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ABSTRAKT
Tématem této práce je shrnout zm ny v potraviná ské legislativ , které nastaly po vstupu
eské republiky do Evropské unie a také porovnat zkušenosti provozovatel!
potraviná ských podnik! se zavád ním t chto zm n do praxe. Dalším bodem práce je
podrobný popis systému kritických kontrolních bod! (HACCP) a zp!sob jeho zavád ní
v tzv. malých potraviná ských podnicích. Záv r práce se zabývá možnými zp!soby
kontaminace potravin.
Klí0ová slova: hygienický balí0ek, kritické kontrolní body, princip flexibility, malé
potraviná ské podniky, kontaminace potravin

ABSTRACT
The aim of this thesis is to summarize changes in Czech food legislation after the entrance
to the EU. The work is also focused on the attitude of food companies with putting these
changes into practice. The second part of this thesis deals with detailed description of the
critical control points system (HACCP) and methods of its aplication on small food
enterprises. The end of this work is focused on possibilities of food contamination..
Keywords: hygienic packet, critical control points, principle of flexibility, small food
enterprises, food contamination
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ÚVOD
V souvislosti se vstupem

eské republiky do Evropské unie došlo v naší potraviná ské

legislativ k rozsáhlým zm nám, naše zákony se totiž musely p izp!sobit požadavk!m EU.
Samotné evropské potravinové právo p itom prod lalo zásadní zm nu p ijetím na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, z izuje se Evropský ú ad pro bezpe0nost
potravin a stanoví se postupy týkající se bezpe0nosti potravin. Sledovatelnost potravin a
složek potravin v rámci potravinového et zce se tak stala základním prvkem v zajišZování
bezpe0nosti potravin, což je hlavní cíl celého snažení.
Sou0asná evropská legislativa je totiž zpracována tak, že nep edepisuje jaké prost edky a
cesty použít k dosažení ur0itých cíl!, trvá však na tom, že strávníkovi musí být podán
zdravotn

nezávadný pokrm. V tší odpov dnost je tedy kladena na provozovatele

potraviná ských podnik! a stravovacích za ízení, nesou totiž mnohem v tší zodpov dnost
za bezpe0nost potravin. Tedy p edstava, že se jedná o zvoln ní nárok! na provozování
služeb spole0ného stravování, je pom rn sporná.
V návaznosti na ustanovení na ízení 0. 178/2002 došlo k vytvo ení dalších právních norem,
z nichž nejpodstatn jším se stal tzv. hygienický balí0ek, který nabyl ú0innosti 1. ledna
2006. Jedná se o zkratku pro 0ty i na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES), jejichž
spole0ným znakem je hygiena potravin a ú ední kontrola. Obzvlášt d!ležité je na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygien
potravin. Jako o jednom ze základních bod! se v n m pojednává o tzv. principu flexibility.
Díky n muž se uznává, že zejména pro malé podniky m!že být zavedení úplného systému
HACCP nep im enou zát ží, stejn jako požadavky na uchovávání dokument!. Sou0asn
se zde také konstatuje, že u ur0itých potraviná ských podnik! nelze identifikovat kritické
kontrolní body a že v n kterých p ípadech m!že správná hygienická praxe nahradit
monitorování kritických kontrolních bod!. Tento princip je rovn ž velmi významný
ve vztahu k prvovýrob , u které není použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních
bod! dosud pln možné. Jestli tedy pro n koho znamená p ijetí nové legislativy ur0ité
zmírn ní nárok!, myslí se tím p edevším malé provozovny.
Tématem práce bylo shrnout zm ny v potraviná ské legislativ , které nastaly po vstupu
eské republiky do Evropské unie a sou0asn

porovnat zkušenosti provozovatel!

potraviná ských podnik! se zavád ním t chto zm n do praxe.
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POTRAVINÁ SKÁ LEGISLATIVA EU PLATNÁ OD 1. 1. 2006

1.1 Charakterizace zm9n
Rok 2004 se stal zlomovým obdobím v d jinách eské republiky, která se dnem 1. kv tna
2004 spole0n s dalšími devíti kandidátskými zem mi stala ádným 0lenem Evropského
spole0enství. V souvislosti s p ípravou na naše 0lenství v Evropské unii prošlo 0eské
potravinové právo zásadními zm nami. Samotné evropské potravinové právo prod lalo
zlomovou zm nou p ijetím na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 178/2002
ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví:
-

obecné zásady a požadavky potravinového práva

-

z izuje se Evropský ú ad pro bezpe0nost potravin

-

a stanoví postupy týkající se bezpe0nosti potravin.

Díky nov p ijaté legislativ došlo k právnímu zakotvení filozofie “z farmy na st!l” (nebo
také “od vidlí po vidli0ku”), jinými slovy povinnosti stanovené na ízením se rozší ili
na všechny ú0astníky obchodu s potravinami, byla jasn

stanovena odpov dnost

potraviná ského podniku za uvád ní na trh pouze zdravotn

nezávadných potravin,

p i0emž ú0inná, p im ená a cílená opat ení musí být založena na analýze rizika [1, 2].
Na rozdíl od naší legislativy jsou p edm tná na ízení formulována obecn s tím, že jsou
stanoveny cíle, kterých má být dosaženo. Pokud je v textu užíván termín potraviny, jsou
sou0asn mín ny i pokrmy. Evropské právo tyto pojmy nerozlišuje a termín potraviny platí
pro celý potravinový et zec.
1.1.1

Požadavky na potraviny uvád9né na trh

V 0lánku 14 na ízení 0. 178/2002 jsou stanoveny požadavky na potraviny uvád né na trh
následujícím zp!sobem:
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpe0ná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpe0nou, je-li považována za:
a) poškozující zdraví,
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b) nevhodnou k lidské spot eb .
Potravinou nevhodnou k lidské spot eb m!že být potravina nep ijatelná pro lidskou
spot ebu z d!vodu hniloby, kažení, rozkladu, p ípadn kontaminace cizorodými nebo
jinými látkami.
Potravina poškozující zdraví p edstavuje zdravotní nebezpe0í, tj. m!že být bezprost ední
p í0inou ohrožení zdraví spot ebitel!.

1.2 Sledovatelnost potravin
Sledovatelnost potravin a složek potravin v rámci potravinového et zce se stala základním
prvkem v zajišZování bezpe0nosti potravin. Na ízení (ES) 0. 178/2002 obsahuje pravidla
pro zajišt ní sledovatelnosti potravin a složek potravin a stanoví postup pro p ijetí
provád cích pravidel, aby se tyto zásady mohly používat v ur0itých odv tvích [3].
Provozovatelé potraviná ských a krmivá ských podnik! musí být schopni identifikovat
každou osobu, která jim dodala potravinu, krmivo, hospodá ské zví e nebo jakoukoli látku,
která je ur0ena k p imísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž se p edpokládá, že do nich
bude p imísena. Sou0asn zavedou systémy a postupy umožHující identifikovat podniky,
kterým byly dodány jejich výrobky, zjednodušen tzv. „krok vp ed, krok vzad“. Tyto
informace musí být schopny na požádání poskytnout p íslušným orgán!m [4].

1.3 Hygienický balíJek
1.3.1

Obsah hygienického balíJku

V návaznosti na ustanovení na ízení 0. 178/2002 a v souvislosti s rozhodnutím Evropské
komise o revizi legislativy sm rem k jejímu zjednodušení se za0aly p ipravovat a
projednávat další návrhy právních norem. V této souvislosti se nejv tší pozornosti t ší tzv.
hygienický balí0ek [1].

Hygienický balí0ek nabyl ú0innosti 1. ledna 2006. Jedná se o zkratku pro 0ty i na ízení,
jejichž spole0ným jmenovatelem je hygiena potravin a ú ední kontrola:
-

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004
o hygien potravin.
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Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004,
kterým se stanoví specifické hygienické p edpisy pro potraviny živo0išného p!vodu.

-

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004,
kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci ú edních kontrol výrobk!
živo0išného p!vodu ur0ených k lidské spot eb .

-

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004
o ú edních kontrolách za ú0elem ov ování, zda jsou dodržovány právní p edpisy
o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zví at a dobrých životních
podmínkách zví at [1].

-

Sm rnici Evropského parlamentu a rady 0. 2004/41/EHS ze dne 21. dubna 2004, která
ruší sm rnice týkající se hygieny potravin a zdravotní nezávadnosti pro produkci a
uvád ní do ob hu potravin živo0išného p!vodu ur0ených pro lidskou spot ebu
a pozm Huje sm rnici rady 0. 89/662/EHS a 91/67/EHS a rozhodnutí rady
0. 92/118/EHS.

1.3.2 DoplKující legislativa
Na konci roku 2005 vyšla ješt

další legislativa, která hygienický balí0ek doplHuje,

pop ípad n která jeho na ízení pomáhá zavád t do praxe [2].
Jde o:
- Na ízení komise 0. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích
pro potraviny. Toto na ízení stanoví kriteria bezpe0nosti potravin z mikrobiologického
hlediska. Kriteria byla stanovena s ohledem na to, že mikrobiologická nebezpe0í
v potravinách p edstavují hlavní zdroj onemocn ní lidí z potravin. Tato kriteria je možno
použít i p i ov ování postup! založených na zásadách HACCP a ke kontrole dalších
opat ení na kontrolu hygieny potravin [1].
- Na ízení komise 0. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví provád cí
opat ení pro n které výrobky podle na ízení Evropského parlamentu a rady 0. 853/2004 a
pro organizaci ú edních kontrol podle na ízení Evropského parlamentu a rady 0. 854/2004
a 0. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od na ízení Evropského parlamentu a rady
0. 852/2004 a kterým se m ní na ízení 0. 853/2004 a 0. 854/2004.
- Na ízení komise 0. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní
p edpisy pro ú ední kontroly trichinel v mase.
- Na ízení komise 0. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví p echodná
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opat ení pro provád ní na ízení Evropského parlamentu a rady 0. 853/2004, 0. 854/2004 a
0. 882/2004 a kterým se m ní na ízení 0. 853/2004 a 0. 854/2004 [2].

