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1. Úvod
Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (dále jen „NR č. 834/2007“) a
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.
834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o
ekologickou produkci, označování a kontrolu (dále jen „NK č. 889/2008“) převzalo od roku
2010 Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako příslušný orgán podle článku 2 písm. n)
NR č. 834/2007. Pouze u výjimek na použití konvenčního osiva a sadbových brambor podle
článku 45 NK č. 889/2008 byla tato pravomoc svěřena Ústřednímu kontrolnímu a
zkušebnímu ústavu zemědělskému, odboru osiv a sadby.

Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství uděluje tyto
výjimky:
1. Vazné ustájení skotu
2. Podmínky ustájení a intenzita chovu
3. Vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích
4. Zásahy na zvířatech
a) Odrohování nebo tlumení růstu rohů skotu
b) Odrohování nebo tlumení růstu rohů koz
c) Kupírování ocásků u ovcí
d) Kupírování ocásků a ořezávání zubů selatům, krácení zobáků drůbeži
5. Katastrofické události
6. Přivedení konvenčních zvířat
7. Souběžná produkce
8. Použití syntetických vitaminů A, D, E pro přežvýkavce
9. Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického
zemědělství

Aby bylo možné přizpůsobit normy a požadavky ekologické produkce místním podnebným
nebo zeměpisným podmínkám, zvláštním chovatelským postupům a stupni rozvoje
ekologických podniků, může MZe v odůvodněných případech umožnit uplatňování
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výjimečných pravidel, ale pouze v mezích zvláštních podmínek stanovených právními
předpisy Společenství. Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené a lze je
poskytnout pouze, jsou-li nezbytné a v případech, které uvádí článek 22 nařízení Rady (ES)
č. 834/2007.

Na udělení výjimky z pravidel produkce ekologického zemědělství není právní nárok. Výjimky
jsou udělovány formou rozhodnutí ve správním řízení, které podléhá zákonu č. 500/2004
Sb., správní řád. Většina žádostí o udělení výjimky je, na základě novely zákona č. 634/2000
Sb., o správních poplatcích, od 1.1.2012 zpoplatněna částkou 1 000 Kč. Od zpoplatnění je
osvobozena žádost o výjimku na použití neekologického osiva a sadby brambor a žádost o
výjimku v případě katastrofických událostí.

2. Přehled udělovaných výjimek
2.1 Vazné ustájení skotu
Cíl: Po přechodné období do 31. 12. 2013 umožnit vazné ustájení skotu v budovách
postavených před 24. 8. 2000 farmám, které dosud neprovedly rekonstrukci stáje na volné
ustájení.

Právní předpis: Článek 95 odstavec 1 (NK č. 889/2008)
Po přechodné období do 31. prosince 2010 může být skot v budovách postavených před 24.
srpnem 2000 přivazován, pokud je zajištěn pravidelný pohyb a chov je v souladu s požadavky
dobrých životních podmínek pro zvířata, včetně zajištění pohodlné podestýlky a
individuálního zacházení, a pokud toto opatření povolil příslušný orgán. Příslušný orgán může
na žádost jednotlivých hospodářských subjektů nadále povolovat použití tohoto opatření na
omezené období, které skončí před 31. prosincem 2013, pod dodatečnou podmínkou, že se
kontrolní návštěvy uvedené v čl. 65 odst. 1 uskutečňují alespoň dvakrát za rok.

Poznámka:
Podáním žádosti o výjimku se žadatel zavazuje, že zvířatům bude zajištěna každodenní
pastva v průběhu celého letního období a výběhy minimálně 2 x týdně, pokud pastva není
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možná (v zimním období) a pokud to povětrnostní podmínky dovolí a dále musí být zvířatům
zajištěno dostatečné množství vhodné a pohodlné podestýlky ze slámy nebo jiného
vhodného přírodního materiálu a individuální zacházení.

Výjimky nebudou udělovány ekologickým podnikatelům, kteří vstoupili do systému
ekologického zemědělství po termínu počátku platnosti tohoto metodického pokynu.

V případě udělení výjimky budou u žadatele prováděny kontrolní návštěvy alespoň dvakrát
za rok, a to po dobu platnosti udělené výjimky.

Náležitosti žádosti:
a) doklady, kterými bude prokázáno, že stáj byla postavena před 24. 8. 2000 (např.
kolaudační rozhodnutí, kupní nebo nájemní smlouva, čestné prohlášení, fotodokumentace,
výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad prokazující stáří objektu);
b) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
c) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe nejdéle do 31.12.2013.

2.2 Podmínky ustájení a intenzita chovu
Cíl: Na přechodné období do 31. 12. 2013 umožnit farmám, které dosud neprovedly
rekonstrukci stáje na požadované podmínky pro ustájení a intenzitu ekologického chovu
chovat zvířata zařazená do ekologického zemědělství v budovách postavených před 24. 8.
1999.

