
Standardizace v oblasti systémů řízení bezpečnosti potravin doznala v posledních letech 
velkého rozšíření, které souvisí s tlakem na zvyšování kvality a bezpečnosti potravin.

V LRQA jsme se vždy snažili poskytovat
služby, které znamenají
konkurenční výhodu, a proto
poskytujeme posouzení
systému řízení bezpečnosti
potravin podle většiny GFSI
(Global Food Safety Initiative)
schválených standardů, které
otevírají možnosti pro
významnější spolupráci s
obchodními řetězci.

FSSC 22000
FSSC 22000 patří k nejmladším
standardům akceptovaným GFSI.
Obsahuje všechny požadavky standardu 
ISO 22000 doplněné navíc o 
požadavky nezbytných předpokladů 
pro výrobu potravin, resp. pro 
potravinářské obaly.
Standard je preferován především
pro svůj důraz na systém řízení
orientovaný do prostředí
potravinářské výroby. Standard je
průběžně doplňován pro další oblasti
potravinářského řetězce, např.
v oblasti výroby krmiv a pet food.

ISO 22000
ISO 22000 je standardem
vhodným pro celý potravinářský
řetězec. Obsahuje požadavky na
správnou výrobní praxi, požadavky

HACCP a požadavky na systém
managementu bezpečnosti potravin.
Aplikovat jej tak mohou i společnosti,
které se přímo nepodílejí na samotné
výrobě potravin či obalů pro
potraviny.

IFS (International Featured
Standards)
V dnešní době pokrývá skupina
standardů IFS širokou oblast v rámci 
potravinářského řetězce. Standardy 
IFS byly vytvořeny, aby odrážely 
požadavky především obchodních 
řetězců na kontrolu svých dodavatelů, 
které certifikaci nejčastěji vyžadují. 
Nejrozšířenějšími standardy jsou 
IFS Food pro výrobu potravin a IFS 
-Logistics pro skladování a dopravu 
potravin či nepotravinářského zboží.

BRC (British Retail Consortium)
Stejně jako v případě skupiny
standardů IFS i standardy
BRC pokrývají širokou oblast
v rámci potravinářského řetězce
a odrážejí především britský
pohled na oblast bezpečnosti
potravin. BRC v současnosti
pokrývá vedle standardu pro
výrobce potravin i oblast výroby
obalů, nepotravinářského zboží
a skladování a distribuce.

GMP+ FC a FAMI-QS
Standardy skupiny GMP+ FC a FAMI-QS
jsou určeny pro oblast krmiv a jejich
smyslem je minimalizovat potenciální
nebezpečí v oblasti krmiv pro zvířata,
které by ve svém důsledku mohlo
znamenat nebezpečí i pro člověka.

Potravinářské 
standardy
Bezpečnost a kvalita v potravinářství
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Certifikaci subjektů provádíme již od
roku 1985, díky tomu jsme byli 
schopni vyvinout při posuzování 
praktický a pragmatický 
přístup, pričemž hlavním cílem 
je zlepšení výsledků vaší
společnosti. Zvolíte-li si LRQA, tak 
volíte jednoho z nejspolehlivějších 
partnerů v oblasti certifikace a 
školení, nabízející jistotu vám, 
vašim zákazníkům a dalším 
zainteresovaným subjektům.

Výhody
Certifikát vydaný LRQA uznávají 
klienti a orgány veřejné moci po 
celém světe. Jedná se o silný 
komunikační prostředek, protože 
je vydáván nezávislým subjektem. 
Znamená výhodu i v situacích, kdy 
není certifikace smluvně povinná.



Proč si vybrat LRQA?
Pomáháme našim klientům se přizpůsobit v rychle se měnícím světě 
a spolupracujeme s vámi na řízení a zmírňování rizik, kterým čelíte. 
Od dodržování předpisů přes digitalizaci po inovativní služby na 
základě dat a v reálném čase.

O společnosti LRQA

Patříme k předním globálním 
společnostem v sektoru 
certifikačním, verifikačních a 
vzdělávacích služeb. Přinášíme 
rozsáhlé zkušenosti ze všech 
průmyslových odvětví a služeb 
a máme silné postavení i v rámci 
České republiky.

Svému oboru se věnujeme od jeho 
úplného počátku. Naše dědictví je 
pro nás závazkem a stejně důležité 
je, jací jsme dnes. To určuje, jak 
dobrými partnery pro naše klienty 
budeme v budoucnosti.

Kombinujeme silné hodnoty, 
desítky let zkušeností při zvyšování 
výkonnosti a omezování rizik a 
zaměření na budoucnost. Jsme tu 
od toho, abychom podporovali naše 
klienty při budování bezpečného, 
stabilního a udržitelného podnikání.

Rozšířili jsme naši nabídku 
nezávislých auditů třetí stranou, 
certifikace a vzdělávacích služeb 
o technologie pro poskytování 
služeb v reálném čase, nástrojů 
pro transformaci dodavatelského 
řetězce na základě dat a inovativní 
řešení, které pomáhají našim 
klientům v rychle se měnícím 
rizikovém prostředí. Podporujeme 
naše klienty, aby se nemuseli 
budoucnosti pouze přizpůsobit, ale 
aby svoji budoucnost sami utvářeli. 

Strategická vize

Technické znalosti

Globální schopnosti

Efektivní partnerství

Svěží pohled

Naše technické know-how, odborné znalosti 
v daném odvětví a inovativní, pokrokový 
přístup vám pomohou čelit výzvám dneška 
a díky tomu se zítra stát bezpečnější a 
udržitelnější organizací.

Naši lidé jsou odborníci s dlouholetou 
praxí v daném odvětví. Základem je jasné 
porozumění specifikům v jednotlivých 
sektorech, jakož i příslušným standardům 
a požadavkům. Aby vám pomohli tyto 
požadavky splnit, využívají široké znalosti z 
oblasti certifikace, verifikace a školení.

Působíme ve více než 120 zemích, jsme 
uznávaní více než 50 akreditačními orgány 
po celém světě a pokrýváme téměř všechna 
odvětví. Díky tomu vám můžeme pomoci řídit 
rizika, zlepšovat se a budovat důvěryhodnost 
u zainteresovaných stran po celém světě.

Každý podnik je jedinečný. Proto s vámi 
naši odborníci spolupracují tak, aby plně 
pochopili vaše potřeby a cíle a zjistili, jak vás 
mohou nejlépe podpořit.

V našem oboru jsme lídrem a podílíme se 
neustále na jeho utváření. Využíváme každé 
příležitosti, jak zlepšovat naši spolupráci s 
klienty a jak být průkopníky inovací a nových 
nápadů i služeb.

Dbáme na to, aby byly všechny poskytnuté informace přesné a aktuální. Společnost LRQA však nepřijímá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo změny informací. 
LRQA je obchodní název společnosti LRQA Group Limited a jejích dceřiných společností. Pro více informací o LRQA klikněte zde. © LRQA Group Limited 2021.

LRQA Česká republika s.r.o.
Táborská 31
140 00 Praha 4
Česká republika

Kontaktujte nás

Pro více informací navštivte www.lrqa.com/cz nebo nás kontaktujte
emailem prague@lrqa.com

T +420 235 313 063
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