1.4 NaMízení J. 852/2004
1.4.1 Obsah naMízení J. 852/2004
Základem hygienického balí0ku je na ízení . 852/2004. Stanovuje totiž obecné hygienické
p edpisy od prvovýroby, p es zpracování až po distribuci potravin, v0etn

postup!

k ov ování shody s t mito postupy – jinými slovy to znamená, že se týká výrobc!,
zpracovatel! a distributor! potravin [1, 5].
Na ízení obsahuje spole0né zásady týkající se povinností výrobc! a p íslušných orgán!,
strukturní, provozní a hygienické požadavky na závody, postupy schvalování závod!,
požadavky na skladování - je d!ležité, aby u potravin, které nelze bezpe0n skladovat
p i okolní teplot , zejména u mražených potravin, nebyl porušen chladicí et zec [1, 3].
Dále na ízení obsahuje požadavky na p epravu a na ozna0ování zna0kou zdravotní
nezávadnosti [1]. Cílem je zajistit bezpe0nost potravin na všech úrovních potravinového
et zce [5]. Je nezbytné stanovit mikrobiologická kritéria a požadavky na kontrolu teploty,
založené na v deckém posouzení rizika a také zajistit, aby dovážené potraviny odpovídaly
alespoH týmž nebo rovnocenným hygienickým normám jako produkty vyráb né
ve Spole0enství [3].
Razí také myšlenku, že primární odpov dnost za bezpe0nost potravin nese provozovatel
potraviná ského podniku [5].
Na ízení se nevztahuje na prvovýrobu pro soukromé domácí použití, na domácí p ípravu
potravin, na manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí spot ebu.
Zám rem je, aby se daná pravidla vztahovala pouze na podniky, jejichž koncepce
p edpokládá ur0itou kontinuitu 0inností a ur0itý stupeH organizace [1]. Rizika
pro potraviny existující na úrovni prvovýroby by m la být identifikována a vhodným
zp!sobem omezována, aby bylo zajišt no dosažení cíl! tohoto na ízení [6].
Nevztahuje se ale ani na ty p ípady, kdy výrobce p ímo dodává malá množství vlastních
produkt! z prvovýroby kone0nému spot ebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je
dodává kone0nému spot ebiteli [2].
Na ízení naopak stanovuje pouze minimální hygienické požadavky a jejich konkrétní
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dodržování je pak ponecháno na samotných provozovatelích potraviná ských podnik!
ovšem s tím, že programy bezpe0nosti potravin a postupy musí být založené na zásadách
systému kritických bod! (HACCP) [1]. Výslovn se jako základ pro tyto systémy uvádí
zásady obsažené v souboru Codex Alimentarius [7].
Na ízení také klade velký d!raz na proškolování všech zam stnanc!. Dalším jeho
významným bodem je povinnost registrace závod! u p íslušného orgánu 0lenského státu a
požadavky na schvalování závod! [1].
Sou0ástí na ízení 0. 852/2004 jsou dv p ílohy – první se týká prvovýroby, druhá se zabývá
obecnými hygienickými požadavky pro všechny provozovatele potraviná ských podnik!.
1.4.2

Obecné hygienické pMedpisy pro prvovýrobu

Zde se pojednává o obecných hygienických p edpisech pro prvovýrobu a související
postupy a dále doporu0ení pro správnou hygienickou praxi. [5]
Pokyny pro správnou hygienickou praxi by m ly obsahovat p íslušné informace o rizicích,
která mohou vzniknout v prvovýrob a v souvisejících postupech, a opat ení pro jejich
omezování.
Mohou nap íklad obsahovat informace o:
a) omezování kontaminace nap íklad mykotoxiny, t žkými kovy a radioaktivními látkami,
b) použití vody, organických odpad! a hnojiv,
c) správném a vhodném použití p ípravk! na ochranu rostlin a biocid! a o jejich
sledovatelnosti,
d) správném a vhodném použití veterinárních lé0ivých p ípravk! a p ísad do krmiv a
o jejich sledovatelnosti,
e) p íprav , skladování, použití a sledovatelnosti krmiv,
f) ádném odstraHování uhynulých zví at, odpad! a podestýlky,
g) opat eních pro ochranu p ed zavle0ením nakažlivých chorob p enosných na 0lov ka
prost ednictvím potravin a o povinnosti oznamovat je p íslušnému orgánu,
h) postupech, praxi a metodách pro zajišt ní hygienického zp!sobu výroby potravin,
manipulace s nimi, jejich balení, skladování a p epravy, v0etn ú0inného 0išt ní a regulace
šk!dc!,
i) opat eních týkajících se 0istoty zví at ur0ených k porážce a hospodá ských zví at,
j) opat eních týkajících se vedení záznam! [3].
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Obecné hygienické požadavky pro všechny provozovatele potravináMských
podnikP (krom9 pMípadP, na n9ž se vztahuje pMedchozí bod)

Druhá p íloha se svých dvanácti kapitolách se zabývá okruhy, jako jsou obecné požadavky
na potraviná ské prostory, specifické požadavky na prostory pro p ípravu, ošet ení nebo
zpracování potravin, požadavky na pojízdné nebo p echodné provozy (nap íklad prodejní
stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny), prostory užívané p edevším jako soukromý
obytný d!m, v n mž se však pravideln p ipravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní
automaty. Další kapitoly se týkají p epravy, požadavk! na za ízení, problematiky
potraviná ských odpad!, zásobování vodou, požadavky na osobní hygienu, ustanovení
týkající se potravin, ustanovení zabývající se obaly, prvním balením a dalším balením
potravin a tepelným ošet ením. Poslední kapitola se v nuje školení pracovník! [5].
1.4.4

Princip flexibility

Prvkem, který je významným zp!sobem zd!razHován v na ízení 0. 852/2004, je princip
flexibility. Uznává se, že zejména pro malé podniky m!že být zavedení úplného systému
HACCP nep im enou zát ží, stejn jako požadavky na uchovávání dokument!. Dále se
zde konstatuje, že u ur0itých potraviná ských podnik! nelze identifikovat kritické kontrolní
body a že v n kterých p ípadech m!že správná hygienická praxe nahradit monitorování
kritických kontrolních bod!. Podobn požadavek stanovení „kritických limit!“ neznamená,
že je nezbytné stanovit pro každý p ípad limit vyjád ený 0íselnou hodnotou.
Flexibilita je také na míst , když se p i výrob používají tradi0ní metody a zejména
ve vztahu k region!m, které jsou ve složit jší situaci z hlediska zem pisné polohy.
Velmi významný je tento princip rovn ž ve vztahu k prvovýrob , protože je z ejmé, že
použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bod! (HACCP) na prvovýrobu není
dosud všeobecn proveditelné, a proto se podporuje zpracování doporu0ení pro správnou
praxi, kde budou uvedena specifická hygienická pravidla pro prvovýrobu.
Výše uvedené na ízení nahrazuje sm rnici 93/43/EHS, která pozbývá dne 1.1.2006
platnosti [1]. Evropskou komisi zavazuje podat Evropskému parlamentu a rad nejpozd ji
do 29. kv tna 2009 zprávu o zkušenostech získaných se zavád ním na ízení do praxe.
Na základ této zprávy by se m lo mimo jiné rozhodnout, zda je možné a žádoucí rozší it
povinnost zavedení systému HACCP i na prvovýrobu [2].
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1.5 NaMízení J. 853/2004
Na ízení

. 853/2004 navazuje na na ízení p edchozí a stanoví zvláštní požadavky

pro potraviny živo0išného p!vodu, které p edstavují specifické riziko pro lidské zdraví a
u nichž je 0asto hlášeno mikrobiologické a chemické riziko [1].
Toto na ízení se vztahuje na nezpracované i zpracované produkty živo0išného p!vodu a
popisuje doklady nutné pro obchod s produkty živo0išného p!vodu a podmínky pro jejich
dovoz ze t etích zemí. Sou0asn také uvádí zp!sob zna0ení identifika0ní zna0kou.
Na ízení popisuje i podmínky pro produkci masných výrobk!, mletého a strojn
odd lovaného masa. V další 0ásti se zabývá také vejci a vaje0nými produkty, rybami a
výrobky z nich. Popisuje i zásady týkající se mlž!, hlemýžb! 0i žabích stehýnek.
Oddíl vyhrazený pro mléko p ináší kritéria pro syrové mléko kravské i jiných druh!,
požadavky na jeho tepelné ošet ení i na produkci mlé0ných výrobk!.
Samostatný oddíl je v nován masu voln

žijící zv e, nutnému školení myslivc!,

manipulaci s jednotlivými druhy zv e po usmrcení apod.
V p ílohách jsou požadavky na jatka, bourárny a zpracovny masa velkých jate0ných zví at.
Podle tohoto na ízení se budou muset ídit i ti provozovatelé, kte í vyráb jí kolagen,
želatinu 0i tavené živo0išné tuky [2].

1.6 NaMízení J. 854/2004
Pravidla pro organizaci kontrol ve výrob potravin živo0išného p!vodu p ináší na ízení
. 854/2004.
Ú edními kontrolami se však, jak na ízení upozorHuje, neruší "primární odpov dnost
provozovatel! potraviná ských podnik! za zajišt ní bezpe0nosti potravin". Krom b žných
kontrol zavádí na ízení také tzv. audity.
Audit správné hygienické praxe a postupu založený na analýze rizik by se podle na ízení
m l týkat alespoH:
kontrol informací o potravinovém et zci,
uspo ádání a údržby prostor a vybavení,
hygieny p ed zahájením 0innosti a po ní,
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osobní hygieny,
školení o hygien a pracovních postupech,
hubení šk!dc!,
jakosti vody,
kontroly teploty a
kontrol potravin, které do za ízení vstupují a které je opoušt jí.
P ísn jší a d!kladn jší je audit postup! založených na zásadách HACCP. Na ízení rovn ž
umožHuje flexibiln jší p ístup k malým provoz!m. Krom jiného také popisuje práci
veterinárních léka !, požadavky na veterinární prohlídky r!zných typ! jate0ných zví at
p ed jejich porážkou i po ní.
Evropská komise op t musí do 20. kv tna 2009 p edložit zprávu a o zkušenostech
získaných p i aplikaci tohoto na ízení do praxe [2].

1.7 NaMízení J. 882/2004
Na ízení

. 882/2004 je komplexní právní normou zabývající se kontrolou v celém

potravinovém et zci, kterým se stanovují obecná pravidla pro provád ní ú edních kontrol.
Udává tedy podmínky pro laborato e, požadavky na metody zkoušení a odb r vzork!.
P edepisuje 0lenským stát!m povinnosti týkající se ú edních kontrol, v0etn vytvo ení
jednotného systému školení pracovník! dozorových orgán!, jednotného registru
potraviná ských podnik! apod. [1, 2].
Toto na ízení se nevztahuje na ov ování dodržování p edpis! o spole0ných organizacích
trh! se zem d lskými produkty (nap . pro víno, olivový olej, ovoce a zeleninu, mléko a
mlé0né výrobky, hov zí, telecí, skopové a kozí maso a med), kde již existují ustálené
specifické kontrolní systémy [1].

