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PŘEDSTAVENÍ BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS je mezinárodním lídrem v oblasti TIC = testování, inspekcí a certifikací.

Poskytujeme komplexní služby zejména v oblastech: kvality, bezpečnosti potavin, životního prostředí a 

společenské odpovědnosti a mnohé další.

České republice poskytuje již více než 100 let komplexní klientská řešení téměř 2000 partnerům díky své 

síti 350 expertů prostřednictvím svého širokého portfolia služeb.
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REFERENČNÍ KLIENTI V OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ
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UTZ

▪ Prokazuje závazek Vaší organizace k odpovědné zemědělské výrobě a dodávkám kávových, kakaových a 

čajových výrobků.

▪ Certifikace je celosvětový certifikační program, který stanovuje normy pro odpovědnou zemědělskou výrobu a 

dodávky a zpracování kávových, kakaových a čajových výrobků.

▪ Jako schválený certifikační orgán můžeme provést audit dodavatelského řetězce Vaší organizace od producentů 

po poskytovatele velkoskladů, obchodníky, vývozce, dovozce, výrobce/zpracovatele a maloobchodníky. Výrobky 

s certifikátem UTZ prokazují:

- váš závazek k udržitelnému podnikání,

- vaši sociální odpovědnost,

- osvědčené zemědělské postupy 

- sledovatelnost.

▪ UTZ, což znamená ´dobrý´ v mayském jazyce, poskytuje zabezpečení sociálních a environmentálních norem při 

zpracování kávy, kakaa a čaje, očekávané značkami i zákazníky. Norma řetězce dohledu UTZ stanovuje kritéria a 

kontroly pro zajištění sledovatelnosti výrobků s UTZ certifikací, čímž zakládá věrohodnost nároků na udržitelnost 

a užívání loga UTZ.
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UTZ PROCES CERTIFIKACE A PLATNOST CERTIFIKÁTU

1. Získání informací o UTZ

2. Registrace na UTZ - https://utz.org/join-utz

3. UTZ potvrdí registraci – přidělením členského čísla a log in do GIP

4. Výběr certifikačního orgánu

5. Podání žádosti o certifikaci a podpis smlouvy

6. Vypracování sebehodnocení dle požadavku UTZ

7. Audit na místě

7.a) Doporučení k certifikaci a vystavení certifikátu do 30 dní od auditu

7.b) Neshoda → odstranění do 60 dní → přezkoumání auditorem → 7.a)

Platnost certifikátu ( 0 – 2 neshody)

Certifikační audit         1. Re certifikační audit                                  2, Re certifikační audit                3, Re certifikační audit

2020                             2021                       2022                              2023                         2024 2025                             2026

Příprava a 

implementace     

požadavků  

Ověření certifikačním orgánem

Doporučení k 

certifikaci a 

vystavení 

certifikátu do 30 

dní od auditu

Neshoda → 

odstranění do 60 

dní → 

přezkoumání 

auditorem

https://utz.org/join-utz
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RSPO

Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO) pro poskytnutí modelu odpovědného řízení 

pěstování olejových palem.

Certifikací Vašich provozů pro výrobu palmového oleje podle požadavků standardu RSPO získáváte konkurenční 

výhodu tím, že vašim zákazníkům a zainteresovaným subjektům poskytuje důkazu o vašem pochopení a přijetí 

tohoto standardu. 

RSPO je dobrovolnická organizace, která sdružuje sedm skupin spojených s produkcí palmového oleje: 

producenty, zpracovatele nebo obchodníky, výrobce spotřebitelského zboží, maloobchodníky, banky a investory, 

environmentální a společenské NGO. Certifikace RSPO je založena na shodě každého kroku vašeho 

dodavatelského řetězce. Musí splnit:

- Shoda s místními a mezinárodními zákony a předpisy

- Prokazatelné přijetí zásad dlouhodobé ekonomické a finanční stability

- Používání správné praxe pěstiteli a upravovateli

- Environmentální odpovědnost včetně ochrany přírodních zdrojů a biodiverzity

- Zodpovědný přístup k zaměstnancům a komunitě ovlivněným pěstováním nebo výrobou

- Odpovědné řízení nové výsadby

- Přijetí zásad trvalého zlepšování

- Sledovatelnost
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RSPO MODELY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

IP - Identity Preserved (zajištění  identity)

Sledovatelnost v celém potravinářském řetězci až na plantáž

Úplné fyzické oddelení v celém dodavatelském řetězci

SG - Segregation (segregace)

Fyzické oddělení v celém potravinářském řetězci, výrobek dodaný konečnému spotřebiteli je ve 

skutečnosti vyrobený z RSPO certifikovaných zdrojů. 

MB - Mass Balance (Hmotnostní bilance)

Umožňuje fyzické mixování RSPO a konvenčných materiálů v průběhu celého zpracovatelského

řetězce, za podmínky, že hmotnostní bilance musí být zachována

Certifikáty RSPO se udílí na 5 let. Po certifikačním auditu provádíme dozorové audity k udržení platnosti 

certifikátu. 

Certifikační schéma viz UTZ
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MSC

Zajistí shodu s mezinárodně uznávanými normami pokrývajícími udržitelný rybolov a sledovatelnost mořských 

plodů (prostřednictvím certifikace spotřebitelského řetězce) pro lov volně žijících ryb.

Než může mořský produkt nosit eko-značku MSC, musí daná rybářská společnost získat certifikát rybářských 

společností MSC. Navíc musí všechny společnosti v rámci dodavatelského řetězce organizace vlastnící 

licenci produktu získat certifikaci spotřebitelského řetězce MSC. To zahrnuje distributory, velkoobchodníky, 

výrobce, zajišťovatele balicích služeb, překupníky, maloobchodníky, cateringové organizace a restaurace.

Audity pokrývají tři základní principy, které musí rybářské společnosti splňovat – udržitelná populace ryb, 

minimální environmentální dopad a efektivní řízení rybolovu.

Každá společnost procházející auditem musí prokázat, že má zavedeny efektivní systémy sledovatelnosti pro 

zajištění, že pouze produkty od certifikovaných rybářských společností nosí logo MSC. To pomáhá 

zabránit tomu, aby se nelegálně lovené ryby dostaly do dodavatelského řetězce a také zneužívání označení a 

zaměňování druhů. Certifikace spotřebitelského řetězce MSC má platnost tři roky a podléhá každoročním 

dozorovým auditům.
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SPOLEČNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY 

▪ Písemná instrukce obsahující požadavky 

▪ Záznamy o správě požadavků, které prokazatelně určují schodu s požadavky

▪ Písemné jmenování osoby odpovědné za systém

▪ Archivace dokumentace 2 roky, neurčuje-li, platná legislativa jinak

▪ Aktuální informace o nakupovaných surovinách, vyrobených a prodaných výrobcích

▪ Školení

▪ Interní audity

▪ Přezkoumání vedením 

▪ Testy sledovatelnosti
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DISKUSE A OTÁZKY
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Děkuji za pozornost

Hana Brožková 

Auditor

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1, CZ-140 02 Praha 4

Mob.: +420603 277 342

hana.brozkova@bureauveritas.com 

www.bureauveritas.cz

mailto:hana.brozkova@bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.cz/


MOVE FORWARD WITH CONFIDENCE

Bureau Veritas Certification
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