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1. Důvody pro zavedení systému kritických bodů
(HACCP)
V každém provozu společného stravování hrozí určitá
pravděpodobnost, že dojde k přípravě zdravotně závadného
pokrmu a to i přesto, že pracovníci během přípravy dodržují
zásady správné praxe.
Důvody pro zavedení systému HACCP do praxe se dají shrnout
do několika následujících skupin:
a) snížení rizika poškození zdraví strávníků
Pokrmy, které jsou strávníkům podávány, musí být zdravotně
nezávadné, dále také poživatelné a vhodné k zamýšlenému
použití. Pokrmy tedy nesmí strávníkům způsobit zdravotní újmu.
Systém HACCP představuje systémový přístup založený na
prevenci, který vytváří rámec pro výrobu zdravotně nezávadných
pokrmů a zároveň poskytuje důkazy o tom, že jsou vyráběny
bezpečně. Jeho cílem je zajistit kontrolu nad průběhem celého
výrobního procesu (nad surovinami, prostředím a pracovníky,
kteří se na výrobě podílejí), tj. postupovat tak, aby pokrmy
podávané strávníkům byly zdravotně nezávadné.
b) ochrana provozovatele
Výroba pokrmů a jejich konzumace je spojená s určitým rizikem.
Tím může být např. poškození zdraví strávníka, které může vést
až k jeho smrti. Pokud strávník utrpí po požití pokrmu újmu na
zdraví, trestní odpovědnost nese výrobce. Se způsobením
zdravotní újmy strávníkovi souvisí i hospodářské důsledky pro
stravovací provoz v souvislosti s ekonomickými ztrátami
(např.: pozastavení výroby do vyšetření případu, zajištění
sanitace celkové provozu, likvidace zdravotně závadného
pokrmu).
Jedním z prostředků obrany výrobce před možnými špatnými
důsledky může být právě správně zavedený a v praxi
uplatňovaný systém kritických bodů, včetně objektivně
dokumentovaných výsledků vlastní kontroly (např. vedení
záznamů může např. pomoci prokázat, že byl provoz neprávem
označen za zdroj poškození zdraví strávníka).
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c) nástroj legislativy k zajištění zdravotní nezávadnosti
Povinnost pro všechny provozovatele stravovacích služeb zavést
systém kritických bodů, resp. postupy založené na zásadách
HACCP, vyplývá z platné legislativy (povinnost již od 05. 2004).
Systém kritických bodů představuje právní nástroj stanovující
odpovědnost za zdravotní nezávadnost připravovaných pokrmů
formou všeobecných zásad - pravidel, nikoliv formou příkazů
nebo zákazů.
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