Ve Vratimově dne 16.2. 2015

PROHLÁŠENÍ
Po Společnosti Mobal nebyla do současné doby vyžadována, vzhledem k tomu, že se prozatím nepodílela
například na zakázkách pro stání firmy atd., nutnost podrobit se certifikaci dle ISO, ve firmě, ale je vytvořený
systém řízení dle ISO 9001.
Firmy s celostátní působností např. Penam a.s. nebo Váhala s.r.o., Unilever a podobně, jako celá řada dalších
významných výrobců potravin v České republice akceptovaly naše prohlášení o tom, že naše výrobky splňuji
požadavky stanovené národní a evropskou legislativou.
Z nadnárodních společností můžeme uvést např. společnost BIDVEST(NOWACO).
Během kontrol Hygieny České republiky,v uplynulých létech, nebyl shledán nesoulad s českou legislativou a
evropskými nařízeními, hlavně s Nařízením EU 10/2011.
Společnost Mobal s.r.o.je rovněž auditovaná našimi významnými odběrateli potravin, podle standardů BRS/IOP
2001 a je v případě potřeby, připraven se certifikovat podle ISO 9001.
Společnost Mobal,s.r.o. proto prohlašuje ,
že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené vyhláškou 127/2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a
nařízením 1935/2004/EC evropského parlamentu a rady o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami. V současné době je vydáno prohlášení podle Nařízení Komise(EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna
2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (rozbory na SZÚ).
Výrobky jsou vybaveny potřebnými údaji v souladu se zákonem č. 316/2004 Sb. ze dne 27.5.2004 a nařízením
Evropského parlamentu a rady (ES č. 178/2002), a to na štítcích nalepených na přepravních jednotkách
(kartónech), firma, typ výrobku, datum výroby, balil a kontroloval.
Prostory firmy jsou ošetřeny tak, aby splňovaly požadavky pro výrobu obalových prostředků přicházejících do
styku s potravinami. V blízkosti naší firmy se nenalézá zdroj žádné kontaminace. Systém řízení alergenů
nemáme. Výchozí surovinou pro naše obalové výrobky jsou nakupované fólie, které nám od dodavatelů
přicházení ve svitcích spolu s příslušnými atesty dle nařízení 1935/2004/EC a Směrnice EU č. 10/2011o splnění
hygienických požadavků pro předměty přicházející do styku s potravinami(viz prohlášení). Detektor kovů ve
výrobě nepoužíváme . Provádíme nad rámec povinností, cca 2 krát ročně mikrobiologické rozbory stěrů z
výrobků, strojů a rukou pracovníků ve výrobě. Výsledky mikrobiologických rozborů jsou negativní a protokoly
jsou k nahlédnutí ve firmě Mobal s.r.o.
Systém řízení firmy tedy spojuje požadavky na bezpečný výrobek, nařízení Komise (ES) č. 2023/2006, body
HACCP a na kvalitu produktu dle ISO 9001. Podporu našemu systému poskytují také zpracované dokumenty
(nařízení ředitele v oblasti skla a dřeva, směrnice Sanitace, Příručka jakosti a další). Problematika HACCP bodů
je dokumentována v samostatné směrnici Stanovení kritických bodů HACCP (viz příloha) a jsou vedeny s nimi
související záznamy. Ve spolupráci s externím auditorem Ing.Lumírem Pektorem, personální certifikát č. .172,
udržujeme a prověřujeme celý systém řízení. Nestrannost posouzení systému řízení je dodržena, a proto
nepožadujeme audit certifikačni společností. Sytém řízení dle ISO 9001 má naše firma zaveden a udržován od
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roku 2004. V současné době probíhá aktualizace naší dokumentace v souvislosti s normou ČSN EN ISO
9001:2009.
Odpovědnost za systém řízení má manažer jakosti a představitel managementu Ing. Jiří Godula, gsm +420 603
841 081. Své případné poznámky, dotazy, či návrhy, prosím, sdělte jemu.
S pozdravem
Ing. Ivo Hainzel,
ředitel MOBAL, s.r.o.,
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