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Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologického zemědělství - Inspekce a certifikace BIO

Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
_______
Ceník služeb roku 2019 pro ČR
Září 2018

Biokont je plátcem DPH - všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Za vstupní a řádnou kontrolu se platí vždy „Základní poplatek“ + „Roční sazba“.

Základní poplatek za řádnou nebo vstupní kontrolu (včetně dopravy, výkonu inspektora, režie):
Farma s výměrou do 50 ha v EZ, včelař, výrobce, obchodník, e-shop, dovozce, vývozce,
sběr rostlin a jejich částí, veřejné stravování, pěstování hub…
Farma s výměrou 50 až 100 ha v EZ
Farma s výměrou nad 100 ha v EZ
Smluvní zpracovatel (podnik, který není samostatně registrován v EZ)

2 600,2 800,3 000,1 900,-

Roční sazba za inspekci a certifikaci1) (platí se pouze jednou v kalendářním roce):
Zemědělci (za každý i započatý hektar půdy nebo vodní plochy):
Celková výměra všech pozemků a vodních ploch, zařazených v EZ nebo PO v ha:
za 1 ha
za prvních 100 ha
28,za další nad 100 ha
24,Celková výměra pozemků, vodních ploch, ostatních ploch, nezařazených v EZ nebo PO
5,(konvenční plochy) mimo les v ha:
za prvních 500
za další nad 500
1,Konvenční zvířata (netýká se ryb, včel a zájmového chovu) za každý druh:
500,Včelař2) - sazba za jedno včelstvo:
25,Výrobce biopotravin2), rozmnožovacího materiálu2), krmiv2), obchodník3) a ostatní výrobci nebo
provozovny. Veřejné stravování, e-shop3), prodej konečnému spotřebiteli (maloobchod):
Roční obrat4) do
500 tis. Kč
500,Roční obrat4) do
5 mil. Kč
1 500,Roční obrat4) do 10 mil. Kč
4 000,Roční obrat4) do 20 mil. Kč
6 500,4)
Roční obrat nad 20 mil. Kč
11 500,Následná ne/ohlášená, kontrola další provozovny, kontrola odstranění neshod celkem:
Kontrola dovozu/vývozu z/do třetích zemí celkem:
Vyžádaná kontrola klientem celkem:
Příplatek za kontrolu a certifikaci podle dalších standardů (Gäa, Bioland, …):
Příplatek za další vydání certifikátu / přílohy; vydání v angličtině / němčině:
Expresní poplatek5) (za vyžádané zkrácení lhůty) do 3 pracovních dnů celkem:
Poplatek za opakované odmítnutí termínu kontroly / zrušení termínu kontroly celkem:

1 900,1 700,3 900,600,600,690,2 000,-

1) Roční

sazba za provedené vstupní kontroly v období od 1. září do 31. prosince se snižuje o 50 %
V případě, že je přímo na ekofarmě (v jedné provozovně - na stejné adrese) současně faremní výroba
biopotravin, rozmnožovacího materiálu, krmiv a/nebo chov včel, platí kontrolovaný subjekt roční sazbu za
inspekci a certifikaci pouze podle výměry pozemků
3) Výrobce, který je registrován současně jako obchodník/e-shop (osoba uvádějící biopotraviny a bioprodukty do
oběhu), dovozce z třetích zemí (ze zemí mimo EU) a provádí tyto činnosti na jednom místě (v jedné provozovně,
na stejné adrese) platí roční sazbu za inspekci a certifikaci pouze jednou (součet BIO obratu obchodníka, eshopu a výrobce)
4) Do výše „Ročního obratu“ se započítává pouze příjem nebo výnos BIO produkce
5) Expresní poplatek za zkrácení zákonné lhůty 30ti dnů lze uplatnit pouze na: vydání Potvrzení o kontrole, zápis
do LPIS a IZR, rozhodnutí o docertifikaci, na základě žádosti klienta
2)

Příplatek za kontrolu a certifikaci podle BIO SUISSE:
Kontrola podle Standardu pro přírodní kosmetiku a biokosmetiku celkem:
Lektorská činnost, cena /hodinu semináře, školení:
Roční sazba za Licenční smlouvu - užívání ochranné známky „Biokont“ celkem:
Cena za 1 km jízdy při použití vozidla Biokontu během kontroly:
***

6 250,4 900,800,1 000,10,-

_

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;
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