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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 

            000129 

2.  ☒  Hospodářský subjekt 

 ☐  Skupina hospodářských subjektů - viz bod 9 
 

3. Název a adresa hospodářského 

subjektu nebo skupiny 

hospodářských subjektů: 

  

     FRUJO, a.s. 

     Tvrdonice č.p. 710, Tvrdonice, 

691 53 

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 

4.3.2022    

Chrudim 

Jméno a podpis jménem vydávajícího 

příslušného orgánu, případně 

kontrolního orgánu nebo kontrolního 

subjektu:  

      Ing. Kamil Pecka 

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

8. Certifikát platný 

                                od:    04.03.2022 

                                do:    04.06.2023 
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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 
 

0110 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0122 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0142 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0152 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0155 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0169 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0195 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0197 BIO JAHODA z ekologického zemědělství 

0219 BIO MALINA z ekologického zemědělství 

0231 BIO MALINA z ekologického zemědělství 

0233 BIO MALINA z ekologického zemědělství 

0302 BIO BORŮVKA z ekologického zemědělství 

0309 BIO BORŮVKA z ekologického zemědělství 

0336 BIO BORŮVKA z ekologického zemědělství 

0382 BIO BORŮVKA z ekologického zemědělství 

0387 BIO BORŮVKA z ekologického zemědělství 

0507 BIO VIŠEŃ z ekologického zemědělství 

0544 BIO VIŠEŇ z ekologického zemědělství 

0551 BIO VIŠEŇ z ekologického zemědělství 

0615 BIO BROSKEV MARACUJA z ekologického zemědělství 

0616 BIO BROSKEV z ekologického zemědělství 

0625 BIO BROSKEV z ekologického zemědělství 

0712 BIO LESNÍ SMĚS z ekologického zemědělství 

0904 BIO JABLKO - BANÁN OLYMPOS z ekologického zemědělství 

0912 BIO JABLKO-HRUŠKA z ekologického zemědělství 

0915 BIO JABLKO HRUŠKA z ekologického zemědělství 

1041 BIO MERUŇKA z ekologického zemědělství 

1201 BIO MANGO z ekologického zemědělství 

1203 BIO MANGO MARACUJA z ekologického zemědělství 

1205 BIO SMĚS CHAI TEA z ekologického zemědělství 

1210 BIO GUAVA z ekologického zemědělství 

1212 BIO MANGO ROSENWASSER z ekologického zemědělství 

1215 BIO MANGO VANILKA z ekologického zemědělství 

1220 BIO MANGO - VANILKA z ekologického zemědělství 

1225 BIO BROSKEV - MANGO - MARAKUJA z ekologického zemědělství 
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1235 BIO MANGO - VANILKA z ekologického zemědělství 

1237 BIO MANGO NÁPOJ z ekologického zemědělství 

1612 BIO BANÁN z ekologického zemědělství 

1802 BIO FÍK z ekologického zemědělství 

1915 BIO POVIDLA z ekologického zemědělství 

2326 BIO CEREÁLIE z ekologického zemědělství 

2407 BIO KOKOS z ekologického zemědělství 

2408 BIO KOKOS z ekologického zemědělství 

2507 BIO KÁVA z ekologického zemědělství 

2508 BIO KÁVA z ekologického zemědělství 

2607 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2615 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2625 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2630 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2635 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2637 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2653 BIO VANILLA z ekologického zemědělství 

2654 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2657 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2660 BIO PLAIN z ekologického zemědělství 

2667 BIO VANILKA z ekologického zemědělství 

2703 BIO CITRUS MIX z ekologického zemědělství 

2920 BIO KARAMEL SIRUP 80°BRIX z ekologického zemědělství 

5014/A BIO KOMPLETNÍ PRÁŠKOVÁ SMĚS 

ČOKOLÁDA 

z ekologického zemědělství 

5014/C BIO KOMPLETNÍ PRÁŠKOVÁ SMĚS 

VANILKA S PŘÍCHUTÍ 

z ekologického zemědělství 

5020/A BIO VEGAN KOMPLETNÍ PRÁŠKOVÁ 

SMĚS ČOKOLÁDA 

z ekologického zemědělství 

5020/B BIO VEGAN KOMPLETNÍ PRÁŠKOVÁ 

SMĚS JAHODA 

z ekologického zemědělství 

7009 BIO PRÁŠKOVÁ SMĚS ROZMARÝN z ekologického zemědělství 

7522 BIO PRÁŠKOVÁ SMĚS - PAPRIKA -CIBULE z ekologického zemědělství 

7523 BIO PRÁŠKOVÁ SMĚS - SŮL- BÍLÝ PEPŘ z ekologického zemědělství 

8001 BIO CITRON ZÁZVOR z ekologického zemědělství 

8005 BIO MALINA S MÁTOU z ekologického zemědělství 

8008 BIO SIRUP COLA z ekologického zemědělství 

80172/B BIO SIRUP MALINA VERBENA z ekologického zemědělství 

80189/G SIRUP CITRON - ŠALVĚJ z ekologického zemědělství 

8023 BIO MALINA MÁTA z ekologického zemědělství 

8024 BIO CITRON ZÁZVOR z ekologického zemědělství 

9082 BIO SIRUP MERUŇKA VERBENA z ekologického zemědělství 

9084 BIO HRUŠKA-HŘEBÍČEK z ekologického zemědělství 

9201 BIO SIRUP JAHODA - MÁTA z ekologického zemědělství 

9209 BIO FiB - COLA BEZ KOFEINU S 

EXTRAKTEM ECHINACEA A MÁTA 

z ekologického zemědělství 
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 Informace o půdě 

Název produktu  z ekologického zemědělství/ 

 z přechodného období/ 

 z konvenční produkce 
 

Plocha v hektarech 

netýká se          netýká se                  netýká se 
 

  

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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