí částice, srst, 

škůdci, nitě, atd. ( zdroj: 2) 

Postup při analýze rizik:  

Prvním krokem je brainstorming, kterým se vytvoří seznam předpokládaných rizik. 

Začíná se popisem výrobku, pokračuje se specifikací určeného použití, zpracováním 

technologického schématu . V každém technologickém kroku se uvede předpokládané 

biologické, chemické a fyzikální riziko. Potom se zhodnotí závažnost rizik. Zda je 

předpokládané riziko skutečně rizikem závažným, můžeme posoudit metodu FMEI 

kvantifikací získanou způsobem porovnávání. Rizika, která se ze seznamu rizik vyřadí, 

protože nejsou závažné, zůstanou zaznamenané ve studii HACCP s důvodem, pro který 

ho tým HACCP nezařadil do záznamu rizik. Pro rizika, která jsou závažné, určí tým 

HACCP možné preventivní opatření a zaznamená do stejného záznamu. ( zdroj: 2 ) 

 

 

3. 2. 8. 2. Stanovení kritických bodů 

 

Kritický bod ( Critical Control Point)= operace, při které může ztráta kontroly vést ke 

vzniku nepřijatelného nebezpečí. Při stanovení kritického bodu musíme posoudit 

každou operaci, zdůvodněně stanovit kritický bod ( slovní zdůvodnění, rozhodovací 

diagram ,FMEA= hodnocení 1-10, 10 nejvyšší četnost/ závažnost/ složitost detekce, 

rozhodovací diagram se aplikuje v případě, že riziko bude vyšší než 20). ( zdroj: 2 ) 

Kritický kontrolní bod je ta část systému výroby, ve které je možné uplatňovat účinné 

řízení, předcházet, odstranit nebo minimalizovat riziko zdravotní nezávadnosti .Kritický 

kontrolní bod se týká výrobků v konkrétním stupni.  Nejde tu o proces rozhodování na 
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základě laboratorního vyšetření vzorků ,ani o úřední rozhodování. Příslušný kontrolní 

bod je kontrolním bodem proto, že se jím zabezpečuje kontrola nad rizikem. 

Požadavkem je, že se v bodech, které se určí jako kontrolní, uplatni prvky řízení: 

sledování veličin, vyhodnocení zjištění, okamžitá reakce na zjištěnou odchylku.  Cílem 

kritického kontrolního bodu je odstranit riziko ( např. usmrtit choroboplodné 

mikroorganismy), zabránit riziku ( např. vykonat sanitaci pracovního zařízení) anebo 

minimalizovat riziko ( např. urychlit chlazení výrobku na skladovací teplotu).  

Kritickým kontrolním bodem může být technologická operace ( tepelné ošetření), krok 

v technologickém procese ( dezinfekce zařízení), technologické zařízení ( síto, váha, 

kontrolní teploměr), pracovní postup ( způsob sanitace), parametr výrobku ( pH, obsah 

soli, koncentrace, receptura), technologický parametr  

( koncentrace sanitačního prostředku), kontrolní operace ( ověření funkčnosti 

pachového detektoru, citlivost detektoru kovu). ( zdroj: 2 ) 
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 Je možné uplatnit vhodné preventivní opatření na kontrolu tohoto 
rizika?  

 

 

 

 

 

 

 STOP 

  

Ne 
Upravte v tomto kroku technologický 
proces nebo výrobek 

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti 
je kontrola v tomto kroku nutná ? Ano 

Ano 

Není CCPNe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP 

 

  

Ano 

Ne

Je tento krok určený pro eliminaci rizika anebo pravděpodobnost 
jeho výskytu se minimalizovala na přijatelnou úroveň? 

Může v tomto kroku dojít k tomu, že riziko 
vzroste na nepřípustnou úroveň? 

Ano Není CCPNe

Odstraní se riziko v některém z následujících kroků 
nebo sníží se na přijatelnou úroveň? 

 

 STOP 

Ano Kontrolní kritický bod (CCP) Ne

Není CCP
 

 

Obr. č. 10: Rozhodující schéma na určení kritických kontrolních  bodů ( zdroj: 2 ) 
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3. 2. 8. 3. Stanovení znaků a hodnot kritických mezí v kritickém bodě 

 

Kritická mez je číselná hodnota. Znak a jeho hodnoty tvoří hranici mezi přípustným a 

nepřípustným stavem. Jejich sledováním musí být možno posoudit stav daného 

kritického bodu. Znakem je veličina ( T, aw, pH, vlhkost…), výsledky senzorických 

zkoušek, vizuální kontroly.( zdroj: 18 ) Musí být definován postup a četnost sledování 

znaků. Monitorování, které se v systému HACCP vykonává v kritických kontrolních 

bodech, se musí provést v místě, kde je možné získat přesný a správný obraz o aktuální 

hodnotě kritické veličiny. Monitorování musí rozlišit odchylku od specifikace- 

kritického limitu a poskytovat tuto informaci v takovém čase, aby bylo možné vykonat 

nápravu a dostat proces pod kontrolu, proto monitorování má provádět osoba, která je 

přímo v procese a má na proces a stav věcí v něm dohled a vliv. ( zdroj : 2 ) 

 

 

3. 2. 8.  4. Systém sledování a nápravná opatření 

 

Zvládnutý stav je takový stav, kdy jsou v kritickém bodě dodrženy stanovené postupy a 

hodnoty sledovaných znaků. Nápravné opatření je opatření, která provádíme, pokud se 

kritický bod ocitne mimo zvládnutý stav. Jde o opatření pro opětovné ustálení 

zvládnutého stavu. ( zdroj: 18 )Monitorování může indikovat, že veličiny kontrolující 

riziko mají tendenci odchýlit se od určené hodnoty a vést ke ztrátě kontroly. Předtím, 

než dojde ke ztrátě kontroly, se musí provést přiměřený zásah, aby se zabránilo ztrátě 

kontroly. Jakmile se monitorováním zjistí, že monitorovaná veličina  se odchýlila od 

kritického limitu, musí se rozhodnout, jak se naloží s nevyhovujícím výrobkem. Aby se 

v chybě dále nepokračovalo, musí se odstranit příčina , která chybu způsobila.  Dojde-li 

k ztrátě kontroly kontinuálního procesu, je možné uplatnit tyto typy nápravných 

opatření: zastavit proces, pokud je to nevyhnutelné, podezřelý výrobek dát bokem, 

vykonat rychlou nápravu a pokračovat v procese, pozorovat, zda se proces nebude dále 

odchylovat od stanovených požadavků, zjistit hlavní příčinu problému a vykonat 

nápravu, aby se odchylka neopakovala, řešit způsob nakládání s podezřelým výrobkem, 

zapsat skutečnosti, které se staly a opatření, které se přijalo, jestli je potřeba- 

43 



přehodnotit celý plán HACCP a upravit ho. Je jen několik možností, jak zacházet 

s podezřelým výrobkem: uvolnit výrobek do oběhu ( není zodpovědné řešení, je tím 

nejvíce ohrožena bezpečnost konzumenta), podrobit výrobek zkoušení ( běžné nápravné 

opatření, statistická pravděpodobnost je při rozsáhlých vzorkovacích plánech celkem 

nízká),další možností je určit bezproblémový způsob použití výrobku nebo 

přepracování výrobku ( pokud to bude možné), poslední možností se výrobek vyřadit a 

zlikvidovat ( je to krajní řešení, je ho třeba přijmout, pokud se nedá jinak zaručit 

bezpečnost konzumenta). ( zdroj: 2 ) 

 

3. 2. 8. 5. Ověřovací postupy 

 

Jde o ověření správnosti plánu(  o 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),  ověření metod sledování v kritických bodech ( použití jiných metod, ověřování 

čidel, kontrola správnosti), 

 ověření funkce systému ( přezkoumání systému kritických bodů a jeho záznamů, 

přezkoumání překročení kritických mezí a způsobu rozhodnutí o nakládání s výrobkem, 

potvrzení, že kritické body jsou ve zvládnutém stavu) a vyhodnocování dalších 

souvisejících informací ( výsledků vstupní kontroly, rozborů výrobků, reklamací).  

( zdroj: 18) 

Prověřování se provádí formou průběžné kontroly, laboratorního zkoušení, interních 

auditů, vyjímečně i při auditu třetí stranou a využívá se u toho statistická kontrola 

procesu, například se kontroluje, zda se kritický kontrolní bod správně prověřuje, zda 

program HACCP vyhovuje ustanoveným nebo určeným požadavkům. Při prověřování 

se spolu hodnotí záznamy jednotlivých kontrolních bodů se záznamy laboratorního 

vyšetření výrobků. ( zdroj: 2 ) 

Validace je potvrzení správnosti a schválení platnosti zpracovaného plánu HACCP. 

Vykonává se po sumarizaci analýzy rizik, po vypracování plánu kontroly rizik 

v kritických kontrolních bodech a jejich zavedením do praxe. Ověřuje se pomocí ní, zda 

je plán HACCP správně vypracovaný, dostatečný a zda se účinně kontrolují rizika 

zdravotní závadnosti potravin nebo surovin. Validaci předchází určité zkušební období, 

44 



ve kterém se už postupuje podle plánu HACCP.  Zpravidla jde o tři až šest měsíců. Po 

toto období se monitorují kritické kontrolní body, zaznamenávají se zjištěné skutečnosti 

a vykonávají se i činnosti průběžného prověřování. Pokud se v tomto období nezjistí 

závažné nedostatky, na programu HACCP se nevykonávají operativní úpravy. Po 

uplynutí tohoto období se vykoná klasická prověrka systému a potvrdí se, zda jsou 

anebo nejsou zvolená opatření vyhovující, zhodnotí se zkušenosti a pozorování. Až 

v tomto kroku se vykonají potřebné změny v plánu a v programu HACCP.  Předmětem 

validace je ověření správnosti zvolených kritických, kontrolních bodů, jejich kritických 

limitů, postupů monitorování, vedení záznamů a způsoby průběžného prověřování. Při 

validaci se využívají i objektivní údaje o výrobku zjištěné laboratorním zkoušením 

mikrobiologických, chemických a fyzikálních parametrů, reklamace a stížnosti 

zákazníků a výsledky úřední kontroly. Po vyhodnocení použitím statistické kontroly 

procesu se dávají do souvislosti s výsledky monitorování a s přijatými nápravnými 

opatřeními.  ( zdroj: 2 ) 

 

3.  2. 8. 6. Dokumentace a záznamy 

 

Některý nejmenovaný autor o HACCP řekl, že „ je to systém, ve kterém jeden píše a 

druhý tvoří“. Je pravdou, že se dokumentaci připisuje nemalý význam. ( zdroj: 2 ) 

Systém HACCP musí být snadno kontrolovatelný a vše zaznamenáno, zdokumentovány 

musí být ač pracovní postupy, tak i záznamy( postupy při sledování, analýza nebezpečí, 

ovládací opatření, stanovení kritických bodů, stanovení kritických mezí, stanovení 

nápravných opatření, časový harmonogram ověřovacích postupů a interních auditů, 

modifikace systému, sledování v kritických bodech,  překročení kritických mezí, 

nápravná opatření, výsledky ověřovacích postupů a interních auditů, nakládání 

s výrobkem v nezvládnutém stavu. 

