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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 

 
   Leden 2014 
 

Upozornění na další nové, důležité povinnosti kontrolních organizací, které 
ukládá: 
 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro 
ekologickou produkci, platné od 1.1.2014 
 

1. Počet vzorků, které mají být každoročně odebrány a podrobeny analýze 
kontrolním orgánem nebo subjektem, odpovídá minimálně 5 % z celkového 
počtu jím kontrolovaných subjektů. Výběr hospodářských subjektů, u kterých se 
mají odebrat vzorky, vychází z obecného vyhodnocení rizika nesouladu 
s pravidly ekologické produkce. 

2. Příslušné orgány vyžadují, aby kontrolní subjekty předložily dokumentaci o 
svém postupu při analýze rizika. Postup analýzy rizika je navržený tak, aby: 

a) výsledek analýzy rizika poskytl základ pro určení intenzity neohlášených 
nebo ohlášených ročních kontrol a kontrolních návštěv; L 118/8 CS 
Úřední věstník Evropské unie 30.4.2013 

b) v souladu s kategorií rizika proběhly dodatečné namátkové kontrolní 
návštěvy v souladu s čl. 65 odst. 4 u alespoň 10 % hospodářských 
subjektů, se kterými je uzavřena smlouva; 

c) bylo alespoň 10 % všech kontrol a kontrolních návštěv provedených v 
souladu s čl. 65 odst. 1 a 4 neohlášených; 

d) výběr hospodářských subjektů, u kterých proběhnou neohlášené kontroly 
a kontrolní návštěvy, proběhl na základě analýzy rizika a aby byly 
plánovány podle úrovně rizika. 

3. Příslušné orgány, které pověřují kontrolní subjekty kontrolními úkoly, ověří, zda 
mají pracovníci kontrolních subjektů dostatečné znalosti, a to včetně poznatků o 
rizikových prvcích ovlivňujících ekologický status produktů, kvalifikaci, 
odbornou přípravu a zkušenosti s ohledem na ekologickou produkci obecně a 
konkrétně s příslušnými právními 
předpisy Unie a že mají zavedena příslušná pravidla o střídání kontrolorů. 

4. Příslušné orgány mají dokumentované postupy pro pověřování kontrolních 
subjektů kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 a 
pro dozor v souladu s tímto článkem upřesňujícím informace, které mají 
kontrolní subjekty předkládat. 
    

        
Stávající povinnost, provést min. 1x v kalendářním roce řádnou ohlášenou kontrolu u každého 
podniku, který musí získat certifikát podle zákona 242/2000 Sb, § 8, odst. (2) zůstává nezměněna.
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