
Na dodavatele 
a jejich produkty musí být 
spolehnutí – zejména pokud se 
jedná o potraviny. Proto vyžadují 
prodejci potravin od výrobců, 
zprostředkovatelů a přepravců 
jednotné standardy kvality.

Zajistit tyto standardy si dal 
za úkol International Featured 
Standards (IFS): směrnice IFS 
definované zástupci evropských 
maloobchodních prodejců 
potravin zaručují bezpečnost 
potravin, shodu a stálou kvalitu. 
Společnost TÜV NORD Czech 
certifikuje dodavatele 
z potravinářského průmyslu – 
nyní včetně zprostředkovatelů 
a obchodních agentur – dle 
normy IFS.

Cílové skupiny pro certifikaci
TÜV NORD Czech nabízí 
certifikaci dle tří standardů IFS:
n  IFS Food pro výrobce potravin 

– zejména výrobce privátních 
značek, ale i výrobce 
značkových výrobků, 
dodavatele atd.

n  IFS Logistics pro 
poskytovatele dopravních 
a skladovacích služeb (včetně 
nepotravinářských výrobků)

n  IFS Broker pro agentury, obchodníky, 
zprostředkovatele a dovozce (včetně 
nepotravinářských výrobků)

Výhody certifikace
Mnoho maloobchodních prodejců a výrobců potravin akceptuje 
pouze dodavatele s certifikací dle IFS. Certifikát usnadňuje vstup 
na nové trhy a zlepšuje image certifikovaných společností – a to 
zejména snížením rizik, zárukou reklamací, i tím, že aktivně přispívají 
ke zvýšení bezpečnosti potravin. TÜV NORD Czech jako renomovaný 
a zkušený certifikační orgán spolupracuje s auditory s více 
kvalifikacemi. Proto jsou možné efektivní a cenově výhodné 
kombinované audity.
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Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech 
na základě informací poskytnutých zákazníkem

Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací

Certifikační audit

Řízení odchylek (pokud je třeba)

Udělení certifikátu a registrace na portále IFS auditů 
Platnost: 12 měsíců

Plánování auditu

Vyhodnocení opatření a zpracování zprávy

Předpoklady pro certifikaci
IFS je založena na normě pro systémy managementu kvality 
ISO 9001. Kromě toho norma zahrnuje požadavky Správné výrobní 
praxe (GMP) pro zajištění kvality výrobních procesů a požadavky 
na Analýzu rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) za účelem 
analýzy potenciálních rizik pro bezpečnost potravin a účinného 
vypořádání se s nimi. Pro úspěšnou certifikaci musí mít společnosti 
zavedeny příslušné požadavky a plnit zákazníkem vyžadované 
parametry kvality.

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 dodavatelů 
maloobchodních prodejců potravin dle IFS. 
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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