Právní předpis: Článek 95 odstavec 2 (NK č. 889/2008)
Příslušný orgán může na přechodné období do 31. prosince 2010 povolit výjimky týkající se
podmínek ustájení a intenzity chovu udělené zemědělským podnikům s živočišnou produkcí
na základě odchylky stanovené v části B bodě 8.5.1 přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91.
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Hospodářské subjekty, které toto prodloužení využijí, předloží kontrolnímu orgánu nebo
subjektu plán s popisem opatření, která mají zajistit splnění pravidel ekologické produkce do
konce přechodného období. Příslušný orgán může na žádost jednotlivých hospodářských
subjektů nadále povolovat použití tohoto opatření na omezené období, které skončí před 31.
prosincem 2013, pod dodatečnou podmínkou, že se kontrolní návštěvy uvedené v čl. 65 odst.
1 uskutečňují alespoň dvakrát za rok.

Část B bod 8.5.1 přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91
Na základě odchylky od požadavků obsažených v bodech 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3, a 8.4.5 a od
hustoty zvířat stanovené v příloze VII. mohou příslušné úřady členských států povolit odchylky
od požadavků obsažených v těchto odstavcích a v příloze VIII po přechodnou dobu, která
skončí 31. prosince 2010. Tato výjimka se může použít pouze u stájí postavených do 24. srpna
1999, a pokud tyto stáje jsou v souladu s vnitrostátními předpisy o chovu v ekologickém
zemědělství platnými před tímto termínem nebo pokud tomu tak není, tak se
soukromoprávními normami schválenými nebo uznanými členskými státy.

Bod 8.3.1
S výhradou ustanovení bodu 5.3 musí mít všichni savci přístup na pastvinu, venkovní oblast
volného pohybu nebo venkovní výběh, který může být částečně zastřešen, a musí mít přístup
do těchto míst, pokud to jejich fyziologický stav, povětrnostní podmínky a stav půdy dovolují,
s výjimkou případů, kdy to zakazují předpisy Společenství nebo členských států ohledně
specifických veterinárních otázek. Býložravci musí mít přístup na pastvinu, kdykoliv to
podmínky umožňují.

Bod 8.4.2
V zájmu zajištění dobrých životních podmínek nebo vyhovění hygienickým podmínkám musí
mít vodní ptactvo přístup k tekoucí vodě, rybníku nebo jezeru vždy, kdy to povětrnostní
podmínky dovolují.

Bod 8.4.3
Budovy pro všechnu drůbež musí splňovat následující minimální podmínky:
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— nejméně třetina plochy musí být pevná, nesmí tedy sestávat z roštových nebo mřížových
konstrukcí, a musí být pokryta stelivem, jako je např. sláma, dřevěné hobliny, písek nebo
rašelina,
— v drůbežárně pro nosnice musí dostatečně velká část podlahové plochy přístupná slepicím
sloužit jako sběrné místo pro trus,
— budovy musí být vybaveny hřady, jejichž počet a rozměry jsou uzpůsobeny velikosti
skupiny a rozměrům ptáků podle ustanovení přílohy VIII,
— musí být vybaveny vstupními a výstupními otvory odpovídajících rozměrů o celkové délce
nejméně 4 m na 100 m2 plochy budovy pro ptáky,
— v jedné drůbežárně nesmí být ustájeno více než
4 800 kuřat,
3 000 nosnic,
5 200 perliček,
4 000 kachen pižmových či pekingských nebo 3 200 samců těchto
druhů nebo jiných kachen,
2 500 kapounů, hus nebo krůt,
— celková užitná plocha drůbežáren pro drůbež na maso je nejvýše 1 600 m2 v rámci jedné
výrobní jednotky.

Bod 8.4.5
Drůbež musí mít přístup do venkovního výběhu, kdykoliv to povětrnostní podmínky umožňují
a (vždy, kdy je to možné) nejméně po dobu odpovídající třetině jejího života. Tyto venkovní
výběhy musí být převážně pokryty vegetací, musí být vybaveny ochrannými zařízeními a musí
umožnit drůbeži snadný přístup k žlabům s vodou a krmivem v dostatečném množství.

Příloha VIII – viz nařízení Rady (EHS) č. 2092/91

Poznámka:
O tuto výjimku může subjekt požádat, pokud nesplňuje následující podmínky ustájení a
intenzity chovu:
savcům není zajištěn přístup na pastvinu, venkovní oblast volného pohybu nebo
venkovní výběh (8.3.1.);
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vodní ptactvo nemá přístup k tekoucí vodě, rybníku nebo jezeru (8.4.2.);
drůbež nemá zajištěné venkovní výběhy (8.4.5.);
minimální vnitřní a venkovní plocha ustájení nesplňuje požadavky přílohy VIII nařízení
(EHS) č. 2092/91.

Výjimky nebudou udělovány v těchto případech:
pokud drůbeži nejsou zajištěny podmínky ustájení a intenzity chovu (8.4.3.);
ekologickým podnikatelům, kteří vstoupili do systému ekologického zemědělství po
termínu počátku platnosti tohoto metodického pokynu.

V případě udělení výjimky budou u žadatele prováděny kontrolní návštěvy alespoň dvakrát
za rok, a to po dobu planosti udělené výjimky.

Náležitosti žádosti:
a) doklady, kterými bude prokázáno, že stáj byla postavena před 24. 8. 1999 (např.
kolaudační

rozhodnutí,

kupní

nebo

nájemní

smlouvu,

čestné

prohlášení,

fotodokumentaci, výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad prokazující stáří
objektu);
b) časový plán s popisem opatření, která zajistí splnění pravidel ekologické produkce do
konce roku 2013;
c) registrační číslo/a hospodářství, na které/á je výjimka požadována;
d) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe nejdéle do 31.12.2013.
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2.3 Vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích1
Cíl: Umožnit malým zemědělským podnikům s chovem skotu zapojit se do systému
ekologického zemědělství.

