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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 

           Brno 2019-04-03 
 

Dobrý den, 
 

chtěli bychom Vás informovat o systému TRACES, do které je nutné se registrovat při dovozu 
ekologických produktů ze 3. zemí. Jedná se o elektronický nástroj Evropské unie pro obchod 
zajišťující hygienické požadavky vnitřního trhu EU i dovozu zvířat, rozmnožovacích materiálů, 
potravin, krmiv a rostlin při dovozu ze třetích zemí do EU – konkrétně nástroj v podobě 
elektronického potvrzení o kontrole, který si klade za cíl zjednodušit a zpřehlednit administrativu 
provázející dovozy biopotravin a hlavně zajistit snadnou dohledatelnost všech fází těchto dovozů.  

Prosíme všechny klienty o zaregistrování podle přiloženého postupu co nejdříve. Tato registrace 
je od 19.10.2017 povinná pro každého ekologického dovozce.  
 
Ostatní náležitosti jsou jako doposud, tzn. klient je povinen hlásit dovoz na formuláře F-081 před 
uskutečněním dovozu. A dále je klient povinný při kontrole dovozu předložit COI certifikát, 
fakturu ke zboží, jednotný celní doklad a BIO certifikát dováženého zboží. 

 
 Postup: 

1. Podmínkou vstupu do systému TRACES je vytvoření účtu ECAS s již platnou e-
mailovou adresou.   

2. Přejdete na adresu https://webgate.ec.europa.eu/cas/login zde si můžete vybrat 
používaný jazyk a zvolte „Vytvořit nový účet“. 

3. Vyplňte všechny povinná políčka, opište kód z obrázku a zvolte „Vytvořit nový účet“. 
4. Následně obdržíte potvrzovací e-mail s odkazem na aktivaci účtu. Postupujte podle 

pokynů v e-mailu, budete přesměrováni na výběr nového hesla. Po odeslání nového 
hesla budete přihlášeni na svůj ECAS účet. 

5. Následně se můžete registrovat do systému TRACES. 
6. Přejděte na adresu https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login vyberte „Přihlaste se do 

TRACES“ a vyplňte informace svého ECAS účtu. 
7. Stlačte tlačítko „Přihlásit se“ při Vašem prvním přihlášení musíte následně vyplnit 

svou činnost tedy „Operator“. 
8. Následně definujte detaily, je nutno vyplnit Vaše sídlo (tedy Česká republika), u sekce 

a druhu činnosti vyberte „Organic Importer“, před vybráním možnosti přidat nového 
provozovatele se ujistěte, že společnost již není registrována. 

9. Jestli společnost již registrována je, vyberte ji a můžete přejít na „Požádat o 
autorizaci“, jestli společnost registrována není zvolte „Vytvořit nového provozovatele“ 
a vyplňte povinné údaje. Potvrdíte tlačítkem „Vytvořit nového provozovatele“ a 
odešlete žádost tlačítkem „Send autorisation request“. 

10. Po schválení příslušným orgánem a kontrolní organizací můžete začít vykonávat 
dovozy ekologických produktů z třetích zemí. 

  
Na tomto odkazu si můžete vybrat otevřít Metodický pokyn pro TRACES: 
 
http://www.uksup.sk/ooepv-metodicke-pokyny/  
 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/dovozy-
bioproduktu/traces-nt-pro-dovoz-bioproduktu-ze/navody-ke-stazeni-a-odkazy-na-oficialni/  
        
 
Vypracoval: Ing. Nikola Štípalová          
 


