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

Měřičkova 34, 621 00  BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA 
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         2015-09-11 

Loga používaná v ekologickém zemědělství v ČR 

(všechna loga mohou být použita pouze ve shodě s certifikací, v barevné nebo černobílé verzi) 
 

Logo  Ministerstva zemědělství ČR (zebra) - Národní logo pro značení bioproduktů a biopotravin - BIO: 

(nesmí být použito ke značení produktů z přechodného období – PO, vzory a podrobnosti najdete v Zákoně 

242/2000 Sb. - Vyhlášce MZe 16/2006 Sb.) Barevná verze - tmavě zelená barva: PANTONE GREEN 100 % 

(CMYK: 100/0/100/0) světle zelená barva: PANTONE č. 361 – A, (CMYK: 25/0/25/0). Černobílá verze.                

                                                     
Evropské značení - Logo Společenství  - je povinné na nových etiketách od 1. července 2010 - NK 271/2010.     

Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci nesmí být použit ke značení produktů z 

přechodného období – PO. 

- Referenční barvou v Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % kyan + 100 % žlutá], pokud je použit 

čtyřbarevný soutisk. Černobílé logo EU pro ekologickou produkci se může používat v následující podobě pouze v 

případě, že není praktické použití barevné verze. Pokud je barva podkladu obalu nebo etikety tmavá, mohou být 

symboly použity v negativním formátu za použití barvy podkladu obalu nebo etikety. Pokud se symbol v barevném 

provedení používá na barevném podkladu, na kterém je symbol špatně viditelný, je možné ohraničit symbol vnější 

linií, která zlepší kontrast s barvami podkladu. V určitých specifických situacích, kdy jsou údaje na obalu 

jednobarevné, může být logo EU pro ekologickou produkci uvedeno ve stejné barvě.  

- Minimální výška loga EU pro ekologickou produkci je 9 mm a minimální šířka je 13,5 mm; poměr výšky a šířky 

musí být vždy 1:1,5. U velmi malých obalů může být minimální velikost ve výjimečných případech zmenšena na 

výšku 6 mm.  

- Je také povinnost na obalu uvádět kód Biokontu (CZ-BIO-003) a pod ním místo, kde byly vyprodukovány 

zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá – země původu (Povinné údaje – NR 834 Článek 23 a 24, NK 889 

Článek 58). Vše v jednom zorném poli s logem EU. Pokud je země původu ČR, tak musí být 98 % surovin 

vyprodukováno v ČR, nebo lze uvést zemi, kde byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny. 

- V seznamu složek se musí uvést složky (suroviny), které jsou ekologické (BIO). 
       

 Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.  
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 Zemědělská produkce EU/mimo EU    

                                                     

Ochranná známka Biokont
® 

Po uzavření Smlouvy o inspekci a certifikaci a Licenční Smlouvy o poskytnutí práva  nevýlučného užívání 

ochranné známky „Biokont“ lze používat k značení výrobků, na které byl vydán Certifikát Biokontu. Takto 

označené výrobky „Lze používat v ekologické produkci ve shodě s NR (ES) 834/2007, NK (ES) 889/2008“. NR 

834 Článek 25 odst. 2, NK 889 Článek 60 odst. 2. Velikost písma nesmí být menší než ostatní označení /popis/ 

výrobku. Barevné provedení – zelené nebo černobílé, je vhodné předem dohodnout a odsouhlasit u Biokontu. 
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