Systém HACCP musíme neustále udržovat, musíme umět reagovat na neustálé změny 

ve výrobě ( například zavedením nového výrobku- nový plán HACCP, nový lepší obal- 

přehodnocení analýzy nebezpečí, nový stroj na lince- znovu analýza nebezpečí, novinky 

v technologii), reagovat na mimořádné události, na výsledky auditů a reklamace 

zákazníků. ( zdroj: 18) 
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Typy záznamů v systému HACCP: 

Důležitější než plán HACCP jsou záznamy, které se vytváří při uskutečňování  

programu HACCP. Záznamy potvrzují anebo zpochybňují správnost plánu HACCP. 

Nejčastějšími vedenými záznamy jsou záznam z procesu analýzy rizik zdravotní 

závadnosti výrobku, záznam z procesu určování kritických kontrolních bodů, záznam o 

způsobu určení kritického limitu, způsobu monitorování a nápravného opatření, záznam 

o validaci plánu HACCP. Uskutečňování programu HACCP se dokumentuje zápisy 

konkrétních výsledků měření, pozorování, popisem skutečných událostí a podobně.  

( zdroj: 2 ) 

 

 

3. 2. 8. 7. Metoda FMEA 

 

Metoda FMEA ( Failure Mode and Effect Analysis) je založena na týmové analýze 

možnosti vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrhu a 

realizace preventivních opatření vedoucí ke zlepšení jakosti návrhů. Používání metody 

FMEA představuje systémový přístup k prevenci nejakosti, který vede ke snížení ztrát 

vyvolaných nízkou úrovní jakosti výrobků, ke zkrácení doby řešení vývojových prací, 

ke snížení počtu změn ve fázi realizace a k účelnému využívání zdrojů. Zkušenosti 

ukazují, že pomocí této metody lze odhalit 70 až 90 % možných neshod. Používání 

metody FMEA je doporučováno normami ISO souboru 9000 a stále častěji je 

požadováno zákazníky. Náklady na provedení analýzy pomocí FMEA jsou však 

minimální a vyváženy jistotou, že bylo učiněno vše pro bezproblémovou realizaci 

technologického návrhu. ( zdroj: 3 ) 

Ke kvantifikaci se používá sjednocených hodnotících stupnic přidělujících u každého z 

těchto tří kritérií body od 1 do 10. Pronásobením jednotlivých ohodnocených kritérií je 

určeno rizikové číslo,  které určuje stupeň naléhavosti problému. Prioritou číslo jedna se 

tedy stává porucha, která má vysokou pravděpodobnost výskytu, je zřídkakdy 

odhalitelná a pro zákazníka má velmi tíživé důsledky. 
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Pravděpodobnost 
výskytu: 

nepravděpodobná 1 

velmi malá 2-3 

malá 4-6 

značná  7-8 

vysoká   9-10 

 

Závažnost (důsledky  

pro zákazníka): 

bezvýznam.porucha  2-3 

závažnější porucha  4-6 

závažná porucha 
  7-8 

extrém.závažná porucha   

9-10 

 

Pravděpodobnost odhalení 
(před vznikem důsledků 
pro zákazníka): 

vysoká   1 

značná   2-5 

malá   6-8 

velmi malá  9 

nepravděpodobná 10 

 

 

Rizikové 
číslo: 

vysoké   
1000 

střední 125 

žádné 1 

 

 

Tabulka č. 3: Pravidla pro kvantifikaci rizik u metody FMEA ( zdroj: 10 ) 

 

 

Oblasti aplikace metody FMEA: 

 

DFMEA - Analýza způsobů a důsledků poruch v návrhu (Design FMEA) 

PFMEA -  Analýza způsobů a důsledků poruch procesu  (Process FMEA) 

SFMEA - Analýza způsobů a důsledků poruch systémů  (System FMEA) ( zdroj: 10 ) 
  

3. 2. 8. 8. Tým HACCP 

 

Tým HACCP je skupina odborníků, která má důvěru vedení podniku a má zkušenost a 

odborný přehled o celé vykonávané činnosti v provoze, zná technologický proces 

výroby, technologické zařízení, organizaci výroby, požadavky a průběh jednotlivých 

procesů a operací, umí aplikovat výsledky mikrobiologického vyšetření, chemických a 

fyzikálních zkoušek. Tým HACCP má být multidisciplinární, mají ho tvořit odborníci, 

kteří se navzájem doplňují v profesionální oblasti. Mají to být odborníci buď 

z potravinářské technologie, nebo nákupu surovin a zásobování, expedice, kontroly 

kvality, technologického zabezpečení provozu, ze sanitace, apod. Jeho členy mohou být 

i externí pracovníci ( zástupci dodavatele nebo jiní odborníci). Z praktického hlediska je 

dobré, když tým tvoří nejvíc 3 až 5 osob. ( zdroj: 2 ) 

47 



 

3.  2. 8. 9.  Interní audit HACCP 

 

Společnost provádí interní audit těch systémů a postupů, které jsou rozhodující pro 

bezpečnost, legálnost a kvalitu výrobků, aby zajistila, že jsou zavedeny, jsou přiměřené 

a jsou dodržovány. Auditor neaudituje vlastní práci, nemá přímý vliv na auditované 

operace. Četnost a rozsah auditů je plánována s ohledem na riziko v daných operací. 

S výsledky interního auditu je seznámena osoba odpovědná za auditovanou oblast.  

( zdroj: 18) 

 

3. 3.  Výběr nejvhodnějšího systému 

 
 
 
 
 
 
 
-zlepšení hygieny a pořádku                   -zlepšení spolupráce managementu a 
pracovníků      
-zlepšení technologické disciplíny         - jasné úlohy a jasná zodpovědnost 
-efektivní kontrola                                - zlepšení disciplíny a uvědomění pracovníků 
 
 
 
 
 
 
- rozlišení podstatných problémů od nepodstatných          - snížení nepodařené výroby 
-možnost trvalého zlepšování                                            - menší přepracovanost 
-kompatibilita s ISO 9000 a TQM                                   - zlepšení vlastnosti výrobku 
-hygienická limitace 

Řešení 

problémů 

HACCP 

Personál Procesy 

Ekonomika 

Vnitřní problémy 
organizace 

 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 11: Vlivy působící na HACCP uvnitř organizace ( zdroj: 2 ) 
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 -méně reklamací 
                                                                   - kvalitativně vyrovnané výrobky 
 
 
 
 
 
 
 

- jméno na trhu                               - jistota odběratele 
- odstranění překážek vývozu         - stabilní dodavatel 
- větší akceschopnost                     - ušetřené náklady na vstupní kontrolu 

HACCP 

Konkurence 

Spotřebitel 

Odběratel 

Vnitřní problémy 
organizace 

 

 

 

Obrázek č. 12: Vlivy působící na  HACCP vně organizace ( zdroj: 2 ) 

 

 

„ S kvalitou je to jako se hrou na klavír, je o velmi lehčí o ní vyprávět, než 

ji vytvořit a udržovat“- Steve Bjerklie. ( zdroj: 2) Pro vzniklý problém u zákazníka, 

který byl pro nás námětem na neustálé zlepšování, současně i výzvou k přehodnocení 

stávajícího systému managementu jakosti, se mi na základě teoretických poznatků jevil 

systém HACCP jako nejvhodnější pro řešení dané situace. Pomocí tohoto systému 

podnik získá naprostou kontrolu o každém kroku v technologickém procese, 

technologickém zařízení, bude znát a umět řídit rizika, která v určitých místech 

pracovního procesu vznikají. ( zdroj: vlastní ) 

 

3. 4. Aplikace HACCP 

 

Praktické uplatňování zásad HACCP tvoří tyto úlohy v pořadí: 

 

1. Sestavte tým HACCP- pro potřeby účinného plánu HACCP musí provozovatel 

zabezpečit nevyhnutelné poznatky o výrobku  a nevyhnutelné odborné znalosti. 

Optimální je, když sestaví tým odborníků různých specializací. 
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2. Popište výrobek- musí se sestavit úplný popis výrobku. Tento popis musí 

obsahovat  příslušné informace, které se týkají zdravotní bezpečnosti jako jsou 

například: složení, fyzikální a chemický stav ( například hodnota aw, pH apod.), 

mikrobiocidní anebo mikrobiostatické ošetření, balení, trvanlivost, podmínky 

skladování a způsob distribuce. 

3. Určete možné použití výrobku- musí vycházet z předpokladu, jakým způsobem 

bude konečný uživatel anebo spotřebitel s výrobkem zacházet. 

4. Sestavte technologické schéma- tým HACCP musí sestavit technologické 

schéma. Technologické schéma musí pokrýt všechny technologické kroky 

příslušného provozu. 

5. Potvrďte technologické schéma přímo na místě- tým HACCP musí porovnat 

sestavené technologické schéma  se skutečnou technologií výroby v každém 

stupni výroby. 

6. Sestavte seznam všech rizik souvisejících s jednotlivými kroky, proveďte 

analýzu rizik a navrhněte opatření zaměřené na kontrolu těchto rizik. 

7. Určete kritické kontrolní body- na určení kritického kontrolního bodu v systému 

HACCP je možné použít tzv. kritické schéma, které představuje přístup 

logického zdůvodnění. ( zdroj : 2)  

8. Určete kritické limity pro jednotlivé kritické kontrolní body- každý kritický 

kontrolní bod musí mít specifikovaný i validovaný kritický limit.  V některých 

případech může být pro jeden krok specifikovaných více kritických limitů. Jako 

kritéria se většinou používají měření teploty, času, vlhkosti, pH, aw, 

organoleptické vlastnosti. 

9. Určete způsob monitorování jednotlivých kritických kontrolních bodů- 

monitorování je časový plán vykonávání měření nebo pozorování kritického 

kontrolního bodu vztahující se na jeho kritické limity. Metody monitorování 

musí být způsobilé detekovat ztrátu kontroly v kritickém kontrolním bodě. 

