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Základní pojmy v rámci bezpečnosti 
potravin

• Food safety – zdravotní a hygienická 
nezávadnost potravin

• Bezpečnost potravin – Bílá kniha
• Codex Alimentarius
• EFSA 

• Na bezpečnosti potravin se podílejí
– zemědělská produkce, zpracovatelé potravin, 

dovozci, distributoři, státní orgány, veřejné 
stravování, ale i spotřebitelé



Codex Alimentarius
• Cíle:

– prosazovat ochranu 
spotřebitelů a usnadnit 
celosvětový obchod s 
potravinami prostřednictvím 
vypracování potravinových 
norem, kodexů správné praxe 
a dalších pokynů.

– řídit a pomáhat při 
vypracování definicí potravin a 
požadavků na ně, pomáhat při 
harmonizaci těchto požadavků 
a tak podporovat i 
mezinárodní obchod s 
potravinami. CA je řízen 
komisí, což je mezivládní 
orgán, ve kterém mají svůj 
hlas všechny členské státy.



Systému managementu řízení 
kvality

• ISO normy
• ISO 9000:2016

– V mezinárodní normě jsou popsány základní 
principy systémů managementu kvality, které 
jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a 
jsou definovány související termíny. 

Určeny pro organizace uplatňující výhody 
systému kvality



ISO 22 000
• Norma specifikuje požadavky 

na řízení bezpečnosti potravin, 
kdy požaduje po výrobci, 
dopravci, distributorovi nebo 
koncovému prodejci prokázat 
schopnost řídit rizika ohrožující 
kvalitu potravin až do 
okamžiku jejich spotřeby. 

• Cíle a plány - realizovány 
pomocí procesů, přičemž 
účinnost těchto procesů je 
měřena 
a monitorována, aby 
společnost mohla přijmout 
účinná opatření na změnu.



ISO 22 000

• Opakující se proces



Srovnání norem ISO 9001 a ISO 22000 
ISO 9001 je trvalé poskytování produktu, který splňuje 
požadavky zákazníka. 
Základem systému je komplexní řešení všech procesů 
ve firmě (procesní přístup). 
Systém je nepovinný, ve světě nejrozšířenější. 
• Výhoda, nevýhoda - obecnost



FSSC 22000 - Systém managementu bezpečnosti 
potravin (Food Safety Systems Certification) 

• Založený na globálním 
standardu ISO 22000 a 
specifikaci PAS 220. 

• Certifikační schéma programy 
nezbytných předpokladů pro 
výrobce potravin a 
potravinářských ingrediencí.

• Uznáváno Global Food Safety 
Initiative (GFSI) a 
podporováno Confederation of 
Food and Drink Industries EU 
(CIAA).

• Reakce vzniku na velké 
množství vzájemně si 
podobných potravinářských 
standardů (vhodný pro malé i 
velké podniky).



Standardy kvality BRC

• BRC (British Retail Consorcium) - standard se 
základními požadavky na systém HACCP, řízení 
kvality, nápravná opatření včetně hygieny a 
školení. 

• 123 zemí, cca 23 000 certifikovaných dodavatelů
• Důvod vzniku – sjednocení auditů (v roce 1998) 
• Norma specifikuje požadavky na nezávadnost a 

bezpečnost potravin pro firmy zpracovávající 
potraviny, kteří jsou přímými dodavateli 
maloobchodníků.



Standardy kvality BRC

• 123 zemí, cca 23 000 
certifikovaných 
dodavatelů (Tesco, 
Makro)

• U nás BRC audit 
certifikuje např. 
Qualifood s.r.o.



IFS - International Featured Standards

• Norma z Německa, Francie 
• Vychází z normy BRC, ale má jinou strukturu a od 

normy BRC se odlišuje v některých oblastech.
• Cílem standardu IFS je vytvořit jednotný systém 

hodnocení pro všechny společnosti, které dodávají 
potravinářské výrobky pod značkou obchodních 
řetězců.

• Vznikl jako požadavek obchodních řetězců na 
větší transparentnost a jednotnost při posuzování 
dodavatelů z hlediska potravinářské bezpečnosti 
dodávaných výrobků. 



Srovnání standardů IFS a BRC
• IFS 

– podrobně řeší spíše prostorové uspořádání, 
hygienu, sanitaci než kvalitu výrobku → velmi 
konkrétní a striktní co se týče požadavků a tak 
neumožňuje přitvrdit nebo zmírnit požadavky 
podle typu výroby (značné investice).

