GMP+ Feed Safety
Assurance
Bezpečnost krmiv

Společnost TÜV SÜD je světově uznávanou autoritou
v oblastech konzultace, testování, inspekce, certiﬁkace
a školení. S více než 600 pobočkami po celém světě
dosahuje obratu více než 1,43 mld.Eur. V České republice
působí TÜV SÜD od roku 1995, a to v devíti kancelářích
ve všech regionech.
Svým klientům nabízí široké portfolio služeb od
certiﬁkace výrobků, služeb a systémů managementu
přes inspekční činnosti, testování a schvalování vozidel,
jejich částí a příslušenství, počítačové simulace,
konzultační služby až po odborná školení.

Bezpečnost krmiv: GMP+ Feed Safety
Assurance
Základním předpokladem pro získání zdravotně
nezávadných a kvalitních potravin pro lidskou spotřebu
je kromě samotné technologie, hygieny a postupů výroby
v potravinářském podniku také kvalitní a zdravotně
nezávadná tzn. bezpečná surovina. V případě potravin
živočišného původu má na kvalitu suroviny, při dodržení
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podmínek chovu a zajištění zdraví hospodářských zvířat,
zásadní vliv zejména krmivo.

Co je GMP+
Standard GMP+ Feed Safety Assurance byl vyvinut
a vytvořen v roce 1992 Nizozemským krmivářským
průmyslem jako reakce na několik incidentů souvisejících
s kontaminací krmných surovin použitých k výrobě
krmiv a následně ke krmení zvířat. Ačkoliv byl systém
GMP+ původně Nizozemským národním standardem,
byl rozvinut a stal se mezinárodním standardem pro
bezpečnost krmiv, který je běžně vyžadován v rámci
obchodu v krmivářském odvětví.
Standard je spravován neziskovou organizací GMP+
International se sídlem v Nizozemsku, která provádí
pravidelné aktualizace standardu dle platné legislativy
a dostupných vědeckých poznatků.
Cílem a základní požadavkem GMP+ je zabezpečit
na výstupu z krmivářského řetězce bezpečná krmiva

Požadavky systému GMP+ jsou založeny na uplatňování
principů analýzy nebezpečí a stanovení kritických
kontrolních bodů (HACCP) ve výrobním/obchodním
procesu, dodržování pravidel správné výrobní (SVP)
a hygienické praxe (SHP) a plnění požadavků na
zajišťování bezpečnosti krmiv s ohledem na jejich
speciﬁka ve vztahu ke sledovatelnosti, označování,
manipulaci, výrobě, skladování, transportu, čištění,
sanitaci, výskytu škůdců apod. Struktura GMP+ je
kompatibilní se standardem ISO 9001, ze kterého
vycházejí základní systémové požadavky.

Pro jaké ﬁrmy je standard určen?
GMP+ je systém aplikovatelný na všechny články
krmivářského řetězce od zemědělské prvovýroby
nezpracovaných krmných surovin (obiloviny, olejniny,
luskoviny, apod.) a produkce zpracovaných krmných
surovin (krmné šroty, zpracované obiloviny, krmné tuky
a oleje, krmná sůl, apod.) přes výrobu doplňkových látek
a premixů až po výrobu ﬁnálních krmných směsí, včetně
obchodníků s krmivy a přepravců krmiv.

Proces certiﬁkace:
Informační
schůzka

Projektový management: deﬁnovaní
jednotlivých kroků a rozsahu auditu,
plánování auditu, projektové schůzky.

Projektová schůzka
(volitelné)
Pre-audit
(volitelné)

Certiﬁ kační audit
1.rok
Dozorový audit
2.rok

Pre-audit: ověření připravenosti
k certiﬁkaci.
Certiﬁkační audit: příprava auditu,
vlastní audit, ověření implementace
opatření k nápravě, vystavení
certiﬁkátu.
Dozorový audit: příprava auditu,
audit, ověření implementace
opatření k nápravě.

Dozorový audit
3.rok
Re-certiﬁ kační audit
4.rok

Re-certiﬁkační audit: příprava
auditu, audit, ověření implementace
opatření k nápravě, vystavení
certiﬁkátu.

Přínosy certiﬁkace dle standardu GMP+ FSA
pro ﬁrmu

Pro konkrétní články v řetězci jsou připraveny
odpovídající varianty standardu:
GMP+ B1: Výroba, obchod a služby v sektoru krmiv,
GMP+ B2 (2010): Výroba krmných surovin
a doplňkových látek,
GMP+ B3 (2007): Obchod, shromažďování, skladování
a manipulace s krmivy,
GMP+ B4: Přeprava krmiv (silniční, vodní, železniční,
a další),
GMP+ B6: Prvovýroba krmných surovin,
GMP+ B8: Výroba a obchod krmiv pro
zvířata v zájmovém chovu,
GMP+ B10: Laboratorní testování.

Oborová certiﬁkace spojující systémový přístup pro
řízení kvality (ISO 9001) a řízení rizik pro bezpečnost
krmiv (HACCP).
Představuje nové prodejní možnosti a do značné míry
zaručuje udržení současných zákazníků.
Zajišťuje kontinuitu obchodních činností díky zavedení
efektivního a systematického řízení kvality a bezpečnosti krmiv, čímž se snižují náklady a ﬁnanční rizika.
Zlepšuje image společnosti, mimo jiné jakožto
spolehlivého obchodního partnera.
Zapojuje Vaši společnost do globálního systému
bezpečnosti krmiv (certiﬁkát GMP+ uznává cca 12 000
společností v 66 zemích světa).
Zajišťuje přístup k podpůrné dokumentaci
a informacím (např. zpracované analýzy nebezpečí,
informace o surovinách, ukládání a sdílení dat
z monitoringu, zprávy kategorie „včasné varování“, atd.).
Je možné ji snadno kombinovat s řadou dalších
certiﬁkací (např. bezpečnost krmiv a ISO 9001).

Standard GMP+ FSA je určen zejména pro výrobce
krmiv dodávajících do certiﬁkovaných chovů/výkrmů
hospodářských zvířat a pro ﬁrmy, které chtějí dodávat
produkty/služby do řetězce GMP+ nebo GMP+
ekvivalentní systémů (OVOCOM, Q&S, UFAS/FEMAS,
FAMI-QS, Qualimat, apod.).

Díky více než 30 letům zkušeností v oblasti testování
potravin vás TÜV SÜD podporuje prostřednictvím svých
akreditovaných zkušebních laboratoří, vysoce školených
expertů a zevrubných znalostí regulatorních požadavků.
Naše kompletní portfolio služeb umožňuje řízení
sledovatelnosti ve všech fázích dodavatelského řetězce.
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pro hospodářská zvířata. Tomuto požadavku musí být
podřízeny všechny kroky v řetězci, které předcházejí
vlastní výrobě krmiva. V praxi to znamená, že pokud
na výstupu z řetězce je krmivo certiﬁkované GMP+,
musí být rovněž všechny předcházející články řetězce
a vstupy použité pro výrobu krmiva, včetně přepravy,
certiﬁkované podle požadavků GMP+ (nebo GMP+
ekvivalentního standardu).

