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Zásady 
Výroba zpracovaných ekologických krmiv vychází ze zá-
sad nebo všeobecných předpisů, jež jsou uvedeny v článku 
7 a 18 nařízení (ES) č. 834/2007, především: 
� výroba zpracovaných ekologických krmiv z ekologic-

kých krmných surovin s výjimkou případů, kdy krmná 
surovina není v ekologické podobě na trhu dostupná; 

� omezení používání doplňkových látek v krmivech na 
minimum a na případy nevyhnutelné potřeby technolo-
gického nebo zootechnického charakteru nebo z dů-
vodů zvláštních nutričních požadavků; 

� vyloučení látek nebo postupů, které obnovují vlastnosti 
ztracené během zpracování a skladování ekologického 
krmiva nebo které napravují výsledek nedbalého zpra-
cování nebo mohou být jinak zavádějící, pokud jde o 
skutečnou povahu těchto produktů;  

� pečlivé zpracování krmiva, přednostně s uplatněním bi-
ologických, mechanických a fyzikálních postupů; 

� žádné používání krmných surovin, jež byly vyrobeny s 
použitím chemických syntetických rozpouštědel;  

� žádné používání ekologických krmných surovin nebo 
krmných surovin z produkce v přechodném období 
společně se stejnými krmnými surovinami z konvenční 
produkce v jednom ekologickém krmivu. 

 
Krmné suroviny a jiné látky 
Používání krmných surovin je upraveno v prováděcích pra-
vidlech nařízení (ES) č. 889/2008 takto: 

• V krmivech se mohou používat jen určité produkty a 
látky, které jsou uvedené v článku 22. Znění tohoto 
článku bylo nově upraveno nařízením Komise (ES) č. 
505/2012 o změně prováděcích pravidel, které nabylo 
účinnosti dne 16. 06. 2012.  

• Používání jiných než ekologických krmiv podléhá 
těmto omezením: 

� bílkovinná krmiva rostlinného nebo živočišného pů-
vodu z důvodu nedostatku v EU, max. 5 % sušiny v 
krmivech zemědělského původu pro prasata a drů-
bež v roční krmné dávce do konce roku 2017 (vý-
jimka v článku 43 nařízení (ES) č. 889/2008 na zá-
kladě špatné dostupnosti v EU; prodlouženo poz-
měňovacím nařízením (ES) č. 836/2014)   

� koření, byliny a melasa (max. 1 % sušiny v krmi-
vech zemědělského původu v roční krmné dávce 
pro daný druh zvířat), pokud nejsou dostupné v eko-
logické podobě (bio-melasa v Německu je ale do-
stupná v dostatečném množství) 

� produkty z udržitelného rybolovu, jen pro nebýlo-
žravé druhy 

� minerální látky a pivovarské kvasinky dle přílohy V 
� sůl 

� doplňkové látky v krmivu dle přílohy VI 
 
Při sestavování receptur pro zpracovaná ekologická krmiva 
je nutno sledovat produkty a látky uvedené v článku 22.  
 
Krmiva z regionu 
Kromě toho bylo v čl. 19 nařízení (ES) č. 889/2008 nově 
stanoveno, že v případě prasat a drůbeže musí minimálně 
20 % krmiva pocházet z vlastního zemědělského provozu 
nebo jiného ekologického podniku v regionu (u býložravců 
nadále min. 60 %). Kontrolní orgány zemí se dohodly na 
jednotném výkladu, podle kterého se regionem rozumí 
spolková země, v které se nachází podnik spotřebovávající 
krmivo, a přímé sousední spolkové země nebo politické 
jednotky (NUTS 1) v sousedních státech.  
 
Výrobní proces a dokumentace 
Před zahájením výroby krmiv dle nařízení Rady ES musí 
podnik vypracovat popis provozu. Ten sepíše společně 
s kontrolním subjektem v rámci první kontroly. Je nutno 
kompletně popsat jednotky, zařízení/stroje, provozovny a 
činnosti a zdokumentovat veškerá opatření, jež podnik 
učiní pro splnění požadavků nařízení. 
Článek 26 nařízení (ES) č. 889/2008 obsahuje výrobní 
předpisy pro podniky vyrábějící krmiva. Tyto podniky 
musí 

• vytvořit a pravidelně aktualizovat vhodné postupy 
zakládající se na systematické identifikaci kritic-
kých stupňů ve zpracovatelském procesu, které 
zajistí, že vyrobené produkty budou odpovídat 
předpisům pro ekologickou produkci 

• učinit preventivní opatření pro vyloučení rizika 
kontaminace nepovolenými produkty nebo lát-
kami 

• provádět vhodná čisticí opatření, sledovat jejich 
účinnost a vést o nich záznamy. 

