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Legislativa 

• Nařízení Rady (ES) č. 834/2007
o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické 
produkci a označování ekologické produkce

• Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pokud jde
o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích
zemí

• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a    

o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MZe č. 16/2006 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství



Nařízení se vztahují na následující produkty, 

pokud jsou uváděny na trh:

1. Živé nebo nezpracované zemědělské 

produkty zpracované zemědělské produkty 

určené k použití  jako potravina.

2. Krmiva.

3. Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva 

pro pěstitelské účely.

4. Kvasnice používané jako potravina nebo 

krmivo akvakultury.

Nařízení se nevztahuje:

1. Na jiné druhy hospodářských zvířat, než  jsou druhy 

vyjmenované.

2. Nařízení nepodléhají činnosti spojené se společným 

stravováním.



Registrace zpracovatele

• Registrace na MZe (smlouva s kontrolní 

organizaci, vstupní inspekce)

• Registraci podléhá každý podnikatel, který

uvádí na trh bioprodukty nebo biopotraviny

• Předpokladem je schválená provozovna 

(kolaudace, SVS)



Obecná pravidla

• Kontrola ekologických produktů ve všech 
fázích produkce, přípravy a distribuce.

• Používání označení odkazujících na 
ekologickou produkci při označování a 
propagaci těchto produktů.

• Zpracování ekologických potravin musí být 
časově nebo prostorově odděleno od  
konvenčních potravin.

• V případě nepravidelné produkce oznámí 
výrobce kontrolnímu orgánu datum 
zpracování.



Kontrolní systém
• Dozor nad  dodržováním legislativních předpisů 

v ČR vykonává MZe.

• Ministerstvo v ČR pověřilo privátní  subjekty          
k provádění kontrol a vystavování certifikátů. 

Podnikatel oznámí svou činnost na MZe:

- uvede název kontrolní organizace, se kterou 
uzavřel smlouvu, 

- podřídí svůj podnik kontrolnímu systému,   

- umožní kontrolní organizaci přístup do všech 
částí jednotky a ke všem záznamům a 
příslušným podpůrným dokladům, 

- poskytuje kontrolní organizaci veškeré 
informace, které jsou pro kontrolní účely 
přiměřeně nezbytné. 



Kontrolní systém
• Alespoň jednou za rok musí být provedena fyzická 

kontrola všech hospodářských subjektů.

• Kontrolní organizace provádí i namátkové, zpravidla 
neohlášené inspekce. 

• Může odebrat vzorky za účelem zjištění případné 

kontaminace produkty nepovolenými pro 

ekologickou produkci.

Při vlastní kontrole předkládá podnikatel:

- u vícesložkových potravin předá podnikatel 

k ověření výčet ekologických a neekologických

zemědělských složek, dále použité přídatné látky 

a použitá činidla,

- u balených produktů předloží podnikatel vzor etikety.



Vzorky



Vzorky
Nálezy reziduí v biopotravinách oznámené SZPI na MZe:

2x nález do 0,01 mg/kg (1x původ ČR a 1x původ třetí 
země)

3x nález nad 0,01 mg/kg (1x původ EU, 2x původ třetí 
země -1x banány chlorečnany 0,07 mg/kg, 1x zelený čaj 
(15 reziduí od 0,023 do 0,90 mg/kg - 6x překročen MRL) 

Oznámené případy nálezu reziduí podnikatelem: 

1x zemědělec - chemický postřik bolševníků Karlovarsko

1x distributor - alkaloidy v biopotravině

1x výrobce biopotravin - chlorečnan v čokoládě

1x  dětský pokrm z jáhel (atropin 0,037 mg/kg)

Oznámené případy nálezu reziduí zjištěné v zahraničí:

1x pšenice špalda (pirimiphos-methyl 0,046 mg/kg)

1x čaj (15 reziduí od 0,016 do 0,39 mg/kg - 3x překročen 
MRL)









• Při kontrole jsou prověřeny postupy související
s výrobou biopotravin (záznamy o nákupu surovin,
certifikáty dodavatelů surovin, oddělenost
konvenčního a bio zpracování, čištění výrobních
zařízení, označování biopotravin).