1.8 Legislativa R
V

eské republice je pro oblast stravovacích služeb platná Vyhláška 137/2004 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
p i 0innostech epidemiologicky závažných. Na základ p ijetí evropské legislativy p estala
n která ustanovení této vyhlášky platit a proto byla novelizována Vyhláškou 602/2006 Sb.,
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která má ú0innost od 1. ledna 2007, p i0emž na ízení Evropského parlamentu mají
aplika0ní p ednost.
Tyto platné vyhlášky vychází a opírají se o Zákon 0. 258/2000 Sb. o ochran ve ejného
zdraví [8] a Zákon 0. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a p íslušné
provád cí vyhlášky [9].
Podle 0eské legislativy (Zákon 0. 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví) je dáno, že:
-

Fyzické osoby p icházející p i pracovních 0innostech ve stravovacích službách,
p i výrob

potravin nebo p i uvád ní potravin do ob hu, do p ímého styku

s potravinami, pokrmy, za ízením, ná0iním nebo plochami, které jsou ve styku
s potravinami nebo pokrmy, musí mít zdravotní pr!kaz.
-

S potravinami nesmí manipulovat 0i vstupovat do jakékoliv oblasti, kde se
s potravinami manipuluje, osoby nemocné, p enaše0i nemocí, nebo jsou-li postižení
nap . infikovanými poran ními, kožními infekcemi, v edy nebo pr!jmy.

-

Každá osoba, která utrpí eznou 0i jinou ránu, p eruší práci s potravinami 0i povrchy,
které p icházejí do styku s potravinami, až do doby, kdy je rána pln a bezpe0n
zakryta vod odolnou náplastí [8].
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SYSTÉM KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BOD% (HACCP)

2.1 Charakterizace systému HACCP
HACCP je systém preventivních opat ení, který na rozdíl od tradi0ních p ístup! k zajišt ní
zdravotní nezávadnosti potravin a pokrm! založených na kontrole produkt!, spo0ívá
ve vytvo ení systému kontroly nad procesem výroby, manipulací, surovinami, prost edí,
pracovníky tak, že se vzniku nebezbe0í ohrožujících zdraví zákazníka p edchází [4].
P i zavedení systému HACCP se stanoví nebezpe0í, jeho 0etnost, výskyt a závažnost.
Na základ

t chto informací se zavedou preventivní opat ení k zajišt ní zdravotní

nezávadnosti potravin a pokrm! [10].
Lze jej uplatnit v celém potravinovém et zci od prvovýroby po kone0nou spot ebu a jeho
provoz lze ovlivHovat v deckým prokazováním rizik na lidské zdraví. Zvyšování
bezpe0nosti a zdravotní nezávadnosti potravin a zavedení HACCP mohou rovn ž
znamenat pro potraviná ský podnik významnou výhodu [11].

2.2 Historie HACCP
Systém HACCP je zkratka z anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control
Points“ (Analýza nebezpe0í a kritické kontrolní body). Byl vytvo en v USA v roce 1959,
když americká potraviná ská spole0nost jménem Pillsbury, dostala pokyn od vesmírné
agentury NASA, aby vyrobila takové potraviny, které by byly stoprocentn bezpe0né
pro konzumaci v kosmickém prostoru. Skrze d!kladnou analýzu technologických postup!
a identifikaci mikrobiálních rizik, Pillsbury a NASA stanovily kritické body, které by m ly
být kontrolovány. Tento systém pak byl dále rozvíjen a byl publikován a zdokumentován
jako HACCP v USA v roce 1971. V roce 1985 ho doporu0ila americká akademie v d
k zavedení u všech potraviná ských podnik!. Od té doby je tento systém neustále
prov ován a dále rozvíjen po celém sv t . Celosv tového uznání dosáhl systém HACCP
tím, že na spole0ném zasedání komise pro Codex Alimentarius mezinárodních organizací
FAO a WHO v roce 1993 byl schválen dokument “Kodexová sm rnice pro aplikaci
systému HACCP v praxi”. Tento p edpis se stal základem pro sm rnici regulující systém
HACCP v rámci Evropské unie – Sm rnice 93/43/EHS Rady ze 14. 0ervna 1993.
V R se zavád l systém HACCP ve v tším rozsahu až od roku 1996, zejména v masném,
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mlékárenském a dr!bežárském pr!myslu. Povinnost zavedení systému ze zákona byla
stanovena postupn pro všechny výrobce a prodejce potravin a pokrm! k t mto termín!m:
•

1.1.2000 – pro všechny výrobce potravin (vyhláška Ministerstva zem d lství
0. 147/1998 Sb.)

•

1.7.2002 – pro n která za ízení ve ejného stravování od ur0itého objemu výroby
(vyhláška Ministerstva zdravotnictví 107/2001 Sb.)

•

1.5.2004 – pro všechna za ízení ve ejného stravování (vyhláška Ministerstva
zdravotnictví 137/2004 Sb.)

•

1.5.2005 – pro všechny obchodníky, kte í uvád jí do ob hu potraviny (podle
vyhlášky Ministerstva zem d lství 0. 147/1998 Sb.) [12, 13].

2.3 Základní principy HACCP
2.3.1

Provedení analýzy nebezpeJí

Jedná se o identifikaci veškerých nebezpe í, které mohou ohrozit zdravotní nezávadnost
potravin [14]. Zahrnuje hledání zdroj! možného ohrožení bezpe0nosti potravin v pr!b hu
celého procesu od surovin po konzumaci výrobku, v té 0ásti cesty, za kterou dodavatel
surovin, výrobce, 0i prodejce zodpovídá. Výsledkem je zjišt ní všech možných zdroj!
nebezpe0í a zároveH pojmenování sou0asných postup!, kterými je zajišt no, že
pravd podobnost ohrožení bezpe0nosti potravin bude eliminována nebo redukována
na minimum [4].
Sou0ástí provedení analýzy nebezpe0í je rovn ž sestavení multidisciplinárního týmu (tým
HACCP). Tento tým zahrnuje odborníky pro všechny sou0ásti potraviná ské firmy
zabývající se produktem. Musí tedy zahrnovat pracovníky se specifickými znalostmi a
odbornými schopnostmi týkajících se posuzovaného produktu, jeho výroby (výroba,
skladování a distribuce), spot eby a s tím spojených potenciálních rizik. Rovn ž by m l
zahrnovat v maximální možné mí e zapojení vyššího vedení firmy.
Tým by m0l soust e1ovat odborníky:
-

kte í rozumí biologickým, chemickým nebo fyzikálním rizik!m spojených
s p íslušnou skupinou produkt!,

-

kte í jsou odpov dní za, nebo jsou úzce zainteresováni do technologického procesu
výroby zkoumaného produktu,
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-

kte í mají pracovní znalosti o hygien a provozu zpracovatelského závodu a za ízení,

-

další osoby, které mají odborné znalosti v oboru mikrobiologie, hygieny nebo
technologie potravin.

Do analýzy nebezpe0í rovn ž spadá provedení úplného popisu produktu, nap .:
složení (nap . suroviny, ingredience, aditiva, atd.),
struktura a fyzikáln -chemické vlastnosti (nap . pevné, tekuté skupenství, gel,
emulze, obsah vlhkosti, hodnota pH, atd.),
zpracování (nap . oh ev, zmrazení, vysušení, solení, uzení, atd., v0etn rozsahu),
balení (nap . hermetické, vakuové, v upravené atmosfé e),
skladování a podmínky distribuce,
požadovaná doba použitelnosti/skladovatelnosti/spot eby (nap . “použitelné do”
nebo “spot ebujte do”),
návod k použití,
veškerá použitelná mikrobiologická nebo chemická kritéria.
P i provedení analýzy nebezpe0í je také d!ležité se zabývat identifikací zamýšleného
použití produktu. Tým HACCP by tedy rovn ž m l definovat b žné nebo o0ekávané
použití produktu zákazníkem a cílovou skupinu zákazník!, pro které je p íslušný produkt
ur0en.
D!ležitou sou0ástí analýzy nebezpe0í je také konstrukce vývojového diagramu (popis
výrobního procesu). Každý jednotlivý formát zvolený ve všech krocích, které proces
zahrnuje, v0etn prodlev mezi jednotlivými kroky, od p íjmu surovin po umíst ní finálního
produktu na trh, p es p ípravu, zpracování, balení, skladování a distribuci, se musí
postupn

studovat a prezentovat ve form

detailního vývojového diagramu spole0n

s dostate0nými technickými údaji.
Tyto údaje by m0ly p edevším obsahovat:
plán pracovních provoz! a pomocných provoz!,
rozmíst ní za ízení a jeho vlastnosti,
po adí všech krok! procesu (v0etn zahrnutí surovin, ingrediencí nebo aditiv a
prodlev mezi jednotlivými kroky),
technické parametry operací (zejména 0as a teplota, v0etn prodlev),
tok produkt! (v0etn p ípadné k ížové kontaminace),
odd lení 0istých a špinavých prostor (nebo vysoce a nízko-rizikových oblastí).
Nedílnou sou0ástí provedení analýzy nebezpe0í je potvrzení vývojového diagramu
na pracovišti. Po vytvo ení vývojového diagramu by jej m l v pr!b hu pracovní doby
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na pracovišti potvrdit multidisciplinární tým. Veškeré zaznamenané odchylky musí vést
k úprav a zp esn ní p!vodního vývojového diagramu.
V neposlední ad je nutné vytvo it seznam rizikových a kontrolních opat ení. Jedná se
o seznam všech potenciálních biologických, chemických nebo fyzikálních rizik, o kterých
lze p edpokládat, že k nim dojde v jednotlivých krocích procesu (v0etn po izování a
skladování surovin a ingrediencí a zpožd ní b hem výroby) [15].
2.3.2 Stanovení kritických bodP
Jedná se o vymezení operací (resp. krok!), které jsou kritické pro bezpe0nost produktu a
ve kterých je možné sledovat, jestli daná operace (daný krok) probíhá žádoucím zp!sobem
[4]. Identifikace kritického bodu pro kontrolu rizika vyžaduje d!sledný p ístup, který lze
usnadnit nap íklad použitím rozhodovacího stromu. Pro aplikaci rozhodovacího stromu
musí být každý krok procesu postupn identifikován ve vývojovém diagramu. Aplikace
rozhodovacího stromu by m la být flexibilní, p i0emž je nutno brát do úvahy celý výrobní
proces tak, aby se v maximální možné mí e zamezilo zbyte0ným kritickým kontrolním
bod!m [15].

