
CO JE HACCP?

 je zkratkou anglického názvu 
Hazard Analysis and Critical Control Points 
(Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). 

 V praxi se setkáváme s označením 
Systém kritických kontrolních bodů. 

 Tento systém slouží k preventivním opatřením, postupům a ovládání 
nebezpečí nákazy potravin a pokrmů, ke kterým by mohlo dojít 
během výroby, zpracování, manipulaci, skladování či prodeji 
konečnému spotřebiteli. 

 Celý systém musí být průkazně dokumentován a evidován. 
 Současná legislativa ukládá zavedení systému všem 

provozovatelům potravinářských podniků, počínaje dodavateli 
surovin, prvovýrobci, přes zpracovatele, přepravce až po prodejce 
potravin či provozovatele stravovacích služeb.



ZÁKLADNÍ POJMY



Kritický bod 

 postup nebo operace 
výrobního procesu, ve 
kterých je největší riziko 
porušení zdravotní 
nezávadnosti potraviny a v 
nichž se uplatňuje ovládání 
různých druhů nebezpečí, 
ohrožujících nezávadnost 
potraviny s cílem zamezit, 
vyloučit, popřípadě zmenšit 
toto nebezpečí. 



Kritická mez 

 znaky a jejich 
hodnoty, které tvoří 
hranici mezi 
přípustným 
a nepřípustným 
stavem v kritickém 
bodě 



Plán systému kritických bodů 

 dokument připravený 
v souladu se zásadami 
systému kritických bodů 
a stanovující způsob 
ovládání nebezpečí, která 
jsou významná pro 
porušení zdravotní 
nezávadnosti potraviny 
ve stanovené části 
potravinového řetězce 



Systém kritických bodů 

 systém, kterým se 
identifikují, hodnotí 
a ovládají významná 
nebezpečí v kritických 
bodech 



Nebezpečí 

 biologický, chemický 
nebo fyzikální činitel 
v potravině, který 
může porušit její 
zdravotní 
nezávadnost 



Analýza nebezpečí 

 proces shromažďování 
a hodnocení informací 
o různých druzích 
nebezpečí pro zdravotní 
nezávadnost potravin a o 
podmínkách, 
umožňujících jejich 
přítomnost v potravině, 
které jsou nutné pro 
rozhodnutí o jejich 
významu pro 
nezávadnost potraviny 
a o jejich zařazení do 
plánu systému kritických 
bodů 



Ovládací opatření 

 jakákoliv činnost, 
kterou je možno 
použít k prevenci 
nebo k vyloučení 
nebezpečí 
ohrožujícího zdravotní 
nezávadnost 
potraviny nebo k jeho 
zmenšení na 
přípustnou úroveň 



Sledování 

 pozorování a měření 
stanovených znaků 
určeným postupem 
pro posouzení, zda 
kritický bod je ve 
zvládnutém stavu 



Zvládnutý stav 

 stav, při němž jsou 
v kritických bodech 
dodrženy stanovené 
postupy a hodnoty 
sledovaných znaků 
jsou v přípustném 
stavu 



Ověřovací postupy 

 posouzení, zda plán 
systému kritických 
bodů účinně ovládá 
významná nebezpečí 
a zda se tento plán 
dodržuje 



Správná výrobní a hygienická 
praxe 
 dodržování všech legislativně 

upravených výrobních postupů 
a požadavků a uplatnění 
technických, technologických 
a hygienických pravidel, 
odpovídajících obecně 
uznávanému vědeckému 
poznání pro dosažení 
zdravotně nezávadných 
výrobků a zveřejněných 
Ministerstvem zemědělství ve 
Věstníku Ministerstva 
zemědělství České republiky 



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 
přímo odpovědni 



ZAVÁDĚNÍ 
SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ



DŮVODY PRO ZAVEDENÍ HACCP

1. Zákonná povinnost

2. Omezit riziko poškození strávníků

3. Ochrana provozovatele



ad 1) ZÁKONNÁ POVINNOST

 Povinnosti určují ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví a 
související vyhlášky:

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 

 Zákon č. 471/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví + prováděcí 
předpisy

 Vyhláška č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací 
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných

 Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací 
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných

 Vyhláška č. 186/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.38/2001 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 
pokrmy

 Vyhláška č. 490/2000 Sb., rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného 
zdraví



• Zákon č. 456/2004 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích (úplné znění zákona č.110/1997 Sb. 
se změnami dle zák. č. 119/2000 Sb., č.306/2000 Sb., č. 274/2003 Sb., č.94/2004 Sb., č.316/2004 
Sb.) + prováděcí předpisy:

• Vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly 
a hodnocení

• Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení 
prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

• Vyhláška č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin 
potravin

• Vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin potravinovými doplňky; Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy 
látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní 
nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu; Vyhláška č. 54/2002 Sb., o zdravotních 
 požadavcích na identitu a čistotu přídatných látek + novelizace č. 318/2003 Sb.   

• Vyhláška č. 326/1997 Sb. + novelizace č.44/2000 Sb., č. 160/2002, kterou se stanoví požadavky 
pro zmražené potraviny

• Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené 
krémy a jedlé tuky a oleje + novelizace č.124/2004 Sb.

• Vyhláška č. 329/1997 Sb. + novelizace č. 418/2000 Sb. - pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny 
a olejnatá semena

• Vyhláška č. 330/1997 Sb. + novelizace č. 91/2000 Sb.,78/2003 Sb. - pro čaj, kávu a kávoviny
• Vyhláška č. 331/1997 Sb. + novelizace č. 419/2000 Sb. - pro koření, jedlou sůl, dehydratované 

výrobky a ochucovadla a hořčici
• Vyhláška č. 333//1997 Sb. + novelizace č. 93/2000 – pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 

pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
• Vyhláška č. 335/1997 Sb. + novelizace č. 45/2000 Sb., č. 57/2003 Sb., č.289/2004 Sb. - pro 

nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a 
medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

• Vyhláška č. 264/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb. - pro maso, masné výrobky, 
ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
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• Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou 
zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, 
brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování 

• Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

• Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení 
prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti a osvědčení

• Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich 
použití (ruší předpis č. 23/2001 Sb.)

• Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby ve 
znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb.

• Vyhláška č. 133/2004 Sb. o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší 
přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

• Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a 
pomocných látek při výrobě potravin + novelizace č. 152/2005 Sb.,  431/2005 Sb.

• Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí 
jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách + novelizace 
č.68/2005 Sb.

• Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních 
léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a 
potravinových surovinách + novelizace č.106/2002 Sb., č.44/2004 Sb.

• Vyhláška č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených 
vod a o způsobu jejich úpravy

• Vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 
• + novela č. 368/2005 Sb.
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Ostatní předpisy:
• Vyhláška č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro 

styk potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
• Zákon č. 286/2003 Sb. úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákon (veterinární zákon)
• Zákon č. 34/1996 Sb., úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele + novelizace
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 

znění vyhlášky č. 502/2004
• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
• Zákon č. 188/2004 Sb., o odpadech, který novelizuje Zákon č. 185/2001 + 

novelizace č. 7/2005 Sb.
• Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a 

nemocí přenosných ze zvířat na člověka + novelizace č. 356/2004 Sb., č. 
389/2004 Sb., č. 214/2005 Sb.

• Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních 
požadavcích na živočišné produkty + novelizace č. 639/2005 Sb.

• Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení 
rizika chemických látek pro zdraví člověka

ad 1) ZÁKONNÁ POVINNOST



ad 2) BEZPEČNOST STRÁVNÍKA

Je nutné používat:
 Správné technologie
 Správné pracovní postupy

Dále:
 Hygienická a technická opatření musí 

zajistit zdravotní nezávadnost pokrmů
 Nesmí být narušeny smyslové znaky 

pokrmů a snížena jejich nutriční hodnota



ad 3) OCHRANA PROVOZOVATELE

 Zavedení systému snižuje riziko přípravy 
zdravotně závadného pokrmu

 Evidence záznamů může pomoci prokázat, že 
byl provoz neprávem označen jako zdroj 
poškození zdraví strávníka

 Zavést HACCP přiměřeným způsobem podle 
podmínek provozovny je v zájmu každého 
provozovatele stravovacích služeb 
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