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Informace o ABCERT
certifikaci

ABCERT - naše certifikace
je zárukou důvěry

Naše ABCERT
certifikace
budí důvěru

Ekologické zemědělství a biopotraviny se těší
vzrůstající oblibě. Podniky, které chtějí vyrábět
nebo zpracovávat bioprodukty, jsou pro zvýšení
důvěryhodnosti podrobovány „bio-kontrole“.
Již vlastní slovo „kontrola“ vyvolává obecně
spíše negativní pocity, často bývá spojována
s nedůvěrou a pokutami.
Potěšilo by nás, kdyby naše informace společně
se způsobem naší práce přispěly k tomu,
aby „bio-kontrola“ pro Vás znamenala důvěru
a jistotu, jakou je pro nespočet zákazníků,
kteří nakupují biopotraviny. Takto budou
vytvářeny předpoklady pro stabilně rostoucí trh
s bioprodukty a možnosti pro zvýšení Vašeho
obratu.
Naše nabídka

Požádáte nás
o informační složku.

Pošlete svoji
přihlášku a smlouvu
zpět firmě ABCERT.

Nabídka české pobočky firmy ABCERT je přirozeně
výhodná díky zázemí efektivně pracující organizace
s dostatečným počtem kvalitně vyškolených
inspektorů s praktickými zkušenostmi. Naše
činnost zahrnuje následující oblasti:

Organizace a průběh bio-kontroly
Abychom mohli zahájit ve Vašem podniku kontrolní
činnost, zašlete nám podepsané oba výtisky
smlouvy a vyplněnou přihlášku. Tyto dokumenty
si můžete vyžádat v naší firmě.

• kontrola a osvědčování bioprodukce dle Zákona
č. 242/200 Sb. o ekologickém zemědělství,
• kontrola dodržování Nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008,
• kontrola podle směrnice národních
a mezinárodních organizací jako jsou Bioland,
Demeter, Natuland, QS, BioSuisse atd.,
• kontrola na základě standardů jako jsou
např. GLOBALGAP/IFA,
• osvědčování výrobních a prodejních pravidel
dle požadavků obchodních organizací,
• ověřování značení „bez použití geneticky
manipulovaných organismů (GMO)“.
Ke komu směřuje naše nabídka?
Naše služby se zaměřují na osvědčování produktů
získaných v systému ekologického zemědělství
v podnicích, které se zabývají:
• pěstováním a chovem,
• zpracováním,
• dovozem,
• obchodem nebo
• skladováním.
Z přirozených důvodu kontrolní činnost navíc
zahrnuje ověřování výrobců a zpracovatelů krmiv
pro ekologické chovy zvířat vzhledem k požadavku
vyplívajícímu z Nařízení Rady (ES) č. 834/2007
a nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Společnost ABCERT
Firma vznikla v roce 2002 splynutím kontrolních
organizací Alicon a BioZert. Obě tyto společnosti
od roku 1992 vyvíjely aktivní a úspěšnou činnost
v oblasti bio-kontroly.

Vaše přihláška
bude potvrzena
a domluvíme s Vámi
termín kontroly.

Inspektor firmy
ABCERT zkontroluje
Váš podnik.

Obdržíte od nás
Váš certifikát.

V říjnu 2005 byla založena pobočka firmy ABCERT
pro Českou republiku se sídlem v Brně, která od
1. 1. 2006 vykonává kontrolní činnost s pověřením MZe ČR. Díky zázemí pěti poboček provozovaných na území SRN a jedné v Jižním Tyrolsku
v Itálii, s nasazením více než 100 kompetentních
a zkušených spolupracovníků, jsme schopni efektivně a flexibilně uspokojovat požadavky a přání
našich zákazníků.
Takto se společnost ABCERT může prokázat
s celkovým počtem 6 000 kontrolovaných
zemědělských podniků a 1 000 zpracovatelů
biopotravin největší certifikační organizací
v SRN. Vzhledem k různorodosti kontrolovaných
podniků můžeme nabídnout širokou škálu
zkušeností při řešení zcela specifických otázek.
Akreditace podle norem EN 45011 (požadavky
na certifikační orgány) a podle ISO 17020
(požadavky na inspekční orgány) je pro firmu
ABCERT samozřejmostí. Tak se může ABCERT
prokázat neutrálním a objektivním postupem
při provádění kontrol, ukládání sankcí a řešení
stížností.
Z těchto důvodů můžete od společnosti ABCERT
očekávat, že jste nalezli akreditovanou a nezávislou kontrolní a certifikační organizaci:
• naše služby jsou orientovány na procesy ve Vaší
firmě a podporují je,
• certifikujeme podnik jako celek, což pro Vás
zjednoduší certifikační řízení,
• ustanovení zákonů a vyhlášek jsou aplikovány
kompetentně a objektivně,
• naše nabídka se řídí podle Vašich požadavků,
• naše služby jsou vykonávány efektivně
a průkazně, výsledky jsou zpětně doložitelné,
• jsou Vám k dispozici naši odborní pracovníci
s vysokou mírou zodpovědnosti.

Za několik dnů obdržíte potvrzení přihlášky.
Tento dopis bude obsahovat i Vaše kontrolní číslo
(registrační číslo), pod kterým budete zařazeni
do systému kontroly. Následně se Vám ohlásí
příslušný inspektor, který s Vámi dohodne termín
kontroly.
Průběh kontrolní návštěvy
V dohodnutém termínu kontroly musí být
přítomen zodpovědný zástupce Vašeho podniku,
který inspektorovi poskytne závazné informace
a umožní nahlédnutí do příslušných dokumentů.
Kontrolní návštěva zahrnuje všechny procesy,
které jsou spojeny s výrobou bioproduktů.
Zejména se jedná o:
• prohlídku výrobních prostor (skladovacích
prostor a balících zařízení) a kontrolu
skladovaných produktů,
• kontrolu procesů probíhajících v podniku
včetně oddělených toků bioprodukce,
• kontrolu vstupní a výstupní dokumentace
produktů,
• ověření certifikátů dodavatelů,
• kontrolu toku zboží,
• závěrečný pohovor.
Náklady za kontrolu
Vyúčtování nákladů probíhá na základě ceníku
služeb firmy ABCERT. Při vyúčtování klademe velký
důraz na to, abychom svým zákazníkům zaručili
co největší průkaznost nákladů spojených s našimi
službami. Naše nabídka služeb bude sestavena
vždy přesně podle Vašich potřeb. Skryté náklady
nebo položky, které si nemůžete ověřit, v našich
účtech nenaleznete.

