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Rekapitulace principů HACCP
Systém kritických bodů je v české legislativě zakotven od konce minulého století a od roku
2000 je povinný pro všechny provozovatele potravinářských podniků. Principy a postupy jsou
už notoricky známé. Na úvod si přesto dovolíme malou rekapitulaci:
Smyslem zavedení systému kritických bodů je prevence vzniku zdravotních nebezpečí a
zajištění bezpečného výrobku již během jeho výroby. Systém spočívá na sedmi principech a
vlastní zavedené na dvanácti krocích:
1) Sestavení týmu
2) Provedení popisu výrobku
3) Zjištění očekávaného použití
4) Sestavení diagramu výrobního procesu
5) Potvrzení diagramu za provozu
6) Provedení analýzy nebezpečí (Princip 1)
7) Stanovení kritických bodů (Princip 2)
8) Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod (Princip 3)
9) Zavedení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech (Princip 4)
10) Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod (Princip 5)
11) Stanovení ověřovacích postupů (Princip 6)
12) Zavedení evidence a dokumentace (Princip 7)
Požadavky na HACCP podle platné legislativy
Nařízení 852/2004 ES upravilo přístup k zavádění systému kritických bodů v tom smyslu, že
umožňuje přizpůsobit rozsah a obsah systému prováděným činnostem a velikosti podniku,
nehovoří se proto o zavádění systému kritických bodů (HACCP), ale o zavedení a trvalém
udržování postupů založených na principech HACCP.
Uplatnění principů HACCP znamená provedení analýzy nebezpečí na základě popisu
výrobků, surovin, postupů přípravy, včetně posouzení míry rizika, že se dané nebezpečí
ohrožení zdraví spotřebitele uplatní; posouzení současných postupů řízení a kontroly
jednotlivých částí, kroků, operací a postupů z hlediska jejich spolehlivosti zabránit vzniku

nebezpečí ohrožení zdraví konzumenta.
Na základě takto provedené analýzy nebezpečí v těch operacích a postupech, kde je možné
nebezpečí předcházet a zároveň kde není možné jiné jednodušší řešení, se stanoví kritické
body. Tzv. kritické body vymezují operace, ve kterých se provádí sledování určených znaků
(na základě kterých je možné poznat, zdali příprava probíhá „bezpečným“ způsobem). Jsou
stanoveny kritické meze, které nesmí hodnota sledovaného znaku překročit, a jsou určeny
přesné postupy, které se použijí v případě, že dojde k překročení stanovených kritických mezí.
O způsobu zavedení systému se vede dokumentace, záznamy se vedou také o měřeních v
kritických bodech, o překročení kritických mezí, o přijatých nápravných opatřeních, přesný
rozsah vedení dokumentace vymezovala již zrušená Vyhláška č. 147/1998 Sb., nyní žádný
předpis rozsah záznamů nevymezuje, ale vychází se z obecných postup. V Codex
Alimentarius a používaných norem (např. Věstník MZe 2/2010 Požadavky na systém
kritických bodů (HACCP), BRC, IFS a dalších). Tj. je-li v postupu operace, která je kritická
pro bezpečnost produktu, vedou se záznamy o monitorování znaků, o překročení kritických
limitů a přijatých opatřeních. Dále se předpokládá, že provozovatel je schopen doložit
dodržení postupů a principů HACCP, tj. obvykle popisem naplnění jednotlivých bodů
postupu uvedených výše.
Praktická doporučení – zkušenosti z auditů
Uplatnění zásad na principech HACCP znamená, že jako provozovatel potravinářského
podniku si jsem vědom všech možností, kdy může vznikat při mnou prováděných činnostech
nějaký problém, který ohrožuje zdravotní nezávadnost výrobku. Všechna taková nebezpečí
ovládám, tj. trvale sleduji, jak činnosti probíhají a na základě soustavného sledování poznám
dostatečně včas, že postup neprobíhá správně, a během zpracování nebo manipulace s
produktem provedu opatření, která vyloučí uvedení zdravotně závadného výrobku na trh.
Uvedené postupy odpovídají obvyklému způsobu řízení jakékoliv lidské činnosti, většinou
vždy je činnost ovlivňována zájmem na dosažení očekávaného výsledku. Proto také většina
současných provozovatelů potravinářských podniků včetně pěstitelských pálenic, na které se
povinnost vztahuje, vyrábí s minimem nebo bez situací ohrožujících zdraví zákazníků,
principy systému kritických bodů jsou bezděčně uplatňovány. Splnění zákonné povinnosti
není nic více, než formalizace nebo povýšení současné úrovně prováděných činností, jejich
doplnění a definování.
V současné době díky osvětě se přístup k systému kritických bodů posunuje spíše na
zdůraznění požadavku porozumění postupům na zásadách HACCP a jejich uvědomělé
používání při prováděných činnostech. Požadavek formalizace souvisí také s potřebou doložit
dodržení postupu, nebo dostatečně definovat jakým způsobem mají postupy být prováděny
zaměstnanci.