Obr.1. Stanovení kritických bod! - rozhodovací strom
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2.3.3 Stanovení znakP a hodnot kritických mezí v kritických bodech
Kritická mez - jedná se o limit, který stanoví hranice, po kterou je výrobek vyráb n
za jednozna0n bezpe0ných podmínek. Nemusí být vždy 0íselný, m!že to být nap .
prope0enost masa, 0istota skla 0i u teploty nap . teplota prost edí chladícího za ízení [4].
U každého kontrolního opat ení spojeného s kritickými body by se m ly specifikovat
kritické meze. Kritické meze odd lují akceptovatelnost od neakceptovatelnosti. Jsou
nastavené pro sledovatelné a m itelné parametry, kterými lze prokázat, že celý proces je
pod kontrolou. M ly by vycházet z ov eného d!kazu, že vybrané hodnoty povedou
ke kontrole procesu.
Mezi p íklady t chto parametr! pat í teplota, 0as, hodnota pH, vlhkost, obsah aditiv,
konzerva0ních látek nebo solí, senzorické parametry, nap . vizuální vzhled, textura, atd.
Kritické meze lze odvodit z ady zdroj!. Pokud nejsou p evzaty ze zákonných norem nebo
postup! správné hygienické praxe, tým by m l ov it jejich platnost ve vztahu ke kontrole
identifikovaných rizik u kontrolních kritických bod! [15].
2.3.4

Vymezení systému sledování v kritických bodech

Jedná se o stanovení a použití ú0inných monitorovacích postup! v kritických kontrolních
bodech [3]. Pozorování nebo m ení musí být schopno zjistit ztrátu kontroly u kritického
kontrolního bodu a poskytnout informace v 0ase, kdy se má provést nápravné opat ení.
Pokud je to možné, musí se provést úpravy procesu, jestliže výsledky monitorování
nazna0ují možnost ztráty kontroly u kritického kontrolního bodu. Tyto úpravy se musí
provést p ed tím, než dojde k odchylkám. Údaje odvozené z monitorování musí vyhodnotit
ur0ená osoba, která je znalá a oprávn ná provád t nápravná opat ení. Pozorování nebo
m ení lze provád t kontinuáln nebo ob0asn . Pokud pozorování nebo m ení nejsou
kontinuální, potom je nutné stanovit frekvenci pozorování nebo m ení, které poskytují
spolehlivé informace.
Program sledování kritických kontrolních bod! by m l popisovat metody, frekvenci
pozorování nebo m ení a postup pro zaznamenávání a identifikaci jednotlivých kritických
kontrolních bod!. Tedy:
kdo provede monitorování a kontrolu,
kdy se monitorování a kontrola provedou,
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jakým zp!sobem se monitorování a kontrola provedou.
Záznamy související s monitorováním kritických kontrolních bod! musí být podepsány
osobou (osobami) provád jící monitorování [15].
2.3.5 Stanovení nápravných opatMení
Jedná se o popis postupu pro p ípad, že sledovaná 0innost, krok, operace neprobíhá
správným zp!sobem – došlo tedy k p ekro0ení mezí stanovených znak! – a to tak, aby
nebyl vyroben zdravotn závadný výrobek [4].
Každé nápravné opat ení kritických kontrolních bod! musí tým HACCP plánovat p edem,
aby se mohlo realizovat bez váhání v dob , kdy se p i monitorování zjistí odchylka
od kritické meze.
Nápravné opat ení musí zahrnovat:
správnou identifikaci osoby (osob) odpov dné za realizaci nápravného opat ení,
popis prost edk! a požadovanou 0innost vedoucí k náprav pozorované odchylky,
opat ení, které se musí provést s ohledem na produkty, které byly vyrobeny v dob ,
kdy byl proces mimo kontrolu,
písemný záznam provedených opat ení s uvedením všech podstatných informací
(nap íklad: datum, 0as, typ akce, osoba provád jící tuto akci a následnou
verifika0ní kontrolu (ov ení)) [15].
2.3.6 Zavedení ov9Movacích postupP
Je nutno zavést ov ovací postupy sloužící ke kontrole funk0nosti celého systému,
k ov ení správného ur0ení kritických mezí, frekvence a zp!sobu sledování v kritických
bodech. Ov ovací postupy jsou povinné pro každý kritický bod [14]. Takovým postupem
m!že být nap . ov ování mikrobiální 0istoty finálního produktu [4].
Tým HACCP musí specifikovat metody a postupy, které se použijí pro ur0ení správného
fungování HACCP. Metody pro ov ení zahrnují zejména namátkový odb r vzork!, testy
vybraných kritických kontrolních bod!, analýzu meziprodukt! nebo finálních produkt!,
pr!zkumy skute0ného stavu b hem skladování, distribuce a prodeje, a skute0né použití
produktu.
Frekvence ov ování musí být ú0inná, aby se potvrdilo, že HACCP funguje efektivn .
Frekvence ov ování závisí na charakteristikách firmy (výkon, po0et zam stnanc!, druh
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potravin, se kterými se manipuluje).
Ov0 ovací postupy zahrnují následující aktivity:
audity HACCP a zápisy z audit!,
kontrola operací,
potvrzení, že kritické kontrolní body jsou uchovávány pod kontrolou,
prov ení kritických limit!.
Ov ení by m la provád t jiná osoba než ta, která je odpov dna za monitorování a
nápravná opat ení. Pokud ur0ité aktivity spojené s ov ením nelze provést ve firm , potom
by ov ení ve prosp ch firmy m li provést externí odborníci nebo kvalifikované t etí
strany. V p ípad zm ny je nutno systém zkontrolovat, aby se zjistilo, zda ješt platí (nebo
bude platit).
Mezi p íklady zm0ny pat í:
zm na suroviny nebo produktu, podmínek zpracování (celkové dispozi0ní
uspo ádání továrny a prost edí, technologické za ízení, program 0išt ní a
dezinfekce),
zm na v balení, skladování a podmínkách distribuce,
zm na v použití uživatelem,
p íjem jakýchkoli informací o novém riziku v souvislosti s produktem.
Pokud je to nutné, toto posouzení musí vést k vytvo ení p ílohy k p íslušným platným
postup!m. Tyto zm ny se musí ádn za0lenit do dokumentace a systému uchovávání
záznam!, aby se zajistilo, že budou k dispozici p esné a aktuální informace [15].
2.3.7 Zavedení dokumentace
Na záv r zavád ní systému HACCP je nutné vypracovat p íslušnou dokumentaci
odpovídající typu a velikosti potraviná ského podniku, která se skládá z popisné a
záznamové 0ásti. Popisná ást obsahuje pracovní postupy, analýzu nebezpe0í a stanovení
kritických bod!. Záznamová ást se skládá z formulá !, do kterých se zapisují hodnoty
nam ené b hem sledování kritických bod!. Formulá e se musí archivovat po celou dobu
expirace výrobku nebo minimáln 1 rok.
Ú0inné a p esné uchovávání záznam! je d!ležité pro aplikaci HACCP systému. Postupy
HACCP se musí dokumentovat. Dokumentace a uchovávání záznam! musí být úm rné
povaze a velkosti provozu a ú0inné, aby pomohlo firm ov it, že kontroly HACCP jsou
k dispozici a udržovány. Dokumenty a záznamy se musí uchovávat dostate0n dlouho, aby
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umožnily kompetentnímu orgánu provést kontrolu (audit) systému HACCP. Dokumenty
musí podepsat odpov dný kontrolní referent spole0nosti.
Mezi zp9soby dokumentace postup9 m9že za adit:
analýzu rizik,
ur0ení kritických kontrolních bod!,
ur0ení kritických mezí,
modifikaci HACCP systému.
Proces zaznamenávání hodnot zahrnuje:
monitorovací aktivity kritických kontrolních bod!,
odchylky a související nápravná opat ení,
aktivity spojené s ov ováním.
Dokumentace m!že být vyžádána kontrolními orgány p i stížnostech, reklamacích a
kontrolách p íslušných orgán!.
Provozovatelé potraviná ských podnik9 jsou podle právních ustanovení EU povinni:
•

doložit ú ad!m, že splHují zásady HACCP

•

udržovat p edepsanou dokumentaci v aktualizovaném stavu

•

uchovávat dokumenty a záznamy po odpovídající dobu [14].

2.4 Udržování systému HACCP
Systém HACCP je nutno udržovat, protože jedin

tak lze zajistit výrobu zdravotn

nezávadných potravin a pokrm!. Zejména je nutné:
-

ov ování metod v kritických bodech

-

ov ování funkce systému [16]

-

nutnost doplHování systému o nové výrobky 0i postupy v0etn analýzy nebezpe0í
a opat ení zakomponování zm n do diagram! technologických postup! (vým na
dodavatele surovin, zm na technologie, nov za azované pokrmy atd.)

-

pot eba p ehodnocení analýzy nebezpe0í v p ípad rekonstrukce prostor!, nového
dispozi0ního ešení atd.

-

školení pracovník!

-

vnit ní audity [17]

P i každé zm n výrobku, procesu nebo fáze musí provozovatelé potraviná ských podnik!
prozkoumat daný postup a provést v n m nezbytné zm ny [3].
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2.4.1 VnitMní audit
V rámci závazného postupu p i provozování a udržování systému HACCP je stanovena
povinnost jeho ov ování – vnit ního auditu. Tato povinnost vychází z požadavk! na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 852/2004 o hygien potravin, které požaduje
pravidelné ov ování jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základ p ijatá
opat ení (kapitola II, 0lánek 5, odst. 1, písm.f.).
Vnit ní audit je nezávislé hodnocení úrovn systému kritických bod! a jeho souladu
s plánem systému kritických bod! provád né pracovníky, kte í nejsou za vytvo ený systém
v konkrétním stravovacím provozu p ímo odpov dni. Jde o pravideln provád nou revizi
systému kritických bod! zam enou na dodržování správné výrobní praxe, hygienické
úrovn provozu a funk0nosti systému HACCP vlastními nebo externími auditory.
etnost provád ní auditu není v legislativ

stanovena, ale doporu0uje se, aby byla

provád na jedenkrát 0i dvakrát ro0n .
Vnit ní audit mohou provád0t:
1. vlastní odborn p ipravení zam stnanci, kte í nejsou p ímo odpov dni za systém
kritických bod!, jehož plán a funkce jsou ov ovány. Musí však být se zásadami
systému HACCP pln obeznámeni.
2. externí auditor – ten se doporu0uje využít zejména u malých provozoven.
Základní požadavky týkající se auditu jsou:
-

auditor musí být kompetentní (odborn p ipravený) a nezávislý,

-

vnit ní audit musí být provád n pravideln

– jak 0asto si stanoví

provozovatel, doporu0uje se 1 – 2x ro0n ,
-

pr!b hu, výsledku auditu a jeho doporu0eních musí být vyhotoven osobou,
která audit provedla, ádný protokol (zpráva).