Právní předpis: Článek 39 (NK č. 889/2008)
Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007,
mohou příslušné orgány povolit vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích,
pokud není možné ho chovat ve skupinách, které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám,
a to za podmínky, že má podle čl. 14 odst. 2 během období pastvy přístup na pastviny a
alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná.

Poznámka:
Pokud ekologický zemědělec splňuje definici malého zemědělského podniku a zároveň také
provozuje stáj postavenou před 24. srpnem 2000, je na jeho uvážení, jestli požádá o výjimku
na vazné ustájení zvířat podle článku 95 odstavec 1 nebo článku 39 NK č. 889/2008.Podáním
žádosti o výjimku se žadatel zavazuje, že zvířatům bude zajištěna pastva v průběhu celého
letního období a výběhy minimálně 2 x týdně, pokud pastva není možná (v zimním období) a
pokud to povětrnostní podmínky dovolí a dále musí být zvířatům zajištěno dostatečné
množství vhodné a pohodlné podestýlky ze slámy nebo jiného vhodného přírodního
materiálu a individuální zacházení.

Náležitosti žádosti:
a) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
b) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe nejdéle na 5 let.

1

Malý zemědělský podnik = nechová více než 20 ks dojnic nebo krav bez tržní produkce
mléka a zároveň ne více než 50 ks všech kategorií skotu.
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2.4 Zásahy na zvířatech
Cíl: Postupně minimalizovat zásahy na zvířatech

Právní předpis: Článek 18 odst. 1 (NK č. 889/2008)
V ekologickém zemědělství se pravidelně neprovádějí operace, jako je připevňování
gumových kroužků na ocasy ovcí, krácení ocasů, ořezávání zubů a zobáku nebo odnímání
rohů. Nicméně některé z těchto operací mohou být v jednotlivých případech povoleny
příslušným orgánem z důvodů bezpečnosti, nebo pokud mají za cíl zlepšit zdraví, životní
podmínky či hygienu zvířat. Utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestézie
a/nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze
v nejvhodnějším věku zvířat.

2.4.1 Odrohování nebo tlumení růstu rohů
Cíl: Postupně minimalizovat odrohování dospělých zvířat a velkých skupin zvířat

Odrohování je velmi bolestivý zákrok, který se neshoduje s principy ekologického
zemědělství, ale v jednotlivých, nezbytných a odůvodněných případech, a to pouze u
jednotlivých zvířat, je možné ho provést. Problémy spojené s chovem zvířat s rohy by měly
být vždy přednostně řešeny organizačními opatřeními a vhodnou technologií chovu.

Při vyřizování žádosti o výjimky na odrohování a tlumení růstu rohů budou individuálně
posuzována následující kritéria:

2.4.1.1 Skot
U žádosti na odrohování nebo tlumení růstu rohů u skotu se rozlišují tyto věkové kategorie,
kterým může být výjimka udělena:

Telata
a) telata, která v době zákroku nejsou starší než 4 týdny2; a nebo

2

Nejvhodnější věk zvířat pro provedení zákroku byl stanoven do 4 týdnů a vychází ze zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání.
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b) telata masných plemen při pastevním odchovu, která v době zákroku nejsou starší
než 12 týdnů.

Dospělý skot
Dospělým skotem se rozumí jedinci starších 4 týdnů (resp. 12 týdnů u masných plemen
v pastevním odchovu) v případě, že se jedná o:
a) plemenného býka po zařazení do plemenitby v chovu, pokud je většina stáda
odrohovaná nebo geneticky bezrohá; a/nebo
b) zvíře, jehož rohy ohrožují zdraví zvířete samotného, např. když roh roste
deformovaný a zarůstá do těla zvířete apod.; a/nebo
c) konkrétní zvíře, které svou agresivitou prokazatelně ohrožuje ošetřovatele nebo
ostatní zvířata;
d) chovné jalovice a krávy při dokončení přechodu stáda na bezrohé stádo (pouze
jednorázově);
e) ostatní nezbytné případy.

Výjimky pro odrohování skotu nebudou udělovány:
pro zvířata starší 4 týdnů, resp. 12 týdnů, pokud je chovatel nakoupil z důvodu
rozšíření stáda;
pro skot určený na výkrm;
pro velké skupiny dospělého skotu;
při opakované žádosti na odrohování zvířat starších 4 týdnů, resp. 12 týdnů v případě
přechodu na bezrohé stádo.

