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Dovoz bioproduktů podle nařízení rady (ES) č. 834/2007  
o ekologické produkci a označování ekologických produktů 
 
Nařízení o označování produktů z ekologického 
hospodářství je podkladem pro různé směrnice 
ES o výrobě a zpracovávání bioproduktů. Cílem 
kontrolního řízení, kterému jsou podrobovány 
všechny dovážené bioprodukty, je zajistit, aby 
tyto výrobky splňovaly veškeré požadavky ev-
ropského kontrolního systému.  
Nejdůležitější požadavky na tyto kontroly jsme 
pro Vás shrnuli v následujícím textu. Samozřejmě 
se na nás můžete kdykoli obracet s dalšími otáz-
kami. V této souvislosti Vás upozorňujeme, že 
seznam třetích zemí i příslušných kontrolních 
orgánů se neustále mění. Proto Vám před dovo-
zem zboží naléhavě doporučujeme informovat se 
o aktuálním statutu třetích zemí např. na webo-
vých stránkách www.abcert.cz.  
 

Dovoz zboží z členských států Evropského spo-
lečenství  
Nařízení rady (ES) o ekologické produkci klade na 
dovoz zboží z členských států EU stejné požadav-
ky jako na přikupování produktů od dodavatelů 
se sídlem v Německu. Při nákupu zboží musíte 
dbát na jeho řádné vyznačení jako bioprodukt 
jak na obalech, tak i na veškeré průvodní doku-
mentaci. Kromě toho musí prodávající na základě 
potvrzení o shodě doložit, že se pravidelně po-
drobuje kontrolnímu řízení ES. 
 

Dovozy ze zemí uvedených na seznamu třetích 
zemí (Nařízení 1235/2008, příloha III, aktualizo-
vaná nařízení) 
U dovozu zboží ze zemí uvedených na seznamu 
třetích zemí musí být splněny tyto požadavky: 
a) Dovozce a první příjemce zboží se musí po-

drobovat kontrolám podle Nařízení Rady (ES) 
o ekologické produkci a označování ekologic-
kých produktů. 

b) Ke každé šarži musí být vystavena kontrolní 
dokumentace, která bude přiložena ke zboží. 
Tato dokumentace musí být vystavena pří-
slušným kontrolním orgánem nebo úřadem 
v třetí zemi – seznam těchto míst oprávně-
ných vystavovat požadované potvrzení nalez-
nete v seznamu třetích zemí. Originál potvr-
zení o kontrole musí být při proclívání předlo-
žen celním orgánům k nahlédnutí a podpisu. 
Zkontrolujte si vždy pečlivě, aby všechny prů-
vodní dokumenty k dováženému zboží byly 

deklarovány a označeny jako „BIO“ nebo 
„EKO“! 

c) Vývozce ze třetích zemí musí být certifikován 
kontrolním orgánem uvedeným na seznamu 
třetích zemí. 

d) Dovozce zboží je povinen informovat svůj 
kontrolní orgán o každé šarži dovážené do 
země EU (např. zasláním potvrzení o kontrole 
– lze zasílat faxem). 

 

Dovoz zboží ze zemí uvedených na seznamu 
kontrolních orgánů (Nařízení 1235/2008, přílo-
ha IV, aktualizovaná nařízení) 
Pokud není vývozní země uvedena v Příloze III, je 
nutné zkontrolovat, zda je kontrolní orgán vý-
vozce uveden v Příloze IV a zda souhlasí katego-
rie výrobků. Pokud je vše v pořádku, lze takovéto 
zboží dovážet s výhradou dodržení všech výše 
uvedených podmínek a) – d). 
 

Výjimka: dovoz ze Švýcarska 
Při dovozu zboží ze Švýcarska se z důvodu rovno-
cennosti švýcarského Nařízení o bioproduktech 
žádné potvrzení o kontrole nevyžaduje. Na dolo-
žení certifikace postačuje potvrzení o shodě, 
které musí prodávající předložit. Na fakturách 
musí být bioprodukty jednoznačně vyznačeny – 
faktura musí být urychleně zaslána příslušnému 
kontrolnímu orgánu (oznámení o dovozu zboží). 
 

Dovoz zboží, které nespadá pod Přílohy III a IV 
Pro dovoz veškerého zboží, které nespadá pod 
Přílohy III a IV, mohl dovozce až do 01.07.2014 
požádat u Ministerstva zemědělství o povolení 
k prodeji takovéhoto zboží. 
V současné době však již tato možnost neexistu-
je – dovoz bioproduktů je možný jen na základě 
ustanovení uvedených v přílohách III a IV.  
 

Důležité upozornění! 
Upozorňujeme Vás, že veškeré dovážené bio-
zboží smí být jako bio zboží deklarováno a nabí-
zeno na trhu jen za podmínky, že byly splněny 
veškeré náležitosti (např. celní razítko na potvr-
zení o kontrole, vystavení platného povolení 
k prodeji atd.). 
 
Další informace naleznete na www.abcert.cz 
 



 
 

ABCERT AG – Martinstr. 42-44 – 73728 Esslingen – tel. 0711 / 35 17 92 – 0 – info@abcert.de – www.abcert.de – stav 01/2014 
 
 

 


