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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 

            002757 

2.  ☒  Hospodářský subjekt 

 ☐  Skupina hospodářských subjektů - viz bod 9 
 

3. Název a adresa hospodářského 

subjektu nebo skupiny 

hospodářských subjektů: 

  

     Megafyt Pharma s.r.o. 

     U elektrárny  516, Vrané nad 

Vltavou, 252 46 

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 

13.12.2022    

Chrudim 

Jméno a podpis jménem vydávajícího 
příslušného orgánu, případně 

kontrolního orgánu nebo kontrolního 

subjektu:  

      Ing. Kamil Pecka 

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

8. Certifikát platný 

                                od:    13.12.2022 

                                do:    13.03.2024 

  

  



Stránka 3 z 5 

 

 

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 
 

Ayurvedischer Bio Gewürz - und Kraütertee Glück z ekologického zemědělství 

Ayurvedischer Bio Kräuter - und Gewürztee 

Aufbruch 

z ekologického zemědělství 

Ayurvedischer Bio Kräuter - und Gewürztee Balance z ekologického zemědělství 

Ayurvedischer Bio Kräuter - und Gewürztee Freude z ekologického zemědělství 

Ayurvedischer Bio Kräuter - und Gewürztee Klarheit z ekologického zemědělství 

Ayurvedischer Bio Kräuter - und Gewürztee Ruhe z ekologického zemědělství 

BYLINNÝ ČAJ BIO PRO KAŽDODENNÍ PITÍ z ekologického zemědělství 

Dětský čaj BIO broskev a citrón z ekologického zemědělství 

Dětský čaj Bio lesní plody z ekologického zemědělství 

DĚTSKÝ OVOCNÝ ČAJ BIO JABLKO S 

INULINEM 

z ekologického zemědělství 

Kings Crown Kräutertee Tulsi z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO FT - GEWT FRAUENJUWEL z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO FT HIBISKUS-LEMON z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GEWT 3 INGWER z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GEWT GLÜCKSBOTE z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GEWT HALS HARMONIE z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GEWT CHAI CLAS z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GEWT KURKUMA KAKAO CHAI z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GEWT KURKUMA ZAUBER z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GT JASMIN z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO GT MATCHA z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO KT ABENDSTILLE z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO KT BERGKRÄUTER z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO KT KRÄUTERLIEBLING (SALBEI) z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO KT ZITRONE-INGWER & MANUKA z ekologického zemědělství 

KINGSC BIO WT PAI MU TAN z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Albahaca y Canela / Manjericano e 

Canela 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Bio Bonheur du Soir z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Bio Gewürz-und Kräuterteemischung 

Ayurvedischer Tee Mein Tag 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Bio Joy z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Bio Kräuter-und Gewürzteemischung z ekologického zemědělství 
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Ayurvedischer Tee Freude 

Lord Nelson Bio Kräutertee Ayurvedischer Tee Pure 

Ruhe 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Bio Kräutertee mit 54 % Grüner Tee 

Ayurvedischer Tee "Energie" 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Bio My Day z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Jengibre, Rooibos e Hinojo / Gengibre, 

Rooibos e Fruncho 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Manzanilla y Valeriana / Chamomilla e 

Valeriana 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Moment Câlin z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Organic Green Morning z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Organic Sleep Well z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Plaisir de la Journee z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Té verde, Hierba de limón y Guaraná / 

Chá verde, Erva-príncipe e Guaraná 

z ekologického zemědělství 

Lord Nelson Volupté du Matin z ekologického zemědělství 

MIX dětských čajových směsí BIO z ekologického zemědělství 

Superkräuter Bio- Kräutertee Melisse & Baldrian z ekologického zemědělství 

Superkräuter Bio-Gewürz-und Kräutertee Blaue 

Malve & Moringa 

z ekologického zemědělství 

Superkräuter Bio-Gewürz-und Kräutertee Ingwer & 

Kurkuma 

z ekologického zemědělství 

Superkräuter Bio-Kräutertee Fenchel & Tulsi z ekologického zemědělství 

Superkräuter Bio-Kräutertee Kräuter & griechischer 

Bergtee 

z ekologického zemědělství 

Superkräuter Bio-Kräutertee Salbei & 

Orangenschalen 

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 
 

  

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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