INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBU
VYPLNĚNÍ VZORU CERTIFIKÁTU PRO
EKOLOGICKOU PRODUKCI
Tento dokument byl koncipován jako pracovní dokument útvarů GŘ AGRI. Byl vypracován ve
spolupráci s členskými státy. Jeho účelem není vyvolat závazné právní účinky a vzhledem k jeho
podstatě jím nejsou dotčena žádná opatření přijatá Komisí nebo členským státem v rámci provádění
nařízení (EU) 2018/848 ani žádné judikatury vypracované s ohledem na tato ustanovení.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout příslušným orgánům nebo případně kontrolním orgánům či
kontrolním subjektům společný přístup k vyplnění certifikátu ekologických hospodářských subjektů
nebo skupiny hospodářských subjektů stanoveného v příloze VI nařízení (EU) 2018/848 1.
Informace týkající se vyplnění povinných a nepovinných částí vzoru certifikátu stanoveného v příloze
VI nařízení (EU) 2018/848 a uvedeného v článku 35 nařízení (EU) 2018/848.

Část I
Tato část je povinná. Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty vyplní
informace v každé kolonce části I certifikátu.
Kolonka 1:

Číslo dokumentu: jedinečný kód certifikátu.

Kolonka 2:
Zvolte podle potřeby, jedná-li se o certifikát vydaný pro hospodářský subjekt nebo pro
skupinu hospodářských subjektů.
Kolonka 3:
Název a adresa hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, včetně
země.
Kolonka 4:
Název a adresa příslušného orgánu nebo případně kontrolního orgánu nebo
kontrolního subjektu hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů a číselný
kód v případě kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu podle přílohy V bodu 2 nařízení
(EU) 2018/848.
Kolonka 5: Činnost/činnosti hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů: situace,
ve kterých se uvádí činnost:
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a
označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150,
14.6.2018, s. 1).
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Definice

Situace, ve kterých se uvádí činnost

Produkce v podniku ve smyslu čl. 3 bodu 8
nařízení (EU) 2018/848, včetně produkce hub, řas
a sběru volně rostoucích rostlin, řas a hub.
„podnikem“ se rozumí všechny produkční jednotky
provozované pod jediným vedením za účelem produkce
živých nebo nezpracovaných zemědělských produktů,
včetně produktů pocházejících z akvakultury
a včelařství, jak jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 písm. a),
nebo produktů uvedených v příloze I, vyjma vonných
silic a kvasinek;

Výroba

Hospodářský subjekt vykonává činnost
„produkce“.

Příprava ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení (EU)
2018/848 (týká se produkce vonných silic
a kvasinek)
„přípravou“ se rozumí konzervování nebo
zpracovávání ekologických produktů nebo produktů
z přechodného období nebo jakákoli jiná operace,
která je prováděna na nezpracovaném produktu, aniž
by došlo ke změně původního produktu, jako je
porážka, bourání, čištění nebo mletí a balení,
označování nebo úpravy označení týkající se
ekologické produkce;

Příprava

Hospodářský subjekt vykonává činnost
„přípravy“.

Distribuce ekologických produktů nebo produktů
z přechodného období, včetně sběru a přepravy
těchto produktů a/nebo uvádění na trh ve smyslu
čl. 3 bodu 48 nařízení (EU) 2018/848.

Distribuce /
uvádění na trh

„uváděním na trh“ se rozumí držení potravin nebo
krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji
nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za
úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu
jako takové;

Hospodářský subjekt distribuuje a/nebo uvádí na
trh ekologické produkty nebo produkty z
přechodného období, které hospodářský subjekt
sám nevyprodukuje ani nepřipravuje.

Pozn.: Činnost „uvádění na trh“ ekologických
produktů nebo produktů z přechodného období
zahrnuje velkoobchodní, maloobchodní a online
prodej.

Skladování

Skladování ekologických produktů a produktů
z přechodného období

Hospodářský subjekt skladuje ekologické
produkty nebo produkty z přechodného období,
které hospodářský subjekt sám nevyprodukuje ani
nepřipravuje 2.

