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Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO

Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kancelária Brno, Kotlářská 53; Pracovná doba: Po-Pia 7:30-11:30 a 12:00-16:00
_______

Cenník služieb v roku 2021 pre Slovenskú republiku

September 2020

Biokont je platcom DPH - všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH
Za vstupnú a riadnu kontrolu sa platí vždy „Základný poplatok“ + „Ročná sadzba“.

Základný poplatok za riadnu, vstupnú kontrolu (vrátane dopravy, výkonu inšpektora, réžia):
Farma s výmerou do 50 ha v EPV, včelár, výrobca, obchodník, e-shop, dovozca, vývozca, zber
rastlín a ich častí, verejné stravovanie, pestovanie húb ...
Farma s výmerou 50 až 100 ha v EPV
Farma s výmerou nad 100 ha v EPV
Cena za zmluvného spracovateľa (samostatný podnik, ktorý nie je registrovaný v EPV)

130 €
145 €
170 €
90 €

Ročná sadzba za inšpekciu a certifikáciu1) (platí sa len raz v kalendárnom roku):
Poľnohospodári (za každý aj započatý hektár pôdy alebo vodnej plochy v EPV alebo K): za 1 ha
za prvých 100
1,40 €
za ďalšie nad 100
1,10 €
Celková výmera pozemkov, vrátane ostatných plôch, rybníkov, nezaradených v EPV alebo
0,27 €
období konverzie, mimo les v ha :
za prvých 500
za ďalšie nad 500
0,06 €
Konvenčné zvieratá (netýka sa chovu rýb, včiel a záujmového chovu) za každý druh:
22 €
Včelár2) sadzba za jedno včelstvo:
1,10 €
Výrobca biopotravín2), množiteľského materiálu2), krmív2), obchodník3) a ostatní výrobcovia alebo
prevádzky. Verejné stravovacie zariadenia, e-shop, predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod):
Ročný obrat4) do
40 tis. €
30 €
Ročný obrat4) do
200 tis. €
75 €
Ročný obrat4) do
400 tis. €
170 €
Ročný obrat4) do
800 tis. €
290 €
4)
485 €
Ročný obrat do
2 mil. €
4)
Ročný obrat nad
2 mil. €
700 €
Následná ne/ohlásená kontrola (plnenie nápravných opatrení, odstránenie rizík/odchýlok), alebo
kontrola dovozu/vývozu z/do tretích krajín, alebo kontrola ďalšej prevádzky obchodníka/výrobcu s
obratom do 40 tis. € celkom:
Vyžiadaná kontrola klientom celkom:
Príplatok za certifikáciu podľa ďalších štandardov:
Príplatok za ďalšie vydanie dokumentov, certifikátu/prílohy, vydanie v angličtine/nemčine:
Expresný poplatok5) (za vyžiadané skrátenie lehoty) do 3 pracovných dní celkom:
Poplatok za zmarenú kontrolu alebo opakované odmietnutie termínu/zrušenie kontroly celkom:
1)

110 €
170 €
62 €
28 €
38 €
90 €

Ročná sadzba za vykonané vstupné kontroly v období od 1. septembra do 31. decembra sa znižuje o 50%

V prípade, že je priamo na ekofarme (v jednej prevádzke, na rovnakej adrese) súčasne farmová výroba
biopotravín, množiteľského materiálu, krmív a/alebo chov včiel, platí kontrolovaný subjekt ročnú sadzbu za
inšpekciu a certifikáciu len podľa výmery pozemkov
3) Výrobca, ktorý je registrovaný súčasne ako obchodník/e-shop (osoba uvádzajúca biopotraviny a bioprodukty
do obehu), dovozca z tretích krajín (z krajín mimo EÚ) a vykonáva tieto činnosti na jednom mieste (v jednej
prevádzke, na rovnakej adrese) platí ročnú sadzbu za inšpekciu a certifikáciu iba raz. (súčet BIO obratu
obchodníka, e-shopu a výrobcu)
4) Do výšky "ročného obratu" sa započítava len príjem alebo výnos BIO produkcie
5) Expresný poplatok za skrátenie zákonnej lehoty 30tich dní je možné uplatniť len na: vydanie Potvrdenia o
kontrole, rozhodnutie o certifikácii, na základe žiadosti klienta
2)

Príplatok za kontrolu a certifikáciu podľa BIO SUISSE:
260 €
Kontrola podľa Štandardu pre výrobcu prírodnej kozmetiky a biokozmetiky celkom:
200 €
skutočné náklady
Cena za rozbor povinných vzoriek dovozu, z vymenovaných tretích krajín
Lektorská činnosť, cena /hodinu semináre, školenia:
35 €
Ročná sadzba za Licenčnú zmluvu - užívanie ochrannej známky "Biokont" celkom:
45 €
Cena za 1 km jazdy pri použití vozidla Biokontu počas kontroly:
0,45 €
***
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IČO:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Medzinárodný kód:

www.biokont.cz
info@biokont.cz
CZ-BIO-003

www.biokont.sk
info@biokont.sk
SK-BIO-003

Telefón / fax: +420 541 212 308;
Mobil:
+420 606 605 728;
Strana 1 z 1

