
Požadavky na obchodní a skladovací podniky dle na řízení Rady (ES) č. 834/2007 o 
ekologické produkci  
 

Dle zákonných požadavků se musí v zásadě 
všechny podnikající subjekty, které produkují, 
zpracovávají, skladují nebo uvádějí na trh 
bioprodukty, podrobit kontrolnímu procesu 
v souladu s nařízením Rady (ES) o ekologické 
produkci.  

Výjimku z povinné kontroly tvoří až na další 
výlučně maloobchodníci, kteří bioprodukty 
prodávají přímo konečnému spotřebiteli a skladují 
je v místě prodeje jen za tímto účelem (osvobození 
dle §3 odst. a). 

Následovně jsou popsány nejdůležitější 
požadavky na podniky vycházející z nařízení 
Rady (ES) o ekologické produkci. Platí 
nezávisle na velikosti podniku a objemu 
sortimentu bioproduktů.  

Provedení a dokumentace vstupní kontroly 
zboží  

Důležité je prověřit deklaraci bioproduktů již 
v rámci vstupní kontroly zboží. Při příjmu 
bioproduktů se musí vedle všeobecných 
zákonem stanovených požadavků sledovat 
tyto body: 

 

U bioproduktů musí být na dodacích listech a 
fakturách dodavatele uvedeno jméno a adresa 
odesílatele a příjemce, odkaz na ekologický 
produkt a číselný kód kontrolního subjektu 
dodavatele.  
· Etikety na produktech musí být kompletní a 

musí souhlasit s údaji na dodacím listu a 
faktuře.  

· Výsledek vstupní kontroly zboží se musí 
zaznamenat, např. formou odpovídající 
poznámky na dodacím listě.  

· Bioprodukty se mohou nakupovat výhradně 
od podniků, které podléhají kontrolnímu 
systému dle nařízení Rady (ES) o ekologické 
produkci. Tuto skutečnost musí dodavatel 
doložit předložením „Osvědčení dle článku 
29“. Německé podniky si mohou osvědčení 
stáhnout na odkazu: www.eagri.cz 

Oddělování ekologických a konven čních 
produkt ů na sklad ě 

Bioprodukty musejí být na všech stupních 
výroby a zpracování, včetně skladování, 
jednoznačně jako takové označeny. Při 
skladování bioproduktů je důležité, aby byla 
vyloučena záměna, smíšení nebo kontaminace 
s produkty a látkami, které neodpovídají 
nařízení Rady (ES) o ekologické produkci. 
Samostatný sklad pro bioprodukty není nutný, 
měly by být ale zřízeny určité skladovací oblasti 
pro bioprodukty.  

Sklady, které se používají pro ekologické a jiné 
než ekologické produkty, se musí před 
naskladněním bioproduktů vyčistit. Je nutné 
zkontrolovat účinnost čisticích opatření a 
zdokumentovat je.  

Při skladování produktů z ekologické produkce 
je nutno během nebo před jejich naskladněním 
dbát na to, aby se zamezilo znečištění 
ochrannými prostředky používanými ve skladu. 
Jestliže ošetření před škůdci nebo likvidaci 
škůdců provádí externí poskytovatelé služeb, 
musí být tito upozorněni (smluvně) na 
dodržování požadavků vyplývajících z nařízení 
Rady (ES) o ekologické produkci v dotčených 
oblastech.   

Přeprava ekologických produkt ů 

Bioprodukty se musí přepravovat ve vlastních 
obalech, nádobách nebo přepravních 
prostředcích. Ty by měly být uzavřené takovým 
způsobem, aby nebylo možné vyměnit jejich 
obsah bez manipulace nebo zničení obalu, 
plomby nebo pečeti. Obaly, nádoby nebo 
přepravní prostředky nemusí být uzavřené, 
jestliže se produkty přepravují přímou cestou od 
jednoho kontrolovaného podniku ke druhému 
podniku podléhajícímu povinnosti kontroly.  
Hromadná přeprava (např. svoz mléka a vajec 
od ekozemědělců a konvenčních zemědělců 
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na stejné trase) je možná při dodržování 
určitých povinností dokumentace. Zboží musí 
být na obalech nebo průvodních dokladech 
označeno těmito kompletními údaji: 

· název produktu s označením „bio“ 
· číselný kód kontrolního subjektu 
· příp. označení šarže 
· jméno a adresa odesílatele a příjemce na 

průvodních dokladech ke zboží, příp. na 
etiketách jméno a adresa osoby uvádějící 
zboží do oběhu.  

 

Záznamy  

Důležitou součástí kontroly je prokazatelnost 
toků zboží. Za tímto účelem je nutno poskytnout 
kontrolnímu subjektu náhled do účetních 
podkladů. Dle nařízení Rady ES o ekologické 
produkci se musí během kontroly předložit tyto 
kompletní podklady:  

· příjmové doklady ke zboží (dodací 
listy/faktury) 

· inventární data 
· výdajové doklady ke zboží (dodací listy/ faktury). 
Shrnutí údajů o týdenním nebo měsíčním 
množství prodeje může zkrátit dobu trvání 
kontroly a ušetřit tak náklady.   

Číselný kód kontrolního subjektu  

Číselný kód kontrolního subjektu se zásadně 
uvádí vždy v přímé souvislosti s poznámkou 
bio. To platí mimo jiné pro označování na 
firemních materiálech, internetových stránkách 
a v letácích.   

Náš číselný kód zní: CZ-BIO-002 

Další informace obdržíte na www.abcert.cz. 
V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici také 
telefonicky: 

567 217 666 
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