
Společnost HASAP Consulting, s.r.o. vznikla v roce 2001. Jsme poradenskou společností, která jako 

první na českém trhu přinesla provozovatelům potravinářských a gastronomických provozů nástroje 

a odbornou pomoc při řešení otázek vznikajících s uplatňováním postupů správné výrobní praxe 

(SVP) a zaváděním systémů HACCP.  

Tuto původně úzce specializovanou poradenskou činnost jsme během let, kdy pracujeme  

s našimi zákazníky, rozšířili tak, abychom jim mohli nabídnout celý komplex vzájemně provázaných 

služeb a produktů. Usilovně pracujeme na zdokonalování vlastních nástrojů HW, SW.  

Legislativa ČR a nařízení EU ukládají potravinářským a gastronomickým provozům povinnost dodržo-

vat SVP a mít zavedené systémy založené na zásadách HACCP.  Kromě těchto  

legislativních povinností pomáháme implementovat také firemní standardy – např. pro nadnárodní 

hotelové řetězce, potravinářské obchodní řetězce atp.,  standardy ISO 22 000:2005, národní a mezi-

národní akreditační standardy pro nemocnice. 

Přistupujeme ke každému provozu individuálně a rozsah služeb přizpů-

sobujeme potřebám a možnostem konkrétního provozu. Preferujeme 

dlouhodobé vztahy se svými obchodními partnery.  

V roce 2014 jsme vytvořili divize Food Control, Pest Control, Energy 

Control a Hospital Control, které se orientují na svou specifickou pro-

blematiku, ale zároveň jsou jejich činnosti velmi provázané. 

Spolupráce 

Společnost HASAP Consulting, s.r.o. spolupracuje při zavádění  

systémů s předními dodavateli čisticích prostředků, dodavateli  

stravovacích systémů, dodavateli technologií, projektanty,  

konzultačními a certifikačními společnostmi apod. tak, aby systémy 

dodávané naší společností byly kompatibilní s daným stravovacím 

provozem a dotvářely tak komplexní logistický systém. 

Laboratorní rozbory pro nás zabezpečuje akreditovaná laboratoř  

ALS Laboratory Group – pobočka Praha, jedna z největších  

mezinárodních společností poskytující služby v oblasti testování a 

Státní veterinární ústav Jihlava. Jsme odbornými partnery Asociace 

hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR.  

Jsme garantovaným dodavatelem Asociace hotelů a restaurací ČR.  

 

Profil společnosti 

HASAP Consulting, s.r.o.  
Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 

IČO: 26479010; Zápis v OR: MS Praha, odd. 
C, vl.84885;   

číslo účtu: 197173510/0300 
Tel.: 261 220 532; hasap@hasap.cz, 

www.hasap.cz 
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http://www.hasap.cz/
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Pro členy Českomoravského svazu minipivovarů nabízíme tyto služby: 

PRO GASTRO ČÁST – restaurace a pivnice 

Řešení legislativních a hygienických požadavků 

1) Správná výrobní praxe a systémy HACCP 

- zpracováváme provozně-organizační řády, plány HACCP 

2) Ověřování systémů 

- audity a hygienické kontroly 

3) Legislativní školení zaměstnanců 

 

Řešení marketingu a ekonomiky provozu 

1) Kalkulace v gastronomickém provozu 

2) Marketing restauračních zařízení 

3) Tvorba jídelních lístků 

4) Upselling, motivační programy 

 

UBYTOVACÍ ČÁST 

1) Provozně-organizační a sanitační řády 

2) Legislativní školení zaměstnanců 

 

FITNESS, WELLNESS 

1) Provozně-organizační a sanitační řády 

2) Legislativní školení zaměstnanců 

 

Pro všechny typy provozů řešíme deratizace a dezinsekce. 

Dále nabízíme teploměry a další měřidla. 

Řešíme laboratorní rozbory potravin a pokrmů. 

Více informací najdete na www.hasap.cz a v našem e-shopu. Nebo nás můžete kontaktovat  

na tel.: 261220532, 724772300 nebo e-mailové adrese: hasap@hasap.cz.  

Cenovou nabídku zpracováváme na míru danému provozu. Neváhejte nás kontaktovat ohledně  

zpracování nezávazné cenové nabídky. 

Pro členy Českomoravského svazu minipivovarů poskytujeme slevu 10 %. 

HASAP Consulting, s.r.o., Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 - Kamýk, hasap@hasap.cz, + 420 261 220 532, www.hasap.cz 

Vypracováno dne: 21.10.2014 

http://www.hasap.cz