V ideálním případě má monitorování poskytnout tuto informaci v čase, kdy je 

ještě možné upravit proces a dostat ho pod kontrolu a tak zabránit překročení 

kritických limitů. 

10. Určete nápravná opatření- pro každý kritický kontrolní bod v systému HACCP 

musí být vypracované konkrétní nápravné opatření, které předepisuje postup 
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v případě výskytu chyby. Tyto postupy musí zaručit, že se kritický kontrolní bod 

uvede zpět do stavu pod kontrolu. Opatření se musí týkat i správného způsobu 

zacházení s neshodným výrobkem. Druh chyby a způsob řízení s neshodným 

výrobkem musí být zapsané do záznamů HACCP. 

11. Určete postupy prověřování- na zjišťování toho, zda systém HACCP pracuje 

správně, mohou být použity prověrky nebo audity, kontrolní postupy, zkoušky, 

náhodné odběry vzorku a jejich rozbor. 

12. Určete dokumentaci a vedení záznamů- plánované postupy HACCP musí být 

zdokumentované 

13. Školení zaměřené na podporu plánu HACCP ( zdroj: 2 )  
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4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

4. 1. Implementace systému HACCP do technologického procesu 

 

Prvním bodem  je popis produktu, na který budeme systém HACCP aplikovat, dalším 

krokem bude popis technologického procesu, analýza rizik. Na základě analýzy rizik 

stanovíme ovládací opatření nebo další možná případná zlepšení technologického 

procesu, dále stanovíme kritické body ve výrobě a jejich kontrolu ( kritické kontrolní 

body). ( zdroj: 2 ) Vyžádá-li si to nějaké investice do úprav strojního zařízení nebo 

systému kontroly celého systému, v závěru práce jsou zhodnoceny celkové výdaje.  

( zdroj: vlastní )  

 

4.1. 1. Popis produktů pro implementaci systému HACCP 

 

Systém HACCP je třeba provést zvlášť pro plastová polyamidová střívka ( typu Ralex 

S, Miniralen/ Minismoke) a kolagenni klihovková střívka ( typu O14, SPR), neboť jsou 

použity zcela jiné základní suroviny a jde i o částečně jiný technologický proces, 

zejména do kroku potisk střívek. ( zdroj: vlastní )  

  

4. 1. 1. 1. Plastová střívka 

 

Ralex S jsou určena pro masné výrobky tepelně opracované vařením ve vodě nebo 

v páře. Střevo se vyznačuje vysokou pevností a elasticitou. Smrštivost střeva při 80°C 

činí 5-10%. Nízká propustnost pro kyslík a vodní páru garantuje dlouhou životnost 

masného výrobku. Výrobky ve střevu Ralex S mají hladký a lesklý povrch i po delším 

skladování. Vyrábí se v různých průměrech, především od kalibru 35 po kalibr 112 a 

dále nejrůznějších barevných odstínech. Sortiment tohoto výrobku se prodává na 

potištěných nebo nepotištěných rolích, v řásněných roubících, vázaných přířezech. 

Střevo označené RTU (= ready to use) k okamžitému zpracování bez namáčení před 

narážením. Zbytek roubíků v krabici musí být chráněn před vyschnutím uzavřením 

ochranné fólie. Střevo bez RTU označení musí být před použitím namočeno 30 minut 

ve vodě o teplotě 25-35°C. Střevo musí být zcela ponořeno. Delší doba namočení není 
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na závadu. Vázané přířezy jsou určeny k uzavírání provázkem nebo klipsou na ručních 

nebo poloautomatických klipsovacích strojích. Ralex S řásněný v roubících je vhodný 

k použití na strojích s automatickým klipsováním a oddělováním. Produkt může být 

vařen ve vodě, v páře nebo sterilizován, ve visu nebo v leže, při teplotách do 130°C. Po 

tepelném o pracování je vhodné zchladit výrobek sprchováním chladnou vodou. Střevo 

je dodáváno balené v kartonech ( označení symbolem ), etiketa udává tyto 

informace: číslo kartonu, jméno zákazníka a místo určení, typ střeva a kalibr, číslo a 

název tisku, druh úpravy, počet metrů v krabici. Skladování v suchých, temných 

místnostech při teplotě 5-25°C, v originálním balení, záruční doba 12 měsíců od data 

expedice ze skladů společnosti Cutisin s.r.o.( u výrobků RTU 6 měsíců).Vstupní 

surovinou pro výrobu je  vhodná skladba granulátů ( množství je odvislé od 

požadovaného kalibru), základním granulátem je především bezbarvý granulát 

polyamid PA6, dalšími složkami jsou aromatický polyamid, ionomerní přísada, 

semiaromatický kopolyamid a barevná přísada ( množství je odvislé od požadavaného 

kalibru a barvy střívka, které požaduje zákazník). Vlastní technologický proces je 

popsán v následující kapitole. ( zdroj: 11 )  

 

 
 

Obrázek č. 13: Výrobek Ralex S ( zdroj: 11 ) 

 

 Miniralen/ Minismoke jsou určena pro vařené masné výrobky, především pro tzv. 

uzenářské  výrobky frankfurtského typu, jemné, drůbeží párky. Výrobek Miniralen se 

vyznačuje vysokou pevností a elasticitou. Nízká propustnost pro kyslík a vodní páru 
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garantuje dlouhou životnost masného výrobku. Výrobky ve střevu Miniralen mají 

hladký a lesklý povrch i po delším skladování. Výrobek Minismoke je nyní nová 

inovovaná varianta Miniralenu s dalšími funkcemi navíc. Mezi největší výhody 

Minismoke patří schopnost přijmout kouřové aroma. Oba výrobky se vyrábí  v několika 

kalibrech, od kalibru 18 po kalibr 32, ve 3 barevných odstínech ( hnědá, transparentní, 

krémová), jsou dodávány v nařasené formě v roubících a připraveny ihned k použití bez 

namáčení. ( Pro vysvětlení roubík je zhuštěných 20- 50 mt střívka do malých válečků).  

Na přání zákazníka mohou být výrobky až tříbarevně potištěny. Doporučené zpracování 

pro masokombináty je, že oba výrobky mohou vařit ve vodě nebo v páře při maximální 

teplotě prostředí 100°C. Po tepelném opracování je vhodné výrobky osprchovat 

studenou vodou. Zbytek roubíků v krabici musí být chráněn před vyschnutím 

dokonalým uzavřením ochranné polyethylenové fólie. Střevo je dodáváno balené 

v kartonech s označením , etiketa udává tyto informace: číslo kartonu, jméno 

zákazníka  a místo určení, typ střeva a kalibr, číslo a název tisku, druh úpravy, počet 

metrů v krabici. Skladování v suchých, temných místnostech při teplotách 5-25°C, 

v originálním balení. Záruční doba je 6 měsíců od data expedice ze skladů 

Cutisin.Vstupní surovinou pro výrobu obou výrobků  je též vhodná skladba granulátů  

( množství je odvislé od požadovaného kalibru), základním granulátem pro výrobu 

výrobku Miniralenu  je především bezbarvý granulát polyamid PA6, dalšími složkami 

jsou aromatický polyamid, ionomerní přísada, semiaromatický kopolyamid a barevná 

přísada ( množství je odvislé od požadavaného kalibru a barvy střívka, které požaduje 

zákazník). ( zdroj:11)  Základním granulátem pro výrobu výrobku Minismoke je 

kopolyamid 6/66, dalšími složkami jsou polyvinyl alkohol, termoplastický polyether 

ester elastomer a barevná přísada. Vlastní technologický proces je popsán v následující 

kapitole. ( zdroj: vlastní ) 
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Obrázek  č. 14: Výrobek Miniralen/ Minismoke ( zdroj: 11 )  

 

4. 1. 1. 2. Kolagenní klihovková střívka 

 

 O14 jsou určena pro výrobky tepelně opracované uzením a následným dovářením 

v páře. Střívka jsou vyráběna ve dvou základních odstínech ( přírodní nebo mahagon), 

různých kalibrech, od kalibru 35 do 120. Dodává se ve formě vázaných přířezů, řásněné 

v roubících nebo na rolích. Může být potištěno až šestibarevným potiskem. Řasené 

střevo se může dodávat i v úpravě tzv. RTU-S- k okamžitému použití bez namáčení . 

Nařasená kolagenní střeva je nutno namočit v 15% ním roztoku chloridu sodného o 

teplotě asi 25°C minimálně po dobu 20 minut.  Neřasená střeva ve svazcích musí být 

namáčena minimálně 45 minut. Pro neřasená střívka dále upravená např. ušitím podle 

zvolené předlohy či ve formě přířezů a namáčená po jednotlivých kusech stačí doba 20 

ti minut. Střevo nesmí být namáčeno opakovaně. Výrobky v úpravě RTU je možno 

narážet bez předchozího namáčení. Vzhledem k tomu, že jde o následné zpracování 

masných trvanlivých fermentovaných výrobků, střevo může být naráženo na 

automatických klipsovacích strojích typu Poly-clip. Střevo není určeno pro tepelné 

zpracování. Před konzumací se střevo z uzeniny oloupe. Tepelné zpracování je uzení 

studeným kouřem maximálně 40°C. Zabalená kolagenní střeva se skladují v uzavřených 

čistých skladech prostých pachů, chráněných pře slunečním světlem a před napadením 

hmyzu a hlodavců, při teplotě v rozmezí 5-25°C a relativní vlhkosti maximálně 75%. 
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Záruční doba je 12 měsíců po vyskladnění ze skladu hotových výrobků ( u RTU-S 

úpravy 6 měsíců). Vstupní surovinou pro výrobu střívka je klihovka. ( zdroj: 11 ) 

 

 
 

Obrázek č. 15: Výrobek O14 ( zdroj: 11 ) 

 

SPR jsou určena pro tepelně opracované trvanlivé masné výrobky, lze použít i pro 

výrobu fermentovaných trvanlivých masných výrobků. Střevo je určeno pro klipsování 

na automatických klipsovacích strojích s roztažnými čelistmi. Před konzumací se střevo 

z uzeniny oloupe. Střívka jsou vyráběna ve dvou základních odstínech ( přírodní nebo 

mahagon), různých kalibrech, od kalibru 35 do 120. Dodává se řásněné v roubících 

RTU ( není nutné namáčení před použitím) ve formě vázaných přířezů nebo na rolích. 

