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Zajišťování bezpečnosti potravin s využitím standardů BRC
ÚVOD
Organizace, které se zabývají výrobou potravin nebo jejich skladováním, dopravou a prodejem,
včetně firem, které poskytují veřejné stravování, jsou nuceny v prostředí náročného trhu demonstrovat,
dokumentovat a dokazovat řízení podmínek, jenž zajišťují bezpečnost potravin. Organizace
zapojené do potravinového řetězce jsou pod stálým dohledem státních dozorových orgánů
jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Přesto je ze strany obchodních řetězců
i samotných konzumentů stále intenzivnější zájem o informace, které souvisejí
s bezpečností potravin. Tento zájem je často motivován především snahou o udržení
důvěry konzumentů v potravinářské výrobky vyráběné pod privátními značkami.
Organizace proto zavádějí systémy bezpečnosti potravin, mezi které v oblasti potravinářství patří
především systémy managementu jakosti podle normy ISO 9001, systémy HACCP podle českého
standardu a normy ISO 22000. Zákazníky však samozřejmě zajímá efektivnost zaváděných systémů
a jejich účinnost v každodenní praxi. Nejde jen o demonstrování systémového přístupu,
ale i o prokazání okamžitého stavu, který lze zjistit rychlým a rozsáhlým ověřením inspekčního
charakteru. Na světovém potravinářském trhu jsou však vysoké požadavky na bezpečnost potravin
přenášeny i na výrobce a dodavatele obalů, kteří přímo ovlivňují kvalitu finálních potravinářských výrobků.
Mezi nejvýznamnější mezinárodní standardy, které řeší výše uvedené požadavky na bezpečnost potravin nebo obalů
určených pro potravinářství, se řadí BRC Global Standard - Food a BRC/IoP Packaging Standard (BRC - British Ratail
Consortium, IoP - Institute of Packaging). Bureau Veritas Certification je jednou z předních světových certifikačních
společností, která provádí akreditované certifikace podle těchto standardů.

PŘÍNOSY VAŠEMU PODNIKÁNÍ
Certifikace podle BRC Global Standard - Food a BRC/IoP Packaging Standard
s britskou akreditací UKAS je základem pro uznání těchto certifikací všemi
zákazníky. Organizace zjednoduší svou komunikaci s obchodními řetězci, které
se mohou zaměřit pouze na okruh svých speciálních požadavků. V závěru tak
organizace snižuje své náklady na prokazování věrohodnosti a účinnosti svých
systémů bezpečnosti potravin každému jednotlivému zákazníkovi. Potravinářská
organizace tak podává zákazníkům důkaz, že zvládla požadavky těchto
náročných standardů pro bezpečnost potravin a že tyto požadavky byly ověřeny
nezávislou certifikační společností, která je pod dohledem britského
akreditačního orgánu UKAS, tedy akreditačního orgánu země, kde normy BRC
vznikly a jsou udržovány. Certifikace podle BRC Global Standard - Food
a BRC/IoP Packaging Standard poskytuje optimální podmínky pro racionální
a smysluplnou integraci do již existujících systémů managementu jakosti podle
ISO 9001, HACCP nebo podle ISO 22000.
Vzhledem k tomu, že mezinárodní norma BRC Global Food je plně harmonizována
v rámci standardu GFSI - Global Food Safety Initiative, certifikovaná organizace
tak získává doklad o splnění požadavků tohoto standardu, jenž ve světovém
měřítku pokládají obchodní řetězce za základní předpoklad pro zajištění
bezpečnosti potravin.
Dokumentace z ověřování systému BRC obsahuje křížové reference na standard
IFS (International Food Standard) a certifikovaná organizace tak získává
i hodnocení plnění požadavků tohoto standardu bezpečnosti potravin, který je
používán německými řetězci.
Certifikace BRC Global Standard - Food a BRC/IoP Packaging Standard Food jsou
koordinovány světovým technickým centrem Bureau Veritas Certification. Tento
postup společně s akreditačním logem UKAS podtrhuje věrohodnost vystavených
certifikátů na celém světě.

ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ
CERTIFIKACE
vyšší přidaná hodnota pro Vaše
podnikání
Bureau Veritas Certification nabízí
možnost kombinovat certifikace podle
BRC Global Food a BRC/IoP Packaging
s dalšími všeobecně uznávanými
mezinárodními standardy, např. ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
SA 8000, nebo se schématy, které
se týkají výhradně potravinářských
a zemědělských organizací, jako
například IFS, HACCP, ISO 22000, GMP.
Certifikace integrovaných systémů
v organizacích, zapojených
do potravinového řetězce, přináší
značné ekonomické výhody a poskytuje
informace pro Vaše obchodní partnery
a zákazníky o závazcích Vaší
organizace nejen v jakosti
a bezpečnosti potravin, ale i v dalších
oblastech.
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Cer tif ikační audit

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS
CERTIFICATION?

