
                       

     

 

 
 
 
 

 
 

KEZ o.p.s., Poděbradova 909, CZ 537 01 Chrudim 
Tel: 469 622 249, email: certifikace@kez.cz, www.kez.cz, kód organizace: CZ-BIO-001 

Certifikační orgán KEZ 
 

vydává 

CERTIFIKÁT 
 

NA KRMIVA 

číslo certifikátu 033451 
pro výrobce/dodavatele ekologických krmiv 

FIDES AGRO, spol. s r.o., se sídlem Šardice č.p. 709, Šardice, 696 13. 

Název provozní jednotky: FIDES AGRO, spol. s r.o. - distribuce biokrmiv, číslo subjektu: 04727. 

Tento doklad byl vydán podle čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 na 
základě inspekce provedené dne 09.03.2021 a Zprávy o hodnocení ze dne 18.03.2021. Uvedený hospodářský subjekt 
podrobil své činnosti kontrole a splňuje požadavky stanovené uvedenými nařízeními, v platných zněních. 
 

 
Seznam produktů/výrobků včetně skupin a specifikace normy pro osvědčování jsou uvedeny na příloze k certifikátu. 
 

Tento certifikát platí od 18.03.2021 do 18.06.2022. 

  

Místo, datum rozhodnutí o certifikaci: 
Chrudim, 18.03.2021 

Ing. Kamil Pecka 

 vedoucí certifikačního orgánu 

  
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

Poučení: Dnem vydání tohoto certifikátu končí platnost všech certifikátů a příloh dříve vydaných. Tento certifikát zůstává 

majetkem KEZ o.p.s. a pozbývá platnost nahrazením dalším certifikátem, uplynutím doby, na kterou byl vystaven, ukončením smlouvy 
o inspekci a certifikaci některou ze smluvních stran, při zjištění porušení ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) 
č. 889/2008, v platných zněních vedoucích k odepření certifikátu.  
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Seznam produktů/výrobků včetně skupin osvědčených podle žádosti ze dne: 09.03.2021 

Skupina 
(CZ –CPA) 

Název (označení)  Statut 

10.91 Krmné směsi certifikovaných výrobků  BIO 

10.91 Luskoviny a produkty jejich zpracování  BIO 

10.91 Luskoviny a produkty jejich zpracování  PO  

10.91 Obiloviny a produkty jejich zpracování  BIO 

10.91 Obiloviny a produkty jejich zpracování  PO  

10.91 Olejniny a produkty jejich zpracování  BIO 

10.91 Olejniny a produkty jejich zpracování  PO  
 

Statut: BIO - produkce ekologického zemědělství 
PO  - produkce z přechodného období 

 

 
Poznámka: Výše uvedený subjekt provozuje i konvenční produkci.  
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