Může být potištěno až šestibarevným potiskem. Tepelné opracování je sušení, uzení 

suchým kouřem do teploty maximálně 90°C a následné vaření v páře do teploty 

maximálně 75°C. Řásněná ( s vyjímkou RTU řásnění) i svazkovaná nejedlá kolagenní 

střeva je nutno namočit v minimálně 10% roztoku soli o teplotě asi 25°C po dobu 15 ti 

minut. Není možné namáčet střevo dvakrát. Řásněná salámová střeva se namáčejí do 

roztoku soli ( NaCl) v uzavřené síťce. Po předepsané době namočení se z roztoku 

vyjmou a po otevření síťky na jednom konci se roubík nasadí na narážecí trubici, síťka 

se z něho sejme a tím je střevo připraveno na narážení. Řásněná střeva typu RTU jsou 

určena k přímému použití bez namáčení. Po odstřižení spony se roubík řásněných 

salámových střev nasadí na narážecí trubici a síťka se sejme, poté je střevo připraveno 

na narážení. Zabalená kolagenní střeva se skladují v uzavřených čistých skladech 
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prostých pachů, chráněných pře slunečním světlem a před napadením hmyzu a 

hlodavců, při teplotě v rozmezí 5-25°C a relativní vlhkosti maximálně 75%. Záruční 

doba je 12 měsíců po vyskladnění ze skladu hotových výrobků ( u RTU-S úpravy 6 

měsíců). Vstupní surovinou pro výrobu střívka je klihovka. ( zdroj: 11 )  

 

 
 

Obrázek č. 16: Výrobek SPR ( zdroj: 11 ) 
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4.1. 2. Popis technologického procesu 

 
 Příjem granulátu
 
 Skladování 
 
 

Dávkování a míchání 
směsi granulátů 

 
 
 
 
 Faktory: 
 -přídavek demi vody 

Extruzní sestava

 
 
 ( teplota taveniny až 200°C s chlazením)             CCP 

Vodní vakuová 
kalibrace 

 
 

 PRODEJ 
 Zákazník 

Orientace a 
termofixace střeva 

                                                                     Doprava                                            Faktory 
 -tisk.barva, 
                                                                                                                                                                          odpěňovač,   
  Faktory řásnění:                                                  vytvrzovač, 
 -přídavek demi vody+persteryl,                                              mazadla 
 -mazadla,řásnicí olej 
                                                                          
  Faktory při vázání: 
 -mazadla 
 
 
                                                                                                   Doprava          PRODEJ 
 
 
 
 
        Zákazník 

Sklad rolí 
Vlastní 
tiskařský 
proces 

Sklad rolí v prostoru 
dílny tisku nebo SWIP 

Sklad hotových 
výrobků 

Balení 

Další 
úpravárenské 
úpravy- 
perforace, 
klipsování 

Úpravárenské úpravy  
řásnění nebo vázání 
s RTU nebo bez RTU) 

 
 
 
 
 
        Doprava PRODEJ 
                 Zákazník                            
 
 
Graf č. 1: Technologický proces výroby plastových střívek ( zdroj: vlastní )  
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                                                                          Extruze 
 
 
 
   Faktory: 
 -pitná voda, 
                                                 Faktory:                                                                          -přídavek  
                                      -potravin.sůl,                                                                     a  
                                                  vápno                             
 
   Faktory:    
                                                 -pitná voda                  
  
  
 
  Doprava 
 
 Zákazník                                    

                                                  PRODEJ 
 Příprava hmoty 
    
                                                                                                                  Potisk  střev                                             
                                               Faktory:          
                                               -pitná voda,HCl 
 
                                                                                                                          Faktory: 
                       -tisk.barva,   
                                                                                                                                                         tvrdidlo, 
                                                                                                                              odpěňovač,  
                                                                                                                                mazadla 
 Doprava 
 Faktory:            Zákazník 
 -přídatné látky PRODEJ 
  
                                                     Úprava střev                                                        
 
 
 
        
 
  
                                                       Faktory: 
                                                       -řásnění s RTU-S: 
 jedlá sůl, demi voda,         Faktory:                     Faktory: 
                                                                    mazadla, řásnicí olej          - mazadla                 -mazadla, 
                                                                    -bez RTU-S:                                                      roztok glycerinu 
                                                                     -mazadla,řásnicí olej                                          demi vody
 Faktory vázání:   mazadla                              
                                                                                               
                                                                                                                           Doprava 
                                                                                                                             Zákazník  

Nákup 
klihovky 

Příjem 
klihovky 

Vápnění/solení 
klihovky 

Praní a 
odsolení 

Třídění 
klihovky 

Kyselení 

1.míchání 

Chlazení 
meziprodukt

Hrubořezání 
a riflování 

Sítování 

2.míchání 

Chlazení 
meziprodukt

Výroba 
želatiny-
ODBĚRATEL 

Plnící lis 

Tažení 

Skladování rolí 

Převíjení rolí 

Skladování rolí 

Skladování 
rolí 
v prostoru 
dílny tisku 

Vlastní tiskařský 
proces 

Řásnění nebo 
vázání  

Další 
úpravárenské 
úpravy:-
perforace, 
klipsování, 
svazky

Další 
úpravárenské 
úpravy:-šití 

Balení Sklad 
hotových  
výrobků               

Chlazení 
meziproduktu 
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Prvním krokem analýzy rizik je brainstorming, kterým se vytvoří seznam 

předpokládaných rizik. Rizika se uvádí jako konkrétní fyzikální částice, chemické látky, 

mikroorganismy, které v příslušném bodě mohou způsobit zdravotní závadnost 

výrobku. Pro každou surovinu a při každém technologickém kroku uvedeme 

předpokládané biologické, chemické i fyzikální riziko zdravotní závadnosti. Posoudíme 

výrobek nebo jeho vlastnosti umožňující přítomnost, růst nebo vznik nebezpečí. Potom 

se hodnotí závažnost jednotlivých rizik .Snahou je minimalizovat jejich počet, ale 

současně nezanedbávat nějaké závažné riziko. Pro zhodnocení rizik použiji metodu 

FMEA. ( zdroj : 2 )

 

 
4. 1. 3. Analýza rizik 

              ( zdroj: vlastní ) 

Graf č. 2:Technologický proces výroby kolagenních klihovkových střívek 

 



 

 

4.1. 3. 1. Zhodnocení analýzy rizik metodou FMEA- plastová střívka Ralex S, Miniralen,    

                Minismoke 

FMEA 

 Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 
Jde o 
CCP? 

fyz.

Kontaminace materiálu 
cizími předměty 
(třísky,prach, výskyt 
hlodavců) 

Vizuální kontrola 
pracovníků na vstupní 
kontrole,zachytí sítka na 
extruderu,sanitace DDD 

1 4 1 4 Ano Ano/Ne 

chem
. 

Dodání nevhodného či 
neschváleného granulátu, 
záměna materiálů 

Odběr od pouze 
schválených 
dodavatelů,kontrola 
dodacích listů+ kontrol o 
analýze, specifikace 
základního materiálu 

1 4 1 4 Ano Ano/Ne 

Příjem 
granulátu 

SKL.

biol.
Kontaminace materiálu při 
navlhnutí MO (protržení 
pytle, pád na zem) 

Kontrola neporušenosti 
obalu na vstupní kontrole, 
měření vlhkosti materiálu 

5 4 1 20 Ano Ano/Ne 

fyz.

Kontaminace materiálu 
cizími předměty 
(třísky,prach, výskyt 
hlodavců) 

Vizuální kontrola pytlů při 
přeskladnění,pravidelná 
kontrola DDD externí 
firmou  

1 4 1 4 Ano Ano/Ne 

chem
. 

není         0     

Skladování 
granulátu 

SKL.

biol.
Kontaminace materiálu při 
navlhnutí MO (protržení 
pytle, pád na zem) 

Kontrola neporušenosti 
obalu na vstupní kontrole, 
měření vlhkosti materiálu

5 4 1 20 Ano Ano/Ne 



 
 
 

FMEA 

 Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 
Jde o 
CCP? 

fyz. 

Kontaminace materiálu 
cizími předměty (drobné 
součástky z míchacího a 
dávkovacího zařízení, 
nečistoty) 

Vizuální kontrola 
pracovníků, pojistkou velmi 
jemná sítka taveniny za 
extrudérem 

1 4 1 4 Ano Ano/Ne 

chem. 

Záměna granulátu Pouze schválené granuláty 
pro přímý styk s 
potravinami. 2 4 3 24 Ano Ano/Ne 

Dávkování+ 
míchání 
směsi 

granulátů  

biol. 

Kontaminace materiálu při 
navlhnutí MO 

Ochrana materiálu proti 
navlhnutí suchým 
vzduchem, materiál projde 
při extruzním procesu 
teplotami vyššími jak 200°C 

3 4 1 12 Ano Ano/Ne 

fyz. 
Kontaminace střeva cizími 
předměty (úlomky šneku, 
apod.) 

Sítka taveniny, jakýkoliv 
úlomek způsobí prasknutí 
střeva, střevo není jedlé. 

2 4 1 8 Ano Ano/Ne 

chem. není         0     

Extuzní 
sestava 

EXTR.

biol. není         0     
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FMEA 

 Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? Jde o 

CCP? 

fyz. 
Kontaminace z prostředí Dodržování 

technologických postupů 1 4 2 8 Ano Ano/Ne 

chem. 

Předávkování desinfekčního 
prostředku 

Dodržování 
technologického postupu, 
pořizování záznamů o 
dávkovaných množstvích v 
pracovních postupech 

1 4 8 32 Ano Ano/Ne 

Vodní 
vakuová 
kalibrace 

biol. 

Kontaminace MO z chladícího 
okruhu                         

Střevo projde teplotami cca. 
150 °C při následném kroku 
termofixace (pracovní 
postupy) 

3 4 2 24 Ano Ano/Ne 

fyz. 
Kontaminace z prostředí Dodržování 

technologických postupů  1 4 2 8 Ano Ano/Ne 

chem. 

Znečištění používanými 
látkami (maziva, apod.), 
degradace granulátu a 
uvolňování toxických látek-
příliš vysoké zahřátí granulátu 

Dodržování 
technologických postupů, 
v případě přehřátí- CCP-
monitorování- nepřekročení 
teplot- bylo třeba pořídit 
teplotní čidla, aby bylo 
možné tento bod více 
kontrolovat 

2 10 8 160 Ne Ne/Ano 

Orientace a 
termofixace 
střeva 

biol. 
Kontaminace MO z prostředí Střevo projde teplotami cca. 

