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Jak začít, pokyny pro nové, začínající ekologické zemědělce, vinaře, sadaře, včelaře,
pěstitele chmelu; výrobce, obchodníky a dovozce, smluvní zpracovatele...
Každý, kdo chce podnikat v systému ekologického zemědělství (EZ), tak musí být registrován, mít uzavřenou
„Smlouvu, potvrzený Souhlas a Závazek…“ s Biokontem. Vše musí být uzavřeno pouze písemně
s originálními podpisy, statutárním zástupcem, lze podepsat až při povinné vstupní kontrole (VKO).
Kontrole zatím nepodléhají činnosti spojené se společným stravováním NR (ES) 834/2007 Článek 1. odst. 3.
a maloobchodní prodej, kdo prodává již zabalené BIO produkty přímo konečnému spotřebiteli, zákon
242/2000 Sb. §6 odst. 2. „Velkoobchody“ a e-shopy s BIO se musí registrovat a podrobit kontrole.

Od 19.10.2017 je každý (obchodník) dovozce ekologických produktů ze 3. zemí povinný se sám
zaregistrovat v systému TRACES.
Každoročně, v různém ročním období, musí být dle čl. 65 NK 889/2008, provedena řádná ohlášená kontrola
(ŘOK). Inspektoři se musí střídat každé 2 roky. VKO lze považovat i za ŘKO v daném roce. Povaha a četnost
dalších kontrol se stanoví na základě plánu kontrol a posouzení rizika nesrovnalostí
a porušení, minimálně musíme provést 10 % následných, 10 % neohlášených kontrol; dále musí být odebráno
nejméně 5 % vzorků z celkového počtu všech našich klientů. Průběžně nám také oznamujte změny (Ohlášení
změn F-159). Biokont je oprávněn provádět a skutečně provádí inspekce (kontroly) a certifikaci na
celém území České a Slovenské republiky. „Žádost o VKO“ (formulář je na www.biokont.cz; v rubrice
Biokont CZ) můžete poslat také e-mailem bez podpisu (info@biokont.cz) nebo stačí zatelefonovat. Cena za
inspektora, dopravu a režii je již v základním poplatku, každý klient platí stejně v „Aši“ nebo v „Brně“. Sdělte
nám Vaše požadavky a hlavně spojení, kontakt. Nebojte se zeptat.
Za kontroly se platí především bezhotovostně, pouze podle „Ceníku služeb“ na příslušný rok (Ceník je
dostupný na www.biokont.cz). Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, budeme neprodleně dluh vymáhat.
U zemědělců je přechodné období (PO) dva roky na zvířata a pozemky; tři roky na trvalé kultury (NR
889/2008 čl. 36 - 38). PO začíná dnem, kdy Ministerstvo zemědělství (MZe) v Praze dostane Vaši „Žádost
o registraci“ a kopii „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“/„Výpis z obchodního
rejstříku“. „Potvrzení Biokontu o provedené vstupní kontrole“ posílá Biokont.
Výrobci a obchodníci nemají PO, obdrží rozhodnutí o registraci v EZ ode dne, kdy MZe v Praze dostane Vaši
„Žádost o registraci“, s „Výpisem z obchodního rejstříku“. „Potvrzením o provedené VKO“ pošle Biokont.
Biokont je akreditovaná společnost a vydává „Certifikáty (i anglicky, německy) na rostlinné produkty PO
nebo BIO, zvířata nemají PO - pouze BIO, výrobky BIO (hlídejte si platnost). Platnost je 12 až 15 měsíců,
podle zákona 242/2000 Sb. § 22, dále vyřizuje a kontroluje na celnicích dovozy /vývozy ze/z třetích zemí.
Certifikáty jsou mezinárodně uznávané. Biokont má přístup do centrálních evidencí. Společnost je
registrovaná v Bruselu, Member State and code (kód) pro Českou republiku: CZ-BIO-003 ; pro Slovenskou
republiku SK-BIO-003.
Seznamte se a sledujte naše webové stránky, platnou legislativu a „Metodické pokyny MZe“. Všechny
tiskopisy a formuláře jsou volně dostupné na www.biokont.cz , také je přivezeme.
Připravte se na VKO – termín kontroly s Vámi dohodne náš inspektor. Bez VKO a vydaného potvrzení
Biokontu se nelze registrovat na MZe ČR. Každý musí mít svoje IČ (IČO).
Zemědělci musí mít vlastní „OSVĚDČENÍ O ZÁPISU DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO
PODNIKATELE“. Registrace na MZe je zdarma. Další změny se vyřizují pouze u Biokontu.
Pokyny „Jak se připravit na vstupní kontrolu“, co a jak si máte připravit, najdete v každé rubrice, podle
Vašeho způsobu podnikání na www.biokont.cz,
zvlášť Zemědělci; Výrobci nebo Obchodníci
a dovozci. Pro podnikatele ve Slovenské republice jsou informace na www.biokont.sk.
Ihned po VKO Vám inspektor mimo jiné předá a pomůžeme vyplnit „Žádost o registraci“ na MZe ČR.
Pokud nemáte přístup na internet, nezdaří se Vám stáhnout naše soubory z internetu, potřebujete konzultaci
nebo jinou pomoc, zavolejte kdykoliv na mobil +420 606 605 728 nebo do kanceláří. Můžete nám také poslat
e-mail (info@biokont.cz) nebo poslat dopis na naši adresu.

Vážíme si Vašeho zájmu a těšíme se na další úspěšnou spolupráci
_______________________________________________________________________________________
_

IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:

www.biokont.cz
info@biokont.cz
CZ-BIO-003

www.biokont.sk
info@biokont.sk
SK-BIO-003

Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
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