Zpracovaný protokol musí obsahovat tyto informace:
-

rozsah a druh auditu (úplný, díl0í, následný),

-

charakter a rozsah stravovacích služeb,

-

jak jsou pln ny požadavky na p íru0ku, analýzu nebezpe0í, stanovení
kritického bodu, jeho sledování, nápravná opat ení p i nesouladu, stanovení
ov ovacích postup!,

-

stav evidence, sanita0ní plán, školení,
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-

vyhodnocení, zda je systém kritických bod! funk0ní,

-

stanovení termínu, ve jakém bude realizováno nápravné opat ení
s uvedením odpov dné osoby.

Pro provedení auditu musí být k dispozici následující dokumenty:
-

p íru0ka kritických bod! vypracovaná pro konkrétní provozovnu,

-

podklady z analýzy nebezpe0í – tedy vypln né dotazníky za samohodnocení
hygienických a výrobních podmínek provozovny,

-

ov ený popis výroby za provozu,

-

záznam o stanovení kritického bodu – ur0ení znak!, kritických mezí,
frekvence sledování, nápravná opat ení a ov ení metody v kritickém bod

-

záznamy o sledování v kritickém bod ,

-

seznam dodavatel!, anebo popis zp!sobu vlastního nákupu potravin a
p epravy,

-

záznamy o proškolení pracovník! ze znalostí k vykonávání 0inností
epidemiologicky závažných – tzv. hygienické minimum,

-

sanita0ní ád a plán, záznamy o významných sanita0ních úkonech,

-

záznamy o kontrolách provedených pracovníky hygienické stanice.

2.4.2 Certifikace systému kritických bodP:
Dalším možným ov ením funk0nosti systému HACCP je certifikace, což je 0innost
nezávislé akreditované fyzické nebo právnické osoby (certifika0ní organizace), která
vydáním certifikátu osv d0í, že systém kritických bod! je funk0ní a v souladu s požadavky
na systém [16]. Certifikace systému HACCP je dobrovolná 0innost, kterou výrobce
dokazuje spln ní požadavk! nad obvyklý rámec vyžadovaný naší národní legislativou [18].

2.5 Výhody systému HACCP
Systém kritických kontrolních bod! má pro provozovatele potraviná ských podnik! mnoho
výhod. Zejména:
-

Chrání zodpov dnou osobu i právní subjekt p ed postihem (i finan0ním) v p ípad
vzniku nákazy 0i epidemie.
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vedený systém umožHuje provozovateli prokázat, že d lá vše podstatné

pro zajišt ní nezávadnosti potraviny 0i pokrmu.
-

Ve v tšin p ípad! systém zcela vylou0í možnost vzniku nákazy. V p ípad vážného
poškození zdraví 0i vyvolání hromadné nákazy se zavedením systému HACCP
provozovatel zbaví trestní zodpov dnosti.

-

Systém zajišZuje každodenní provád ní všech 0inností stále stejným ov eným
zp!sobem.

-

Systém zvyšuje zodpov dnost jednotlivých pracovník!.

-

Systém p ispívá ke zvýšení kvality a k zabezpe0ení zdravotní nezávadnosti výrobk!
[17].

2.6 Správná výrobní a hygienická praxe (SVHP)
Dalším bodem, který úzce souvisí se systémem HACCP, je tzv. správná výrobní a
hygienická praxe (SVHP). P edstavuje dodržování všech právem upravených hygienických
požadavk! a povinností v procesu výroby potravin a p i jejím uvád ní do ob hu a
uplatHování hygienických zásad, které odpovídají sou0asným znalostem o bezpe0nosti
potravin.
Postupy správné výrobní a hygienické praxe popisují jednoduchým zp!sobem metody
kontroly rizik, aniž by zacházely do p ílišných detail! týkajících se povahy t chto rizik a
formální identifikaci kritických kontrolních bod!. Tyto postupy však musí však zahrnovat
všechna významná rizika a provozovatel musí jasn definovat postupy na kontrolu t chto
rizik a nápravná opat ení, která je nutno u0init v p ípad problém!.
V tomto ohledu nelze opomenout zmínit existenci souvislosti mezi HACCP správnou
výrobní a hygienickou praxí, kdy doložitelné uplatn ní princip! správné praxe m!že
podstatn

zjednodušit zavád ní HACCP a to zvlášt

v malých provozovnách. Jejich

provozovatelé tím pádem nemusí p istupovat k zavád ní plného systému HACCP a p esto
mohou kontrolovat rizika ohrožení bezpe0nosti pokrm! a potravin a prokazovat shodu [4].
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USNADN)NÍ ZAVÁD)NÍ HACCP V MALÝCH
POTRAVINÁ SKÝCH PODNICÍCH

3.1 Charakterizace malých potravináMských podnikP
Evropská komise ve svých doporu0eních definuje malé podniky jako malé a st ední
podniky mající mén než 10 zam stnanc! a ne v tší obrat, než 2 miliony EUR. Dále však
p ipouští, že bezpe0nost potravin není ur0ena po0tem zam stnanc!m v potraviná ském
podniku, ale spíše charakterem potraviny, se kterou se zachází, a druhem výrobních
proces!, které jsou uplatHovány p i výrob finálních produkt! [19].
Všeobecn vzato, za malé podniky ve smyslu zavád ní HACCP mohou být považovány
jakékoliv potraviná ské podniky podle své velikosti, omezených lidských zdroj!,
nedostatku odbornosti, charakteru potraviny, se kterou je zacházeno, obecn podniky, které
mohou mít potíže p i zavád ní úplného systému HACCP [4].

3.2 KlíJová hlediska pro zjednodušený postup HACCP v NaMízení (ES)
J. 852/2004:
lánek 5 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 0. 852/2004 o hygien potravin
po provozovatelích potraviná ských podnik! požaduje, aby vytvo ili a zavedli jeden nebo
více nep etržitých postup! založených na principech (HACCP) a podle nich postupovali.
•

Odstavec 15 tohoto na ízení stanoví, že:
„V požadavcích systému HACCP by m ly být zohledn ny zásady obsažené
v normách Codex Alimentarius. M ly by být dostate0n

flexibilní, aby byly

použitelné ve všech situacích, v0etn malých podnik!. Zejména je nezbytné
p ipustit, že u ur0itých potraviná ských podnik! nelze identifikovat kritické
kontrolní body a že v n kterých p ípadech m!že správná hygienická praxe
nahradit monitorování kritických kontrolních bod!. Podobn požadavek stanovení
„kritických limit!“ neznamená, že je nezbytné stanovit pro každý p ípad limit
vyjád ený 0íselnou hodnotou. Krom

toho je t eba, aby byly požadavky

na uchovávání dokument! flexibilní a nevedly k nep im ené zát ži pro velmi
malé podniky.“
•

Sou0asn 0lánek 15 odstavec 1 Na ízení (ES) 0. 852/2004 jasn stanoví, že postup
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musí být založen na principech HACCP.
•

Dalším d!ležitým hlediskem je, že pot eba pro vytvo ení dokumentace a záznam!
musí být odpovídající charakteru a velikosti potraviná ského podniku (0lánek 15
odstavec 2 bod g).

•

Posledním rozhodujícím bodem je, že Na ízení povoluje p ijetí provád cích
p edpis! za ú0elem usnadn ní zavád ní požadavk! systému HACCP ur0itými
provozovateli potraviná ských podnik!. Toto zahrnuje užívání návod! pro aplikaci
princip! HACCP (0lánek 5 odstavec 5 ) [20].

3.3 Návrhy na zjednodušení pMístupP k HACCP
Jak již bylo zmín no, sou0asná legislativa umožHuje jednodušší p ístup k zavád ní systému
HACCP v malých provozech. P esto je po provozovatelích potraviná ských podnik!
vyžadováno, aby vytvo ily a zavedli jeden nebo více stálých postup! založených
na principech HACCP a podle nich postupovali. Možné p ístupy ke spln ní právních
požadavk! v podmínkách malých potraviná ských podnik! jsou z ejmé z materiálu komise
ES SANCO/1955/2005 [15].
V souvislosti se zjednodušováním p ístup! k HACCP lze nap íklad zjednodušit analýzu
nebezpe í a to tak, že u ur0itých provozoven m!že být p edpokládáno, že všechna
potravinová nebezpe0í mohou být ovládána zavedením bezpodmíne0n nutných požadavk!
hygieny potravin, tím pádem formální analýza rizika a rozvoj postup! HACCP je zbyte0ná.
Analýza nebezpe0í m!že také ukázat, že nejsou p ítomna žádná nebezpe0í, která musí být
kontrolována, tedy op t zde není pot eba dalšího rozvoje HACCP.
Dále také m!žeme zjednodušit požadavek na stanovení kritických mezí. Stanovení
kritického limitu neznamená, že musí být pevn stanovena 0íselná hodnota n jakého znaku
(nap . teploty). V p ípadech, kdy jsou monitorovací postupy založeny na vizuálním
pozorování, lze použít jako znak n jakou vlastnost pokrmu (nap . prope0enost masa,
prova enost knedlík! apod.).
Sou0asn i kritické limity mohou být stanoveny na základ zkušenosti, kdy zkušený
pracovník zná a dodržuje technologii i vlastnosti hotového pokrmu, nebo za pomocí
mezinárodn
Alimentarius.

doporu0ených hodnot jako nap . doporu0ení, která nám dává Codex
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Co se týká monitorovacích postup9 tak tam, kde je používán standardní zpracovatelský
postup (nap . ov ené a standardní zpracovatelské postupy) a vizuální pozorování je
dostate0né z hlediska bezpe0nosti pokrmu m!že být monitorování založeno pouze
na smyslovém vjemu. Pat í sem nap íklad pravidelné ov ování teploty chladících 0i
mrazících za ízení nebo teploty vyh ívacích za ízení p i výdeji, vizuální pozorování
za ú0elem sledování, zda je aplikován správný postup tam, kde byla tato 0ást procesu
identifikována jako kritický kontrolní bod, vizuální pozorování za ú0elem prov ení, zda
p i p íprav má potravina správné fyzikální vlastnosti jako konzistenci, barvu, které tak
odrážejí úroveH tepelného ošet ení.
P i zjednodušování v oblasti dokumentace a záznam9 platí obecné pravidlo, že požadavek
pro vedení záznam! by m l být vyvážený a m!že být limitován tím, co je s ohledem
na bezpe0nost potravin zásadní. Tam, kde existují doporu0ení pro správnou praxi nebo
všeobecné návody pro HACCP, mohou nahradit dokumentaci související s HACCP –
zejména popis analýzy rizika, stanovení kritických mezí, nápravných opat ení a popis
ov ování funk0nosti systému. Tato doporu0ení mají jasn stanovit, kde je požadavek
pro záznamy a 0asové období, b hem kterého musí být záznamy vedeny. V p ípad
postup! vizuálního sledování m!že být omezeno po izování záznam! pouze na záznamy
o neshod , která je zjišt na. Tyto záznamy musí být uchovávány po p im enou dobu.
Daná doba musí být dostate0n dlouhá k zajišt ní, aby informace k doty0né potravin bylo
možno v p ípad pot eby, nap . p i epidemiologickém šet ení, varování o nebezpe0ném
výrobku, vysledovat zp t.