– více konkrétní HACCP.
• Nápravná opatření: u IFS do 1 roku

u BRC do 28 dní 



GLOBAL G.A.P
• Světový program - zabezpečuje a překládá 

požadavky spotřebitelů do správné zemědělské 
praxe. 

• EUREPGAP - běžný standard a jedná se o 
celosvětově uznávané schéma pro zajištění kvality 
a bezpečnosti zemědělských produktů. 

• 2007 přeměněn název EUREPGAP na GLOBA 
G.A.P. (název výstižněji charakterizuje oblast 
geografického uplatnění).

• Pro zemědělské podniky, možnost integrovat s 
dalším systémy BZ.



Obecné srovnání právních 
předpisů a standardů 

Právní předpisy
• Právní status
• Povinné
• Vymahatelné
• Vznikají demokratickým 

způsobem
• Působnost je omezena
• Kontrola prostřednictvím 

státních orgánů

Standardy
• Nemají právní status 
• Povinné
• Nejsou vymahatelné 
• Nevznikají 

demokratickým 
způsobem

• Mezinárodní platnost 
• Kontrola probíhá 

vlastníkem standardu



Preventivní hygienické přístupy v řízení zdravotní 
nezávadnosti potravin 

• SVHP neboli správná výrobní 
a hygienická praxe

• Vychází z GHP (Správná 
hygienická praxe) 
a z GMP (Správná výrobní 
praxe)

• GHP/GMP je prvním krokem k  
provádění bezpečnosti a 
kvality potravin systémů v 
rámci celého potravinového 
řetězce začínající na počátku 
výroby, produkce krmiv, chovu 
zvířat, zpracování, dopravy a 
končící v maloobchodě. 

• Úzká souvislost z HACCP



HACCP - Systém kritických bodů



HACCP
Povinný od roku 2000

– Prvovýroba, výroba potravin, prodej potravin, 
hromadné stravování

Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 45/2010 
Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v 
technologii výroby, kteří musí systém HACCP 
zavést do praxe. 

– V současnosti je tato povinnost zakotvena v 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 o hygieně potravin.



HACCP
• Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza 

nebezpečí a kritické kontrolní body
• H – hazard – nebezpečí (z kontaminovaných potravin), 

hazard znamená riziko nebo nebezpečí vzniku nákazy, 
poranění nebo podobnou újmu na zdraví člověka. 

• A – analysis – analýza (pravděpodobnosti vzniku 
kontaminace potravin), analýza pravděpodobnosti 
vzniků kontaminace pokrmů. Hodnotí se závažnost 
této kontaminace a také to, proč a jak nebezpečí 
vzniklo.  

• C - critical – kritické  
• C - kontrol – kontrolní 
• P - point – body 



HACCP
– preventivní opatření sloužící k zajištění 

zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů 
během všech činností, které souvisejí s 
výrobou, zpracováním, skladováním, 
manipulací, přepravou a prodejem 
konečnému spotřebiteli. 

– systém HACCP udává prostředky a postupy, 
které jsou nezbytné, aby se předcházelo 
nebezpečí ohrožení zdraví konzumenta ještě 
předtím, než se mohou projevit.



HACCP
• Critical Control Points (CCP) jsou body označující 

konkrétní fázi výroby, ve které hrozí riziko 
kontaminace potravin, a kterou se snažíme kontrolovat 
a vznikající nebezpečí odstranit 

• Systém HACCP stojí na znalostech kritických bodů, 
kde je největší možnost resp. pravděpodobnost 
kontaminace potravního řetězce ať již mikrobiologická, 
chemická či fyzikální. 

• Monitoring a vyhodnocování způsobem, aby možná 
kontaminace byla vyloučena, např. dodržování 
technologických postupů tepelné opracování, 
chlazení, mrazení, manipulace se syrovými 
surovinami, křížení čisté a nečisté části provozu.



HACCP - Analýza nebezpečí a kontrola kritických bodů  

Systém HACCP je nutné aplikovat do celého potravního řetězce, neboť 
prodejci se musí spoléhat na výrobce, výrobci na dodavatele surovin, 
dodavatelé surovin na prvovýrobce, přepravce atd. 