Platnost výjimky na odrohování skotu:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka na odrohování nebo tlumení růstu rohů telat do
stáří 4 týdnů uděluje s platností ode dne doručení žádosti na MZe nejdéle na 5 let. Výjimka
na odrohování nebo tlumení růstu rohů telat masných plemen při pastevním odchovu do
stáří 12 týdnů se uděluje s platností ode dne doručení žádosti na MZe nejdéle na 1 rok. U
dospělých zvířat půjde o individuální posouzení každého případu a v případě udělení bude
platnost výjimky udělena nejdéle na 1 rok ode dne doručení žádosti na MZe, a to na
individuální zvířata.
10

MP č. 5/2012

28. srpna 2012

2.4.1.2 Kozy
U žádosti na odrohování nebo tlumení růstu rohů u koz se rozlišují tyto věkové kategorie,
kterým může být výjimka udělena:

Kůzlata
a) zvířata určená k dalšímu chovu na farmě, která v době odrohování nejsou starší než 4
týdny3.

Dospělé kozy a kozlové
Dospělými kozami a kozly se rozumí jedinci starších 4 týdnů v případě, že se jedná o:
a) kozly určené k plemenitbě (je nutné přiložit potvrzení Svazu chovatelů ovcí a koz);
b) konkrétní zvíře, jehož rohy ohrožují zdraví zvířete samotného, např. když roh roste
deformovaný a zarůstá do těla zvířete apod.;
c) konkrétní zvíře, které svou agresivitou prokazatelně ohrožuje ošetřovatele nebo
ostatní zvířata;
d) chovné kozy při dokončení přechodu na bezrohé stádo (pouze jednorázově).

Výjimky nebudou povolovány:
a) pro zvířata starší 4 týdnů, pokud je chovatel nakoupil z důvodu rozšíření stáda;
b) pro velké skupiny dospělých zvířat.

Platnost výjimky na odrohování koz:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka na odrohování nebo tlumení růstu rohů kůzlat do
stáří 4 týdnů uděluje s platností ode dne doručení žádosti na MZe nejdéle na 5 let. U
dospělých zvířat půjde o individuální posouzení každého případu a v případě udělení bude
platnost výjimky udělena nejdéle na 1 rok ode dne doručení žádosti na MZe.

Poznámka k odrohování:
Součástí každé žádosti o odrohování musí být udání důvodu nezbytnosti, proč vyjmenovaný
zásah chce chovatel provádět. V případě dospělých zvířat navíc také kompletní chovatelský
3

Nejvhodnější věk zvířat pro provedení zákroku byl stanoven do 4 týdnů a vychází ze zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání
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plán, jak bude postupovat, aby v budoucnu nemusel provádět odrohování dospělých zvířat.
Zákrok u zvířat mladších 4 (12) týdnů provede kvalifikovaný personál. Zákrok u zvířat starších
4 (12) týdnů provede pouze osoba odborně způsobilá podle § 59 zákona o veterinární péči
č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a za použití vhodné anestezie. Při přechodu na
bezrohé stádo bude odrohování dospělých zvířat umožněno každé ekofarmě pouze jednou,
pro další žádosti nebude již výjimka udělena. Zákrok musí být v souladu se zákonem č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Při odrohování zvířat starších 4 týdnů, resp. 12 týdnů je nutné doložit počet zvířat, kategorii,
datum narození a čísla ušních známek (čísla ušních známek je zároveň nutné zaslat
elektronicky na e-mail: ekologickezemedelstvi@mze.cz).

2.4.2 Kupírování ocásků u ovcí
Cíl: Minimalizovat kupírování jatečných jehňat a zakázat kupírování jehňat starších 8 dnů.

U žádosti na kupírování ocásků ovcí, kterým může být výjimka udělena, budou zohledňována
následující kritéria žádosti:
a) zvířata jsou určená k dalšímu chovu nebo k plemenitbě;
b) v době kupírování ocásků nejsou zvířata starší 8 dnů.

Výjimky nebudou povolovány:
a) pro zvířata chovaná k jatečným účelům;
b) pro zvířata starší 8 dní.

Poznámka:
Kupírování ocásků musí být provedeno do 8 dní stáří zvířete. Zákrok musí být v souladu se
zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání.
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Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe nejdéle na 5 let.

2.4.3 Kupírování ocásků a ořezávání zubů selat a ořezávání zobáků drůbeže
a) Kupírování ocásků selat
Výjimky se neudělují.

b) Ořezávání zubů selat
Výjimky budou udělovány pouze na obrušování zubů. Nepovoluje se ořezávání, štípání zubů.
Nejvhodnějším věkem pro zákrok je ihned po narození selat.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka na obrušování zubů uděluje s platností ode dne
doručení žádosti na MZe nejdéle na 5 let.

c) Ořezávání zobáků drůbeže
Výjimky se neudělují.

Náležitosti všech žádostí o udělení výjimky pro zásahy na zvířatech:
a) odůvodnění nezbytnosti provádět zvířatům zásahy, způsobující jim utrpení;
b) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
c) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

2.5 Katastrofické události
Cíl: Umožnit ekologickým zemědělcům překonat škody způsobené přírodními nebo jinými
katastrofickými událostmi, aniž by museli ukončit ekologické zemědělství.