• Po každé inspekci je vypracována kontrolní
zpráva, kterou spolupodepíše provozovatel jednotky
nebo jeho pověřený zástupce.

• Kontrolní organizace vystaví osvědčení
(certifikát) každému hospodářskému subjektu, který
podléhá jejich kontrole a splňuje požadavky tohoto
nařízení.

• Osvědčení obsahuje rozsah produktů nebo potravin
a dobu platnosti. Doba platnosti certifikátu je min.
12 měsíců, maximálně 15 měsíců.



Vzor certifikátu



• Při zjištění nesrovnalosti s legislativními
předpisy sepíše inspektor Záznam o neshodě, ve
kterém je popsáno zjištěné porušení předpisů.
Podnikatel má právo se k porušení vyjádřit a
zároveň uvede, jaká nápravná opatření učiní, aby
se stejné porušení již neopakovalo.

• Kontrolní organizace odepře hospodářskému
subjektu certifikovat bioprodukty nebo
biopotraviny, které nesplňují podmínky
pravidel, a proto nemůže být u nich uveden odkaz
na ekologickou produkci, pokud je chce podnikatel
uvádět do oběhu. Zjištění o porušení předpisů má
kontrolní organizace povinnost oznámit na MZe,
které s podnikatelem zahájí správní řízení.



Složení zpracovaných     

ekologických potravin
• Produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského

původu

• Ekologická složka nesmí být přítomna společně se
shodnou složkou jiného než ekologického původu
nebo složkou z období přechodu

• Potraviny získané z plodin v období přechodu obsahují
pouze jednu složku plodiny zemědělského původu,

• Maximálně do 5% konvenčních zemědělských složek
dle NK 889 příloha č. IX:

a) jedlé plody, koření, byliny a semena,

b) rostlinné produkty (tuky, oleje, cukry, škroby, 
další produkty z obilovin a hlíz),

c) živočišné produkty (želatiny, střeva).



a) jednosložkové: např. maso, mléko, 

vejce, ovoce, zelenina



b) vícesložkové: např. chleba, ochucený 

jogurt.



Princip dohledatelnosti



Pravidla pro označování biopotravin
• používání výrazů odkazujících na ekologickou 

produkci pro produkty získané v souladu s předpisy 
jsou „ekologický“ nebo „biologický“ případně zdrobněliny 
„bio“ nebo „eko,“ 

• od 1.7.2010 povinnost značení logem EU,

• ve stejném zorném poli jako toto logo musí
být rovněž uveden kód kontrolní organizace, které
hospodářský subjekt provádějící poslední fázi
výroby podléhá.

• v našem případě je to kód: CZ-BIO-001.

• Složky pocházející z ekologické produkce jsou 
povinně uváděny ve složení biopotraviny.

• U produktů s obsahem ekologických složek nižším než 
95% smí být ekologické složky uvedeny pouze v 
seznamu složek – NELZE je označit jako biopotravinu.



• ve stejném zorném poli jako logo EU musí být označení
místa, kde byly vyprodukovány ekologické
zemědělské složky obsažené v balené biopotravině
(bezprostředně pod kódem kontrolní organizace)
v následující podobě:

• "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská 
složka vyprodukována v EU, 

• "zemědělská produkce mimo EU", byla-li 
zemědělská složka vyprodukována ve třetích 
zemích, 

• "zemědělská produkce EU / mimo EU", byla-li část 
zemědělských složek vyprodukována ve 
Společenství a část ve třetí zemi,

• uvedený výraz "EU" nebo "mimo EU" lze nahradit či 
doplnit názvem země v případě, že v této zemi byly 
vyprodukovány zemědělské složky, z nichž se 
produkt skládá.



Logo EU

CZ–BIO–001 CZ–BIO–001

Zemědělská produkce EU Zemědělská produkce CZ



Český legislativní předpis - Zákon č. 242/2000 Sb.,       

o ekologickém zemědělství předepisuje povinnost 

označit bioprodukt, biopotravinu a ostatní 

bioprodukt na obale grafickým znakem, tzv. 

biozebrou.





















• KEZ o.p.s.

Poděbradova 909, 

• 537 01 Chrudim

• Telefon: 469 622 249,  

FAX: 469 625 027

e-mail: kez@kez.cz   

web: www.kez.cz