Historie HACCP 
• 1959 - Pillsbury Company pokyn od vesmírné 

agentury (NASA)
• 1971 - zásadní přednáška o teoretických 

základech tohoto systému na národní konferenci o 
ochraně potravin v Denveru

• 1974 - HACCP zavedl FDA ( v konzervárenství –
problém s botulismem)

• 1985 - Mezinárodní komise pro mikrobiologické 
specifikace potravin (ICMSF) doporučila HACCP 
pro kontrolu mikrobiologických rizik 
v potravinářském průmyslu



Historie HACCP 

• 1993 - Kodexová směrnice pro aplikaci 
systému HACCP v praxi (základ pro 
směrnici, regulující systém HACCP a 
rámci Evropské unie) – Směrnice 
93/43/EHS Rady ze 14. června 1993.

• V ČR 1996 - masný, mlékárenský průmysl



7 základních principů HACCP
1. Sledování výroby produktu – od začátku do konce a krok za krokem, identifikace 
možných rizik, rozhodování o jednotlivých krocích v procesu, které se mohou vyskytnout 
a zavádění kontroly s cílem zabránit těmto rizikům. 

2. Rozhodování o tom, které z těchto kontrol jsou naprosto zásadní pro bezpečnost 
potravin. 

3. Nastavení limitu pro bezpečnost při provozování těchto kritických kontrol. 

4.  Sledování těchto kontrol, aby se zajistilo nepřekročení bezpečnostních limitů. 

5. Identifikace a stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod. 

6. Dokumentace požadavků a zaznamenání všech zjištění, jak jsou výrobky vyrobeny. 

7. Zajištění, aby systém fungoval účinně pravidelnými kontrolami a audity. 



Následující přínosy vytvoření 
HACCP systému ve firmě

• Jednoznačná identifikace 
a kontrola rizika zdravotní 
nezávadnosti potravin.  

• Minimalizace možnosti výskytu 
zdravotně závadných potravin 

• Splnění legislativních požadavků 
na výrobce potravin. 

• Vytvoření vhodného základu pro 
budoucí přechod firmy na 
mezinárodní standardy 
bezpečnosti potravin.  

• Věrohodné potvrzení funkčnosti 
a efektivnosti zavedeného 
systému nezávislou třetí stranou. 

• Zvýšení důvěry veřejnosti 
a státních kontrolních orgánů. 



Co si lze představit pod „pojmem“ HACCP?
Plán HACCP - základní dokument, který slouží k vytvoření systému HACCP v 
daném provozu. 

– Zahrnuje, jak byl systém vytvořen v návaznosti na konkrétní podmínky provozu a jak 
je plánováno jeho provozování a jeho užití. 

Obsah 12 kroků:
• Vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce 
• Provedení popisu výrobku 
• Zjištění očekávaného použití výrobku 
• Sestavení diagramu výrobního procesu
• Potvrzení diagramu výrobního procesu 
• Provedení analýzy nebezpečí 
• Stanovení kritických bodů
• Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický kontrolní bod 
• Vymezení sledování zvládnutého stavu (způsoby sledování znaků) 
• Stanovení nápravných opatření
• Stanovení ověřovacích postupů
• Zavedení dokumentace a evidence 



Kdo provozuje systém HACCP?
Vedení společnosti určí tým HACCP
- odpovídající znalosti, vedoucí týmu 
odpovídající kvalifikaci a musí mít schopnost 
vysvětlit principy HACCP systému. Vedoucí 
týmu má odpovědnost za zjištění, že principy 
HACCP jsou správně zavedeny, uplatňovány a 
udržovány.

Porady – 1x/měs. 
Kontrola HACCP – 1x/rok



Základní předpisy, vyhlášky a zákony související 
se systémem HACCP 

• ISO 22000: 2005 Systémy managementu 
bezpečnosti potravin 
– Norma ISO 22000 specifikuje požadavky pro systém 

managementu bezpečnosti potravin organizace. 
– Systém managementu bezpečnosti potravin 

vzájemně spojuje prvky již zmíněných norem s cílem 
zajistit bezpečnost potravin v rámci celého 
potravinového řetězce. 

– Hlavními prvky jsou interaktivní komunikace, systém 
managementu a řízení rizik.



Základní předpisy, vyhlášky a zákony 
související se systémem HACCP 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
• č. 852/2004 - pravidla hygieny potravin i pracovníků, HACCP, hygienickou 

praxi, kontrolu teplot, definuje základní termíny jako kontaminace, provozní 
jednotka, produkt atd.

