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  Praha, dne 30. 9. 2019 

Č.j.: 006059/19/ČIA/DS   
 

Vážená paní, vážený pane 

 

dovolte mi, abych Vás informoval o změně certifikačního schématu  FSSC 22000, schéma uznávané GFSI – 
Globální iniciativou pro bezpečnost potravin. 

FSSC 22000 verze 5 byla publikována dne 3. 6. 2019 na webových stránkách www.fssc22000.com. 

Vlastník schématu stanovil pravidla přechodu na tuto novou verzi tak, že certifikační orgány v období od 1. 
1. 2020 – 31. 12. 2020 realizují všechny audity podle FSSC 2200 verze 5. 

Proto ČIA oznamuje způsob přechodu tak, aby všechny akreditované certifikační orgány mohly plynule 
realizovat přechod na certifikaci podle verze 5. 
 
Certifikační orgány systému managementu (COSM) mohou požádat o rozšíření rozsahu akreditace o FSSC 
22000 verzi 5 od 1. 10. 2019. 
 
Doporučujeme Vám požádat o rozšíření rozsahu akreditace tak, aby Český institut pro akreditaci, o.p.s. mohl 
rozhodnout o rozšíření rozsahu Vaší akreditace do data Vašeho prvního auditu FSSC 2200 v roce 2020.   

Posouzení k rozšíření rozsahu akreditace bude prioritně prováděno jako součást pravidelně plánované 
činnosti tj. opakované akreditace nebo pravidelné dozorové návštěvy. Na žádost subjektu může být 
posouzení realizováno též jako mimořádná dozorová návštěva. V případě mimořádné dozorové návštěvy 
bude posuzování realizováno formou přezkoumání předložené dokumentace jako tzv. „desk review“ 
posouzení od stolu. Konkrétní dokumenty si vyžádá vedoucí posuzovatel. 

Součástí posouzení FSSC 22000 verze 5 nebude v tuto chvíli vyžadováno svědecké posouzení, ale bude 
prověřováno, zda COSM dostatečně chápe a má zapracovány změny související s FSSC 22000 verze 5.  

Abychom minimalizovali dopady nedostatečné připravenosti COSM, budeme jako součást žádosti požadovat: 
zpracovanou rozdílovou analýzu mezi oběma verzemi (FSSC 22000 verze 4.1 a verze 5), upravenou 
dokumentaci, postup přechodu včetně způsobu zajištění odpovídajících kompetencí pracovníků COSM, 
vyjádření připravenosti prostřednictvím výstupu z interního auditu a akční plán.   

Časová alokace na posouzení změn předpokládá minimálně jeden den vedoucího posuzovatele a jeden den 
odborného posuzovatele, tzn. celkem 16 hodin.   

 

S pozdravem 

 

Mgr. Dušan Vácha 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 
podepsáno elektronicky 
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