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Upozornění na možnou kolizi legislativních pravidel pro ekologickou produkci a
národních dotací
Vážené kontrolní organizace,
Ministerstvo zemědělství od letošního roku spustilo v rámci národních dotací nový dotační
program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez
tržní produkce mléka. Součástí tohoto programu je i podprogram 20.D.d., v rámci nějž bude
poskytována podpora na provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní
produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. Vzhledem ke
skutečnosti, že více než polovina krav bez tržní produkce mléka v ČR je zařazena
v ekologickém zemědělství, bych vás touto cestou rád upozornil na možnou kolizi dotačních
podmínek výše uvedeného programu a legislativních pravidel ekologické produkce.
V dotačním podprogramu 20.D.d. je uvedeno, že předmětem žádosti jsou krávy chované v
systému chovu bez tržní produkce mléka, u kterých bylo prováděno ošetření prostředky proti
obtěžujícímu hmyzu v období od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Zároveň podmínky podprogramu
stanovují povinnost použít přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro
státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, které jsou uvedené na internetové adrese
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/biocidy/seznam-ddd s tím, že lze používat
pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy.
V dotačním programu 20.D., ani jeho podprogramu 20.D.d., není explicitně řešena
problematika souběhu dotačních podmínek a legislativních pravidel ekologické produkce,
proto v něm ani ekologická produkce nebo certifikace není nikde konkrétně zmíněna a není
explicitně stanoveno, zda (a případně v rámci kterých jeho podprogramů) mohou nebo
nemohou ekologičtí zemědělci žádat o podporu.
Ti tak musí, před tím, než podají žádost o dotaci, zvážit možnost plnění dotačních podmínek
ve vztahu k legislativním podmínkám, které jsou pro ně závazné.
Konkrétně ve vztahu k podprogramu 20.D.d. je v ekologickém zemědělství nutné dodržovat
zejména podmínky čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, ze kterého plyne, že k hubení
hmyzu a jiných škůdců ve vztahu k živočišné produkci lze používat přípravky z přílohy II.

Pravidla pro ekologickou produkci stojí na principu, že co není z nařízení povoleno, je
zakázáno. Použití chemických biocidů proti hmyzu, které nebudou v souladu s přílohou II
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, tak musí být posuzováno jako porušení podmínek
ekologické produkce a to i v případech, kdy podnik bude žádat o dotaci v podprogramu
20.D.d.
Uvědomuji si potenciální riziko vyplývající z chybějícího explicitního upozornění na uvedenou
kolizi přímo v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019,
a proto bych vás rád touto cestou požádal o pokud možno co nejrozsáhlejší šíření tohoto
upozornění směrem k ekologickým zemědělcům – chovatelům skotu BTPM. Ministerstvo
zemědělství na tuto kolizi explicitně upozorní v metodických výkladech k dotačnímu
programu 20.D., které jsou nyní v přípravě.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Jan Gallas
ředitel odboru
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