• (ES) č.853/200 - základních i zvláštních hygienických pravidel pro 
potraviny živočišného původu, označení výrobků identifikační značkou, 
požadavky pro potravinářské provozy a jejich schvalování a registraci, 
povinnosti provozovatelů potravinářských provozů, definice základních 
pojmů – čerstvé mléko, maso

• (ES) č.854/2004 - způsob organizace úředních kontrol produktů 
živočišného původu určených k lidské spotřebě a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 ze dne 29. dubna 2004

• Nařízení (ES) č.854/2004 popisuje způsob organizace úředních kontrol 
produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Informační 
dokumenty, podle kterých by měla členská země postupovat a poskytnout 
zájemcům základní představu o prodeji svých výrobků.



Certifikace HACCP
• HACCP je nedílnou součástí celosvětového programu 

FAO/WHO pro standardizaci potravin, jakož i součástí 
potravinářské legislativy EU. 

• Certifikace systému HACCP je v ČR akreditovanou 
aktivitou a realizuje se podle normativního dokumentu 
Mze ČR – Všeobecné požadavky na systém kritických 
bodů HACCP a podmínky pro certifikaci.

• Certifikace systému HACCP je v ČR akreditovanou 
aktivitou a realizuje se podle normativního dokumentu 
Mze ČR – Všeobecné požadavky na systém kritických 
bodů HACCP a podmínky pro certifikaci.



Stanovení CCP
CCP - technologické úseky, postupy, operace, 
ve kterých je největší riziko porušení zdravotní 
nezávadnosti produktu. Stanoveny na základě 
analýzy nebezpečí
Klasifikace rizik:
Nízké riziko  N 1 – 2 body. 
Střední riziko S 3 – 4 body. 
Vysoké riziko V 6 – 9 bodů. 
Pokud je riziko pro dané nebezpečí ve stupni 
vysokém, musí být v daném kroku stanoven 
CCP.



Stanovení CCP – rozhodující diagram, strom



CCP
• Stanovení mezí pro každý kritický bod – je potřeba určit 

hranici mezi zvládnutým a nezvládnutým stavem, tj. určit limit, 
který jasně definuje možnost pokračování procesu nebo 
zastavení procesu a provádění nápravných opatření (znak, 
hodnota - teplota, čas, vlhkost, pH, aktivity vody). 

• Dále stanovení ověřovacích postupů
– Validace (ověření metod sledování v kritickém bodě)
– Verifikace - použití metod, postupů, zkoušek a dalších 

hodnocení, jiných, než používaných při sledování, ke zjištění, 
zda výsledky sledování jsou v souladu s plánem systému 
kritických bodů.

– Vnitřní audit - systematické a nezávislé hodnocení úrovně 
systému kritických bodů a jeho souladu s plánem systému 
kritických bodů prováděné pracovníky, kteří nejsou za vytvořený 
systém kritických bodů odpovědni.



Druhy nebezpečí – seznam v jednotlivých 
krocích výroby (výrobní diagram)

Fyzikální 
Chemická
Biologická
„Alergeny“



Závažnost nebezpečí
3 - ohrožující život (vážné 
alimentární nákazy) 
2 - chronické nemoci, úraz –
návštěva lékaře, bez 
následků na zdraví

– sklo, zbytky sanitačních 
chemikálií, alergeny

1 - mírné poranění, lehké 
zdravotní problémy

– kamínky, drobné úlomky 
materiálu, vlákna, RIL 



HACCP systém na lince sušenek



Verifikace CCP





Reklamace



Plán kontrol - příklad



Plán kontrol - příklad



Surovina Obal

Kontrola kvality
Blokovaní

Spojení s 
dodavatelem

Uvolnění

Výroba

Balení

Sklad

Expedice

Opakovaní
rozbor

Blokovaní

Zákazník Reklamace

Blokovaní/
odblokovaní

Stáhnutí 
šarže

Odblokovaní

Průběžný proces kontroly FV



Mikrobiologické nebezpečí
• Nejrozšířenější
• Pracovník odd. kvality –

laborant MO laboratoře
– Zajistit mikrobiologickou 

nezávadnost výrobků, 
výrobních a nevýrobních 
prostor (kantýna, šatny, 
kanceláře).

– Prevenci proti šíření 
nemocí způsobených 
mikroorganismy.



Co dělá mikrobiolog v závodě?
• Odběr vzorků (asepticky)
• Kontrola atestu 

dodavatele – požadavky 
podle požadavku závodu 
a  specifikací surovin

• Analýza vzorku, zápis, 
evidence vzorků

• Výsledky analýz se 
porovnají se specifikací 
vstupních surovin a s 
danými limity. 

