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Vážený zákazníku, 
 
rádi bychom Vás informovali o aktuálních předpisech týkajících se prohlášení o shodě pro rukavice,  
které jsou určené pro kontakt s potravinami, a o pečeti kvality Sempermed. 
 
Nařízení ES 1935/2004 stanovuje obecné požadavky pro všechny materiály a pří-
slušenství (např. rukavice), které přicházejí do kontaktu s potravinami. Sem patří 
také jednorázové rukavice a rukavice určené pro opakované použití přicházející 
do styku s potravinami. Nařízení upravuje například požadavky na označování 
„symbolem sklenky a vidličky“ (piktogram pro styk s potravinami), dohledatel-
nost materiálů a položek na všech úrovních, obsah prohlášení o shodě a jednotli-
vé kroky pro 17 konkrétních skupin materiálů, které jsou definovány ve zvláštních 
směrnicích (např. nařízení (EU) 10/2011 o plastových materiálech). 
 
Podstatou tohoto základního nařízení je povinnost, aby byly materiály nebo předměty vyráběny v sou-
ladu s dobrou výrobní praxí tak, aby za běžných podmínek používání „nemohly na jídlo přenášet látky 
škodlivé pro lidské zdraví mající za následek nepřijatelnou změnu složení potravin, nebo v jakékoli míře 
ovlivňující jejich organoleptické vlastnosti (např. vůně, chuť, barva) za podmínek běžného používání“. 
 
Výrobci materiálů pro styk s potravinami jsou povinni vydat a předávat prohlášení o shodě, které uži-
vateli takových materiálů stvrzuje, že jsou dodržovány příslušné uvedené předpisy. Výsledky zkoušek, 
revize postupů a další důkazy, o které se prohlášení o shodě opírá a které dokazují, že jsou předpisy spl-
ňovány, zůstávají v držení výrobce a netvoří součást dodávaného prohlášení o shodě. Tyto dokumenty 
slouží jako interní důkaz o shodě výrobce a musí být na vyžádání předány odpovědným orgánům jako 
důkaz o shodě s platnými zákonnými požadavky. 
 
Nařízení v zásadě nestanoví pro prohlášení o shodě žádnou dobu platnosti, pokud nedošlo k zásadním 
změnám postupů, výrobních podmínek (např. změny výrobního procesu nebo receptury, které ovlivňu-
jí migraci), regulačních požadavků nebo vědeckých poznatků. Je však na uvážení výrobce stanovit pro 
vydané prohlášení o shodě dobu platnosti, aby se zajistily pravidelné revize dokumentu a interní prově-
řování podrobností. 

inform



Publikační údaje: Vlastník média a výrobce Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H., 
Vydavatel: Segment Sempermed, Modecenterstrasse 22, 1030 Vídeň, Rakousko 

Tel. +43-1-79 777-00, Fax: +43-1-79 777-620, e-mail: sempermed@semperitgroup.com,www.sempermed.com

Sempermed / Kontakt s potravinami

inform
„Důvěryhodná kvalita Sempermed - Pečeť kvality“ 
Jako výrobce kvalitních produktů přebírá společnost Sempermed plnou odpovědnost za prohlášení o 
shodě pro všechny rukavice, které jsou uváděné jako vhodné pro styk s potravinami, a vydává prohláše-
ní o shodě dle nařízení, přičemž je prohlášení nyní opatřeno pečetí „Důvěryhodná kvalita Sempermed“. 
Veškerá bezpečnostní prohlášení a osvědčení o shodě, která byla v minulosti vydána externími orgány, 
nebudou obnovena. 

Pečeť kvality zaručuje, že jsou rukavice Sempermed v souladu se všemi požadavky 
nařízení. V případě styku s potravinami stvrzuje pečeť shodu s nařízením (EU) 
1935/2004, tj. vhodnost rukavic pro nakládání s potravinami.

Pro více informací a v případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na svého oblastního prodejního ma-
nažera. 

Váš tým Sempermed

PLATZHALTER