150 °C při termofixaci  3 4 1 12 Ano Ano/Ne 

fyz. není         0     
chem. není         0     

Skladování 
rolí v 
prostoru 
dílny 
extruze 

 

biol. 
Kontaminace MO z prostředí 

Pobyt střeva krátce na 
pracovišti,přikrýt  igelitem 

3 2 7 42 Ano Ano/Ne 
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FMEA 

Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 
Jde o 
CCP? 

fyz. 

Kontaminace materiálu cizími 
předměty (sklo, vlasy, 
pokrývka hlavy-textil, materiál 
štočku,plast,kov) 

Polepení plastovou fólií, 
dodržování zásad hygieny-
síťka hlavy, neustálá 
kontrola stavu tisk.strojů z 
řad seřizovačů i pracovníků 1 5 2 10 Ano Ano/Ne 

chem. 

Maziva, barviva, 
čistidla,vymývací 
roztok,štočky, líh 

Neustálá kontrola stavu 
strojů,dodržování 
pracovních postupů z řad 
seřizovačů i pracovníků 
,bezpečnostní listy-
seznámení pracovníků, 
případné certifikáty vizuální 
kontroly 1 4 3 12 Ano Ano/Ne 

Vlastní 
tisk.proces TISK 

biol. 

Kontaminace MO z prostředí, 
sekundární kontaminace ( 
infikace pracovníky,barvy, 
ředící vody) 

Dodržování 
technologických postupů 
(teplota sušení, doba 
zrání,zdržení).Očista 
pracoviště. 3 4 5 60 Ano Ano/Ne 

fyz. 

Kontaminace materiálu cizími 
předměty (prach,skladištní 
škůdci-myši) 

Přikrytí rolí igelitem, 
pravidelné DDD 
kontroly,vizuální kontroly 
nedokončené výroby 1 3 3 

9 Ano Ano/Ne 

chem. není není       0     

Skladování 
rolí v 
prostoru 
dílny tisku 
či  ve 
skladu 
SWIP 

SKL. 

biol. Kontaminace MO z prostředí přikrývání rolí 
igelitem,vizuelně 1 2 7 14 Ano Ano/Ne 
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FMEA 

 Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 
Jde o 
CCP? 

fyz. 

Kontaminace hotového 
výrobku cizími 
předměty (třísky,prach, 
výskyt hlodavců, 
náušnice, 
vlasy,chlupy,železné 
předměty,rez) 

Částečně řeší manuál hygieny 
(čistota pracoviště,plán 
sanitace,DDD,zářivky proti 
létacímu hmyzu,železné 
předměty-vizuální kontroly 
obsluh,které jsou v závěrečných 
úpravách-solič,balič,rez- 
používání antikorozních 
přípravků, náhrada částí 
strojů,které by měly rezivět-
nerezovými 

1 9 4 36 

Ano Ano/Ne 

chem. 

Maziva, mazací oleje, 
zbytky sanitačního 
roztoku, řásnicí olej 
může být 
kontaminovaný 
(aditiva), demi voda 
používaná při řásnění, 
zvýšené množství 
persterylu než je 
přípustné 

Neustálá kontrola stavu strojů, 
udržování pracovních postupů z 
řad seřizovačů i pracovníků, 
bezpečnostní listy-seznámení 
pracovníků, případné certifikáty, 
vizuální kontroly  1 5 4 20 

Ano Ano/Ne 

Operace 
řásnění  

(bez RTU,s 
RTU) 

ÚPR. 

biol. 

Kontaminace MO z 
prostředí, možná 
kontaminace demi 
vody(prac.teplota 
26°C),rukou pracovníků

Dodržování pracovních postupů 
umytí rukou( manuál hygieny ), 
dostatečná četnost sanitace strojů 
,pracovních sudů a dalších 
pracovních ploch,včetně nástrojů 

1 5 4 20 

Ano Ano/Ne 
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FMEA 

Krok  Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 
Jde o 
CCP? 

fyz. 

Kontaminace hotového 
výrobku cizími předměty 
(třísky,prach, výskyt 
hlodavců, náušnice, 
vlasy,chlupy,železné 
předměty,kousky 
provázku 

 Řeší manuál hygieny (čistota 
pracoviště,plán sanitace,DDD 
,železné předměty-vizuální 
kontroly obsluh,které jsou v 
závěrečných úpravách-
solič,balič,kousky provázku-
dodržovat pracovní postupy 
,vizuální kontrola  

1 9 4 36 Ano Ano/Ne 

chem. není         0     

Operace 
vázání     ( 
bez RTU, 

nebo s 
RTU) 

ÚPR. 

biol. 

Kontaminace MO z 
prostředí, rukou 
pracovníků 

Dodržování pracovních 
postupů, umytí rukou( manuál 
hygieny), dostatečná četnost 
očisty stroje), pracovních 
ploch,včetně nástrojů, dle 
potřeby výměny hadic jdoucím 
ke strojům dle potřeby, výměna 
demi vody v sudu 

1 5 4 20 Ano Ano/Ne 
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FMEA 

 Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? Jde o 

CCP? 

fyz. 

Kontaminace hotového 
výrobku cizími předměty 
(třísky,prach, výskyt 
hlodavců, náušnice, 
vlasy,chlupy,železné 
předměty) 

Částečně řeší manuál hygieny 
(čistota pracoviště-,plán 
sanitace,DDD,zářivky proti 
hmyzu,železné předměty-
vizuální kontroly obsluh,které 
jsou v závěrečných úpravách-
balič  

1 10 5 50 

Ano Ano/Ne 
chem. není   0 0 0 0     

Operace 
perforace 

ÚPR. 

biol. 

Kontaminace MO z 
prostředí, rukou 
pracovníků 

Dodržování pracovních 
postupů, umytí rukou( manuál 
hygieny), dostatečná četnost 
očisty stroje, pracovních 
ploch,včetně nástrojů 

1 5 1 5 

Ano Ano/Ne 
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FMEA 

 Krok Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? Jde o 

CCP? 

fyz. 

Kontaminace hotového 
výrobku cizími předměty 
(třísky,prach, výskyt 
hlodavců, náušnice, 
vlasy,chlupy,železné 
předměty-např.kousek klipsu)

Částečně řeší manuál 
hygieny(čistota 
pracoviště,plán 
sanitace,DDD,zářivky proti 
hmyzu,železné předměty- 
např.nesmí upadnout část 
klipsy  do 
výrobku,atd.,vizuální 
kontroly obsluh,které jsou v 
závěrečných úpravách-
balič,či samotná obsluha 
stroje  

1 10 5 50 Ano    Ano/Ne 

chem. není         0     

Operace 
klipsování 

ÚPR. 

biol. 

Kontaminace MO z prostředí, 
rukou pracovníků 

Dodržování pracovních 
postupů, umytí rukou( 
manuál hygieny), 
dostatečná četnost očisty 
stroje, pracovních 
ploch,včetně nástrojů  

1 5 1 5 Ano Ano/Ne 

fyz. 

Kontaminace materiálu cizími 
předměty (třísky,prach, výskyt 
hlodavců) 

Vizuální kontrola hotových 
výrobků při balení do PE 
pytlů a následně kartonů, 
případně krabiček 

1 10 4 40 Ano    Ano/Ne 

chem. není         0     

Balení ÚPR. 

biol. 
Kontaminace materiálu z 
prostředí, MO z rukou 

Kvalitní sváry, dodržování 
manuálu hygieny( umývání 
rukou) 

1 5 1 5 Ano Ano/Ne 
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FMEA 

Krok  Místo Nebezpečí  Ovládací opatření  Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze 
odstranit / 
minimal. 
dalším 

krokem? 
Jde o 
CCP? 

fyz. 

Kontaminace materiálu cizími 
předměty (prach,skladištní 
škůdci-myši) 

není, pokud-li je zabaleno v 
originál balení, kontroly 
DDD, vizuální kontroly 
zboží během skladovací 
doby  1 2 3 

6 Ano Ano/Ne 

chem. není není       0     

Skladování 
rolí na 
skladu 500 
nebo 
vzorky 

SKL.

biol. 

Kontaminace MO z prostředí Vizuální kontroly zboží 
během skladovací doby, 
případné externí mikrobiální 
rozbory během skladování 

1 2 7 14 Ano Ano/Ne 

 
 

 
Tabulka č. 4: Analýza nebezpečí, určení ovládacích opatření, FMEA pro plastová střívka ( zdroj: vlastní ) 
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4.1. 3. 2. Zhodnocení analýzy rizik metodou FMEA- klihovková kolagenní střívka O14, SPR 

 
Krok  Nebezpečí  Ovládací opatření  FMEA 

Příprava 
klihovky   

    Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R 
CCP 

Přípravna               

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 

krokem?   

fyz. 
Znečištění při pádu 
meziproduktu na zem

Oddělení meziproduktu do VPŽP  
1 2 1 2 Ano Ano Ne 

chem.žádné      0    

Doprava  

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; pomnožení 
mikroorganismů při 
nedodržení teploty 

Schválený dopravce podle platné vet. 
legislativy. Ověřování dodržování sanitace 
pravidelnými stěry vozidla.  Dodržování 
technologických postupů (teplota, doba 
zdržení) 

1 3 7 21 Ano Ano Ne 

fyz. 
 Znečištění při pádu 
meziproduktu na zem

Proškolení pracovníků podle Hygienického 
manuálu; Oddělení meziproduktu do VPŽP 1 2 1 2 Ano Ano Ne 

chem.žádné      0       

Příjem hmoty

biol.
Možnost pomnožení 
MO při delší době 
setrvání na příjmu 

Dodržování technologických postupů 
1 3 7 21 Ano Ano Ne 

fyz. Kontaminace z 
prostředí 

Přikrytí kontejnerů PE fólií 1 2 1 2 Ano Ano Ne 

chem.žádné      0    

Chlazení 
meziproduktu

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; pomnožení 
MO při zvýšené 
teplotě 

Přikrytí kontejnerů PE fólií,pravidelná 
výměna PE fólií,dodržování sanitačního 
řádu,dodržování technologických postupů 
(teplota, doba zdržení) 

1 3 7 21 Ano Ano Ne 
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Krok  Nebezpečí  Ovládací opatření  FMEA 
 

  
    Četnost 

výskytu Závažnost Snadnost 
detekce R 

CCP 

               

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 

krokem?   

fyz. 

Kontaminace z 
balení od dodavatele,
Kontaminace z 
prostředí 

 
Přebalení suroviny dodávané do 
potravinářských prostor; dodržování 
technologických postupů; zakrytí nádob po 
namíchání 

1 2 2 4 Ano Ano Ne 

chem.