 
Dále na podniky, jež uchovávají a skladují v příslušné jed-
notce ekologické a jiné než ekologické produkty, jsou kla-
deny tyto požadavky.  
• provádění prostorově a časově oddělených pracovních 

procesů kontinuálně v celé sérii na vyčištěných zaříze-
ních 

• časově i prostorově oddělené skladování ekologických 
produktů před a po provedení pracovní operace  

• přijmutí opatření pro zajištění identifikace šarží a pro 
zabránění smíchání nebo záměny s produkty konven-
čního zemědělství. 

 
Záznamy o toku zboží 

 Při kontrole musí být prokazatelné, kolik surovin se v zá-
vodě nakoupilo a jaké množství ekologických produktů se 
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prodalo. Kontrolnímu subjektu se proto musí umožnit ná-
hled do receptur, přijatých a vydaných faktur, výrobních 
záznamů a inventárních seznamů.  

 Shrnutí údajů o týdenním nebo měsíčním množství prodeje 
nebo produkce může zkrátit dobu trvání kontroly a ušetřit 
tak náklady.  
 
V rámci vstupní kontroly zboží se na dodaných surovinách 
zkontroluje: 
• označení na obalech nebo na průvodních dokladech ke 

zboží 
• příp. plombu/zapečetění obalu 
• označení na dodacích listech a fakturách. 
Výsledek vstupní kontroly zboží se musí zaznamenat, např. 
odpovídajícím záznamem na dodacích listech.  
Jestliže by se při kontrole vyskytly pochybnosti týkající se 
ekologického původu, může se zboží zpracovat jako ekolo-
gické zboží nebo opatřit odkazy na ekologické zemědělství 
až poté, kdy se na základě dodatečných informací bezpo-
chyby prokáže, že se jedná o ekologické zboží.  

 
Přeprava (čl. 31/32 nařízení (ES) č. 889/2008) 
Ekologické produkty se smějí dopravovat k jiným jednot-
kám nebo podnikům pouze v baleních nebo přepravních 
prostředcích, které jsou uzavřeny takovým způsobem, aby 
nebylo možné vyměnit obsah bez manipulace nebo zničení 
plomby/pečeti. Balení nebo přepravní prostředky nemusí 
být uzavřeny, jestliže se produkty přepravují přímo mezi 
podniky, jež oba podléhají kontrolnímu procesu biopro-
duktů.  
 
Jestliže se přepravují nezabalené produkty nebo pro-
dukty bez označení štítkem, musí být tyto produkty 
opatřeny průvodním dokladem ke zboží, který lze jed-
noznačně přiřadit k obalu nebo přepravnímu prostředku 
a který obsahuje požadované údaje: 
• jméno/adresa dodavatele a/nebo přepravní společnosti, 
• název produktu nebo popis u krmných směsí včetně od-

kazu na ekologickou produkci, 
• číselný kód kontrolního subjektu, 
• příp. označení šarže. 
Odesílatel i příjemce musejí vést záznamy o těchto pře-
pravních procesech.  
 
Kromě toho vydal nařizovací orgán některé zvláštní před-
pisy pro přepravu krmiv do jiných výrobních jednotek nebo 
jednotek provádějících úpravu či do skladovacích prostor:  
� Ekologicky vyrobená krmiva, krmiva z přechodného 

období a jiná než ekologická krmiva se musí při pře-
pravě účinně fyzicky oddělit od sebe. Ekologické ho-
tové krmné produkty se musí při přepravě fyzicky a ča-
sově oddělit od jiných hotových produktů.  

� Přepravní prostředky, které se použily pro přepravu 
produktů konvenčního zemědělství, se mohou použít 
pro ekologické produkty jen v případě, že byla předem 

provedena přiměřená čisticí opatření a byla učiněna po-
třebná preventivní opatření v závislosti na vyhodnocení 
rizika.   