Právní předpis: Článek 47 (NK č. 889/2008)
Příslušný orgán může dočasně povolit:
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a) obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov v případě
vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k
dispozici ekologicky chovaná zvířata;
b) opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti
včel způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologické
včelíny;
c) používání jiných než ekologických krmiv po omezenou dobu a v souvislosti s konkrétní
oblastí jednotlivými hospodářskými subjekty v případě ztráty na produkci pícnin, nebo jsou-li
uvalena omezení, zejména následkem výjimečných meteorologických podmínek, vzplanutí
nakažlivých chorob, kontaminace toxickými látkami nebo následkem ohně;
d) krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce v případě
dlouhotrvajících výjimečných povětrnostních podmínek nebo katastrofických událostí, které
omezují produkci nektaru a medovice;
e) použití oxidu siřičitého o maximálním obsahu stanoveném podle přílohy I B nařízení (ES) č.
606/2009, jestliže výjimečné klimatické podmínky daného roku sklizně poškodí zdravotní stav
ekologických hroznů v konkrétní zeměpisné oblasti v důsledku závažného napadení
bakteriemi nebo houbami, což nutí vinaře k získání srovnatelného konečného produktu použít
větší množství oxidu siřičitého než v předchozích letech.“

Po udělení souhlasu příslušným orgánem si jednotlivé hospodářské subjekty uchovávají
osvědčení o uplatnění výše uvedených výjimek. Členské státy informují ostatní členské státy a
Komisi o výjimkách, které udělily podle prvního pododstavce písm. c) a e).

Poznámka:
Žadatel musí v žádosti doložit přesvědčivé důkazy o rozsahu a místě katastrofy, která
postihla jeho ekologický podnik. Vhodnými doklady jsou vyjádření nebo doporučení místní
samosprávy, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Krajské veterinární správy, Státní
rostlinolékařské správy, Českého hydrometeorologického ústavu apod. Vhodné je doložit
žádost fotodokumentací a popisem rozsahu škod a specifikací celkových potřeb obnovy
hospodaření (zvířata – druhy, kategorie, kusy; krmiva – druhy, množství atd.). Žadatel také
musí uvést časový plán obnovy ekologického režimu hospodaření po katastrofě, popis
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dočasných opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat, a dobu platnosti
výjimky, o kterou žádá.

V případě katastrofických událostí velkého rozsahu, může být MZe udělena generální
výjimka pro celou zasaženou oblast (např. povodně a jiné klimatické extrémy, nebezpečné
nákazy apod.). To platí vždy pro použití oxidu siřičitého podle písm. e) čl. 47, kdy na základě
stanoviska EKOVÍN, Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s. bude vydáno
plošné povolení na zasaženou oblast. Není tedy nutné jednotlivě žádat o výjimku.

Výjimky na katastrofické události nejsou zpoplatněny.

Náležitosti žádosti:
a) specifikace katastrofické události včetně dokladu, prokazujícího rozsah, místo a typ
katastrofy;
b) předmět žádosti:
nákup konvenčních zvířat, včelstev (počet, druh, plemeno, kategorie, počet
včelstev),
nákup konvenčních krmiv, pícnin (druh a počet zvířat, kterým budou krmiva nebo
pícniny podávány, množství, druh, délka období pro jejich použití),
krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce
(počet včelstev, množství krmiva, délka období pro jejich použití);
c) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována.

Výjimky nebudou udělovány:
a) pokud se v průběhu správního řízení prokáže, že škody je možno nahradit ze zdrojů
ekologického zemědělství;
b) pokud nebude katastrofická událost dostatečně prokázána.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe na požadovanou dobu přiměřeně k rozsahu katastrofy.
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2.6 Nákup zvířat na ekologickou farmu
Na farmu registrovanou v systému ekologického hospodaření, ať už je v přechodném období
nebo je již certifikovaná (pro oba typy dále jen „ekofarma“), je možné přivést zvířata:
1. ekologická (zvířata z již certifikované ekologické farmy – bez jakéhokoliv omezení);
2. v přechodném období (zvířata z farmy v přechodném období – viz níže);
3. konvenční (zvířata z konvenční farmy – viz níže).
Prioritou je odchovávat všechna zvířata na ekofarmě, nicméně v některých případech je
možné přivést na ekofarmu zvířata z jiných podniků. Ekologický zemědělec vždy přednostně
volí ekologická zvířata, pak zvířata z přechodného období a teprve pokud neuspěje, je možné
přivést na ekofarmu pro účely plemenitby zvířata konvenční. Ekologická zvířata je možné na
ekofarmu přivést v neomezeném počtu, věku a kategoriích. Pro nákupy zvířat z farem
v přechodném období a z konvenčních farem platí následující podmínky:

2.6.1 Zvířata z konvenční farmy
2.6.1.1 Drůbež
Cíl: Umožnit ekologickým chovatelům drůbeže nákup zástavové drůbeže.

Právní předpis: Článek 42 (NK č. 889/2008)
Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007, a s
předchozím povolením příslušného orgánu,
a) lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří
nově, obnovuje se nebo se vytváří opětovně, do jednotky ekologické produkce přivést drůbež
mimo ekologický chov, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso
mladší tří dnů;
b) lze do 31. prosince 2014 přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k
produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, pokud není dostatek
ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou splněna ustanovení kapitoly 2 oddílů 3 a 4.
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Poznámka:
Na nákup konvenční drůbeže pro obnovu nebo vytvoření hejna je nutné vždy nejprve
požádat o udělení výjimky na MZe. Počet zvířat z konvenčního chovu přivedených na
ekofarmu není omezen, pouze platí podmínka věku do 3 dnů u drůbeže chované na maso a
do 31.12.2014 je možné přivést na ekofarmu kuřice určené k produkci vajec mladší 18
týdnů. Na všechna přivedená zvířata z konvenčního hospodářství a na produkty těchto zvířat
musí být dodrženo přechodného období podle článku 38 NK č. 889/2008, které je
definováno takto:
• Drůbež chovaná na maso 10 týdnů
• Drůbež určená k produkci vajec 6 týdnů

Náležitosti žádosti:
a) druh zvířat a jejich produkční (užitkový) směr (maso – vejce);
b) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
c) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe nejdéle na 5 let a u kuřic určených k produkci vajec mladších 18 týdnů se výjimka
uděluje do 31.12.2014.