Předávkování 
látkami; kontaminace 
zbytky čistících a 
desinfekčních 
prostředků 

Dodržování technologických postupů 

1 4 2 8 Ano Ano Ne 

Příprava látek

biol.
Nebezpečí 
pomnožení MO 

Sanitace dle sanitačního řádu. Dodržování 
technologických postupů. Použití 
germicidních lamp 

1 3 7 21 Ano Ano Ne 

fyz. Kontaminace z 
prostředí 

Vizuální kontrola pracovníkem přípravny 2 2 5 20 Ano Ano Ne 

chem.

Znečištění látkami; 
Předávkování; 
kontaminace 
znečištěnou vodou 

Specifikace vstupních materiálů; vstupní 
kontrola ; dodržování technologických 
postupů; použití pitné vody dle vyhl. 
252/2004; Vodní hospodářství  

2 5 2 20 Ano Ano Ne 

Míchání + 
dávkování 

látek 

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; Pomnožení
MO při zvýšené 
teplotě 

 
Sanitace dle sanitačního řádu, dodržování 
technologických postupů 2 3 7 42 Ano Ano Ne 
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Krok 

 

  Nebezpečí Ovládací opatření Může 
nebezpečí 
překročit 
přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 
krokem? 

CCP  FMEA   

 
  

    Četnost 
výskytu Závažnost Snadnost 

detekce R  

               
  

  
Propouštění

fyz. 
Kontaminace OOPP; 
znečištění při pádu 
meziproduktu na zem

Proškolení pracovníků podle Hygienického 
manuálu; oddělení meziproduktu do VPŽP 2 2 5 20 Ano Ano Ne 

  

chem.

Znečištění 
používáním 
chemických látek 
(maziva, hydr. 
kapalina); 
kontaminace zbytky 
čistících a 
desinfekčních 
prostředků 

Údržba zařízení, použití olejů schválených 
pro styk s potravinou; dodržování 
sanitačního řádu 

2 2 5 20 Ano Ano Ne 

  

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; pomnožení 
MO při zvýšené 
teplotě. 

Sanitace dle sanitačního řádu,dodržování 
technologických postupů 1 3 7 21 Ano Ano Ne 

fyz. 
Kontaminace kousky 
fólie 

Vizuální kontrola,dodržování 
technologických postupů 2 3 5 30 Ano Ano Ne 

chem.

Chemická 
kontaminace z fólie 
při styku s 
riflem/hmotou 

Použití fólie pro styk s potravinou 

1 2 7 14 Ano Ano Ne 

Opakované 
použití krycí 

fólie 

biol.
Nebezpečí 
pomnožení MO 

Kontrola čistoty fólií (stěry) podle  
dokumentu "Externí lab. rozbory" 1 4 7 28 Ano Ano Ne 
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Krok  Nebezpečí  Ovládací opatření  FMEA 
 

  
    Četnost 

výskytu Závažnost Snadnost 
detekce R 

CCP 

               

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 

krokem?   

fyz. 

Kontaminace z 
prostředí; znečištění 
při pádu 
meziproduktu na zem

Přikrytí kontejnerů PE fólií,oddělení 
meziproduktu do VPŽP  2 2 3 12 Ano Ano Ne 

chem.

Kontaminace zbytky 
čistících a 
desinfekčních 
prostředků na 
stěnách kontejnerů 

Dodržování sanitačního řádu a postupu 
"Mytí a sanitace kontejnerů"  

1 3 3 9 Ano Ano Ne 

Manipulace 
mezi 

jednotlivými 
kroky 

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; MO 
kontaminace při pádu
meziproduktu na 
zem,vzájemná 
kontaminace 
produktů 
meziprodukty a 
VPŽP 

 

Přikrytí kontejnerů PE fólií,pravidelná 
výměna PE fólií,dodržování sanitačního 
řádu, oddělení meziproduktu do 
VPŽP,použití rozdílných obalů pro 
meziprodukty a VPŽP 2 3 7 42 Ano Ano Ne 
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Krok  Nebezpečí  Ovládací opatření  FMEA 
 

  
    Četnost 

výskytu Závažnost Snadnost 
detekce R 

CCP 

               

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 

krokem?   

EXTRUZE                     

fyz. 

Kontaminace OOPP; 
Znečištění při pádu 
meziproduktu na 
zem; Kontaminace 
cizími předměty z 
pracovního prostředí

Proškolení pracovníků podle Hygienického 
manuálu; oddělení meziproduktu do VPŽP; 
zakrytí plnícího lisu; vizuální kontrola 
pracovníkem tažebny; použití štěrbinových 
filtrů na hmoty (vel. štěrbiny 0,2 - 0,5 mm) 

2 2 5 20 Ano Ano Ne 

chem.

Znečištění 
používáním 
chemických látek 
(maziva, hydr. 
kapalina); 
kontaminace zbytky 
čistících a 
desinfekčních 
prostředků 

Údržba zařízení, použití olejů schválených 
pro styk s potravinou; dodržování 
sanitačního řádu; vizuální kontrola 
pracovníkem tažebny; oddělení 
meziproduktu do VPŽP 2 4 2 16 Ano Ano Ne 

Plnící lis 

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; Pomnožení
MO při zvýšené 
teplotě 

 
Sanitace dle sanitačního řádu,dodržování 
technologických postupů 1 3 7 21 Ano Ano Ne 

fyz. 

Kontaminace z 
balení (octan sodný) 
od dodavatele, 
kontaminace z 
prostředí 

Přebalení suroviny dodávané do 
potravinářských prostor; dodržování 
technologických postupů; zakrytí nádob po 
namíchání 

1 2 2 4 Ano Ano Ne 

chem.

Předávkování 
látkami; kontaminace 
zbytky čistících a 
desinfekčních 
prostředků 

Dodržování technologických postupů. 
Kontrola postřikových kapalin dle plánů 
jakosti. 1 4 2 8 Ano Ano Ne 

Příprava látek

biol. žádné   1 3 7 21 Ano Ano Ne 
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Krok  Nebezpečí  Ovládací opatření  FMEA 
 

  
    Četnost 

výskytu Závažnost Snadnost 
detekce R 

CCP 

               

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 

krokem?   

EXTRUZE                     

fyz. 
Kontaminace z 
prostředí 

Vizuální kontrola pracovníkem 
tažebny,dodržování technologických 
postupů 

2 2 3 12 Ano Ano Ne 

chem.

Znečištění látkami; 
předávkování; 
kontaminace 
znečištěnou vodou; 
kontaminace zbytky 
čistících a 
desinfekčních 
prostředků 

Specifikace vstupních materiálů; vstupní 
kontrola; dodržování technologických 
postupů; použití pitné vody dle vyhl. 
252/2004; vodní hospodářství ,dodržování 
sanitačního řádu 2 3 3 18 Ano Ano Ne 

Dávkování  
látek 

biol.

MO kontaminace z 
prostředí; pomnožení 
MO při delší době 
zdržení PK v okruhu 

Sanitace dle sanitačního řádu,dodržování 
technologických postupů 1 3 7 21 Ano Ano Ne 

fyz. žádné   0 0 0 0    

chem.

Znečištění 
používáním 
chemických látek 
(maziva) 

Zakrytování; sanitace dle sanitačního řádu

3 3 2 18 Ano Ano Ne 

Tažení (sušící 
linka) 

biol.
Kontaminace 
výrobků MO ze 
sušícího vzduchu 

Dodržování technologických postupů 
(teplota vzduchu, doba zdržení) 1 2 7 14 Ano Ano Ne 

fyz. žádné   0 0 0 0    
chem.žádné   0 0 0 0       

Balení 
přepravních 

palet biol. žádné   0 0 0 0       
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Krok  Nebezpečí  Ovládací opatření  FMEA 
 

  
    Četnost 

výskytu Závažnost Snadnost 
detekce R 

CCP 

               

Může 
nebezpečí 
překročit 

přijatelnou 
hranici? 

Lze odstranit / 
minimal. dalším 

krokem?   

Konečné 
úprava    

        

fyz. žádné   0 0 0 0    
chem.žádné   0 0 0 0    

Skladování 
rolí 

biol.

MO kontaminace z 
prostředí při delší 
době zdržení ve 
skladu zrání 

Sanitace dle sanitačního řádu, dodržování 
technologických postupů 1 2 7 14 Ano Ano Ne 

fyz. 
Kontaminace cizími 
předměty z prostředí 

Dodržování "Hygienického manuálu" 
1 2 7 14 Ano Ano Ne 

chem.žádné   0 0 0 0    

Převíjení 

biol.
Pomnožení MO Sanitace dle sanitačního řádu, dodržování 

technologických postupů 1 2 7 14 Ano Ano Ne 

 
 
Tabulka č. 5: Analýza nebezpečí, určení ovládacích opatření, FMEA pro klihovková kolagenní střívka ( zdroj: vlastní )  
 
 
Další kroky technologického procesu- pracoviště potisk střev a úprava střev, stejně tak analýza nebezpečí u těchto kroků, ovládací opatření je 

stejné jako u zpracování plastových střívek ( u úpravy RTU-S je pro úpravu ready to use použit 15% konzervační roztok kuchyňské soli 

s demineralizovanou vodou, u kolagenních klihovkových střev to byl roztok persterylu s demineralizovanou vodou). 

 



 

Vyhodnocení:  

 

Vzhledem k rozsahu tabulek v dalších krocích zaváděného systému HACCP bylo 

provedeno   vyhodnocení pro dva vybrané kroky technologického procesu výroby 

plastových střívek. ( viz. tabulka č. 3) Půjde o kroky orientace a termofixace střeva a 

výrobní operaci řásnění střívek.  

