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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 

            000977 

2.  ☒  Hospodářský subjekt 

 ☐  Skupina hospodářských subjektů - viz bod 9 
 

3. Název a adresa hospodářského 

subjektu nebo skupiny 

hospodářských subjektů: 

  

     HEALTH LINK s.r.o. 

     Holická 1173/49a, Olomouc - 

Hodolany, 779 00 

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 

7.6.2022    

Chrudim 

Jméno a podpis jménem vydávajícího 

příslušného orgánu, případně 

kontrolního orgánu nebo kontrolního 

subjektu:  

      Ing. Kamil Pecka 

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

8. Certifikát platný 

                                od:    07.06.2022 

                                do:    07.09.2023 
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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 
 

Bio Acai - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Acerola - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Agáve inulin v prášku z ekologického zemědělství 

Bio Agáve sirup z ekologického zemědělství 

Bio Alfalfa - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Andean Breakfast z ekologického zemědělství 

Bio Ashwagandha - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Asian Breakfast z ekologického zemědělství 

Bio Avokádový olej z ekologického zemědělství 

Bio Banán & kokos & kakao smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Banana Acai Latte z ekologického zemědělství 

Bio Banana Coconut Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Banana Latte z ekologického zemědělství 

Bio Banánový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Baobab - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Beetroot Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Berry mix z ekologického zemědělství 

Bio Bohemian Breakfast z ekologického zemědělství 

Bio Borůvkový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Brusinkový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Calcirella z ekologického zemědělství 

Bio Camu Camu - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Cordyceps - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Čokoláda bílá – blok/kousky z ekologického zemědělství 

Bio Čokoláda hořká – pecky z ekologického zemědělství 

Bio Čokoládové kuličky z ekologického zemědělství 

Bio Datlový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Datlový sirup z ekologického zemědělství 

Bio Dýňová semínka z ekologického zemědělství 

Bio Dýňový olej z ekologického zemědělství 

Bio Dýňový protein z ekologického zemědělství 

Bio Energy mix z ekologického zemědělství 

Bio Erythritol z ekologického zemědělství 

Bio Goji berry z ekologického zemědělství 

Bio GojiVital z ekologického zemědělství 
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Bio Goldenberry z ekologického zemědělství 

Bio Graviola - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Green Detox Drink z ekologického zemědělství 

Bio Green Detox mix z ekologického zemědělství 

Bio Green Detox Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio GREEN kvarteto + kurkuma z ekologického zemědělství 

Bio Guarana - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Hrachový protein z ekologického zemědělství 

Bio Hrušky sušené - kostky z ekologického zemědělství 

Bio Chaga - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Chia semínka z ekologického zemědělství 

Bio Chlorella - prášek a tablety z ekologického zemědělství 

Bio Javorový sirup z ekologického zemědělství 

Bio Kakaová hmota z ekologického zemědělství 

Bio Kakaové drcené boby slazené panelou z ekologického zemědělství 

Bio Kakaové máslo z ekologického zemědělství 

Bio Kakaový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Kapusta sušená - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Kešu ořechy z ekologického zemědělství 

Bio Kokosová mouka z ekologického zemědělství 

Bio Kokosové mléko sušené z ekologického zemědělství 

Bio Kokosový cukr z ekologického zemědělství 

Bio Kokosový olej z ekologického zemědělství 

Bio Kokosový olej - MCT (Medium Chain 

Triglycerides) 

z ekologického zemědělství 

Bio Kokosový olej extra panenský z ekologického zemědělství 

Bio Kokosový olej raw panenský z ekologického zemědělství 

Bio Konopná semínka z ekologického zemědělství 

Bio Konopný olej z ekologického zemědělství 

Bio Konopný prášek s vysokým obsahem proteinu z ekologického zemědělství 

Bio Konopný proteinový nápoj - kakao z ekologického zemědělství 

Bio Konopný proteinový nápoj - vanilka z ekologického zemědělství 

Bio Kurkuma z ekologického zemědělství 

Bio Len hnědý z ekologického zemědělství 

Bio Lískové ořechy z ekologického zemědělství 

Bio Lněná mouka (lněný protein) z ekologického zemědělství 

Bio Lněný olej z ekologického zemědělství 

Bio Lucuma - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Maca - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Mandle z ekologického zemědělství 

Bio Mandle loupané z ekologického zemědělství 

Bio Mandlová mouka z ekologického zemědělství 

Bio Mango Latte z ekologického zemědělství 

Bio Matcha z ekologického zemědělství 

Bio Matcha Latte z ekologického zemědělství 

Bio Matcha Tea Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Melasa třtinová z ekologického zemědělství 