2.6.1.2 Savci
Cíl: Umožnit ekologickým chovatelům v případě potřeby pružný a rychlý rozvoj chovu a
zvýšení stavu samic v základním stádě4.

Právní předpis: Článek 9 odst. 1 (NK č. 889/2008)
V souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 834/2007 lze pro účely plemenitby
zavádět do zemědělského podniku zvířata mimo ekologický chov pouze v případě, že
množství ekologicky chovaných zvířat je nedostatečné, a s výhradou podmínek stanovených v
odstavcích 2 až 5 tohoto článku.
4

Základní stádo tvoří v případě skotu samice starší 24 měsíců, v případě malých přežvýkavců samice starší 12
měsíců, v případě koní samice starší 36 měsíců a v případě prasat chovné prasnice starší 6 měsíců.
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Poznámka:
Konvenční zvířata je možné přivádět na ekofarmu pouze pro účely plemenitby, a to při
vytváření nového stáda, při obnově stáda, při rozšíření ekofarmy, při změně plemene, při
zavádění nového druhu živočišné produkce, nebo pokud se jedná o plemena zařazená do
Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro
výživu a zemědělství.

V případě nákupu konvenčních savců mohou nastat následující situace:
Utváření nového stáda – bez nutnosti žádat o výjimku
Obnova stáda: Základní procenta obnovy stáda – bez nutnosti žádat o výjimku
Zvýšení procent obnovy stáda – nutnost požádat o výjimku
Plemenní samci – bez nutnosti žádat o výjimku

2.6.1.2.1

Utváření nového stáda

Cíl: Umožnit ekologickým chovatelům pro účely plemenitby vytvoření nového stáda
z neekologických zvířat, pokud nejsou k dispozici zvířata z ekologických chovů.

Právní předpis: Článek 9 odst. 2 (NK č. 889/2008)
V případě, že se utváří nové stádo, musejí být mladí savci mimo ekologický chov chováni v
souladu s pravidly ekologické produkce ihned po odstavu. Kromě toho v den, kdy jsou zvířata
zařazena do stáda, platí tato omezení:
a) buvoli, telata a hříbata musejí být mladší šesti měsíců;
b) jehňata a kůzlata musejí být mladší 60 dnů;
c) selata musejí vážit méně než 35 kg.

Poznámka:
Utvářením nového chovného stáda se rozumí zavádění nového druhu zvířat na ekofarmu
nebo vytvoření nového stáda stejného druhu již chovaných zvířat. Na nově utvořené stádo a
na produkty těchto zvířat je nutné dodržet přechodné období podle výše uvedeného článku
38 NK č. 889/2008, které však nesmí být kratší než přechodné období celé ekofarmy a u
jednotlivých zvířat je definováno takto:
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Koňovití a skot, včetně druhů buvol domácí a bizon určených k produkci masa 12
měsíců (alespoň po dobu ¾ jejich života)
Malí přežvýkavci, prasata a zvířata chovaná na mléko 6 měsíců
Při dodržení výše uvedených podmínek, se na nákup zvířat mimo ekologický chov určených
k vytvoření nového stáda nežádá o výjimku.

2.6.1.2.2

Obnova stáda

Z důvodu obnovy stáda je možné na ekofarmu přivést dospělá zvířata určená k reprodukci
z konvenčních chovů. Jedná se o dospělé savce, a to plemenné samce i dosud nerodící
samice. Po přivedení na ekofarmu se následně chovají v souladu s pravidly ekologické
produkce. Pro všechna konvenční zvířata takto přivedená na ekofarmu a na produkty těchto
zvířat je nutné dodržet přechodné období podle článku 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008,
které však nesmí být kratší než přechodné období celé ekofarmy a u jednotlivých zvířat je
definováno takto:
Koňovití a skot, včetně druhů buvol domácí a bizon určených k produkci masa 12
měsíců (alespoň po dobu ¾ jejich života)
Malí přežvýkavci, prasata a zvířata chovaná na mléko 6 měsíců

2.6.1.2.2.1 Základní procenta obnovy stáda
Právní předpis: Článek 9 odst. 3 (NK č. 889/2008)
Dospělí savci mimo ekologický chov, a to samci i dosud nerodící samice, určení pro obnovu
stáda se následně chovají v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě toho počet samic
podléhá těmto omezením za rok:
a) samice maximálně do výše 10 % počtu dospělých koňovitých nebo skotu, včetně druhů
buvol domácí a bizon, a 20 % počtu dospělých prasat, ovcí a koz;
b) v případě jednotek s méně než deseti kusy koňovitých nebo skotu nebo s méně než pěti
kusy prasat, ovcí či koz je výše uvedená obnova omezena na maximálně jedno zvíře ročně.
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V roce 2012 bude proveden přezkum ustanovení tohoto odstavce za účelem jeho postupného
zrušení.

