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O společnosti:
Společnost Biokont od roku 2005 splňuje všechny podmínky akreditace pro samostatný inspekční
a certifikační orgán v ekologickém zemědělství (dále EZ), je registrovaná v Official Journal of the
European Union v Bruselu. Hlavní činností je kontrola EZ, inspekce a certifikace BIO na celém
území České a Slovenské republiky. Od 1. ledna 2015 provádíme navíc kontrolu a certifikaci podle
standardu BIO SUISSE. Mezinárodní kód Biokontu je pro ČR CZ-BIO-003; pro SR SK-BIO-003.
Naši zaměstnanci mají nejdelší zkušenosti v EZ. Máme také praktické zkušenosti s hospodařením na
vlastní ekologické farmě, výrobou a prodejem bioproduktů již od roku 1991.
Jsme stále jediná kontrolní organizace EZ v ČR, která se přihlásila a plní „Etický kodex“
akreditovaných osob u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) v Praze. Všichni pracovníci Biokontu
jsou smluvně vázáni mlčenlivostí. Vstupem Biokontu do systému EZ se zjednodušila administrativní
zátěž našich, nyní více jak 2 000 klientů a snížily se i ceny za kontrolu u dalších kontrolních
organizací.

Naše akreditace:
Certifikační orgán č. 3159 (CO) – předmětem akreditace je certifikace (osvědčování)
bioproduktů, biopotravin a procesu výroby bioproduktů a biopotravin
Inspekční orgán č. 4039 (IO) – předmětem akreditace je provádění inspekční
činnosti orgánu typu A v procesu výroby bioproduktů, biopotravin, dovozů bioproduktů
a biopotravin ze třetích zemí, smluvních dodávek, zpracování krmiv
a krmných směsí, hnojiv, kompostů a substrátů
Informační a konzultační službu poskytujeme zdarma, kdykoliv potřebujete, můžete zavolat na
telefon 545 225 565, mobil 606 605 728, poslat e-mail info@biokont.cz nebo info@biokont.sk.
Na webových stránkách www.biokont.cz nebo www.biokont.sk najdou aktuální informace o EZ
všichni profesionální i začínající podnikatelé, zemědělci-farmáři, včelaři, poradci a ostatní pracovníci
v systému ekologického zemědělství, obchodníci i dovozci z třetích zemí, výrobci biopotravin,
bioproduktů, smluvní zpracovatelé, také výrobci výrobků, které je možno použít v ekologickém
zemědělství a všichni ostatní podnikatelé a zájemci. Nejen pro klienty Biokontu je vše k dispozici,
bezplatně, volně ke stažení. Každoročně pořádáme školení-semináře pro naše klienty a zájemce o EZ
na celém území České a Slovenské republiky.
Naši kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí a osobní odpovědností jsou Vám plně k dispozici.

Přejeme úspěch ve Vašem podnikání v oboru ekologického zemědělství
a jsme připraveni Vám poskytnout naše služby

CZ-BIO-003

SK-BIO-003

CZ-BIO-003
Zemědělská produkce EU

Vážíme si Vašeho zájmu a těšíme se na další úspěšnou spolupráci
_______________________________________________________________________________________
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Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
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