Bio Meruňková jádra sladká z ekologického zemědělství 
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Bio Mladá pohanka - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Mladá pšenice - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Mladý ječmen - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Moringa - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Moruše bílá z ekologického zemědělství 

Bio Moruše černá prášek z ekologického zemědělství 

Bio Moruše drcená z ekologického zemědělství 

Bio Mulberry Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Omega 3-6-9 mix z ekologického zemědělství 

Bio Ovesné vločky z ekologického zemědělství 

Bio Panela z ekologického zemědělství 

Bio Pohankové vločky z ekologického zemědělství 

Bio Prášek z červené řepy z ekologického zemědělství 

Bio Protein mix – cacao z ekologického zemědělství 

Bio Protein mix – vanilla z ekologického zemědělství 

Bio Protein porridge banana z ekologického zemědělství 

Bio Protein porridge chocolate z ekologického zemědělství 

Bio Protein porridge raspberry z ekologického zemědělství 

Bio Pupalkový olej z ekologického zemědělství 

Bio Quinoa - semínka z ekologického zemědělství 

Bio Quinoa - vločky z ekologického zemědělství 

Bio Raw Kakaový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Raw nepražené drcené kakaové boby z ekologického zemědělství 

Bio Raw nepražené kakaové boby z ekologického zemědělství 

Bio Red Berry Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Reishi - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Rozinky z ekologického zemědělství 

Bio rýže (Basmati dlouhozrnná loupaná, dlouhozrnná 

loupaná, Jasmínová dlouhozrnná loupaná) 

z ekologického zemědělství 

Bio Rýžový protein z ekologického zemědělství 

Bio Rýžový sirup z ekologického zemědělství 

Bio Sacha inchi olej z ekologického zemědělství 

Bio Scandinavian Breakfast z ekologického zemědělství 

Bio Sezamový olej z ekologického zemědělství 

Bio Shiitake - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Skořice mletá z ekologického zemědělství 

Bio Slunečnicová semínka z ekologického zemědělství 

Bio Slunečnicový lecitin - tekutý z ekologického zemědělství 

Bio Sójový lecitin - prášek z ekologického zemědělství 

Bio SpiruFit z ekologického zemědělství 

Bio Spirulina - prášek z ekologického zemědělství 

Bio Spirulina - tablety z ekologického zemědělství 

Bio Šípkový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Tapiokový škrob z ekologického zemědělství 

Bio Vanilkové lusky z ekologického zemědělství 

Bio Vanilkový extrakt z ekologického zemědělství 

Bio Vanilkový prášek z ekologického zemědělství 

Bio Včelí pyl z ekologického zemědělství 
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Bio Veggie Protein Drink 70 z ekologického zemědělství 

Bio Veggie Protein mix z ekologického zemědělství 

Bio Veggie Protein Smoothie z ekologického zemědělství 

Bio Zázvor mletý z ekologického zemědělství 

Bio Zeleninová snídaňová kaše z ekologického zemědělství 

Bioprotein 70% GreenPro Natural z ekologického zemědělství 

Bioprotein 70% GreenPro Vanilka z ekologického zemědělství 

Biosmoothie Detox GreenPro z ekologického zemědělství 

Kakao, čokolády, cukrovinky z ekologického zemědělství 

Koření z ekologického zemědělství 

Mlýnské výrobky z ekologického zemědělství 

Organic Acai Banana Smoothie z ekologického zemědělství 

Organic Balance Blend z ekologického zemědělství 

Organic Beetroot Latte z ekologického zemědělství 

Organic Happiness Blend z ekologického zemědělství 

Organic Relaxation Blend z ekologického zemědělství 

Organic Strength Blend z ekologického zemědělství 

Organic Turmeric Latte z ekologického zemědělství 

Organic Veggie Protein Drink Banana z ekologického zemědělství 

Organic Veggie Protein Drink Chocolate z ekologického zemědělství 

Organic Veggie Protein Drink Vanilla z ekologického zemědělství 

Rostlinné oleje z ekologického zemědělství 

Rýže z ekologického zemědělství 

Sirupy z ekologického zemědělství 

Superpotraviny z ekologického zemědělství 

Škrobárenské výrobky z ekologického zemědělství 

Těstoviny z ekologického zemědělství 

Zpracované ovoce, ořechy a zelenina 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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