 
Označování 
Označení musí být u baleného zboží vždy uvedeno na eti-
ketě, u dodávek volně loženého zboží na průvodním doku-
mentu, který je přiložen k přepravovanému zboží. Dle 
článku 59, 60 a 61 nařízení (ES) č. 889/2008 vyplývají tato 
celková pravidla pro označování: 
 
1. Odkazy na ekologickou produkci krmiva se uvádějí v zá-
vislosti na podílu složek z ekologického zemědělství:  
• Výrazy „bio“ na ochranných známkách a obchodních 

značeních a rovněž logo EU pro ekologickou produkci 
(viz níže) se mohou používat na zpracovaných krmi-
vech tehdy, pokud všechny složky rostlinného a živo-
čišného původu a minimálně 95 % sušiny (TM) pro-
duktu pocházejí z ekologické produkce. 

• Krmiva obsahující méně než 95 % sušiny z ekologické 
produkce mohou nést tento odkaz na ekologické země-
dělství pouze v této formulaci: „ lze použít v ekolo-
gické/biologické produkci v souladu s nařízením (ES) č. 
834/2007 a (ES) č. 889/2008“. 

 
2. Další povinné údaje jsou: 
• Oddělení prvků označení od oficiálních údajů v souladu 

se zákonnou úpravou o krmivech (např. silnou čarou) 
• Na etiketách musí být uveden číselný kód kontrolního 

subjektu odpovědného za kontrolu posledního výrobce 
nebo zpracovatele. Náš číselný kód zní: CZ-BIO-002. 

• Uvedení podílu složek krmiva v sušině, například: 
 
� procentní podíl krmné suroviny nebo surovin z eko-

logického způsobu produkce (vztahuje se k sušině 
zemědělských složek):  X % 

� procentní podíl krmné suroviny nebo surovin z pro-
duktů přecházejících na ekologické zemědělství 
(vztahuje se k sušině zemědělských složek):  Y % 

� procentní podíl krmné suroviny nebo surovin z kon-
veční produkce (vztahuje se k sušině zemědělských 
složek): Z % 

� procentní podíl krmné suroviny nebo surovin mine-
rálního nebo jiného původu (např. kvasinky, doplň-
kové látky krmiv): A % 

� celkový procentní podíl krmiv zemědělského pů-
vodu: B %. 

 
Z označení musí dále vyplývat, které krmné suroviny po-
cházejí z ekologické produkce případně z přechodného ob-
dobí (seznam názvů složek). 
 
Odkazy na ekologické zemědělství nesmí být uvedeny 
v barvě, formátu a tipem písma, které jsou výraznější než 
ostatní údaje.   
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Logo EU pro ekologickou produkci 
Uvedení loga EU pro ekologickou pro-
dukci a původu je na balených biopotra-
vinách (produkty s neomezeným ozna-
čováním) povinné.  

Údaj o původu se musí nacházet ve stej-
ném zorném poli jako logo EU o ekologické produkci a 
přímo pod číselným kódem kontrolního subjektu. 

Pro označení původu jsou tyto možnosti: 

� „Zemědělská produkce EU“ 
� „Zemědělská produkce mimo EU“ 
� „Zemědělská produkce EU/mimo EU“ 
� „Německé zemědělství“: nebo obdobně také pro jiné 

státy. 
 
Složky, které činí dvě nebo méně hmotnostní procenta v 
celkovém množství složek zemědělského původu, se ne-
musí v údaji o původu uvádět.  

 

Používání loga EU pro ekologickou produkci není povo-
lené pro krmiva pro zvířata, protože v rámci EU ještě ne-
byly vydány žádné jednotné výrobní předpisy pro tuto ob-
last.  

 

Používání značek svazů 
Používání obchodních značek pěstitelských svazů (Bioland, 
Demeter, Naturland apod.) předpokládá uzavření smlouvy 
s příslušným svazem. Samostatné směrnice svazu se pro-
věří v rámci kontroly.  

 

 
Další informace obdržíte na www.abcert.cz. V případě do-
tazů jsme Vám rádi k dispozici také telefonicky: 567 217 
666. 


