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Demonstrujte svou hodnotu 
připojením se k novému systému 
managementu bezpečnosti potravin  

OBCHODNÍ VÝZVA 
 

• Náš přechodový audit je určen k převodu 
společností, které již byly certifikovány podle verze 
ISO 22000 z roku 2005 na novou revidovanou verzi 
z roku 2018. Během tohoto procesu Vás budeme 
dále podporovat skrze webináře, konference, 
školení a vedení auditu podle požadavků nového 
standardu. 

4 KLÍČOVÉ BENEFITY 

• ISO 22000:2018 specifikuje obecné požadavky 
systému managementu bezpečnosti potravin 
(FSMS). Tento typ systému umožňuje každé 
organizaci, aby plánovala, implementovala, 
provozovala, udržovala a aktualizovala FSMS  
a zajistila tak poskytování bezpečných produktů  
a služeb. Tento mezinárodní standard tudíž 
napomáhá v hodnocení a docenění vzájemně 
určených požadavků zákazníků na bezpečnost a 
prokazuje odpovědnost ve vztahu k zákazníkům i 
jakýmkoliv dalším zainteresovaným stranám. 

ISO 22000:2018: 
DALŠÍ INFORMACE 
 

• Certifikace ISO 22000 se vztahuje na celý 
potravinový řetězec: „od vidlí po vidličku“. 
 

ŘEŠENÍ BUREAU VERITAS 
 

PRO KOHO JE STANDARD 

URČEN? 

• Ve světě zvyšujících se nároků spotřebitelů na 
bezpečnost a udržitelnost produkce potravin a 
zároveň na transparentnost dodavatelských 
řetězců je nezbytné, aby se společnosti za účelem 
zajištění bezpečnosti potravin neustále 
transformovaly a byly vždy o krok napřed. I přes 
změny v potravinářském průmyslu zůstala norma 
ISO 22000 od roku 2005 bez úprav. V roce 2018 
byla ISO 22000 zrevidována a potravinářským 
společnostem tak byla ve spojení s tímto 
standardem dána příležitost nabýt konkurenční 
výhody. 

Bezpečný 
Zajistěte si větší transparentnost a buďte 
mezinárodně uznávaní 
 

 
Akurátní 
Napříč celým dodavatelským řetězcem 
 
 
Nákladově efektivní 
Slučte se s dalšími ISO standardy 
managementu pro snazší integraci 

 
 
Inovativní 
Dejte najevo, že vyhovujete mezinárodním 
požadavkům na bezpečnost potravin, a 
staňte se atraktivnějšími pro společnosti 
vyžadující FSMS certifikaci 

 



V PROCESU PŘECHODU STOJÍME PŘI VÁS 
 

• Webináře a školení: vysvětlení podrobného obsahu, změn a požadovaných kroků, jakož i proškolení 
Vašeho týmu 

• Analýza nedostatků: hodnocení Vaší současné pozice vůči novému standardu 

• Certifikace: 

1. Jestliže dochází k zahájení certifikačního procesu, počáteční audity 1. a 2. stupně budou vedeny dle 
nového standardu: 
• Audit 1. stupně: posouzení připravenosti organizace k provedení auditu 2. stupně 
• Audit 2. stupně: hodnocení implementace a efektivnosti systému managementu 

2. V případě, že Vaše organizace již certifikát vlastní (počáteční audit byl proveden), bude Vám do doby 
posouzení naplnění požadavků nového standardu prostřednictvím dozorového auditu poskytnuta větší 
časová dotace. 

3. Pokud jste v procesu recertifikace, Váš audit bude veden běžným způsobem dle požadavků nového 
standardu. 

 

PROČ BUREAU VERITAS? 

 

 
 
 

Časté dotazy 
1/ Hlavní rozdíly mezi ISO 22000:2005 a 

ISO 22000:2018 

i. Verze standardu z roku 2018 je úžeji propojena s principy Kodexu HACCP a je doplněna o nový 
organizovaný přístup k riziku 

ii ISO 22000:2018 přijímá tzv. "High-Level“ strukturu, jež umožní integraci Systému managementu 
bezpečnosti potravin dané organizace s dalšími ISO standardy 

iii. Zavádí dvoustupňový PDCA systém (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který definuje cyklus pro organizační 
úroveň společnosti, a další, s ním související, postihující principy HACCP. 

 

2/ Konečný termín 

Do června 2021 musí společnosti zajistit změny související s přechodem a vyhovět všem daným 
požadavkům. 

Mezinárodní působnost 
Zastoupení ve 140 zemích světa 

Vysoká odbornost 
5 700 kvalifikovaných auditorů schopných  
poskytnout řešení na míru Vašim potřebám 

Globální uznání 
Bureau Veritas Certification se dostává 
uznání od více než 40 národních 
 a mezinárodních akreditačních orgánů 
 


