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CERTIFIKÁT PODLE ČL. 35 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848 O EKOLOGICKÉ 

PRODUKCI A OZNAČOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ 

Část I: Povinné prvky 

1. Číslo dokumentu 

            000073 

2.  ☒  Hospodářský subjekt 

 ☐  Skupina hospodářských subjektů - viz bod 9 
 

3. Název a adresa hospodářského 

subjektu nebo skupiny 

hospodářských subjektů: 

  

     KONKORDIA, spol. s r.o. 

     Mrzkovice 34, Světlá nad 

Sázavou, 582 91 

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: 

KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, CZ 

Certifikační orgán KEZ, CZ-BIO-001 
 

5. Jedna či více činností hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů:  
 

 ☐ výroba 
 

 ☒ příprava 
 

 ☐ distribuce/uvádění na trh 
 

 ☐ skladování 
 

 ☐ dovoz 
 

 ☐ vývoz 
 

6. Jedna či více kategorií produktů podle čl. 35 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/848 a metody produkce 
 

a) nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího 

materiálu rostlin 

metoda produkce: 

☐   ekologická produkce s výjimkou přechodného období 

☐   produkce během přechodného období 

☐   ekologická produkce s konvenční produkcí  
 

b) hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby 

metoda produkce: 

☐   ekologická produkce s výjimkou přechodného období 

☐   produkce během přechodného období 

☐   ekologická produkce s konvenční produkcí  
 

c) řasy a nezpracované produkty akvakultury 

metoda produkce: 

☐   ekologická produkce s výjimkou přechodného období 

☐   produkce během přechodného období 

☐   ekologická produkce s konvenční produkcí  
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d) zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako 

potraviny 

metoda produkce: 

☐   produkce ekologických produktů 

☐   produkce produktů z přechodného období 

☒   ekologická produkce s konvenční produkcí  
 

e) krmivo 

metoda produkce: 

☐   produkce ekologických produktů 

☐   produkce produktů z přechodného období 

☒   ekologická produkce s konvenční produkcí  
 

f) víno 

metoda produkce:  

☐   produkce ekologických produktů 

☐   produkce produktů z přechodného období 

☐   ekologická produkce s konvenční produkcí  
 

g) jiné produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nespadající do žádné 

z předchozích kategorií 

metoda produkce: 

☐   produkce ekologických produktů 

☐   produkce produktů z přechodného období 

☐   ekologická produkce s konvenční produkcí  
 

Tento dokument byl vydán v souladu s nařízením (EU) 2018/848 jako potvrzení skutečnosti, že 

hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů splňuje požadavky uvedeného nařízení. 

7. Datum, místo 

22.2.2022    

Chrudim 

Jméno a podpis jménem vydávajícího 

příslušného orgánu, případně 

kontrolního orgánu nebo kontrolního 

subjektu:  

      Ing. Kamil Pecka 

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

8. Certifikát platný 

                                od:    22.02.2022 

                                do:    22.05.2023 
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9. Seznam členů skupiny hospodářských subjektů podle definice v článku 36 nařízení (EU) 

2018/848 

Název člena Adresa nebo jiná forma identifikace člena 

netýká se netýká se 
 

Část II: Konkrétní nepovinné prvky 

 Rejstřík produktů 

Název produktu a/nebo kód kombinované nomenklatury 

(KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 u produktů 

spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848 

     z ekologického zemědělství/ 

      z přechodného období 
 

Bio hrách neloupaný zelený mletý z ekologického zemědělství 

Bio jáhelná kaše z ekologického zemědělství 

Bio jáhelná mouka z ekologického zemědělství 

Bio kukuřice lámaná potravinářská z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná kaše z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná krupice extra hrubá z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná krupice hrubá z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná krupice jemná z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná krupice polohrubá z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná mouka hladká z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná mouka hrubá z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná mouka polohrubá z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná směs pro extruzi z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičná strouhanka z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičné klíčky z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičné klíčky potravinářské z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičné kuličky Natural z ekologického zemědělství 

Bio kukuřičné křupky z ekologického zemědělství 

Bio pohanková kaše instantní z ekologického zemědělství 

Bio pohanková mouka z ekologického zemědělství 

Bio rýžová kaše instantní z ekologického zemědělství 

Bio rýžová mouka z ekologického zemědělství 

Bio čiroková kaše z ekologického zemědělství 

Bio čiroková mouka z ekologického zemědělství 

Bio čirokové křupky nesolené z ekologického zemědělství 

Bio čočka zelená mletá z ekologického zemědělství 

 

 

 

 Informace o půdě 

Název produktu  z ekologického zemědělství/ 

 z přechodného období/ 

 z konvenční produkce 
 

Plocha v hektarech 

netýká se          netýká se                  netýká se 
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Informace o akreditaci kontrolního subjektu v souladu s čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 

a) název akreditačního orgánu, 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

 

b) 

 

odkaz na internetové stránky osvědčení o akreditaci. 

www.cai.cz   

  

Další informace 

 ------- 
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