Systém kritických bodů by měl být nástrojem pro řízení procesů během výroby, neměl by
suplovat jiné činnosti, které jsou pokryty uplatněním zásad správné výrobní a hygienické
praxe jako jsou prvky správné hygienické a výrobní praxe.
Cílem zavádění systému kritických bodů není vytvoření dokumentace, ale zejména cesta k
zavedení systému. Dokumentace vznikne jako výstup aktivity jednak k doložení provedených
a prováděných činností a také k nastavení standardních postupů.
Udržování zavedeného postupu na principech HACCP zahrnuje:
 Průběžné hodnocení způsobu provádění postupů a manipulace s potravinami
v podmínkách provozu.
 Zajištění uvědomění si hrozících nebezpečí všemi pracovníky.
 Průběžně hodnocení stupně ovládání – do jaké míry je možný vznik nebezpečí pod
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kontrolou, jak je ovládání spolehlivé.
 Revidování současných postupů ovládání tak, aby nástroje ovládání (proškolení
personálu, popsaný postup, CP, CCP) odpovídaly nebezpečí.
 Zřetelné pochopení prováděných manipulací vzhledem k možným problémům.
Je významnější, pokud pracovník rozumí, co se může stát, pokud nedůsledně
zkontroluje surovinu (ovoce, kvas), a provádí kontrolu správně právě proto, že si
uvědomuje možné důsledky.
Z našich zkušeností z auditů v malých firmách je zřejmé, že někde i pod vlivem poradenských
společností je kladen důraz spíše na zpracování obšírných dokumentů, které v některých
případech nesouvisejí s prováděnými činnostmi, záznamy se vedou zbytečně a formálně.
Firma obvykle nemá problémy s kvalitou a bezpečností, protože postupy založené na
principech HACCP jsou součástí standardních postupů řízení. Problémy jsou diskutovány na
výrobních a jiných poradách, jsou vyvozovány závěry. Obvykle kromě těchto postupů
společnost nebo provozovatel duplicitně vymýšlí formální postupy, jak uspokojit paralelně
vedený papírový systém kritických bodů. Nejsnadnější v těchto situacích je, vést záznamy
z porad (i formou poznámek v notesu), ze kterých jsou zřejmé závěry k bodům vztahujícím se
k HACCP. Obvykle s popisem situace, problému a jasným závěrem: z těch a těch důvodů je
zřejmé, že postup je pod kontrolkou, nebo máme málo podkladů, do příští porady bude
doplněno to a to a vrátíme se k tomu, nebo z těch a těch důvodů je zřejmé, že to není
v pořádku a je formulován konkrétní úkol pro konkrétního pracovníka s termínem splnění.
Takové záznamy poslouží jako doklady o aktualizaci sytému, mohou být jednou ročně
zhodnoceny a použity pro aktualizaci Příručky HACCP.
Přiměřená popisná dokumentace – Příručka HACCP je nezbytná i pro udržování systému,
zejména při fluktuaci pracovníků slouží i jako zdroj pro školení. Příručka obsahuje informace
k jednotlivým krokům postupu podle Codex Alimentarius. Požadavky na popisnou
dokumentaci se mohou lišit podle podmínek provozu.
Možnosti zjednodušení systému, které vyplývají z Nařízení 852/2004 EC, umožňují
dokumentaci přizpůsobit rozsahu a obsahu prováděných činností, na místo tzv. plné verze,
která zahrnuje obšírný popis všech kroků postupu podle kodexu (a legislativy), může být
dostatečným dokladem přiměřená forma analýzy nebezpečí. Výčet identifikovaných
nebezpečí podle osnovy (diagramu výrobního procesu) a doložení, jakým způsobem jsou ta
nebezpečí ovládána. Pěstitelské pálení patří k procesům s nízkým rizikem, většinou se jedná o
malé firmy s omezeným personálem. Pro ně je určeno zjednodušení postupů, ale při
zachování principů. Dalším doložení dodržení postupů jsou znalosti personálu a doložení
splnění tzv. nezbytných předpokladů, tj. základních požadavků hygieny potravin, které
zahrnují požadavky na budovy, podlahy, stěny, stropy, systém pohybu materiálů a osob
vylučující křížení cest, nakládání s odpadem, zavedené postupy sanitace, postupy udržování
teplotního řetězce, omezení vzájemného ovlivnění produktů, školení personálu, požadavků na
zdravotní stav pracovníků atd. (přehled požadavků je uveden v Příloze II Nařízení 852/2004
EC (Obecné hygienické požadavky pro všechny provozovatele potravinářských podniků).
Obecně i pro malého provozovatele může být výhodné, pokud zpracuje i komplexnější
dokument, protože při jeho zpracování lépe porozumí principům a smysl zavádění je lépe
naplněn. V každém případě z výše uvedených důvodů musí zavádění probíhat v rámci
provozu se zapojením všech odpovídajících pracovníků. Vzory, předzpracované příručky
nebo počítačový software mají smysl v případě, že jsou obecné podklady upraveny podle
konkrétních podmínek provozu, podle konkrétních postupů používaných v provozu.
