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vydává 

 

CERTIFIKÁT 

 
 

NA VÝROBKY VHODNÉ PRO POUŽITÍ V  EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
 

Číslo certifikátu 027252 
pro podnik 

VÁPENKA  VITOUL s.r.o.   
se sídlem Mladeč č.p. 132, Mladeč, 783 21 

Název provozní jednotky: VÁPENKA VITOUL s.r.o., číslo subjektu: 02179 

Na základě inspekce provedené dne 15.01.2019 a Zprávy o hodnocení ze dne 5.2.2019 bylo zjištěno a ověřeno, že 
podnik splňuje požadavky přílohy č. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje pro použití v EZ" a licenční smlouvy k ochranné 
známce OKO s textem "KEZ doporučuje pro EZ“. Složení výrobků vhodných pro použití v ekologickém zemědělství 
odpovídá požadavkům nařízení Rady (ES) č. 834/2007 v návaznosti na nařízení Komise (ES) č. 889/2008, v platných 
zněních. 
 
KEZ o.p.s. potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněn při označování výrobků vhodných pro použití v EZ 
uvedených v příloze tohoto certifikátu používat ochrannou známku OKO s textem „KEZ doporučuje pro EZ“. 

 
Tento certifikát platí od 5.2.2019 do 5.5.2020 

 

 

 

 

V Chrudimi dne 5.2.2019 Ing. Kamil Pecka 

 vedoucí certifikačního orgánu 

  
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

Poučení: Dnem vydání tohoto certifikátu končí platnost všech certifikátů a příloh dříve vydaných. Dále pozbývá platnost 

nahrazením dalším certifikátem (např. při opakované certifikaci nebo jejím rozšíření), při ukončení smlouvy o kontrole některou ze 
smluvních stran, při zjištění porušení požadavků přílohy č. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje pro použití v EZ" a licenční smlouvy 
vedoucích k odepření certifikátu. Po skončení platnosti certifikátu je nutné ho nahradit novým certifikátem, vystaveným KEZ o.p.s. 
na základě nepřerušeného inspekčního a certifikačního procesu. 
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Seznam výrobků včetně skupin certifikovaných podle žádosti ze dne: 15.1.2019 

Skupina 
(CZ-CPA) 

Název (označení) 

10.91.10 Uhličitan Vápenatý - krmná surovina 

20.15.80 Vápenec jemně mletý, druh B vápenaté hnojivo 

20.15.80 Vápenec mletý - tříděný, vápenaté hnojivo 
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