
Food Safety System
Certification 22000

Bezpečnost 
potravin se stala v době 
globalizace trhu a prodlužujících 
se dodavatelských řetězců výzvou 
překračující národní hranice. 
S cílem vytvoření mezinárodního 
certifikačního systému chránícího 
zájmy spotřebitelů, výrobců 
a obchodníků vytvořila 
Foundation for Food Safety 
Certification systém pro výrobce 
potravin FSSC 22000.

Systém je založen na ISO 22000 
a PAS 220, podporuje ji 
Confederation of the Food and 
Drink Industries (CIAA) Evropské 
unie a na rozdíl od ISO 22000 ji 
uznala Global Food Safety 
Initiative (GFSI).

Cílové skupiny 
pro certifikaci
Certifikace je určena pro společnosti 
jakékoli velikosti v potravinářském průmyslu, 
které vyrábí nebo zpracovávají živočišné nebo 
rostlinné produkty, či přídatné látky. Jedná se o certifi-
kaci Business-to-Business, která přispívá k posílení důvěry 
mezi dodavateli a odběrateli.

Výhody certifikace
Certifikací společnost dokumentuje svým obchodním partnerům, že 
má zaveden systém managementu pro bezpečnost potravin, který je 
ověřen třetí stranou. Jednotnost systému na globální úrovni 
podporuje harmonizaci, a představuje proto výhodu především pro 
výrobce potravin zaměřené na export.
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Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech 
na základě informací poskytnutých zákazníkem

Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací

Audit 1. stupně: zjištění způsobilosti k certifikaci 
a naplánování auditu

Udělení certifikátu s platností na 3 roky 
a každoročními kontrolními audity

Audit 2. stupně: certifikační audit

Uvolnění certifikačního procesu

Hodnocení připravenosti na místě

Řízení odchylek (pokud je třeba)

Předpoklady pro certifikaci
Pro úspěšnou certifikaci musí mít společnost zaveden systém 
managementu kvality pro bezpečnost potravin a musí být splněny 
požadavky Good Manufacturing Practice (GMP) a Hazard Analysis 
and Critical Control Point (HACCP). Tyto požadavky se vztahují 
především na zabezpečení kvality výrobních procesů a výrobního 
prostředí i na analýzu možných rizik pro bezpečnost potravin. 

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro 
inspekční a certifikační služby i zkušební činnosti. Je členem 
nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří 
k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nejen na evropském 
kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. S působností ve více 
než 70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní 
a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých 
průmyslových odvětvích.

Ano, zajímám se o certifikaci dle Food Safety 
System Certification (FSSC) 22000. 
Prosím, kontaktujte mě.

Odesílatel (prosím hůlkovým písmem)

V případě Vašeho zájmu nám prosím 
pošlete tuto odpověď faxem.
Těšíme se na rozhovor s Vámi.
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