Výše uvedená doporu0ení ke zjednodušení a p izp!sobení systému provád ným 0innostem
a velikosti provozovny umožHují provozovateli vytvo it p im ený systém odpovídající
jeho pot ebám avšak zásadním požadavkem je zajistit výrobu a distribuci, respektive
podávání zdravotn nezávadných potravin nebo pokrm! a zajistit doložitelnost dodržení
hygienických podmínek p i jejich výrob a uvád ní do ob hu. Krom spln ní základních
hygienických požadavk! musí provozovatel znát všechny zdroje zdravotních nebezpe0í a
doložit jejich dostate0né ovládání [4].

3.4 Zkušenosti se zavád9ním HACCP
Názory na aplikaci systému HACCP se r!zní. Záleží p edevším na posouzení každého
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vedoucího (provozovatele), jak se k tomu postaví. Je jasné (a vyhláška to dnes i dovoluje),
že pokud je jedna osoba, která si vydá zboží, uva í a dohlédne na úklid, 0i si i uklidí, tak
není nutné o tom vést záznamy a sledovat kritické body. Kucha ka, protože je sama, si to
ohlídá a vidí, když je problém. Tento p ístup platí i pro malé jídelny a malé kolektivy.
Pokud je ale provoz v tší a zam stnanci se na ur0itých postech st ídají, tak v tomto p ípad
už je nutno provád t ur0itý monitoring, stejn

jako stanovit kontrolní body a vést

pot ebnou evidenci.
Rovn ž velmi d!ležité je mít propracovaný provozní ád a to do nejmenších podrobností,
mít ho podepsán od všech zam stnanc!, provozní ád musí viset na dostupném míst a
m lo by v n m být jasn dané – kdo, co, kdy. Dál už je vše na hygien [21].
V diskuzích se také 0asto vyskytují i pom rn negativní názory na zavád ní systému
HACCP. Je možné se setkat i s názory, že systém HACCP je pouze náro0ná
administrativní práce, kdy je nutno nap íklad v kucha ském deníku zaznamenávat každý
druh jídla, salátu, p ílohy atd., který je vyroben, 0as jeho p ípravy od - do, dále jeho teplota
p i výrob a výdeji. Sou0asn má provozovatel (krom

ady dalších typ! dokumentace)

povinnost vést evidenci o kontrole skladování a dodržování teplot v lednicích, mrazácích a
skladech, takže n kte í provozovatelé mají pocit, že celé dny jenom kontrolují, m í a
zapisují zjišt né hodnoty.
Záv rem lze zkonstatovat, že ten kdo zpracovává HACCP musí znát podmínky a specifika
provozu a podle toho pak m!že systém HACCP vytvo it ( v0etn ostatní dokumentace jako
je sanita0ní ád, plán dezinfekce, deratizace, dezinsekce, manipulace s odpady, vyšet ení
vody, vzork!, školení z hygienického minima, zásady správné hygienické a výrobní praxe,
v0etn konzulta0ní 0innosti, aj.) [22].
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OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO VŠECHNY
PROVOZOVATELE POTRAVINÁ SKÝCH PODNIK%

4.1 Novela vyhlášky 137/2004 Sb.
Když na za0átku tohoto roku vstoupil v platnost tzv. hygienický balí0ek a s ním i na ízení
ES 852/2004, nastal v našich hygienických p edpisech zmatek. Provozoven se velmi
výrazn dotkl zejména fakt, že na ízení 852/2004 a 178/2002 upravovala n které v ci jinak
než naše vyhláška 137/2004. Protože na ízení mají aplika0ní p ednost, n která ustanovení
vyhlášky 137 p estala platit.
Co ale platí a co ne, v d lo skute0n jen pár zasv cených. Tento stav n jakou dobu
p etrvával a p esto, že se nakonec odborníci shodli, co by m lo být z vyhlášky 137
odstran no, nejasností bylo stále dost. Novela vyhlášky 137 byla velmi pot ebná.
28. prosince 2006 tedy vychází ve Sbírce zákon! vyhláška 0. 602/2006, která m ní starší
vyhlášku 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny p i 0innostech epidemiologicky závažných. Vyhláška 602/2006
Sb. má ú0innost od 1. ledna 2007 [23].
4.1.1 Charakterizace zm9n
V tšina požadavk! vyhlášky 137/2004 Sb. byla zrušena. Z vyhlášky byla odstran na celá
hlava I s paragrafy § 3 až § 14, které p ílišným zp!sobem a nad rámec evropské legislativy
upravovaly prostorové dispozice a vybavení kuchyní. Dále byly zrušeny paragrafy 15 - 36
týkající se smyslového hodnocení pokrm!, používání vaje0ných pokrm!, polotovar!,
zmrazování a rozmrazování potravin. Z!stal však zachován paragraf 25. Ten definuje
podmínky uvád ní pokrm! do ob hu. Nov došlo ke zm n teploty. V tomto paragrafu je
totiž uvedeno, že „Teplé pokrmy se uvád jí do ob hu tak, aby se dostaly ke spot ebiteli co
nejd íve, a to za teploty nejmén +60 ºC“. Zde je tedy zm na oproti p edchozímu zn ní,
které ur0ovalo teploty vyšší: 63 nebo 65 ºC. Rozší en byl § 37, který se zabývá
ozna0ováním rozpracovaných pokrm!, polotovar! a zmrzlin. V § 38, který se týká
stanovení kritických bod!, jsou nov stanoveny lh!ty, po které se kritické body evidují.
Dále byla odstran na hlava IV, s paragrafy 40 - 45, která se zabývala vybaveností stánk!,
mobilních stravovacích za ízení a dalších doplHkových služeb. V platnosti z!stávají
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paragrafy 46 - 48, které se zabývají podáváním pokrm! v rámci zdravotní pé0e a sociálních
služeb [24].
Upraveny byly zásady provozní a osobní hygieny v § 49-52. Je jich mén a nejsou
p edepsány tak vy0erpávajícím zp!sobem jako v p edchozím zn ní vyhlášky. Nepožaduje
se nap . nutnost odd leného prostoru pro mytí stolního nádobí, provozního nádobí,
p epravních obal! apod. [23]. Zachováno z!stává nekou ení v prostorách manipulace
s potravinami a produkty a v prostorách, kde se myje nádobí [24].
Z p!vodního zn ní vyhlášky byly odstran ny všechny p ílohy s výjimkou p ílohy 5, která
stanovuje zásady pro p ípadný odb r a uchovávání vzork!.
Záv rem lze zkonstatovat, že vyhláška je zpracována v duchu evropské legislativy, která
nep ikazuje p esn co a jak d lat. Trvá však na tom, že strávníkovi musí být podán
zdravotn nezávadný pokrm [23].
4.1.2

Názory na novelizaci vyhlášky 137/2004 Sb.

Mnoho (zejména oficiálních) komentá ! zd!razHuje v tší odpov dnost jídelen za dosažení
zdravotní nezávadnosti pokrmu. Evropská legislativa je v této oblasti zpracována tak, že
nep edepisuje jaké prost edky a cesty použít. Ur0uje však cíle, kterých musí být dosaženo.
Odborníci k dané problematice uvádí, že p edstava, že je cosi zrušeno a že jde o zvoln ní
nárok! p i provozování služeb spole0ného stravování, je mylná. Málokdo je ochoten
p ipustit, že „zvoln ní“ pravidel bohužel klade na provozovatele daleko v tší odpov dnost
p i výrob produkt!, než doposud.
Je t eba si uv domit, že v p edpisech Evropské unie jsou dány p edevším cíle, kterých je
nutno dosáhnout. Své prost edky k dosažení daných cíl! provozovatel popisuje ve form
postup! založených na zásadách HACCP, podle kterých postupuje. Zodpov dnost
za bezpe0nost potravin nese provozovatel potraviná ského podniku a stravovacího za ízení.
Za t chto okolností se zdá, že bub budou jídelny muset dodržovat zásady stanovené
starším zn ním vyhlášky 137, nebo si své postupy samostatn upraví. Ale sou0asn si musí
dát pozor - vlastní tvorba postup! totiž klade vyšší požadavky na znalosti, kvalifikaci apod.
V diskusích o v tší odpov dnosti výrobc! pokrm! se však objevuje i názor, že výrobci tuto
odpov dnost nebudou zvládat, že kontrolní orgány od svých tvrdých požadavk! ustupují a
že d!sledky jsou již zde: zvýšený po0et p ípad! nákazy bakterií Listerie monocytogenes
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v roce 2006, tedy v roce kdy za0alo platit na ízení 852. Odp!rci naopak tvrdí, že problémy
mohou vznikat i p i „následné distribuci 0i zpracování, a zejména pak p i nakládání
s výrobky v domácnostech spot ebitel!, kdy není dodržen teplotní režim, pop ípad není
brán ohled na dobu údržnosti“.
Jak bude postupovat KHS
Podle vyjád ení KHS Jihomoravského kraje došlo s nabytím platnosti na ízení ES
0. 852/2004 v roce 2006 k významné zm n , a to v p ístupu a zodpov dnosti. Nyní je
zodpov dnost za bezpe0nost vyráb ných potravin na provozovateli stravovací služby.
Hygienik mu již nebude p edepisovat, co a jak má provád t. Naopak provozovatel musí
být schopný dokázat hygienikovi, že výrobou potravin v jeho za ízení, p i distribuci apod.,
nem!že dojít ke vzniku rizikové potraviny, pokrmu, který by pak mohl vést k poškození
zdraví konzumenta.
Závisí pouze na provozovateli, jakou si zvolí cestu. Bub p!jde cestou – provozovna
v bezvadném stavebn

