
Pro bezpečnost 
potravin má rozhodující roli jak 
obsah, tak balení.

Pro splnění stále rostoucích 
požadavků na efektivní ochranu 
spotřebitelů a také pro zajištění 
bezpečnosti během 
mezinárodního pohybu zboží, 
vytvořilo British Retail Consortium 
(BRC) mezinárodně platné, 
harmonizované standardy 
s důrazem na kvalitu, bezpečnost 
a shodu s legislativními 
požadavky: mezinárodní normu 
pro bezpečnost potravin 
a mezinárodní normu pro obaly 
a obalové materiály. TÜV NORD 
Czech nabízí certifikaci pod 
akreditací TÜV NORD CERT pro 
obě normy.

Cílové skupiny 
pro certifikaci
BRC normy jsou určeny výrobcům 
potravin – zejména výrobcům privátních 
značek, ale i výrobcům značkových produktů, 
dodavatelům atd. – a výrobcům obalů a obalových 
materiálů pro potravinářský průmysl a další průmyslová 
odvětví. Certifikace BRC je v zájmu zejména společností 
vyvážejících do Velké Británie.

Výhody certifikace
Mnoho prodejců a výrobců potravin akceptuje pouze dodavatele 
s certifikací dle BRC. Po úspěšně absolvovaném auditu je schopnost 
dodavatelů dokumentována zařazením a registrací v databázi BRC, 
čímž na sebe dodavatelé upoutají pozornost jako certifikovaní 
partneři. Certifikace navíc vede k posílení image společnosti, 
snížení rizik a záruce reklamací a potvrzuje aktivní účast 
na zvyšování bezpečnosti potravin.

TÜV NORD Czech jako renomovaný a zkušený certifikační orgán 
spolupracuje s auditory s více kvalifikacemi. Proto jsou možné 
efektivní a cenově výhodné kombinované audity.

TÜV NORD Czech – Certifikace výrobců 
potravin a obalů dle normy BRC

Na bezpečné straně – po celém světě



Cesta k certifikátu

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Ing. Jiří Panáček
Pod Hájkem 406/1
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: +420 296 587 237
Mobil: +420 602 530 547
Fax: +420 296 587 240
E-mail: panacek@tuev-nord.cz
www.tuev-nord.cz

Podání žádosti

Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech 
na základě informací poskytnutých zákazníkem

Plánování auditu

Certifikační audit

Udělení certifikátu (platnost: 6 nebo 12 měsíců podle 
výsledku auditu) a registrace v databázi BRC

Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací

Uvolnění certifikačního procesu

Předpoklady pro certifikaci
Pro certifikaci BRC jsou kromě požadavků norem rozhodující 
následující kriteria:
n  uplatňování zásad Analýzy rizik a kritických kontrolních bodů 

(HACCP) a Správné výrobní praxe (GMP)
n analýza postupů/technologií při výrobě produktů a/nebo obalů
n  plnění zákonných požadavků na vybavení a prostory, produkty 

a služby a kvalifikaci personálu
n klasifikace rizik
n přezkoumání systému managementu kvality

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro 
inspekční a certifikační služby. Je členem nadnárodní společnosti 
TÜV NORD GROUP, která patří k nejvýznamnějším certifikačním 
autoritám nejen na evropském kontinentu, ale i v celosvětovém 
měřítku. S působností ve více než 70 zemích světa nabízí 
TÜV NORD GROUP nejen stabilní a nezávislou péči o klienty, 
ale také kompetenci v různých průmyslových odvětvích. 

Ano, zajímám se o certifikaci výrobců 
potravin a obalů dle normy BRC. 
Prosím, kontaktujte mě.

Odesílatel (prosím hůlkovým písmem)

V případě Vašeho zájmu nám prosím 
pošlete tuto odpověď faxem.
Těšíme se na rozhovor s Vámi.
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