
FSSC22000 BOS  2019 

Zpráva klientům 

 
 

Všemi organizacím certifikovaným FSSC 22000. 

 

Prostřednictvím tohoto e-mailu bychom Vás rádi informovali, že Bureau Veritas Certification SAS a  

Bureau Veritas Certification CZ byla společnostmi UKAS accreditation a ČIA (Český institut pro 

akreditaci, o.p.s) udělena akreditace k provádění auditů dle aktualizované verze pátého certifikačního 

schématu FSSC 22000. Náš tým je připraven vést audity dle tohoto aktualizovaného formátu od ledna 

roku 2020. 

 

V této zprávě bychom se s Vámi chtěli dále podělit o nejnovější informace týkající se schématu FSSC 

22000 a rozhodnutí zainteresovaných stran ve standardu FSSC 22000 vydaných 10. prosince 2019.  

 Nadace FSSC publikovala doprovodný dokument: Interpretace ISO 22000. Tento dokument 

je praktickým pomocníkem při výkladu dvou hlavních změn ve standardu: struktury na 

vysoké úrovni (z angl. High Level Structure; HLS) a určení a kategorizace kontrolních 

opatření; CCP (kritický kontrolní bod) nebo OPRP (operační program nezbytných 

předpokladů), včetně případné související externí komunikace.  

Od 1. ledna 2020 budou účinné nové dodatečné požadavky, které vzešly z úspěšného GFSI 

benchmarkingu páté verze certifikačního schématu FSSC 22000: 

o 2018 klauzule 7.1.6, organizace musí mít zavedený postup pro zadávání zakázek 

(nákup) v nouzových situacích, aby zajistila, že její produkty budou stále vyhovovat 

daným požadavkům, a že dodavatel byl vyhodnocen.  

 Na kategorii potravinového řetězce I se vztahuje následující dodatečný požadavek GFSI:  

o dodatečně k ISO 22000:2018 klauzuli 8.5.1.3, organizace musí mít stanoveny 

specifikované požadavky na balení potravin v případě, že se obal používá za účelem 

dodání nebo zajištění funkčního účinku na potraviny (např. prodloužení doby 

trvanlivosti).  

 Na kategorii potravinového řetězce CI se vztahuje následující dodatečný požadavek GFSI:  

o Dodatečně k ISO/TS 22002-1:2009 klauzuli 9.2, organizace musí mít zavedenu 

politiku pro nákup zvířat, ryb a mořských plodů, jež jsou komoditami, které 

podléhají kontrole přítomnosti nepovolených látek (např. léčivých přípravků, 

veterinárních léčiv, těžkých kovů a pesticidů). 

o Dodatečně k ISO/TS 22002-1:2009 klauzuli 10.1, organizace musí stanovit 

požadavky na kontrolu ustájení zvířat a/nebo eviscerace, aby byla zajištěna 

následná vhodnost produktů k lidské spotřebě. 



 

o Dodatečně k ISO/TS 22002-1:2009 klauzuli 16.2, organizace musí mít zavedeny 

prostředky pro určení doby a teploty po poražení ve vztahu ke zchlazení nebo 

zmrazení těchto produktů 

 Pro kategorii potravinového řetězce G (poskytování přepravních a skladovacích služeb) platí 

o Na základě vyhodnocení nedostatků současného standardu programu nezbytných 

předpokladů NEN/NTA 8059:2016 bylo rozhodnuto, že organizace musí nahradit 

tento standard nově publikovaným ISO/TS 22002-5:2019. Organizace budou mít 

k provedení tohoto přechodu od ledna roku 2021 celkem 13 měsíců. 

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem, 

David Šíma 

Výkonný ředitel a Certifikační manažer CZ 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o 

 
 

 