– technickém stavu (dostate0ný po0et umývadel, d ez!,

nepoškozených pracovních ploch, dostatek chladících za ízení atd.), kde je pak p ípadné
pochybení zam stnanc! minimalizováno dostate0ným technologickým vybavením
(nedochází ke spole0nému mytí syrového dr!bežího masa a ovoce 0i zeleniny ur0ené
ke konzumaci v syrovém stavu v jednom jediném d ezu). Nebo se vydá cestou zajišt ní
provozu tak, že si veškerá kritická místa (k ížení provozu nap . viz spole0né mytí
nesourodých potravin) ošet í v postupech postavených na zásadách kritických bod! a dbá
na jejich dodržování svými pou0enými zam stnanci. Jejich ned!slednost pak m!že
pro provozovatele p edstavovat p ípadné riziko poškození jména firmy navenek (sankce,
uzav ení provozovny).
P!vodní zn ní vyhlášky 0.137/2004 Sb. usnadHovalo provozovatel!m uspo ádání
provozovny tak, aby byla vylou0ena riziková místa a nedocházelo ke k ížení provozu.
Nyní již takový p edpis, kde by byly podrobn specifikovány hygienické požadavky, není,
proto je p i nejasnostech doporu0ován Codex Alimentarius , z roku 1993. Ten pak m!že
sloužit jako jednoduchá pom!cka pro provozovatele, jak a co dodržovat, aby nepochybil
[21].
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4.2 NebezpeJí z potravin
V této souvislosti nelze opomenout i možná nebezpe0í z potravin, která mohou porušit
zdravotní nezávadnost pokrmu nebo potraviny. Podle podstaty lze nebezpe0í z potravin a
tedy i z pokrm! rozd lit na biologická, chemická a fyzikální.
S problematikou týkající se zabrán ní tomuto nebezpe0í souvisejí tzv. ovládací opat ení.
Ovládacím opat ením je jakákoliv 0innost, kterou je možné použít k prevenci nebo
vylou0ení nebezpe0í ohrožujícího zdravotní nezávadnost pokrmu nebo k jeho zmenšení
na p ípustnou úroveH [4].
4.2.1

Fyzikální kontaminace

Fyzikálním nebezpe0ím jsou zejména mechanické ne0istoty, ostré a tvrdé p edm ty, které
mohou vést k poškození zdraví konzumenta [25].
P í inami fyzikální kontaminace mohou být:
•

suroviny – kameny, hlína, písek, sko ápky, slupky, kosti, chrupavky, chlupy, pe í

•

obaly - kousky plast!, st epy,…

•

pracovní pom!cky a za ízení – kousky nož!, šroubky,…

•

prost edí – loupající se nát r, st epy, šroubky, omítka, t ísky,…

•

pracovníci – sponky, knoflíky, 0ásti od v!, šperky,…

Ovládací opat ení proti fyzikální kontaminaci zahrnují:
•

zajišt ní surovin – aby suroviny a obaly p ijímaných surovin nebyly zne0ist né
nap . hlínou apod.,

•

odpovídající stav za ízení, pom!cek, apod. – aby pracovní plochy, nástroje, nádobí,
ná0iní a další prost edky nebyly poškozené ale naopak funk0n

vyhovující a

vyrobené z materiál! ur0ených pro styk s potravinami a produkty,
•

odpovídající stav provozu – je nutné udržovat provoz v dobrém technickém stavu,

•

kontrola výskytu šk!dc!.

4.2.2

Chemická kontaminace

Chemické nebezpe0í p edstavují chemické látky v surovin , potravin nebo pokrmu, které
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mohou vyvolat poškození zdraví konzumenta, tj. jakoukoliv akutní nebo chronickou
intoxikaci nebo individuální nežádoucí reakci organismu.
Mezi látky zp9sobující chemickou kontaminaci adíme:
-

P irozené toxické látky - v surovinách jako solanin v syrových bramborách, jedy
hub. Z hlediska stravovacích provoz! se jedná nap . o používání nejedlých 0i
jedovatých hub, získaných nap . od sb ratel! bez osv d0ení o znalosti hub,
nesprávná kulinární úprava n kterých ryb a plod! mo e, použití zelených
bramborových hlíz, apod.

-

Cizorodé látky:
•

Agrochemikálie- nap íklad rezidua pesticid!, hnojiv, veterinárních
lé0iv

•

Aditivní látky – nepovolené aditivní látky, p edávkování nebo
zám na aditiv

•

Kontaminanty z obalových materiál!, za ízení apod.

•

Kontaminanty z nevhodn

použitých p ípravk! – nap . oleje,

mazadla, zbytky sanita0ních prost edk!, t žké kovy
-

Toxické látky - vznikají p i p íprav pokrm! nebo p i manipulaci (látky vznikající
p epalováním tuk!, p i dlouhodobém záh evu pokrm!, p i nevhodném zp!sobu
grilování nebo pe0ení atd.), nebo p i nevhodném skladování (hniloba, žluknutí atd.)
[4].

-

Alergeny – látky vyvolávající individuální nežádoucí reakce u skupiny populace.
Jedná se o chemická nebezpe0í, která musí být ešena pouze v souvislosti s ur0itou
skupinou konzument!, nap . jedinc! s metabolickými poruchami (intolerance
laktózy, fenylketonurie), alergie na složky potravin (mléko, vaje0nou bílkovinu,
o echy, arašídy atd.) [25].

Zdroji chemické kontaminace mohou být:
•

suroviny,

•

0istící a desinfek0ní prost edky,

•

pracovní pom!cky, za ízení a obaly,

•

látky vznikající po nevhodné tepelné úprav a p i nevhodném skladování.
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Pro zamezení chemické kontaminace je nutné zajistit ovládací opat ení mezi n0ž pat í:
•

zajišt ní surovin – musí pocházet od spolehlivého dodavatele a musí splHovat
požadavky na zdravotní nezávadnost podle platných právních p edpis!.

•

technologické postupy – je nutné dodržovat osv d0ené receptury a
technologické postupy p ípravy pokrm! i vhodné skladování za stanovených
teplot se sledováním spot ebních lh!t.

•

správná sanitace – je možné používat jen prost edky ur0ené pro potraviná ství.
Po sanitaci je nutné zajistit záv re0né dokonalé opláchnutí pitnou vodou.

•

použití pom!cek a za ízení vhodných pro styk s potravinami.

4.2.3. Mikrobiální kontaminace
Biologická nebezpe0í p edstavují mikroorganismy a parazité, kte í se do organismu
0lov ka dostávají potravou a vyvolávají onemocn ní, jako jsou nap . salmonelóza,
úplavice, onemocn ní vyvolané svalovcem ze syrového nebo nedostate0n

tepeln

opracovaného masa, nap . z tatarského bifteku. Mikroorganismy mohou 0lov ka ohrozit
i nep ímo tak, že v pokrmu (surovin , polotovaru) vytvo í jedy, které po konzumaci
pokrmu nebo potraviny vyvolají onemocn ní (nap . botulotoxin, toxin „zlatého
stafylokoka“, toxiny plísní) [25].
P í inami mikrobiální kontaminace mohou být:
•

suroviny obsahující mikroorganismy, p ípadn mikrobiální toxiny,

•

nedodržení technologického postupu nebo volba nevhodného technologického
postupu v0etn skladování,

•

nedostate0n provád ná sanitace,

•

nedostate0ná osobní hygiena pracovník!.

Ovládací opat ení na ochranu p ed mikrobiální kontaminací zahrnují:
•

zajišt ní surovin – k výrob a p íprav pokrm! musí být používány jen takové
látky, suroviny a polotovary, které vyhovují požadavk!m stanoveným zvláštními
p edpisy. Suroviny by m ly být dodávány pouze provozovnami a provozovateli,
kte í jsou registrováni p íslušným dozorovým orgánem.

•

kontrola teploty – kontrolní postupy by m ly zahrnovat nejen kontrolu teploty, ale
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i 0asu, jelikož nedostate0ná regulace teploty a 0asové prodlevy p i nevhodných
teplotách p edstavují 0astou p í0inu zdravotní závadnosti a kažení pokrm! a
potravin.
•

zamezení k ížové kontaminace – zavle0ením nebo k ížovou kontaminací rozumíme
p enesení mikroorganism! z místa, kde se p!vodn vyskytovaly (syrové maso,
vejce,..) nebo pomnožily, na nekontaminované potraviny nebo pokrmy (nap .
0erstv vyrobené) [4].

Vzhledem k následk!m a po0tu postižených jsou biologická nebezpe0í nejvýznamn jší
(nap . epidemie po požití závadných pokrm! v za ízeních poskytujících stravovací služby).
Provozovatel musí zajistit, aby ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potraviny
splHovaly požadavky potravinového práva a sou0asn má i povinnost pln ní požadavk!
ov ovat [25].
4.2.4

Bakteriální infekce pMenášené potravou

Onemocn ní p enášená potravou p edstavují celosv tov

závažný zdravotnický, ale

i ekonomický problém jak v rozvojových tak vyvinutých zemích. Jejich epidemický výskyt
bezprost edn

souvisí s nedodržováním hygienických zásad p i výrob

a zacházení

s potravinami, p i p eprav , uchovávání a podávání stravy p edevším ve spole0ném
stravování i se závadami v zásobování vodou. P!vodci více než 250 onemocn ní
p enášených potravou jsou v tšinou bakterie, viry nebo parazité, ale v širším slova smyslu
sem pat í nap íklad i otravy zp!sobené jedovatými látkami, které se do potravin dostávají
nebo se v nich p irozen vyskytují.
Mezi nej0ast jší alimentární infekce v

eské republice pat í podobn jako v ad jiných

zemí salmonelózy a kampylobateriózy. Další z nákaz, které se v poslední dob vyskytují
v potraviná ství ve v tší mí e je onemocn ní zvané listerióza [26].
Salmonelóza je infek0ní onemocn ní zp!sobené bakteriemi rodu Salmonella. Tyto st evní
bakterie ty0kovitého charakteru jsou zna0n odolné k vliv!m zevního prost edí. Mohou
r!st v prost edí s kyslíkem i bez kyslíku, ve vlhkém prost edí p ežívají dny až týdny,
ve zmrazeném stavu až m síce. Rod Salmonella je zna0n rozv tvený a tvo í jej kolem
2200 typ!. N které jsou p enosné jenom mezi lidmi navzájem, n které zase mezi zví aty.
T etí skupina, schopná škodit jak v lidské, tak i zví ecí íši je nejv tší a zp!sobuje
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onemocn ní s názvem salmonelóza. Konkrétním p!vodcem je nej0ast ji Salmonella
enteritidis [27, 28].
Onemocn ní za0íná nevolností, hore0kou a je doprovázeno zna0ným odvodn ním
organizmu – pr!jmem. Nebezpe0nost onemocn ní závisí na množství salmonel v potrav a
na v ku. Nejvíce ohroženi jsou malé d ti a sta í lidé. U nich probíhá onemocn ní bou liv ji
a ztráty tekutin jsou v tší. Lé0ba se obvykle provádí v nemocnici a je spojena
s regulovanou výživou. Salmonelóza se projevuje jako ojedin lé onemocn ní nebo v tší
epidemie. Zdrojem hromadných nákaz bývají obvykle velké stravovací provozy, nap íklad
školní nebo závodní jídelny [27, 29].
Bakterie Salmonella enteritidis se ší í p edevším v ku ecím mase a ve vaje0ných,
cukrá ských a lah!dká ských výrobcích – tedy všude tam, kde jsou použity nedostate0n
tepeln upravené žloutky, bílky nebo celý vaje0ný obsah. V zákuscích, krémech nebo
majonézách m!že být v ur0itý okamžik jen n kolik desítek zárodk! salmonel, avšak b hem
n kolika hodin m!že ve vhodném prost edí dojít k jejich masivnímu pomnožení až
na n kolik milion!, a to je dávka, kterou nezvládá ani zdravý organismus. P itom na chuti
ani vzhledu výrobku není toto pomnožení nijak znatelné. Z t chto d!vod! je ve ve ejném
stravování zakázáno použití nedostate0n

tepeln

zpracovaných vaje0ných výrobk!

