
Certifikace systému bezpečnosti potravin 22000 (FSSC 22000) je celosvětově uznávaným systémem, 
který pomáhá organizacím zavést a trvale řídit systém managementu bezpečnosti potravin.

FSSC 22000 verze 5.1 (V5.1) 
obsahuje nové zásadní požadavky 
pro organizace, které chtějí zavést 
kulturu bezpečnosti potravin a 
dodržovat celosvětově uznávané 
normy. 

Nejnovější aktualizace zohledňuje 
a slaďuje FSSC 22000 s novými 
požadavky systému Global Food 
Safety Initiative (GFSI), který byl 
vydán v roce 2020. Díky 
zpřísněným požadavkům na 
certifikační orgány a centrální 
funkci, se aktualizace zaměřuje také 
na neustálé zlepšování. 

Vydání normy FSSC 22000 V5.1 
proběhlo v listopadu 2020, přičemž 
audity se budou konat od 1. dubna 
2021.
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Soulad s požadavky GFSI 
Změny FSSC 22200 V5.1 se zaměřují především na začlenění nových požadavků systému GFSI 
zveřejněných v roce 2020. Jedním z klíčových prvků nových požadavků je zavedení kultury 
bezpečnosti potravin v celé organizaci. V poslední době se způsob výroby a distribuce potravin 
výrazně změnil. Nikdy nebylo důležitější zaměřit se na kulturu bezpečnosti potravin a chování 
zaměstnanců v organizaci.

Mezi další změny požadavků GFSI patří:

 • Struktura rozsahu
 • Zjednodušený jazyk 
 • Větší transparentnost

Jako celosvětově uznávané schéma umožňuje FSSC 22000 vašim zákazníkům mít 
jistotu, že máte zaveden přísný systém bezpečnosti potravin.

Další požadavky a změny:

• Certifikace více pracovišť:
Pro organizace s více 
provozovnami aktualizace 
zajišťuje, že centrální funkce 
poskytne dostatečné zdroje a 
vymezí role, odpovědnosti a 
požadavky na všechny pracovníky 
zapojené do systému 
managementu  bezpečnosti 
potravin.

 • Obalový materiál:
Organizace, které jsou držiteli 
certifikátu FSSC Food a jejichž balicí 
činnosti se omezují na (inline) skládání 
obalů, vyfukování předlisků lahví, 
potisk apod., spadají pod certifikaci 
FSSC Food. Na organizace s certifikací 
FSSC Food, které při výrobě obalového 
materiálu provádějí více předběžných 
výrobních kroků, se však vedle FSSC 
Food vztahuje i modul FSSC Packaging. 
Tyto činnosti jsou považovány za 
činnosti spojené s balením.

 • Informační a komunikační 
technologie (ICT) mohou být 
při auditech použity jako nástroj 
pro audit na dálku při provádění 
rozhovorů, přezkoumávání zásad, 
postupů nebo jako součást auditu 
na místě.

Neustálé zlepšování
Nová aktualizace posílila požadavky na výkonnost certifikačního orgánu (CB) v rámci neustálého 
zlepšování. FSSC se zaměřuje na integritu a spolupracuje pouze s angažovanými partnery, čímž 
zajišťuje, že pracujete s CB, kterému můžete důvěřovat. S odborníky na bezpečnost potravin ze 
společnosti LRQA můžete řídit rizika a kvalitu v oblasti bezpečnosti potravin a zajistit tak důvěru 
zákazníků ve vaši výrobu a řízení dodavatelského řetězce. 

Nová aktualizace navíc stanoví, že za vývoj, zavádění, udržování a podávání zpráv o výkonnosti 
systému řízení potravin pro účely přezkoumání vedením a neustálého zlepšování musí být nyní 
pověřen zaměstnanec.

Seznam rozhodnutí Rady zúčastněných stran
Seznam rozhodnutí Rady zúčastněných stran (BoS), dokument obsahující rozhodnutí platná pro 
systém FSSC 22000 V5.1, je požadavkem normy a lze jej nalézt na webových stránkách FSSC. 

Rozhodnutí obsažená v tomto dokumentu ruší nebo dále objasňují stávající pravidla schématu a 
musí být zavedena a uplatňována v rámci přechodného období definovaného v seznamu.

BoS může seznam upravit, pokud to považuje za nutné, proto je nezbytné kontrolovat případné 
aktualizace.



Jak vám můžeme pomoci
Jsme předním světovým poskytovatelem 
služeb v oblasti dodržování předpisů a 
rizik pro více než 40 000 potravinářských, 
nápojových a pohostinských podniků.

Řešení, která vám vyhovují

Poskytujeme komplexní řešení od 
nezávislých auditů třetí stranou, 
certifikace a školení až po poradenské 
služby a programy auditů na míru s 
využitím technologických inovací, které 
vám přinesou jistotu v reálném čase.

Naše odborné znalosti

Náš tým odborníků na FSSC 22000 pracuje 
ve spolupráci s vašimi odborníky na 
kvalitu, dodržování předpisů a rizika, aby 
vám zajistil stejné služby, jaké váš podnik 
vyžaduje dnes i zítra.

Shoda s požadavky FSSC 
22000 u LRQA
Ve společnosti LRQA se na provádění 
auditů na dálku připravujeme již delší 
dobu, včetně školení a zvyšování 
kvalifikace našich specialistů na 
bezpečnost potravin a investic do 
technologií, které nám umožní provádět 
audity na dálku podle kritérií FSSC 
22000.

To znamená, že poskytujeme audity na 
dálku, které jsou důkladné, ale 
praktické a neohrozí vaši bezpečnost, 
přičemž poskytují stejné výsledky, jaké 
byste očekávali od auditu na místě. 

FSSC 22000  
školení s LRQA 

Naše kurzy FSSC 22000, které se 
konají přímo u nás nebo virtuálně 
pod vedením lektora , jsou nyní k 
dispozici všem, kteří chtějí 
porozumět terminologii, definicím 
a požadavkům normy, které vám 
umožní implementovat FSSC 
22000.

Tyto kurzy s praktickými příklady 
a pokyny pro certifikaci poskytují 
srozumitelné a zasvěcené 
informace, které předávají 
odborníci z oboru.

Více informací naleznete zde

Kontaktujte naše odborníky 
a zjistěte, jak vám může 
společnost LRQA pomoci.

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
Více informací naleznete na www.lrqa.com/cz nebo na 
e-mailové adrese prague@lrqa.com

https://www.lrqa.com/cs-cz/skoleni/potraviny-napoje-pohostinstvi/



