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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 

 
           Únor 2017 

 

Jak se připravit na vstupní kontrolu - pro nové, začínající 
ekologické zemědělce, vinaře, sadaře, včelaře…: 

    

Seznamte se s našimi webovými stránkami www.biokont.cz, zavolejte nám nebo napište, pošlete e-mail. 

Sdělte nám Vaše požadavky a hlavně spojení, kontakt. Nebojte se zeptat, jsme zde pro Vás. 

Prostudujte si „Smlouvu o inspekci a certifikaci“ – formulář smlouvy je volně ke stažení na stránkách 

www.biokont.cz   Smlouvu běžně uzavíráme až při vstupní kontrole, všechny tiskopisy k Vám přivezeme. 

Připravte se na vstupní kontrolu – termín kontroly s Vámi předem dohodne náš inspektor. Bez vstupní 

kontroly a vydaného potvrzení Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství (dále MZe) 

ČR. Ihned po vstupní kontrole Vám inspektor předá a pomůžeme vyplnit Žádost o registraci na MZe ČR. Po 

úspěšné vstupní kontrole budete postupovat dle pokynů inspektora. 

 
 

Pro snadný a rychlý průběh vstupní kontroly si připravte tyto dokumenty:  
 

1.  Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo výpis z obchodního rejstříku (dvě 

neověřené kopie), občanský průkaz 

2.  Výměry pozemků - půdních bloků – vlastní LPIS nebo uzavřenou smlouvu o pronájmu pozemku, který 

není zapsán v LPIS nebo vlastní výpis z katastru nemovitostí na pozemek, který nemá nikdo v nájmu, 

není v LPIS. Bez zemědělského pozemku v den kontroly se může registrovat pouze ekologický 

chovatel včel 
3.  Mapu s vyznačením pozemků (honů, produkčních - půdních bloků, hospodářských budov) 

4.  Evidenci zvířat = čísla hospodářství, evidenční karty zvířat (stačí centrální evidence)  

5.  Receptury = složení používaných lizů, premixů, krmných směsí (pro zvířata v EZ) 

6.  Popis podniku – farmy včetně vlastního kontrolního systému a opatření při zjištěných neshodách 

(doporučenou osnovu najdete na www.biokont.cz ; v rubrice Zemědělci; odkaz Evidence pro 

zemědělce, Popis podniku-osnova). Pokud máte HACCP, ISO, SJ nevytvářejte další popis, pouze 

doplňte BIO. V případě, že to sami nestihnete, lze vyřídit s inspektorem přímo při vstupní kontrole 

7.  Kontakty – čísla Vašeho telefonu, mobilu, e-mail, uživatelské jméno datové schránky (pokud máte) 

8.  Upozorňujeme Vás na povinnou registraci na ÚKZÚZ: sadů, vinic, chmelnic (hnojiva, 

krmiva, osiva), www.ukzuz.cz  
9.  Pokud spěcháte, můžete požádat o expresní vydání certifikátu do 2 pracovních dnů od Vaší registrace 

na MZe (zákonná lhůta je do 30 dnů). Daňový doklad –Fakturu obdržíte s certifikátem a ostatními 

dokumenty doporučenou poštou. 

 

Chovatelé včel:  
10.  Zejména údaje o registraci, počtech a umístění včelstev na mapě. 

 

Pokud nemáte přístup na internet, nezdaří se Vám stáhnout naše soubory z internetu, potřebujete konzultaci 

nebo jinou pomoc zavolejte kdykoliv na mobil 606 605 728, (mimo běžnou pracovní dobu tel. 547 225 565).  

 

Přejeme úspěch ve Vašem podnikání v oboru ekologického zemědělství  

a jsme připraveni Vám poskytnout naše služby 
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Vážíme si Vašeho zájmu a těšíme se na další úspěšnou spolupráci  
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