 

4.1. 4. Ovládací opatření, kritický kontrolní bod 

 

Po analýze rizik  zdravotní závadnosti jednotlivých kroků výrobního procesu pro 

všechny výrobky, které jsou námětem vypracování vytvořeného systému HACCP je 

třeba určit způsob zabezpečení kontroly nad každým předvídatelným závažným 

rizikem, aby výrobek opouštějící podnik měl vždy zabezpečenou zdravotní 

nezávadnost. Cílem je přijmout preventivní opatření, kterými se zjištěná rizika 

předchází ( rizika lze buď vyloučit, odstranit nebo alespoň minimalizovat na přijatelnou 

úroveň ochrany konzumenta). Na kontrolu každého zjištěného rizika se musí určit 

alespoň jedno vhodné preventivní opatření. Jedním preventivním opatřením je možné 

současně kontrolovat i více rizik. Preventivní opatření na kontrolu rizik může mít 

povahu hygienického opatření nebo povahu kritického kontrolního bodu. Cílem obou je 

dostat konkrétní riziko pod kontrolu a uplatnit na něho rozhodující vliv. Rozdíl mezi 

hygienickým opatřením a rozhodujícím kontrolním bodem je v tom, že jakmile dojde 

v kritickém kontrolním bodě ke ztrátě kontroly nebo k selhání kontroly, výrobek nebude 

bezpečný. Hygienické nebo ovládací opatření je systémové řešení konkrétního 

problému, který  buď přímo a bezprostředně neohrožuje zdravotní nezávadnost 

výrobku. ( zdroj: 2 )  

 

Ovládací opatření, kritický kontrolní bod- výroba plastových střívek 

 

Na základě analýzy nebezpečí je třeba určit pro každý krok v technologickém procesu 

ovládací opatření ( uvedeno v tabulkách výše, vyhodnocení FMEA). Při analýze rizik 

byly zjištěny některé skutečnosti a znovu přehodnocen a doplněn sanitační řád 

výrobních strojů a zařízení, pracovních ploch, současně bylo více zaměřeno na systém 

kontroly ( uvedeno v přílohách ).  
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Stanovení ovládacích opatření u kroku orientace a termofixace střeva: 

 

Na základě analýzy nebezpečí, bylo stanoveno pro každé nebezpečí ovládací opatření. 

Při orientaci a termofixaci střívka může dojít ke všem třem druhům nebezpečí- 

fyzikální kontaminaci z prostředí, kde ovládací opatření vychází z manuálu hygieny  

( důraz na čistotu pracoviště, osob, sanitace, DDD), dodržování technologických 

postupů,  chemickému nebezpečí, ke kterému může dojít znečištěním používanými 

látkami ( maziva, apod.) nebo může dojít k degradaci granulátu způsobené přílišným 

zahříváním granulátu nad předem stanovenou mez, kterou si vyžaduje ze zkušenosti 

výrobní proces, současně rady výrobců v bezpečnostních listech jsou uvedeny 

především v bodech 9 ( informace o fyzikálních a chemických vlastnostech) a 10  

( informace o stabilitě a reaktivitě látky). K tomuto jevu by nemělo docházet, extrudér 

je vybaven počítačovým programem, který zaznamenává průběh teplot. Jelikož extruzní 

linka nebyla vybavena signalizačním hlásičem překročení teplot, bylo potřeba dokoupit. 

Tento bod byl vyhodnocen jako kritický, neboť si nedovedu představit, že obsluha bude 

po celou dobu výkonu své práce pozorovat monitory počítače. Vysokou teplotou 

vstupní suroviny ( směsi granulátu) by mohlo dojít k degradaci a postupnému 

uvolňování až toxických složek, mnohdy při teplotách nad 280°C může dojít ke vzniku 

nepříznivých výparů  jedovatého akryladehydu a mohlo by docházet k haváriím mající 

vliv na zdraví pracovníků v pracovním prostředí nebo až na zdraví konzumenta 

z našeho výrobku. Z hlediska toho, že naše  střívka se dostanou do potravinářského 

řetězce a budou v přímém styku s potravinou, nepříznivé by bylo i uvolňování 

primárních aromatických aminů, ke kterému může též dojít při překročení teplot. 

Kontrolním mechanismem v tomto směru je externí prověření střívka u akreditované 

laboratoře jako předmětu, který je ve styku s potravinou dle platné legislativy ( migrační 

testy). Migrační testy se provádí pro nejhorší podmínky kopírující narážení masového 

díla do našeho výrobku a pro podmínky skladování, aby pokryly naše stanovené záruční 

doby na výrobek. Další možností je biologická kontaminace z prostředí. Jelikož střívko 

je v tomto kroku nahřáto na teploty nad 150°C a prochází i sterilizačními teplotami, 

které se pohybují kolem 121°C, riziko je maximálně zvládnuto. Pro kontrolu oddělení 

laboratoř prověřuje mikrobiologickou závadnost rozpracované výroby ze všech 

extruzních linek dle plánu jakosti.( zdroj: vlastní ) 
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Stanovení ovládacích opatření u výrobní operace řásnění plastových střívek: 

 

Při operaci řásnění ( řásnění= zhuštění, komprese asi 20-50 mt střívka do malých 

válečků)  může dojít ke všem třem druhům nebezpečí- fyzikální kontaminaci hotových 

výrobků cizími předměty ) třísky, prach, výskyt hlodavců, náušnice, vlasy, chlupy, 

železné předměty, rez.  Ovládací opatření vychází z manuálu hygieny ( důraz na čistotu 

pracoviště, oblečení, osob, efektivní plán sanitace, DDD, zářivky proti létavému 

hmyzu). U železných předmětů bylo stanoveno ovládací opatření vizuální kontrola 

poruch, v minulém roce byly téměř všechny železné části strojního vybavení nahrazeny 

nerezem, u částí které ještě vyměněny nebyly a prochází jeho okruhem 

demineralizovaná voda s olejem, je při sanitaci přidáván antikorozní přípravek. Jelikož 

zákazníci mají čím dál větší požadavky na bezpečný výrobek, nejprůkaznějším 

ovládacím opatřením by byl detektor kovu. Hrozícím chemickým nebezpečím  jsou 

používaná maziva nebo mazací oleje při seřizování strojů, řásnící olej, která mohou být 

nějakým způsobem kontaminována, zvýšené množství antimikrobního přípravku 

persterylu, který používáme k ošetření demineralizované vody v okruzích. Ovládacím 

opatřením je neustálá kontrola strojů, udržování a dodržování pracovních postupů z řad 

seřizovačů i pracovníků na lince, průkazné bezpečnostní listy od dodavatele, se kterými 

musí být patřiční pracovníci seznámeni, certifikáty k výrobkům od dodavatelů, vizuální 

kontroly. Posledním nebezpečím je biologické nebezpečí, ke kterému může dojít 

kontaminací mikroorganismů z prostředí nebo kontaminací demineralizované vody 

z okruhů, kterou používáme společně s oleji ve svých vnitřních i vnějších nástřicích do 

výrobku. Ovládacím opatřením je dodržování pracovních postupů, mytí rukou ( řeší 

manuál hygieny), dostatečná četnost sanitace strojů, pracovních sudů a pracovních 

ploch, včetně nástrojů. Při vyhodnocování tohoto kroku byly zjištěny jisté nedostatky 

v sanitačním řádu, které by mohly mít vliv na potravinářskou závadnost/ nezávadnost 

výrobku.Sanitace jednotlivých součástí strojů nebyla prováděna pro všechny jednotlivé 

součásti stroje, kromě trysek a řásnících trnů ve stroji bylo pozapomínáno na pročištění 

olejového čerpadla se systémem hadic. Dále bylo třeba zavést sanitaci celého 

potrubního systému jdoucí v celém závodě, neboť upravovaná demineralizovaná voda, 

kterou používáme ve výrobě, jde do některých míst výrobního procesu trubkami asi 10 

km dlouhými. I když zařízení na úpravu demineralizované vody obsahuje mechanické a 

společně mikrobiologické filtry, které se mění dle instrukcí dodavatele 1 x ročně, úsek 

obsahuje slepá místa= ráj mikroorganismů. Jelikož byla zavedena účinnější sanitace a 
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též velmi účinný systém kontroly ( interní mikrobiologické vyšetření na agarových 

plotnách, rychlé vyšetření na přístroji Biocounter) nejde o kritický kontrolní bod. 

Veškeré investiční výdaje budou též zhodnoceny. ( zdroj: vlastní ) 

 

 

4. 1. 5. FMEA 

 

Dalším krokem bylo zanalyzovat možnosti vzniku chyb a jejich důsledky, nejvhodnější 

byla metoda FMEA, která vychází ze zkušeností a poznatku o výrobku a o procese jeho 

výroby a umožňuje předpovídat, k jaké chybě může dojít a v kterém bodě výrobního 

procesu může chyba nastat. Metodu FMEA jsme tak získali bodové hodnocení, kdy 

jsem vynásobili 3 faktory pravděpodobnosti vzniku chyb: četnost neboli 

pravděpodobnost výskytu rizika x závažnost  následků rizika x snadnost detekce. . 

Současně metoda FMEA se ukázala velmi vhodná, mohli se vyjádřit ke každému 

vyhodnocenému bodu všichni členové HACCP týmu. ( zdroj: vlastní)  

 

Vyhodnocení FMEA u kroku orientace a termofixace střeva: 

 

1. Fyzikální riziko- pravděpodobnost výskytu rizika  ohodnocen bodem 1-

nepravděpodobné riziko, závažnost rizika – 4 body ( znamenalo by to závažnější  

problém, pokud by k zákazníkovi měly přijít naše výrobky s obsaženými 

fyzikálními nečistotami), pravděpodobnost odhalení je značná- ohodnoceno 2 

body. Celková rizikovost vyšla 8, což znamená žádné riziko. 

2. Chemické riziko- pravděpodobnost výskytu rizika  ohodnocen 2 body –velmi 

malá pravděpodobnost výskytu, závažnost rizika – 10 bodů ( znamenalo by to 

extrémně závadný problém, pokud by k zákazníkovi měly přijít naše výrobky , 

ve kterých by docházelo k migraci některých jeho součástí do potraviny), 

pravděpodobnost odhalení donedávna byla malá- ohodnoceno 8 body. Celková 

rizikovost vyšla 160, znamená střední riziko. Po zakoupení teplotního čidla jsme 

dostaly riziko pod kontrolu. Po přehodnocení FMEA dojde ke změně faktoru 

pravděpodobnost odhalení na 2, rizikost vyjde 40. V předchozí analýze 

nebezpečí bylo zjištěno, že jde o kritický kontrolní bod, jelikož kdyby se tento 

krok v technologickém procesu nehlídal v čase, mohlo by dojít k vážnému 

poškození potravinářské závadnosti výrobku u konečného spotřebitele. 
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3. Biologické riziko- pravděpodobnost výskytu rizika  ohodnocen bodem 3-malé 

riziko, závažnost rizika – 4 body ( znamenalo by to závažnější  problém, pokud 

by k zákazníkovi měly přijít naše výrobky kontaminované mikroorganismy), 

pravděpodobnost odhalení je vysoká- ohodnoceno 1 bodem ( extruzní teploty 

degradují baktérie i ve spórách). Celková rizikovost vyšla 12, což znamená 

žádné riziko. 