Zpracovaná příručka systému kritických bodů je dokladem, že systém byl připraven správným
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způsobem, že je předpoklad jeho správné funkce.
Analýza nebezpečí a analýza rizik – příklady pro pěstitelské pálenice
Zdravotní nebezpečí pro konzumenty destilátů představuje samotný alkohol, ale ten není
předmětem analýzy. V destilátech se mohou uplatnit zejména chemická nebezpečí a fyzikální.
Biologická jsou z důvodů vysokého obsahu alkoholu minimální, protože ani patogeny
v prostředí vyšší koncentrace lihu nepřežívají.
Z praktických zkušeností, z evidence záchytů kontrolních orgánů, z RASFF a dalších zdrojů
se v případě lihovin jedná o metanol a přiboudlinu při špatně vedeném procesu destilace.
Další sledovanou látkou je uretan, který vzniká z kyanogenních glykosidů u peckovic, nebo
případně při přidávání močoviny jako zdroje dusíku při kvašení. Z dalších potenciálně
toxických látek to jsou zejména látky uvolněné z plastů (hadic, ventilů, plastových trubek,
barelů), nejvýznamnější jsou v tomto ohledu ftalátová změkčovadla. Kvas nebo ovoce může
být kontaminováno rezidui pesticidů, a obecně jakýmikoliv dalšími organickými látkami.
Některé jsou těkavé a přecházejí do destilátu, případně mohou v průběhu kvašení podléhat
změnám ať už na základě prosté degradace nebo vlivem kvasinek a přecházejí do produktu.
Dalším zdrojem chemických látek jsou prostředky používané v pálenici, jako např. maziva,
loupající se nátěry, které se mohou dostat do destilátu nebo kvasu uvolnit nežádoucí látky,
veškeré prostředky údržby, sanitace, deratizace atd. Z analýzy by mělo být zřejmé, že všechny
uvedené zdroje jsou přiměřeně pod kontrolou a nemohou se dostat do kvasu nebo destilátu.
Významné jsou také obaly pro plnění destilátů, byly popsány případy zbytků nečistot
v lahvích, zbytků sanitačních činidel, záměny chemických látek za destilát nebo jiné nápoje.
Zdrojem chemických látek jsou také uzávěry lahví, těsnění alkorků nebo korunek, případně
obal jako takový, je-li destilát plněn do plastových obalů.
Fyzikální nebezpečí se také uvažují, i když praktické riziko poškození mechanickou
nečistotou v lahvi je nízké, spotřebitel většinou reaguje už na zákal, sediment nebo ztrátu
jiskry destilátu. Přesto ale je možné kontaminaci lahví při plnění věnována pozornost, jedná se
o všechno, co může při plnění do lahve spadnout (loupající se nátěry, kousky hadiček, rez,
omítka atd.), čím mohou být znečištěny lahve nebo uzávěry.
Po shrnutí všech nebezpečí a uvedení způsobů jejich ovládání je prováděna a aktualizována
analýza rizik. Většinou stačí selský rozum, kvantifikuje se riziko a porovnává se způsobem
ovládání. Je možné použít i sofistikované metody, ve velkých firmách se používá metoda
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), prakticky je to podobné postupu při uplatnění
„selského rozumu“, jsou hodnocena tři kritéria: četnost výskytu nebezpečí, závažnost
následků a snadnost detekce. Obvykle se boduje každé kritérium jedním až deseti body např.:
problém hrozí stále - 10 bodů, problém je teoreticky možný, ale dosud nikdy nenastal 1 bod;
pokud problém nastane, může být závažně ohroženo zdraví konzumenta nebo mohu být
mediálně skandalizován – 10 bodů, problém se projeví pouze na chuti pálenky 1 bod; hřebík
vidím hned, kvas páchne po benzínu – 1 bod, kvas byl z nezralých jablek a doslazen, může
obsahovat hodně pektinu nebo jiných prekurzorů metanolu 10 bodů. Tři čísla hodnocení
jednotlivých kritérií se pro každé nebezpečí vynásobí, výsledkem je číslo rizika (1 až 1000).
Pak se vyhodnotí, zdali používaná ovládací opatření odpovídají riziku, obvykle by to nemělo
být tak, že nebezpečí s vysokým číslem rizika je ošetřeno smyslovou zkouškou, kterou
„nějak“ provádí fluktuující zahraniční pracovník a naopak že problém, který není významný,
je řešen nákladnými rozbory nebo postupy s obšírným vedením evidence.
Závěr
Zavedením postupů na principech HACCP se pouze formalizovaly již používané metody.
Smyslem je lépe ochránit sebe i konzumenta, v podmínkách pálenice to znamená dostatečnou
odbornou kompetenci všech pracovníků a schopnost doložit znalost možných zdrojů
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problémů a jejich přiměřené ovládání. Primárně by neměl vzniknout žádný zdravotně závadný
výrobek a sekundárně by auditor nebo inspektor neměl přijít s nebezpečím, které reálně
existuje, ale nebylo uvažováno, nebo by neměla být možnost zpochybnění nastavení postupu
ovládání nebezpečí.
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