
Spotřebitelé 
očekávají od výrobců potravin 
nejen kvalitní, ale také bezpečné 
potraviny. Z tohoto hlediska je 
nanejvýš důležitá bezpečnost 
všech článků v distribučním 
řetězci potravin: pouze pomocí 
standardizovaných norem kvality 
je možné zásobovat spotřebitele 
produkty vysoké kvality.

Společnost TÜV NORD Czech 
podporuje podniky v potravinář-
ském průmyslu při naplnění 
mezinárodních standardů kvality 
a při informování klientů 
o bezpečnosti svých výrobků.

Cílové skupiny 
pro certifikaci
Norma EN ISO 22000, která je 
platná po celém světě, byla vyvinuta 
mezinárodními potravinářskými experty pro 
společnosti všech velikostí z potravinářského 
průmyslu. Norma se vztahuje nejen na články vlastního 
potravinářského řetězce, ale i na dodavatelské a odběratelské 
společnosti. Mezi ně mimo jiné patří:
n výrobci potravin
n výrobci krmiv
n společnosti v prvovýrobě (živočišné a rostlinné)
n poskytovatelé dopravy a skladovacích služeb
n velkoobchodníci a maloobchodníci
n gastronomické/cateringové společnosti
n  společnosti z potravinářského průmyslu se zaměřením na balící 

materiál, čisticí prostředky a přídavné látky

Výhody certifikace
Norma zahrnuje všechny stupně potravinářského řetězce a podporuje 
harmonizaci, která vychází vstříc zájmům všech zúčastněných. 
Protože norma byla zpracována na mezinárodní úrovni, jsou 
certifikáty uznávány po celém světě, což je důležité především pro 
společnosti orientované na export. Výhodou je i systematická 
integrace HACCP (Analýzy rizik a kritických kontrolních bodů) a fakt, 
že každá společnost si může nechat zavést a certifikovat vlastní 
systém řízení bezpečnosti potravin přesně šitý na míru svým 
potřebám.

Mezinárodně uznávaná bezpečnost potravin
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Podání žádosti

Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech 
na základě informací poskytnutých zákazníkem

Audit stupeň 1: zjištění způsobilosti k certifikaci, plánování auditu

Udělení certifikátu, platnost: 
3 roky, roční kontrolní audity

Audit stupeň 2: certifikační audit

Uvolnění certifikačního procesu certifikačním místem

Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací

Řízení odchylek (pokud je třeba)

Předpoklady pro certifikaci
Norma EN ISO 22000 formuluje požadavky na:
n  plánování, zavedení, udržování a aktualizaci systému 

managementu s cílem zvýšení bezpečnosti produktu a zajištění 
sledovatelnosti

n  dodržování požadavků zákazníků a analýzu spokojenosti 
zákazníků 

n  efektivní komunikaci s dodavateli, zákazníky a jinými partnery 
v potravinářském řetězci

n zavedení a naplnění deklarované politiky bezpečnosti potravin
n  povinnost poskytovat informace o naplnění legislativních 

požadavků příslušným organizacím a autoritám

Pokud je společnost již certifikována dle jiných norem platných 
v potravinářském průmyslu, je certifikace dle normy EN ISO 22000 
snazší.

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 EN ISO 22000 
pro společnosti z potravinářského průmyslu. 
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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