Dovoz

Dovoz ekologických produktů nebo produktů z
přechodného období ze třetí země do Unie

Hospodářský subjekt vykonává činnost „dovoz“.

Vývoz

Vývoz ekologických produktů nebo produktů z
přechodného období z Unie do třetí země

Hospodářský subjekt vykonává činnost „vývoz“.
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V následujících situacích není nutné uvádět činnost skladování: skladování vstupů (např. hnojiv nebo
přípravků na ochranu rostlin v případě rostlinné výroby nebo krmiv v případě živočišné výroby atd.)
nebo skladování složek (např. mouky, soli, kvasinek pro výrobu chleba atd. v případě zpracování).
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Kromě výše uvedených situací, ve kterých musí být činnost uvedena, se v níže popsaných situacích
rovněž uvede příslušná činnost:
•

Hospodářský subjekt vykonává činnost jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt a
přebírá odpovědnost, pokud jde o ekologickou produkci v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení
(EU) 2018/848.

•

Hospodářský subjekt zadal činnost smluvně třetí straně, ale nadále odpovídá za ekologickou
produkci a nepřenesl uvedenou odpovědnost na třetí stranu v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení
(EU) 2018/848.

Kolonka 6:
Tato kolonka uvádí kategorie produktů podle čl. 35 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848 a
metody produkce. Můžete zvolit více položek.
•

Pro kategorie produktů a), b) a c):

V případě činnosti „produkce“ uveďte příslušnou kategorii produktů a to, zda hospodářský subjekt
vykonává ve svém zemědělském podniku:
 ekologickou produkci s výjimkou přechodného období
 produkci během přechodného období
 ekologickou produkci s konvenční produkcí (podle čl. 9 bodu 7 nařízení (EU)
2018/848)
V případě činností „příprava“, „distribuce“, „skladování“, „dovoz“, „vývoz“ nebo „uvádění na trh“
uveďte příslušnou kategorii produktů a to, zda hospodářský subjekt vykonává tyto činnosti u produktů,
které pocházejí z:
 ekologické produkce s výjimkou přechodného období
 produkce během přechodného období
 ekologické produkce s konvenční produkcí
•

pro kategorie produktů d), e), f) a g):

V případě činnosti „produkce“ uveďte příslušnou kategorii produktů a to, zda hospodářský subjekt
vykonává ve svém zemědělském podniku:
 produkci ekologických produktů
 produkci produktů z přechodného období
 ekologickou produkci s konvenční produkcí (podle čl. 9 bodu 7 nařízení (EU)
2018/848)
V případě činností „příprava“, „distribuce“, „skladování“, „dovoz“, „vývoz“ nebo „uvádění na trh“
uveďte příslušnou kategorii produktů a to, zda hospodářský subjekt vykonává tyto činnosti u produktů,
které pocházejí z:
 produkce ekologických produktů
 produkce produktů z přechodného období
 ekologické produkce s konvenční produkcí
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Pozn.: Ačkoli název uvádí „kategorie produktů“, v kolonce 6 jsou uvedeny pouze informace o
metodách produkce použitých pro dané kategorie produktů. Neposkytuje žádnou záruku, že tyto
kategorie produktů mohou být uváděny na trh jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného
období. Například produkty z „hospodářských zvířat a nezpracovaných produktů živočišné výroby“ a
„nezpracované produkty akvakultury“ s metodou produkce „produkce během přechodného období“
nemohou být označeny jako „v přechodném období“ podle čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2018/848.
Čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2018/848:
„Produkty vyprodukované během přechodného období nelze uvádět na trh jako ekologické produkty ani jako
produkty z přechodného období. Jako produkty z přechodného období lze však uvádět na trh tyto produkty
vyprodukované během přechodného období a v souladu s odstavcem 1:
a) rozmnožovací materiál rostlin, pokud bylo dodrženo přechodné období v délce alespoň 12 měsíců;
b) potravinové nebo krmivové produkty rostlinného původu, pokud daný produkt obsahuje pouze jednu
rostlinnou složku zemědělského původu a bylo dodrženo přechodné období v délce alespoň 12 měsíců
před sklizní.“

Kolonka 7:
Datum, místo, název a podpis oprávněné osoby příslušného orgánu nebo případně
kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu podle kolonky 4 potvrzující, že hospodářský
subjekt nebo skupina hospodářských subjektů uvedený/-á v kolonce 3 je v souladu s nařízením
(EU) 2018/848.
Kolonka 8:

Uveďte datum začátku a konce platnosti certifikátu.