 

Vyhodnocení FMEA u operace řásnění: 

 

1. Fyzikální riziko- pravděpodobnost výskytu rizika byla ohodnocena bodem 1-

nepravděpodobné riziko, závažnost rizika – 9 body ( znamenalo by to extrémně 

závažný problém, pokud by k zákazníkovi měly přijít naše výrobky 

s obsaženými fyzikálními nečistotami), pravděpodobnost odhalení je značná- 

ohodnoceno 4 body. Celková rizikovost vyšla 36, což ještě znamená žádné 

riziko. 

2. Chemické riziko- pravděpodobnost výskytu rizika  ohodnocena bodem 1-

nepravděpodobné riziko, závažnost rizika – 5 bodů ( znamenalo by to závažnější  

problém), pravděpodobnost odhalení je značná- ohodnoceno 4 body. Celková 

rizikovost vyšla 20, což znamená žádné riziko. 

3. Biologické riziko - pravděpodobnost výskytu rizika  ohodnocena bodem 1-

nepravděpodobné riziko, závažnost rizika – 5 body ( znamenalo by to závažnější  

problém, pokud by k zákazníkovi měly přijít naše výrobky prorostlé baktériemi, 

ovšem ke konečnému spotřebiteli se střívko nedostává, případný problém může 

zachytí masokombinát), pravděpodobnost odhalení je značná- ohodnoceno 4 

body. Celková rizikovost vyšla 20, což znamená žádné riziko. 
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4. 1. 6. Tým HACCP  

 

Jméno člena 
HACCP týmu 

Jméno člena 
HACCP týmu 

Odpovědnosti ve vztahu k HACCP 

 
Ing. Ivo 

Jablonický 
ředitel závodu ( člen 
vrcholového vedení)

vedoucí týmu HACCP 

 
Bc. Marcela 

Hájková 
vedoucí útvaru 

řízení jakosti, ekolog
hlavní strůjce projektu, odpovídá  
za kontrolní a ověřovací postupy, 

přehodnocení účinnosti sanitace, dbá na 
efektivní komunikaci všech 

členů týmu,svolává schůzky HACCP týmu, 
tvorba interní dokumentace 

Ing. Tomáš Kolbl 
 

procesní inženýr člen HACCP týmu, spolupráce s ostatními 
členy HACCP v obl.nových výrobků 

Bronislav Uher technolog výroby člen HACCP týmu, spolupráce s ostatními 
členy HACCP v obl.nových výrobků 

Radim Jakubčík 
 
 

technolog tiskařské 
technologie 

člen HACCP týmu, spolupráce s ostatními 
členy HACCP ( oblast potisk střev) 

Ivo Knotek mistr údržby člen HACCP týmu, spolupráce s ostatními 
člen HACCP týmu, spolupráce s ostatními 

strojů, provádění sanitace) 
 

Tabulka č. 6: Jmenovaný seznam členů HACCP týmu ( zdroj: vlastní ) 

 
4. 1. 7. Dokumentace HACCP 

 

Na základě provedené analýzy byly vytvořeny dvě nové směrnice „ Systém HACCP- 

plastová střeva“ a „ Systém HACCP- kolagenní klihovková střeva“, se kterou musí být 

seznámeni všichni zaměstnanci společnosti Cutisin.  

 

4. 1. 8. Ekonomické zhodnocení systému HACCP 

 

Není sporu, že zabezpečení a zlepšení jakosti ve všech směrech není pouze technickým 

a organizačním problémem, ale především i ekonomickou otázkou. Členové HACCP 

týmu při analýze rizik došli k závěru, že aby bylo již příště zabráněno nepříjemné 

reklamaci, bylo třeba investovat především do čidla před termofixačním tunelem, který 

je monitorujícím článkem kroku zahřívání plastů, kdy nám čidlo zahlásí problém a 
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obsluha může okamžitě v řádu několika sekund zastavit stroj a tím nevyrábíme 

neshodné výrobky. Dalšími náklady byly zvýšení efektivnosti sanitace- sanitace 

potrubního systému, výměna některých stávajících sanitačních přípravků za jiné. Dále 

byla interně zavedena metoda interního stanovení počtu mikroorganismů od příjmu 

suroviny ( nakoupený olej, mazadla) hlavně v místech, kde se přidávají další 

komponenty jako je demineralizovaná voda s přídavkem oleje, mazadla. Na její 

realizaci bylo zapotřebí vybavit laboratoř dvěma inkubátory a dalších provozních 

prostředků ( pravidelné nákupy přímo naočkovaných živných médií pro stanovení 

baktérií, plísní, kvasinek a celkového počtu mikroorganismů). ( zdroj: vlastní )  

 

Náklady jsou zhodnoceny v následující tabulce: 

 

Náklady Bez systému HACCP Se systémem HACCP 

Náklady spojené s 

reklamací 

250 000 Kč  

Náklady na pořízení čidel 

na 3 extruzní linky 

 120 000 Kč 

Roční náklady na sanitační 

prostředky 

100 000 Kč 140 000 Kč 

Pořízení 2 inkubátorů  44 000 Kč 

Provozní náklady spojené 

s ověřením (nákup 

agarových ploten) 

 36 000 Kč 

Likvidace odpadu  

( sterilizované agarové 

plotny) 

 3000 Kč 

Celkem 350 000 Kč 343 000 Kč 

 

Tabulka č. 7: Ekonomické zhodnocení ( zdroj: vlastní )  

 
Na našem nově zavedeném systému se příliš neušetří ( cca 7000 kč), na druhé straně je 

vidět, že náklady na reklamaci byly celkem pro firmu významné je mít nebo nemít, pro 

bylo zapotřebí vzniklou situaci řešit nějakou nápravnou, která si vyžádala investice. 
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Firma tak získá daleko větší kontrolu nad svými vyráběnými výrobky a k zákazníkovi 

se neshodné zboží ani nedostane. ( zdroj: vlastní )  

 

5. ZHODNOCENÍ VLASTNÍHO NÁVRHU 

 

Na základě analyzovaných jednotlivých kroků ve výrobním procesu firmy Cutisin s.r.o. 

jsem dospěla k závěru, že k nápravě výroby neshodných výrobků ( zaslání zboží a 

reklamace srbského trhu), jejímu zavedením a kontrolu procesu je nutností zavedením 

tzv. systému HACCP. Firma se musí kromě expost řešených příčin  zaměřit na řešení 

způsobem exante.  Vzhledem k tomu, že systém HACCP nebyl v minulosti vytvořený a 

nebyla zde příliš důkladná zpětná kontrola výroby, objevil se proto problém u 

zákazníka- reklamace. Zavedením HACCP by měl být tento problém vyřešen, neboť ze 

záznamů ať už pracovníků extruzní linky, záznamů o provedené sanitaci, záznamů 

kontrolování samotných výrobků na mikrobiologické rozbory, by měl být problém 

vyřešen ( V případě mikrobiologických rozborů nelze jen spoléhat na externí 

akreditovanou laboratoř). Bylo třeba dostat pod kontrolu celou výrobu v čase. Je 

podstatné, aby pracovníci výrobních směn byli řádně proškoleni v důslednosti těchto 

záznamů a vedoucí výroby a současně vedoucí laboratoře vše řádně kontrolovali. Jedině 

tak se zamezí dalším neshodně vyráběným výrobkům a následně možným vznikajícím 

nákladům, ať už nákladů spojených s reklamací nebo při prostojích na linkách, kdy 

pracovníci pořádně nevědí jak s neshodným výrobkem naložit. Na základě těchto 

skutečností by společnost měla neustále přehodnocovat hrozící rizika v technologickém 

procesu, neustále validovat systém.  ( zdroj: vlastní )  

 

6. ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem se zabývala procesem řízení jakosti ve výrobě společnosti 

Cutisin s.r.o. a současně jsem zhodnotila různé metody na zlepšení řízení jakosti ve 

firmě a zbavení se čas os času vzniklých reklamací. Naše firma se svými obalovými 

materiály, střívka určená pro styk s potravinami, se pohybuje na trhu už spoustu let a za 

tu dobu si získala přední postavení na celosvětovém trhu. Analýzou a přehodnocením 

celého výrobního procesu se zjistily jisté nedostatky ve výrobě, bylo to z důvodu 

špatného řízení procesu. Důsledkem tohoto nedostatku bylo, že došlo k reklamaci na 

závadnost výrobku, aniž bychom sami postřehli. Tyto problémy se ukázaly jako 
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řešitelné prostřednictvím systému HACCP a průběžným zaznamenáváním hodnot do 

formulářů , pracovních listů, laboratorních knih. Systém HACCP by zaveden v řádu asi 

tří měsíců. S novým HACCP systémem bylo nejprve seznámeno vrcholové vedení 

společnosti, následně i všichni pracovníci společnosti. Systém HACCP byl úspěšně 

vyhodnocen prostřednictvím interního auditu a dále za účasti externího školitele 

systému HACCP ( z VŠCHT Praha). Vedení společnosti je s tímto doporučeným 

systémem velmi spokojeno. Vzhledem k tomu, že žádná reklamace v řádu půl roku a 

více nenastala, dá se říct, že systém je zatím úspěšný. Zavedením HACCP jsme dostaly 

proces opírající se o normu ISO 9001 ještě více pod kontrolu.Je jen na nás členech 

HACCP a všech zaměstnancích společnosti Cutisin s.r.o., abychom systém udržely a 

pravidelně validovaly jednotlivé kroky technologického procesu. Věřím, že toto 

navrhované doporučení firmě pomůže vyřešit neshody z minulosti a na konci celého 

tohoto úsilí bude opět spokojený zákazník nejen ze země Srbsko. Neboť potřeba  a přání 

zákazníků jsou pro společnost vedle péče o zaměstnance na prvním místě. Společnost 

Cutisin s.r.o. je připravena uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků, kromě 

kvalitativní stránky se snaží oslovit trh i stále novými či inovovanými produkty a 

poskytujícími službami. Zaměření společnosti Cutisin je na vysokou odbornost  a 

kvalitu poskytovaných výrobků a služeb ze strany obchodníků i servisních techniků, 

kteří pohotově jednají i po stránce aktivní komunikace a výměnu zkušeností se 

zákazníky, neboť právě tito pochytají na trhu nejvíce informací. Jsme si také vědomi, že 

získání certifikátu HACCP či BRC není pro nás povinností, protože nejsme přímý 

potravinářský řetězec, ale jistým způsobem do něj vstupujeme .Rozhodně s tímto 

certifikovaným systémem bychom ještě lépe pronikly především na arabský trh, kde 

jsou mnohdy až velmi tvrdší kritéria než v rámci celé EU. ( zdroj: vlastní)  
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