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Zavedení systému 
kritických bodů 

Zavedení má 3 etapy:Zavedení má 3 etapy:

1.1. Příprava popisné dokumentacePříprava popisné dokumentace
2.2. Zavedení plánu – vytvoření systémuZavedení plánu – vytvoření systému
3.3. Udržování systémuUdržování systému



1. Příprava popisné dokumentace

 Definuje , jak by měl být preventivní 
systém postaven a jak by měl fungovat

 Výsledkem je Směrnice nebo Příručka 
systému kritických bodů



2. Zavedení plánu – vytvoření systému

 Navazuje na první etapu
 Teoretické postupy  se zavádí do 

praktického používání, jedná se 
zejména o:

 Školení personálu
 Měření kritických bodů 
 Vedení záznamů
 Během zavádění se postupy ještě 

upravují



3. Udržování systému

 Systém se ověřuje
 Systém se průběžně aktualizuje (nové 

výrobky, nové technologie…)
 Systém se tak neustále udržuje, aby 

sloužil svému účelu



ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 
SYSTÉMU KRITICKÝCH 

BODŮ

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE



1. Vymezení výrobní činnosti 
a úkolů výrobce 
 vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce 

název, sídlo společnosti resp. provozovny, 
odpovědný zástupce apod.

 přehled a klasifikace vyráběného 
sortimentu pokrmů

 vymezení skupin a komponent pokrmů 
s podobnými vlastnostmi a s podobnými 
postupy výroby

 stanovení rozsahu systému (např. od 
příjmu surovin po výdej stravy)

 ustavení pracovní skupiny pro tvorbu 
systému kritických bodů a stanovení 
odpovědné osoby (dále jen „tým HACCP“) 
– součástí je výběr pracovníků, vyškolení, 
organizace práce týmu



2. Provedení popisu pokrmů a zjištění 
očekávaného použití výrobku 
 provedení popisu výrobků
(skupin pokrmů, jednotlivých komponent 

pokrmů)
 obecná charakteristika jednotlivých druhů 

výrobků

 zjištění očekávaného použití výrobku
 popsat zejména okruh spotřebitelů, 

kterým jsou výrobky určeny zejména 
s ohledem na specifika spotřebitelů 
(nemocní strávníci, děti apod.)



3. Sestavení diagramu výrobního procesu 
 Je nutné zpracovat přehledné a 

srozumitelné schéma výrobních 
operací přípravy pokrmů

 Doplnění a zohlednění dalších 
důležitých informací (např. pohyb 
materiálu, rozmístění zařízení apod.)

 Diagramy výrobního procesu je nutné 
stanovit pro jednotlivé druhy pokrmů 
podle charakteru provozu a rozsahu 
výrobních činností 



Příjem surovin

Výdej

Tepelná 
a konečná úprava

Příprava surovin

Skladování

Příklad výrobního diagramu teplé 
kuchyně



3. Sestavení diagramu výrobního procesu 
 Je nutné ověřit výrobní diagram v 

provozu
 Ověření provádějí členové týmu
 Ověřování se provádí vždy, dojde-li k 

jakékoliv změně v plánu HACCP (např. 
změny ve způsobu přípravy, nákup 
nové technologie apod.)



4. Provedení analýzy nebezpečí 
 Analýza je jedním z nevýznamějších 

kroků.
 Vytvoří se seznam potenciálních 

nebezpečí v jednotlivých krocích 
výrobního procesu

 Jedná se o nebezpečí biologická, 
fyzikální  a chemická

 Stanoví se ovládací opatření pro každé 
nebezpečí (uvedou se postupy a 
opatření jak možnému nebezpečí 
zabránit)



5. Stanovení kritických bodů 
 Provádí tým HACCP na základě výsledků 

analýzy nebezpečí
 Kritický bod (CCP)= postup, operace nebo 

krok, ve kterém může jakákoliv ztráta 
kontroly vést ke vzniku nepřijatelného 
nebezpečí

 Kritický bod je stanoven po vyčerpání 
všech jiných možností

 Stanovení CCP musí být zdůvodněno
 Kritické body jsou stanoveny na základě 

konkrétních podmínek
 Počet kritických bodů by měl být 

přiměřený



6. Stanovení znaků a hodnot kritických mezí 

pro každý kritický bod 
 Pro každý kritický bod je nutné určit jeden nebo 

více znaků, jejichž sledování umožní posoudit 
správnost výrobního kroku (sledovanými znaky 
bývá nejčastěji teplota, čas, vzhled, zápach, 
přítomnost nečistot apod.)Doplnění a zohlednění 
dalších důležitých informací (např. pohyb 
materiálu, rozmístění zařízení apod.)

 Pro každý znak se určí kritické meze tj. hodnoty 
znaků, které určují, zda proces v daném kroku 
probíhá či neprobíhá správným způsobem 

 Pro každý definovaný znak stanoví tým HACCP 
limity, které tvoří hranici mezi přípustným a 
nepřípustným stavem (vyhovující hodnoty). 



7. Vymezení systému sledování 
zvládnutého stavu

 Pro každý kritický bod se každému 
znaku stanoví způsob sledování znaku 
(měření teploty, pozorování, 
ochutnávání, chemické testy apod.)

 Je jasně definována požadovaná 
četnost sledování

 O sledování se vedou záznamy, musí 
být určeno kdo je vede (odpovědný 
pracovník);  kdo a jakým způsobem 
záznamy vyhodnocuje (odpovědná 
osoba)



8. Stanovení nápravných opatření

 Pro každý kritický bod se stanoví 
nápravná opatření – činnosti , které se 
uplatňují v okamžiku, kdy je 
překročena kritická mez v CCP, 
zamená to, že je opuštěn zvládnutý 
stav

 Nápravná opatření zajistí uvedení CCP 
do zvládnutého stavu

 Musí být vedeny záznamy (odpovědný 
pracovník) o provedení nápravných  
opatření



9. Stanovení ověřovacích postupů

 Stanoví se postupy, kterými lze ověřit  metody 
měření a správnosti nastavení kritických mezí 
v kritickém bodě a stanoví se způsoby 
dokumentace. Je jasně definována požadovaná 
četnost sledování

 Stanoví se postupy, kterými bude ověřována 
celková funkčnost systému HACCP a stanoví se 
způsoby dokumentace a archivace těchto ověření.

 Definuje se plán vnitřních auditů a stanoví se 
způsoby dokumentace – tzn. popíše se způsob 
provádění vnitřních auditů – jak často, jakým 
způsobem a jak budou vedeny a zakládány 
záznamy o provedených auditech včetně ustavení 
odpovědné osoby za tuto oblast systému.



10. Zavedení dokumentace a evidence

 Přehled dokumentace je nezbytnou součástí  plánu a celého 
systému HACCP.

 Rozsah požadované dokumentace a evidence je stanovený 
vyhláškou (147/1998 Sb.).

 Základní dokumentace v rámci systému HACCP:
 Popisná dokumentace = plán HACCP
 Dokumentace provozní. V rámci popisné dokumentace se uvádí 

i přehled o dokumentaci provozní. V praxi to znamená, že se do 
plánu HACCP provede výčet = shrnutí veškeré dokumentace, 
která bude vedena v rámci provozování systému HACCP:
 záznamy o modifikování plánu HACCP
 záznamy o sledování znaků v kritických a kontrolních 

bodech
 záznamy o překročení kritických mezí a přijatých 

nápravných opatřeních
 záznamy o použitých ověřovacích postupech

 V plánu HACCP jsou uvedeny vzory záznamových formulářů 
provozní dokumentace (nebo uvést odkazy na konkrétní 
dokumentaci).
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