• Vyhovující suroviny 
uvolňujeme do výroby ke 
zpracování.



Celkový počet mikroorganismů
Stanovení CPM



Bakterie
Escherichia coli

Čas Počet buněk

5 hodin 1024

10 hodin 262144

15 hodin 265275636

20 hodin 192 miliard buněk

24 hodin 4722 triliónů buněk

Rychlost množení baktérií z jedné buňky:



Kvasinky• Jsou jednobuněčné houby

• Rozmnožují se v termostatu při 
teplotě 25°C 4-5 dnů.

• Velmi rychle se množí. Při 
optimální teplotě se počet buněk 
zdvojnásobí za 2 hod.



Plísně
• Rozmnožují se v termostatu při 

teplotě 25°C 4-5 dnů.

• Některé druhy tvoří smrtelně 
jedovaté toxiny.



• Kontrola 
sodobarů 
(dávkovače 
pitné vody)



Alergeny

• obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut)
• korýši a výrobky z nich
• měkkýši a výrobky z nich
• vejce a výrobky z nich
• ryby a výrobky z nich
• podzemnice olejná (tj. arašídy, burské ořechy) a výrobky z nich
• sója a výrobky z nich
• mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
• ořechy (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, 

kešu ořechy) a výrobky z nich
• celer a výrobky z něj
• hořčice a výrobky z ní
• sezamová semena a výrobky z nich
• vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
• oxid siřičitý a sulfity v koncentraci větší než je 10 mg/kg a 10mg/litr

Seznam alergenů, Směrnice 2003/89/ES, nebo vyhláška 113 -2005 Sb. o 
označování potravin



Alergeny

• škroby, lecitiny



Alergenová matice
V provoze, kde je více výrobků na jedné lince - vždy začít s výrobkem, který obsahuje
nejméně alergenů



Trasabilita/Dohledatelnost
- schopnost vysledovat použití nebo umístnění surovin, garantuje 

původ a jakost po dobu 3 let zpětně.

- cílem je dohledatelnost: surovin, obal.materiálu, finálního výrobku k 
zákazníkovi a zpět. 

- provádi se podle předloženého vzorku FV s kódem výroby dle transakcí 
v systému (SAP).

- prověření účinnosti trasability: 1x měsíčně - pracovník AQZ 
slouží pro minimalizaci negativních dopadů v případě expedice 
nestandardních výrobků.

- efektivní nástroj – usnadňuje „rozkrýt“ potenciální hrozbu



Vstupní 
materiály

Příjem 
vstupních 

surovin

Dodavatele

Doprava Uskladnění Balení Expedice PřepravaVýroba

Vstupní 
kontrola

Výrobní 
kontrola

Výrobní 
kontrola

Uskladnění

Vstupní
trasabilita

Interní
trasabilita

Výstupní
trasabilita

Procesy trasability

Distribuce/
zákazník

Výrobce

Trasabilita musí byt garantovaná v každém kroku.
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[Hazard Analysis Critical Control Points] : Praktická příručka k zabezpečení zdravotní a 
hygienické nezávadnosti potravin pro výrobce, prodejce a kontrolníinstituce. 3rd ed. 
Gaithersburg, Md.: Aspen Publishers, 1998, xviii,. ISBN 07-514-0450-0. 

KEREKRÉTY, Jozef. HACCP - teória a prax. 1. vyd. Bratislava: Potravinokonzult, 2000, 
ISBN 80-968-3481-9. 

MATYÁŠ, Zdeněk. Analýza nebezpečí a kritické kontrolní - ochranné body: HACCP 
[Hazard Analysis Critical Control Points] : Praktická příručka k zabezpečení zdravotní a 
hygienické nezávadnosti potravin pro výrobce, prodejce a kontrolníinstituce. Brno: 
Státní zdravotní ústav, centrum hygieny potravinových řetězců, 1993,. ISBN 80-900-
0353-2. 

ŠENK, Zdeněk. 1309 testových otázek BOZP: Zdroj informací pro OZO BOZP. Olomouc: 
ANAG, 2011-. Periodicita není známa. 

VOLDŘICH, Michal. Systém kritických bodů (HACCP) v obchodě: příručka pro 
pracovníky potravinářských prodejen. Vyd. 1. Praha: České a slovenské odborné 
nakladatelství, 2004, ISBN 80-903-4012-1.
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