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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 

            002514 

2.  ☒  Hospodářský subjekt 

 ☐  Skupina hospodářských subjektů - viz bod 9 
 

3. Název a adresa hospodářského 

subjektu nebo skupiny 

hospodářských subjektů: 

  

     KLEE AGRO s.r.o. 

     Jakoubka ze Stříbra 781/44, 

Nové Sady, Olomouc , 779 02 

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 

9.11.2022    

Chrudim 

Jméno a podpis jménem vydávajícího 

příslušného orgánu, případně 

kontrolního orgánu nebo kontrolního 

subjektu:  

      Ing. Kamil Pecka 

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

8. Certifikát platný 

                                od:    09.11.2022 

                                do:    09.02.2024 
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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 
 

Bob z ekologického zemědělství 

Bob obecný    Fernando z přechodného období       

Bob obecný    Bobas, Fernando z ekologického zemědělství 

Hořčice bílá    Bamberka z přechodného období       

Hořčice bílá    Bamberka, Agracia z ekologického zemědělství 

Hořčice bílá z přechodného období       

Hořčice bílá z ekologického zemědělství 

Hrách z ekologického zemědělství 

Hrách setý    Dove, Cysterski z ekologického zemědělství 

Hrách setý    Cysterski z přechodného období       

Ječmen ozimý    Return z přechodného období       

Ječmen ozimý    Return z ekologického zemědělství 

Jetel nachový    Opolska z ekologického zemědělství 

Len olejný z ekologického zemědělství 

Len setý    Szafir, Silesia z ekologického zemědělství 

Lesknice kanárská    Judita z přechodného období       

Lesknice kanárská    Judita z ekologického zemědělství 

Lesknice kanárská z ekologického zemědělství 

Lnička z přechodného období       

Lnička z ekologického zemědělství 

Lnička setá    Lenka, Omega, Olivia z ekologického zemědělství 

Lnička setá    Omega z přechodného období       

Lupina z ekologického zemědělství 

Lupina úzkolistá    Lazur, Kurant, Rumba, Sonet, 

Tango 

z ekologického zemědělství 

Luskoviny z přechodného období       

Luskoviny z ekologického zemědělství 

Obiloviny z přechodného období       

Obiloviny z ekologického zemědělství 

Olejniny z přechodného období       

Olejniny z ekologického zemědělství 

Oves nahý    Amant z přechodného období       

Oves nahý    Amant, Adorator z ekologického zemědělství 

Oves nahý z přechodného období       

Oves nahý z ekologického zemědělství 
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Oves setý    Komfort, Gepard, Wulcan, Gniady z ekologického zemědělství 

Oves setý z přechodného období       

Oves setý z ekologického zemědělství 

Peluška z ekologického zemědělství 

Peluška jarní    Milwa, Model, Turnia, Mefisto z ekologického zemědělství 

Pískavice z přechodného období       

Pískavice z ekologického zemědělství 

Pískavice řecké seno    Hanka z ekologického zemědělství 

Pohanka    Kora z ekologického zemědělství 

Pohanka obecná    Kora, Panda z ekologického zemědělství 

Proso seté     Biserka, Gierczyckie, Jagna z ekologického zemědělství 

Proso seté z přechodného období       

Proso seté z ekologického zemědělství 

Pšenice    jarní, ozimá , dvouzrnka z ekologického zemědělství 

Pšenice dvouzrnka    Lamela z ekologického zemědělství 

Pšenice jarní    Ostka Smolicka z ekologického zemědělství 

Pšenice ozimá    Wilejka z ekologického zemědělství 

Pšenice špalda    SM Orkus, Wirtas z přechodného období       

Pšenice špalda    Rokosz, Wirtas, SM Fides, SM Orkus z ekologického zemědělství 

Pšenice špalda z ekologického zemědělství 

Pšenice tvrdá    SM METIS, SM TETIDA, CERES z ekologického zemědělství 

Sója    Erika z ekologického zemědělství 

Svazenka vratičolistá    Anabela z přechodného období       

Svazenka vratičolistá    Anabela z ekologického zemědělství 

Tritikale z přechodného období       

Tritikale z ekologického zemědělství 

Tritikale jarní    Soput z ekologického zemědělství 

Tritikale ozimé    Twingo, Corado z přechodného období       

Tritikale ozimé    Twingo, Corado, Probus z ekologického zemědělství 

Vikev    jarní, ozimá z přechodného období       

Vikev    jarní, ozimá z ekologického zemědělství 

Vikev jarní     Greta z přechodného období       

Vikev jarní     Greta, Hanka,Jaga,Ina z ekologického zemědělství 

Vikev ozimá     huňatá Rea z přechodného období       

Vikev ozimá     Dětenická panonská, huňatá Rea z ekologického zemědělství 

Vojtěška setá    Holina, Litava z ekologického zemědělství 

Žito    jarní, ozimé z přechodného období       

Žito    jarní, ozimé z ekologického zemědělství 

Žito jarní     Bojko, SM Ananke z ekologického zemědělství 

Žito ozimé    Antoninskie 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 

 ------- 
 

 


		2022-11-10T07:10:49+0100




