
Název provozovny Odb. číslo

Obchodní oblast Datum

Jméno hodnotitele (OZ)

0

0

A B C

Vizibilita značky piva na čepu Identifikátor

správné logo na 

sklenici a správné 

označení piva na 

výčepu

správné logo na 

sklenici ale 

nesprávné 

označení na 

výčepu

logo na sklenici 

se neshoduje se 

značkou  piva

zisk bodů

Kontrola Vizuálně

Upřesnění Ihned po příchodu hodnotíme spontálně

Uskladnění sklenic Identifikátor

dnem dolů nebo 

dnem nahoru na 

mřížce a logem ke 

spotřebiteli

dnem dolů nebo 

dnem nahoru na 

mřížce, loga 

nejsou natočena 

ke spotřebiteli

dnem nahoru 

bez mřížky bez 

ohledu na 

uspořádání 

logotypů

zisk bodů

Kontrola Vizuálně

Upřesnění

Mřížka/podložka pod sklenicí musí umožnit 

odvětrání sklenic

Mytí sklenic Identifikátor
doporučený 

přípravek
jiný přípravek

saponát nebo 

nemyje sklenice
zisk bodů

Kontrola  Vizuálně 

Upřesnění Necháme si ukázat mycí prostředek

Frekvence sanitace Identifikátor
do 7 dnů          

(tolerance + 2)

do 14 dnů  

(tolerance + 2)

17 a více dnů bez 

sanitace
zisk bodů

Kontrola  Zápisy v sanitační knize od zapojení do aktivity

Upřesnění Jasná identifikace sanitujícího

Teplota skladu piva Identifikátor 7 - 10 
o
C 10,1 - 15 

o
C 15,1

o
C a více zisk bodů

Kontrola  Změříme teplotu

Upřesnění Použijeme náš digitální teploměr

Použití tlačných plynů Identifikátor N2CO2 CO2 vzduch zisk bodů

Kontrola  Vizuálně 

Upřesnění Pozor na záměnu CO2 vs N2CO2

Teplota servírovaného piva Identifikátor 6 - 8 oC 8,1 - 9 oC
9,1oC a více nebo 

5,9oC a méně
zisk bodů

Kontrola Změříme teplotu

Upřesnění Měříme 1 min po načepování. ležáky/výčepní

Čepování Identifikátor

čepování v 

souladu s 

manuálem kvality 

APZ na 

hladinku/šnyt

čepování v 

souladu s 

manuálem kvality 

APZ na dvakrát

čepování z výšky 

nebo více než na 

3x  nebo do 

suché sklenice

zisk bodů

Kontrola Vizuálně

Upřesnění

Hodnotíme průběžným sledováním běžně 

čepovaných piv

Hodnota bodů

3 1 0

Hodnota bodů

3 2 vyřazení

Hodnota bodů

3 1 0

Hodnota bodů

3 2 0

Hodnota bodů

3 2 0

Hodnota bodů

3 2 0

Zisk bodů z provozovny

10 10 0

Hodnota bodů

3 1 0

Hodnota bodů

B = ještě lze tolerovat. Míra tolerance je vyjádřena hodnotou bodů 

A = ideální stav, plný počet bodů 

C = nelze tolerovat.0 bodů, nesanitující provozovny vyřazujeme z programu. 