Poznámka:
Pokud jsou na ekofarmu přiváděna konvenční zvířata do 10 %, resp. do 20 % samic
základního stáda, nebo max. 1 zvíře u malých jednotek, nežádá se o výjimku na jejich nákup.
Výše uvedená procenta se počítají z aktuálního stavu samic v základním stádě ve stáří nad 24
měsíců u skotu, nad 12 měsíců u malých přežvýkavců, nad 6 měsíců u prasat a nad 36 měsíců
u koní. Množství zvířat, které tato procenta znamenají, je možné přivést na ekofarmu
v průběhu jednoho kalendářního roku (od 1.1. do 31.12.). To znamená, že den prvního
nákupu zvířat v kalendářním roce je zároveň dnem pro výpočet procent ze stavu samic
v základním stádě na celý rok. Podnik si musí uchovat ke kontrole podklady, které mu sloužily
k výpočtu. V případě nejasností při výpočtu % zvířat se obraťte na Ing. Kateřinu Zieglerovou,
tel. 221813080.

2.6.1.2.2.2 Zvýšení procent obnovy stáda
Právní předpis: Článek 9 odst. 4 (NK č. 889/2008
Procenta uvedená v odstavci 3 mohou být zvýšena až na 40 % na základě předchozího
povolení příslušného orgánu, a to v následujících zvláštních případech:
a) při podstatném rozšíření zemědělského podniku;
b) při změně plemene;
c) při zavádění nového druhu živočišné produkce;
d) pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení
Komise (ES) č. 1974/2006 (1) a v takovém případě musejí být zvířata těchto plemen
bezpodmínečně již rodící. (Chybný překlad z anglické verze – zvířata nemusejí být rodící,
mohou to být i např. jalovice!)

Poznámka:
Pokud chce ekologický podnikatel přivést na ekofarmu více konvenčních zvířat, než povoluje
odst. 3 článku 9 (v množství mezi 10 %, resp. 20 % a 40 % samic základního stáda), musí
požádat na MZe o udělení výjimky. Výše uvedená procenta se počítají ze stavu samic v
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základním stádě ke dni doručení žádosti na MZe. Výjimka bude udělena na maximální počet
zvířat (do výše 40 % samic v základním stádě), která lze v průběhu uvedeného kalendářního
roku nakoupit z konvenčního chovu. Opět se musí jednat pouze o dosud nerodící samice,
pouze v případě, že se jedná o plemena zařazená do Národního programu konzervace a
využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství můžou být na
ekofarmu přivedeny dosud nerodící i již rodící samice.

Zaváděním nového druhu živočišné produkce podle písm. c) článku 9 odst. 4 se rozumí např.
situace, kdy zemědělec chová mléčný skot a chce rozšířit živočišnou produkci také na masný
skot. V tomto případě může nakoupit masný skot až do výše 40 % stavu základního stáda
mléčného skotu.

Náležitosti žádosti:
a) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
b) počet aktuálně chovaných samic v základním stádě;
c) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí bude platnost výjimky vždy ode dne doručení žádosti na MZe
do 31.12. příslušného kalendářního roku.

2.6.1.2.2.3 Plemenní samci
Plemenné samce je možné přivést z konvenčního chovu na ekofarmu kdykoliv, aniž by
muselo být žádáno o výjimku.

2.6.2 Zvířata z farmy v přechodném období
Legislativa ekologického zemědělství nezná pojem „zvíře z přechodného období“, nicméně
ani neomezuje přivedení takových zvířat na ekofarmu. Musí však být dodržena následující
pravidla:
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2.6.2.1 Zvířata narozená na farmě v PO
Z farmy v přechodném období je možné bez předem udělené výjimky přivést na ekofarmu
pouze zvířata, která byla narozena na farmě již v průběhu přechodného období. Není tedy
možné přivést na ekofarmu zvířata, která byla nejdříve konvenční a pak společně s farmou
přešla do přechodného období. Zvířatům narozeným na farmě v PO bude na nové ekofarmě
ode dne přivedení zvířat na farmu stanoveno nové přechodné období podle článku 38
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které však nesmí být kratší než přechodné období celé
ekofarmy a u jednotlivých zvířat je definováno takto:
Koňovití a skot, včetně druhů buvol domácí a bizon určených k produkci masa 12
měsíců (alespoň po dobu ¾ jejich života)
Malí přežvýkavci, prasata a zvířata chovaná na mléko 6 měsíců

Zvířata narozená na farmě v přechodném období je možné přivést jak na farmu
v přechodném období, tak na již certifikovanou ekologickou farmu. Na tyto nákupy se
nežádá o výjimku. Je možné přivést zvířata v jakémkoliv množství, věku a pohlaví. Původ
nakupovaných zvířat (zda se jedná o zvířata z přechodného období narozená na farmě)
nakupující ověří z průvodního listu zvířete (datum narození) a z rozhodnutí o registrace
prodávající farmy do systému ekologického zemědělství (datum registrace), datum registrace
lze

případně

také

ověřit

v Registru

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/.

ekologických

podnikatelů

Pokud se nebude jednat o zvířata

narozená na farmě v přechodném období, bude jejich nákup na ekofarmu posuzován jako
nákup konvenčních zvířat s náležitými sankcemi.

