
ČESKÝ INSTITUT 
PRO AKREDITACI, O.P.S. 

Praha, dne 27. 2. 2019 
Č.j.: 001351/19/ČIA/DS 

Vážená paní, vážený pane 

Dovolte mi, abych Vás informoval o publikaci revidované certifikační normy ISO 22000:2018. 

Resolucí IAF 2018-15 bylo stanoveno tříleté přechodné období pro zavedení certifikací podle ISO 22000:2018. 
Lhůta pro přechod akreditovaných certifikací z ISO 22000:2005 na ISO 22000:18 je tedy stanovena do 
29. 6. 2021. Dále bylo touto resolucí uloženo, že certifikáty podle ISO 22000:2005 vydané po 29. 6. 2018 
musí uvádět datum 29. 6. 2021 jako konec platnosti certifikátu. 

ČSN EN ISO 22000:2019 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v 
potravinovém řetězci je v současné době publikována převzetím anglického originálu. Vydání české mutace 
se očekává v červnu 2019. 

Certifikační orgány mohou požádat o rozšíření rozsahu akreditace o ČSN EN ISO 22000:2019 od 1. 5. 2019. 
Do doby než bude publikována česká verze bude žádost přijata za předpokladu, že žadatel předloží 
akreditačnímu orgánu důkazy o schopnosti zainteresovaných pracovníků podílejících se na certifikaci FSMS 
pracovat s anglickým textem. 

К žádosti o rozšíření rozsahu akreditace bude nezbytné předložit plán přechodu na revidovanou normu, vzor 
certifikátu, informace o proškolení příslušných pracovníků resp. vyhodnocení kompetencí provádět 
certifikace podle uvedené revize. Nezbytnou součástí posouzení bude nejméně jedno svědecké posouzení 
auditu podle ČSN EN ISO 22000:2019, proto musí žádost obsahovat datum a firmu, u které bude možné 
svědecké posouzení realizovat. 

Posouzení к rozšíření rozsahu akreditace bude prioritně prováděno jako součást pravidelně plánované 
činnosti - opakované akreditace nebo pravidelného dozoru. Na žádost subjektu může být též realizováno 
jako mimořádná dozorová návštěva. Časová náročnost se bude odvíjet od doby strávené na svědeckém 
posouzení a na posouzení u certifikačního orgánu. Časová alokace bude záležet též na tom, zda posouzení 
rozšíření rozsahu akreditace bude součástí pravidelné plánované činnosti, nebo se bude jednat o samostatný 
mimořádný dozor. V případě samostatného mimořádného dozoru předpokládáme v kanceláři subjektu min. 
jeden den vedoucího a jeden den odborného posuzovatele. V případě spojení posouzení na žádost 
s pravidelnou dozorovou návštěvou, může být, na základě posouzení rizik, uvedená časová dotace ponížena. 

S pozdravem 

Mgr. Dušan Vácha 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 
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