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Certifikační orgán KEZ
vydává

CTRŤTflxÁŤ
NA VÝROBKY VHODNÉ PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Číslo certifik átu 027 354
pro podnik

K+S Czech Republic a,s.
se sídlem Novodvorská 1062112, Lhotka, Praha 4, 142 00

Název provozníjednotky: K+S Czech Republic a.s., výrobnizávod Solné mlýny, číslo subjektu: 01707

Na základě inspekce provedené dne 31.01.2019 aZprávy o hodnocení ze dne 1.3.2019 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) é.83412007 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 1.3.2019 do 1 .6.2020

V Chrudimi dne 1.3,20,19 lng, Kamil Pecka
vedoucí certifikačního orgánu

PODEPSANO ELEKTRONlCKY

Poučení: Dnem vydání tohoto ceňifikátu koněí platnost všech certífikátů 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 ě. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje pro použití v ÉZ" a licenění smlouvy
vedoucích k odepření certifikátu. Po skončení platnosti certifikátu je nutné ho nahradit novým certifikátem, vystaveným KEZ o.p.s.
na základě nepřerušeného inspekěního a certifikačního procesu.
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KEZ o.p.s.
Certifikačni orgán KEZ
Poděbradova 909 537 01 Chrudim

Příloha k certifikátu číslo 027354
Podnik: K+S Czech Republic a.s,
Provozní jednotka; K+S Czech Republic a.s., výrobní závod Solné mlýny
lČ 45192405

Seznam výrobků včetně skupin certifikovaných podle žádosti ze dne: 31.1.2019

10.91 .10 Krmná surovina - Chlorid sodný (esco Krmná sůl)
10.91.10 Krmná surovina - Chlorid sodný (Krmná kamenná sůl, Krmná vakuová sůl)
,t0.91 .10 Krmná surovina - Chlorid sodný (Liz N, SOLSEL NATURAL)
10.91.10 N/inerálníkrmivo - LlZ EXTRA B
,10.91 .10 ]t/inerální krmivo - LlZ lt/g sůl
10.91.10 Minerální krmivo - LlZ Mg Super
10.91.10 lt/inerální krmivo - LlZ M|KRO Selen Plus
10.91.10 N/inerální krmivo - LlZ MlKRO Zn
10.91.10 N/inerálníkrmivo - LlZ minerální BULLiz
10,91 .10 ]t/inerální krmivo - LlZ P N/lg

10.9í .'t0 lt/inerální krmivo - Multi-horse salt
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10.91.10 lt/inerální krmivo - SOLSEL EXTRA

10.91.10 t\iinerálníkrmivo - SOLSEL UNIVERSAL bez mědi


