
METODICKÝ POKYN PRO LIKVIDACI ZBOŽÍ NA PRODEJNÁCH COOP 

DRUŽSTVA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

 
1. Zboží s překročeným datem použitelnosti, spotřeby(SPOTŘEBUJTE DO:): pokud u 

výrobku uplyne datum použitelnosti nebo spotřeby, tento výrobek již nesmí být nabízen k prodeji 

a musí být okamžitě vyřazen. 

 

2. Zboží s překročeným datem minimální trvanlivosti (MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO:): 

výrobky po uplynutí data minimální trvanlivosti mohou být nabízeny k prodeji, ale odděleně a 

náležitě označeny – ZBOŽÍ S PŘEKROČENOU DOBOU MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI. 

(Doporučená doba doprodeje je do 3 měsíců, poté překontrolujeme a nabízíme k prodeji maximálně 

další 3 měsíce, potom doporučujeme vyřadit z prodeje). Vždy provést  senzorické hodnocení 

potraviny, zda si zachovává svoje smyslové znaky (barva, konzistence, tvar, pach, příp. chuť) 

 

3. Zboží s výskytem plísní nebo jiný projev kažení, změny smyslových znaků, porušení obalu 

potraviny: pokud spatříme na výrobku plíseň nebo jiný projev kažení, okamžitě tento výrobek 

stáhneme z prodeje a označíme v zázemí provozovny: URČENO K LIKVIDACI NEBO 

URČENO K REKLAMACI. 

 

4. Zboží znehodnocené poruchou chladícího nebo mrazícího zařízení, výpadku elektrické 

energie nebo z jiných možných důvodů (extrémně vysoké teploty, atd): 

- pokud při raním nebo odpoledním měření teplot zjistíte u některého chladícího nebo mrazícího 

zařízení překročenou hodnotu teplotního rozmezí určený pro daný druh potravin, prověříte stav 

zboží v něm uložené a stav zařízení, ve kterém se zboží v dané chvíli nachází 

 

- přivoláte svého přímého nadřízeného – inspektora prodejny, který znovu prověří a zhodnotí 

zjištěné skutečnosti. Zároveň dle příčiny informuje vedoucí prodejny, kam volat v případě známé 

příčiny poruchy. (elektrikář, vedoucí údržby, opravárenská firma chladících a mrazících zařízení) 

- následně sepíše inspektor prodejny Protokol o škodě/likvidace zboží/ 

 

- pokud zboží ohodnotí jako vhodné pro další prodej, to znamená, že porušení teplotního řetězce 

bylo minimální, výrobky jsou zařazeny znovu do prodeje 

- pokud zboží ohodnotí jako mírně poškozené, to znamená, že je ještě vhodné pro lidskou spotřebu, 

ale např. již pouze nedrží tvar, je toto zboží zařazeno do prodeje, ale za poníženou prodejní cenu a 

zákazník je o tom informován 

 

- pokud zboží vyhodnotí tak, že je určeno k likvidaci, inspektor prodejny sepíše Protokol o 

škodě/likvidaci/ a následně jsou tyto výrobky uloženy se do uzavíratelných boxů (VŽP kat III.), 

dále určené pro svoz kafilérie. (Smluvně ošetřeno- ASAP s. r. o. Věž) 

 

5. Zboží s překročeným datem použitelnosti nebo datem spotřeby(SPOTŘEBUJTE DO:) je 

zakázáno převzít při předávací inventuře. 

 

6. Pravidelná kontrola záručních lhůt patří k základním pracovním povinnostem. 
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