(vyhláška 137/2004 Sb., §17, odst. 1) [27].
Kampylobakterióza je typickou zoonózou (choroba p enesená na 0lov ka ze zví ete)
podobn jako salmonelóza. P!vodce se vyskytuje u ady zví at domácích i divokých,
pro 0lov ka jsou významné infekce dr!beže (ku ata, kr!ty), v jejichž chovech je vysoká
promo enost, uplatní se však i maso a mléko dalších hospodá ských užitkových zví at
(krávy, vep i....). K infekci lidí dojde po konzumaci nepasterovaného mléka, nedostate0n
tepeln upravených masitých pokrm! primárn nebo sekundárn infikovaných.
Onemocn ní nej0ast ji probíhá jako akutní pr!jmy se zvýšenou teplotou až hore0kou,
výjime0né jsou projevy související s postižením orgán! mimo zažívací trakt (klouby aj.)
Inkuba0ní doba je obvykle 2 – 5 dní (1 – 10 dní). P!vodcem je bakterie Campylobacter
species [30, 31].
Listeria monocytogenes pat í mezi patogenní mikroorganismy vyskytující se v potravinách.
Osídluje zažívací aparát zví at a jejich exkrementy je vylu0ován do prost edí. Do potravin
se Listeria monocytogenes dostává také prost ednictvím živo0išných surovin a sekundárn
kontaminovaným prost edím p i jejich zpracování. Nej0ast ji kontaminuje mlékárenské a
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masné výrobky. Onemocn ní vyvolaná touto bakterií, tzv. listeriózy, jsou velmi závažná a
zasahují specifické skupiny populace: staré lidi, d ti, t hotné ženy a osoby s oslabenou
imunitou. Zdravý jedinec tomuto onemocn ní velmi dob e odolává. M!že se však u n j
vyskytnout tzv. bacilonosi0ství. Inkuba0ní doba je od n kolik dn! po n kolik týdn!.
P íznaky jsou podobné ch ipkovému onemocn ní od hore0ek až po zán t mozkových blan.
U t hotných žen m!že vyvolat potraty [32, 33].
4.2.5

Chemická rizika pMi pMíprav9 pokrmP

Mikrobiologická rizika jsou pracovník!m stravovacích za ízení dob e známá, jelikož
následky mikrobiální nákazy se dostaví velmi brzy. Chemická rizika jsou mnohem
záludn jší, protože se projeví až po dlouhé dob , a jen u n kterých osob. V tšinou se jen
zvýší pravd podobnost výskytu n kterých chronických chorob nebo se zhorší jejich
p íznaky.
Nejobvyklejšími p í0inami bývá p íliš intenzivní nebo p íliš dlouhý záh ev, druhou
p í0inou m!že být p íliš dlouhé vystavení pokrmu p!sobení vzdušného kyslíku.
Nej0ast jším a nejnebezpe0n jším p ípadem je p eh átí potravin bohatých na bílkoviny
na teploty vyšší než 200 °C. Hlavn jde o maso nebo ryby. Nej0ast ji se maso p ipálí
p i záh evu na pánvi, zejména na okrajích, kde je ve styku s horkým plechem.
V extrémních p ípadech se projeví ztmavnutím nebo i z0ernáním, avšak škodlivé látky
vznikají již d íve. Jde o aromatické slou0eniny obsahující dusík. Tyto látky vyvolávají
rakovinu a pat í k nejú0inn jším p írodním karcinogen!m (látkám vyvolávajícím
rakovinu), s kterými se v potrav m!žeme setkat. Mohou také vznikat p i neodborném
grilování nebo p i suchém záh evu na pánvi bez p ídavku oleje, kdy se t žko odhadne
teplota.

asto se s jejich výskytem setkáme p i opékání na volném ohni v rekrea0ních

za ízeních, zvlášt když opékanou uzeninu zasáhnou p ímo plameny.
V posledních letech se 0asto setkáváme se zprávami o výskytu akrylamidu ve smažených
bramborových hranolcích. Tato látka vzniká p i smažení za teplot vyšších než 180 °C a je
také podezírána z rakovinného p!sobení.
Dalším nebezpe0ným technologickým postupem je uzení, protože kou obsahuje r!zné
karcinogenní látky vznikající tepelným rozkladem d eva. V pr!myslovém m ítku se proto
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k uzení používá kou , který je t chto látek zbaven, obvykle jde o kou ový koncentrát.
Zatím nejv tší nebezpe0í p edstavuje domácí uzení na venkov v primitivních udírnách
nebo na rekrea0ních chalupách, kde obsah karcinogen! m!že být až tisíckrát vyšší než
povolená hranice.
Dalším rizikovým technologickým postupem je vystavování pokrm9 oxida ním reakcím,
zpravidla p!sobení vzdušného kyslíku. Nejcitliv jší k oxidaci jsou tuky a n které vitaminy.
D íve se smažilo na hydrogenovaných (ztužených) tucích, které jsou pom rn odolné
k oxidaci, ale nyní se tyto tuky pro vysoký obsah trans-kyselin vy azují z tohoto procesu.
Dnes se k tomuto ú0elu v tšinou berou rostlinné oleje, které daleko snadn ji oxidují a
produkty oxidace jsou zdravotn závadn jší. Musí se proto volit nižší teplota a smažicí olej
se musí 0ast ji vym Hovat. K tomuto ú0elu se také vyrábí speciální smažicí oleje, které
jsou stabilní. P i smažení se glycerol vázaný v tucích teplem rozkládá za vzniku akroleinu.
Je to plyn, který ze smažicího oleje uniká do prostoru kuchyn . Akrolein dráždí o0i,
sliznice nosní i ústní, p i delším p!sobení je i karcinogenní. Proto se musí kuchyn dob e
odv trávat. To je zpravidla dob e za ízeno v pr!myslových podnicích, ale v menších
provozovnách bývají zna0né nedostatky. Oxidace tukového podílu potravin probíhá nejen
p i smažení, ale i p i nižších teplotách, ovšem podstatn pomaleji. Není zanedbatelná ani
u mrazírensky skladovaných výrobk!, které leží mnoho m síc! v mrazírnách. Po p em n
vody v led z!stanou totiž v mrazených výrobcích otvory, kterými proudí vzdušných kyslík
dovnit potraviny a siln oxiduje již p i nízkých teplotách.
Jak již bylo uvedeno, p i p íprav pokrm! vznikají také zdravotn závadné látky, takže
vždy musíme volit kompromis mezi chutností a zdravotní nezávadností. Je na kucha kách
a kucha ích, aby zvolili optimální technologický postup, kdy sice chuZové látky už
vznikají, ale obsah závadných látek ješt nedosáhne nebezpe0né hranice [34].
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ZÁV)R
Cílem této práce bylo shrnout zm ny v potraviná ské legislativ

eské republiky po jejím

vstupu do Evropské unie dne 1. kv tna 2004 a sou0asn porovnat zkušenosti provozovatel!
potraviná ských podnik! se zavád ním t chto zm n do praxe.
Nov p ijatá legislativa p inesla adu zm n do našich stávajících zákon!. Zejména došlo
k výraznému odleh0ení pro malé potraviná ské podniky, kdy tito už nemusí zavád t plný
systém HACCP, ale mohou ho nahradit uplatn ním princip! správné hygienické a výrobní
praxe a tím zajistit výrobu a distribuci, respektive podávání zdravotn

nezávadných

potravin nebo pokrm!. Jednotlivá zjednodušení a p izp!sobení systému provád ným
0innostem a velikosti provozovny umožHují provozovateli vytvo it p im ený systém
odpovídající jeho pot ebám. Krom spln ní základních hygienických požadavk! však musí
provozovatel znát všechny zdroje zdravotních nebezpe0í a doložit jejich dostate0né
ovládání.
Sou0asná legislativa tedy klade daleko v tší nároky na provozovatele potraviná ských
podnik! a stravovacích služeb. Ti si sice mohou podle svého upravit postupy kontroly, ale
sou0asn

si musí dát pozor, protože vlastní tvorba postup! klade vyšší požadavky

na znalosti a kvalifikaci.
Co se týká zkušeností se zavád ním t chto zm n do praxe – zejména se jedná o zavád ní
systému HACCP – tak v tomto ohledu se názory liší, objevují se totiž jak pozitivní, tak
negativní reakce k danému tématu. Evropská legislativa je totiž v této oblasti zpracována
tak, že nep edepisuje jaké prost edky a cesty použít, ur0uje však cíle, kterých musí být
dosaženo a to je výroba a distribuce zdravotn nezávadných potravin a pokrm!. Nicmén ,
je na každém provozovateli potraviná ského podniku jak se tohoto úkolu zhostí.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL% A ZKRATEK
HACCP

Analýza rizik a tvorba kritických kontrolních bod! (Hazard Analysis and
Critical Control Points).

SVHP

Správná výrobní a hygienická praxe

NASA

Národní ú ad pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space
Administration).

FAO

Organizace Spojených národ! pro potraviny a zem d lství (Food and
Agriculture Organization of the United Nations).

WHO

Sv tová zdravotnická organizace (World Health Organization).

ES

Evropské spole0enství

EU

Evropská unie

KHS

Krajská hygienická stanice
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