Kolonka 9:
Seznam členů skupiny hospodářských subjektů (týká se pouze skupiny hospodářských
subjektů): Seznam členů skupiny hospodářských subjektů, který by měl být průběžně
aktualizován a měl by být v souladu se seznamem členů skupiny hospodářských subjektů
sestaveným správcem systému vnitřní kontroly v souladu s článkem 36 nařízení (EU)
2018/848. Uveďte jméno člena a adresu nebo jinou formu identifikace člena, kterou může být
geolokace, jedinečný kód nebo jakákoli jiná spolehlivá metoda identifikace.

Část II
Tato část je nepovinná. Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty
mohou dobrovolně vyplnit informace v jedné nebo více kolonkách části II certifikátu.
Kolonka 1:
Rejstřík produktů: u každého produktu uveďte jeho název a/nebo kód kombinované
nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 3, které dané produkty zahrnuje.
Uveďte pouze produkty, které mohou používat výrazy odkazující na ekologickou produkci v
souladu s článkem 30 nařízení (EU) 2018/848. U zpracovaných potravin a zpracovaných
krmiv lze zahrnout pouze produkty, které jsou v souladu s čl. 30 odst. 5 písm. a) a čl. 30
odst. 6 nařízení 2018/848.
Kolonka 2:
Množství produktů: u každého produktu uveďte jeho název a/nebo kód kombinované
nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/873, které dané produkty zahrnuje.
Uveďte pouze produkty, které mohou používat výrazy odkazující na ekologickou produkci v
souladu s článkem 30 nařízení (EU) 2018/848, a odhadované množství vyjádřené v
příslušných jednotkách (kilogram, litr nebo počet jednotek). U zpracovaných potravin a
zpracovaných krmiv lze zahrnout pouze produkty, které jsou v souladu s čl. 30 odst. 5 písm. a)
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Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o
společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
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a čl. 30 odst. 6 nařízení 2018/848. Odhad množství se provádí na základě doby platnosti
certifikátu.
Kolonka 3:
Informace o půdě: plocha v hektarech užívaná na daný produkt a upřesnění, zda se
jedná o produkt (produkty) z ekologické produkce, z přechodného období nebo z konvenční
produkce.
Kolonka 4:
Seznam prostor nebo jednotek: jednotlivé prostory nebo jednotky hospodářského
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů včetně adresy nebo zeměpisné polohy a popisu
činnosti uvedené v části I bodě 5 tohoto certifikátu.
Kolonka 5: Popis činnosti uvedené v části I bodě 5 certifikátu v případě činností prováděných
hospodářským subjektem a to, zda tyto činnosti vykonává pro svůj vlastní účel nebo jako
subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za
vykonávanou činnost nebo činnosti.
Kolonka 6:
Popis činnosti uvedené v části I bodě 5 certifikátu v případě smluvně zadaných
činností upřesňující, zda je hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů
uvedený/-á v části I kolonce 3 nadále odpovědný/-á za smluvně zadanou činnost, nebo zda
hospodářský subjekt přenesl odpovědnost na subdodavatele v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení
(EU) 2018/848.
Kolonka 7:
Název, adresa a popis činnosti, kterou hospodářskému subjektu nebo skupině
hospodářských subjektů uvedenému/-é v části I kolonce 3 poskytují subdodavatelé v souladu s
čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848, u níž hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských
subjektů nadále odpovídá za ekologickou produkci a u níž se tato odpovědnost nepřenáší na
subdodavatele.
Kolonka 8:
Informace o akreditaci kontrolního subjektu uvedeného v části I kolonce 4, včetně
názvu akreditačního subjektu a odkazu na internetové stránky osvědčení o akreditaci.
Kolonka 9: Jakékoli další informace, které příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní
subjekt, který certifikát vydává, považuje za důležité.

CS

5

CS