ON*

 Auditoři Bureau Veritas Certification byli
proškoleni pro certifikace v potravinářském
sektoru v rámci mezinárodní sítě Bureau Veritas
Certification, a to především v Dánsku a Velké
Británii za účasti prestižních mezinárodních
organizací.

Podpis
smlouvy

 Bureau Veritas Certification disponuje na celém
území naší republiky dostatečným potenciálem
mezinárodně zkušených potravinářských
a zemědělských auditorů, kteří provádějí audity
nejen v ČR, ale i na Slovensku a dalších evropských
zemích.

Předcertifikace
(nepovinná)

ON*

 Bureau Veritas Certification je v ČR vedoucí
certifikační společností v agrárně-potravinářském
komplexu a přední pozici v tomto oboru zaujímá
i ve světě (Bureau Veritas Certification
je například jedním z tvůrců normy ISO 22000).

Vystavení
certifikátu

LÉ ZLEPŠOVÁ N
TRVA
Í

 Auditoři Bureau Veritas Certification znají evropské trendy
v potravinářství, požadavky britské organizace BRC a britského
akreditačního orgánu UKAS, a proto jsou schopni provádět ověřování
požadavků standardů BRC na vysoké odborné úrovni.
 Důkazem vysoké kvalifikace auditorů Bureau Veritas Certification
v ČR je mj. jejich působení v akreditovaném systému vzdělávání dalších
prověřovatelů BRC Global Standard - Food a BRC/IoP Packaging
Standard v pozici HIT - Hygiene Inspektor Trainer (školitel inspektorů
hygieny).
 Bureau Veritas Certification je první certifikační společností, která
v ČR vystavila akreditovaný certifikát BRC (Food i Packaging).

NÁŠ POSTUP
Hlavní kroky při certifikaci/ověření podle
BRC Global Standard - Food a BRC/IoP Packaging:
 Podpis smlouvy nebo potvrzení objednávky
 Předcertifikace (nepovinná certifikace)
 Certifikační audit (hlavní)
 Vyřešení případných neshod přijetím náprav a nápravných opatření
 Vystavení certifikátu
 Opakované prověrky/ověření (recertifikace)
Výstupem z každého ověřování BRC Global Food a BRC/IoP Packaging je zpráva,
kterou Bureau Veritas Certification považuje za jeden z hlavních faktorů
poskytování přidané hodnoty pro zákazníka.

BRC
• Systém managementu
jakosti
• Systém HACCP
• Prostředí výroby
• Řízení výrobků
• Řízení procesů
• Personál

Recer t if ikace
*ON: Opatření k nápravě (pokud nutno)

Naši zákazníci
Steinhauser
Tento významný masokombinát je
dlouholetým partnerem Bureau Veritas
Certification. Původní certifikace podle ISO
9001 byla postupně rozšířena o certifikaci
systému HACCP a ověření podle BRC
Global Food. Jedná se o potravinářskou
organizaci, která může být příkladem
smysluplné integrace více mezinárodních
potravinářských standardů.
Huhtamaki
Mezinárodně působící finský papírenský
koncern je partnerem Bureau Veritas
Certification nejen v ČR, ale i v jiných
zemích světa. Česká pobočka této
organizace, která vyrábí mj. i obaly určené
pro potravinářství, si zvolila Bureau Veritas
Certification za svého partnera na
akreditovanou certifikaci svého
integrovaného systému managementu
podle ISO 9001, ISO 14001 a BRC/IoP
Packaging. V případě BRC/IoP Packaging
se jednalo o vůbec první akreditovanou
certifikaci podle tohoto standardu v ČR.
LE&CO
Tento producent masných výrobků je vůbec
první českou organizací, ve které Bureau
Veritas Certification provedlo
akreditovanou certifikaci podle BRC Global
Food. Jednalo se o vůbec první ověření
BRC v celé ČR. Tato organizace je od
Bureau Veritas Certification certifikována
i podle ISO 9001.

KONTAKT

PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 226 (219), fax: +420 21 00 88 290
e-mail: certification@bureauveritas.cz

prosím navštivte www stránky:
www.certification.bureauveritas.cz

