
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RSPO certifikace zpracovatelského řetězce 
Informace o službě 

www.preferredbynature.org 

Co je RSPO certifikace zpracovatelského řetězce (SCC)?  

Certifikace zpracovatelského řetězce RSPO je zásadní součástí systému Roundtable on Sustainable Palm OilTM 
pro certifikaci a označování odpovědně vyrobeného palmového oleje a výrobků z něj. Základním cílem je 
kontrola toku certifikovaných produktů ve zpracovatelském řetězci. Váš auditor se proto bude zaměřovat na 
nákup, výrobu, kontrolu množství, prodej a označování certifikovaného materiálu/výrobků, aby byla zajištěna 
integrita a důvěryhodnost prohlášení RSPO a použití ochranné známky. 

Jak pracuje certifikační systém RSPO? 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) je mezinárodní iniciativa na podporu udržitelnosti v oblasti získávání 
palmového oleje. Členové RSPO, stejně jako účastníci jeho činností, pocházejí z mnoha různých odvětví a 
zájmových skupin. Jsou mezi nimi společnosti spravující plantáže palmy olejné, zpracovatelé palmových 
produktů, obchodníci, prodejci palmových produktů, finanční instituce, environmentální a sociální nevládní 
organizace z mnoha zemí, kde se produkuje nebo používá palmový olej. Vizí RSPO je „transformovat obchod 
s palmovým olejem tak, že se z udržitelného palmového oleje stane bežná norma“. NEPCon je certifikačním 
orgánem pro certifikaci RSPO SCC akreditovaný při akreditačním orgánu Accreditation Services International 
(ASI). Naše akreditační číslo je RSPO-ACC-026 (sledujte náš vývoj na stránkách www.rspo.org). Všechny 
certifikační orgány, které certifikují RSPO, musí postupovat v souladu s akreditačními pravidly, vydanými 
organizacemi RSPO. 

Které certifikační standardy se vztahují na naši společnost? 

Hlavním standardem pro certifikaci RSPO SCC je RSPO Supply Chain Certification Standard 
verze 14 June 2017, který se vztahuje na všechny certifikované společnosti a stanovuje 
obecné požadavky na zacházení s certifikovaným materiálem/výrobky. V rámci této normy 
existují požadavky, které se mohou týkat jen části společností, v závislosti na charakteru 
jejich činností/výroby. Existují například tři možnosti metod sledovatelnosti materiálu a 
kontroly prohlášení RSPO. Společnosti mohou certifikovaný a necertifikovaný materiál držet 
fyzicky oddělený (tzv. Identify Preserved nebo Segregated model) nebo tyto materiály 
mohou být míchány (tzv. Mass Balance model). Jiný standard - RSPO Rules on Market Communications and 
Claims verze November 2016 - upravuje použití ochranné známky RSPO a jeho dodržování je povinné pro 
společnosti, které mají zájem požívat tyto ochranné známky na výrobku nebo propagačně.  

Jaké ochranné známky můžeme použít? 

Logo RSPO a další ochranné známky mohou být použity na certifikovaných výrobcích a pro propagační účely za 
předpokladu, že vaše společnost získala certifikát a podepsala dohodu o použití značky RSPO. Získáte je na 
základě vašeho přijetí mezi členy RSPO. 

Z čeho sestává cena této služby? 

Cena certifikace se skládá z ceny auditu a poplatku NEPCon RSPO Program Fee. Cena auditu závisí na velikosti 
společnosti a rozsahu a složitosti systému zpracovatelského řetězce společnosti. To vyjádříme v nabídce, kterou 
pro vás rádi nezávazně vypracujeme. NEPCon RSPO Programme fee je vždy 300 EUR. 
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Jak je zaručena důvěrnost informací? 

Aby mohli naši auditoři kontrolovat správnost výpočtu certifikovaného množství výrobků/materiálu, budou 
potřebovat přístup k důvěrným informacím, jako jsou dodavatelé a zákazníci vaší společnosti a konverzní 
faktory. Ochrana všech informací je zaručena, naši auditoři jsou vázáni striktními požadavky na důvěrnost. 
Všechny certifikáty RSPO jsou uvedeny v online databázi (www.rspo.org) s informacemi o rozsahu certifikátu, 
např. typ vašich produktů z palmového oleje a certifikované provozovny. 

Jak probíhá certifikační proces? 

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

Jakmile podpíšete certifikační smlouvu s NEPConem a stanete se členem RSPO 
(http://www.rspo.org/members), je třeba se připravit na certifikaci tak, aby byla 
vaše společnost v souladu s certifikačními požadavky. To obnáší rozdělení 
odpovědností, vytvoření systému zpracovatelského řetězce a školení pracovníků. 
NEPCon Vám přidělí odborníka, který vás provede certifikačním procesem a může 
poskytnout modelový návod pro vytvoření systému zpracovatelského řetězce RSPO. 

Doporučujeme, abyste nám před certifikačním auditem poslali směrnici 
popisující systém zpracovatelského řetězce ke kontrole. 

Audity RSPO se běžně provádějí na místě ve společnosti, která o certifikát žádá, a 
trvají do jednoho dne. Audit sestává z rozhovorů s odpovědnými zaměstnanci, 
prohlídkou provozovny a kontroly různých dokumentů. 

Po certifikačním auditu sepíšeme zprávu z auditu popisující mj. jeho výsledek. 
Případné neshody musí být odstraněny do doby, než bude certifikát udělen. 
Nejpozději však do 3 měsíců, jinak bude nutno provést nový audit. Zpráva 
z auditu je přezkoumána dalším odborníkem NEPConu, a poté je vám zaslána 
k připomínkám. V případě pozitivního certifikačního rozhodnutí vám vydáme 
certifikát a pošleme jej i organizaci RSPO, která jej zaregistruje ve veřejně 
přístupné databázi RSPO (http://www.rspo.org/certification/supply-chain-
certificate-holders). 

Jak si udržet certifikát? 

K udržení certifikátu musíte být v souladu s certifikačními požadavky. To ověřují 
auditoři v rámci ročních auditů. V období mezi audity vám pomáháme zústat v obraze 
pravidelnými zprávami o případných změnách v systému/standardech. Pokud během 
auditů identifikujeme neshody, musí vaše společnost zavést odpovídající a účinná 
nápravná opatření k jejich nápravě. Pro zajištění integrity a důvěryhodnosti systému 
RSPO platí pro nápravu neshod striktní požadavky. Neshody z ročních auditů mají lhůtu 
pro uzavření 1 měsíc. V případě jejich neodstranění vedou neshody k přerušení 
platnosti certifikátu. Platnost přerušeného certifikátu může být obnovena novým 
auditem, který konstatuje odstranění neshod. 
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