2.6.2.2 Zvířata původně konvenční
Zvířata z farmy v přechodném období, která byla původně konvenční, a teprve vstupem
farmy do režimu ekologického zemědělství začalo zvířatům přechodné období, nebo byla
v průběhu přechodného období farmy nakoupena z konvenční farmy, jsou považována za
konvenční a je nutné dodržovat pravidla přivedení konvenčních zvířat na ekofarmu podle
článku 9 NK č. 889/2008 (odstavec 2.6.1 tohoto metodického pokynu). Pro přivedení dosud
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nerodících samic v množství mezi 10 %, resp. 20 % a 40 % je nutné si před jejich nákupem
požádat o výjimku (článek 9 odst. 4 NK č. 889/2008).

Konvenčním zvířatům bude na nové ekofarmě stanoveno přechodné období podle článku 38
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které však nesmí být kratší než přechodné období celé
ekofarmy a u jednotlivých zvířat je definováno takto:
Koňovití a skot, včetně druhů buvol domácí a bizon určených k produkci masa 12
měsíců (alespoň po dobu ¾ jejich života)
Malí přežvýkavci, prasata a zvířata chovaná na mléko 6 měsíců

Náležitosti žádosti:
a) důvod nákupu konvenčních zvířat;
b) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
c) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe do 31.12. příslušného kalendářního roku.

2.6.3 Zvířata přesahující povolený věk, množství nebo účel chovu
2.6.3.1 Koně
Dospělé konvenční koně, kteří nejsou určeni k produkci masa, případně mléka, je možné na
ekologickou farmu přivést bez nutnosti žádat o výjimku. Ode dne přivedení těchto zvířat
musí však být chována podle zásad ekologického zemědělství. Přivedení těchto zvířat je
nutné nahlásit příslušné kontrolní organizaci.

2.6.3.2 Skot, malí přežvýkavci, buvol domácí a bizon, prasata, drůbež
V ojedinělých případech, kdy ekologický zemědělec např. z důvodu rušení stáda na sousední
konvenční farmě, má možnost toto stádo dospělých zvířat převzít, je s předchozím
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souhlasem příslušné kontrolní organizace možné tak učinit. Nicméně je nutné, aby všem
zvířatům stejného druhu (nově přivedeným i již přítomným na ekofarmě) a produkčního
zaměření (např. všem dojnicím) bylo ode dne přivedení konvenčních zvířat na ekofarmu
stanoveno nové přechodné období podle článku 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které
však nesmí být kratší než přechodné období celé ekofarmy. To samé platí i pro nákup
konvenčních zvířat v množství přesahujícím 40 % stavu základního stáda, přivedení
konvenčních zvířat nad 10 % stavu základního stáda bez výjimky a pro přivedení konvenčních
zvířat, která nejsou určena k plemenitbě nebo pro obnovu stáda, nýbrž na výkrm, pro
přivedení konvenční drůbeže bez předem udělené výjimky atd. V těchto případech je
potřeba vždy neprodleně informovat příslušnou kontrolní organizaci a opakované případy
budou považovány za porušení podmínek ekologického zemědělství a za správní delikt podle
§ 33a odst. 1 písm. o) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

2.7 Souběžná živočišná produkce
Cíl: Umožnit zemědělským podnikům provádějícím výzkum nebo formální vzdělávání chov
zvířat současně v konvenčním i ekologickém režimu.

Právní předpis: Článek. 40 odst. 2 (NK č. 889/2008)
Příslušný orgán může povolit zemědělským podnikům uskutečňujícím zemědělský výzkum
nebo formální vzdělávání chov ekologicky chovaných hospodářských zvířat a chov
hospodářských zvířat mimo ekologický chov stejného živočišného druhu, pokud jsou splněny
tyto podmínky:
a) byla přijata vhodná opatření předem oznámená kontrolnímu orgánu nebo subjektu s cílem
zajistit stálé oddělení hospodářských zvířat, živočišných produktů, statkových hnojiv a krmiv z
každé jednotky;
b) producent informuje kontrolní orgán nebo subjekt předem o jakémkoli dodání nebo prodeji
hospodářských zvířat nebo živočišných produktů;
c) hospodářský subjekt ohlásí kontrolnímu orgánu nebo subjektu přesná množství
vyprodukovaná v jednotkách a všechny vlastnosti umožňující identifikaci produktů a potvrdí,
že byla provedena opatření na oddělení produktů.
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V podniku, který provádí zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání je možné chovat
zvířata stejného živočišného druhu současně v ekologickém i konvenčním režimu. Pro tuto
činnost je nutné podat na MZe žádost o udělení výjimky a splnit níže podmínky.

Výjimky mohou být udělovány:
a)

pokud žadatel doloží doklad o provádění státem schváleného a/nebo financovaného
výzkumu nebo vzdělávání (např. Smlouva s MZe, NAZV, MŠMT, Operační programy
Strukturálních fondů ES), ze kterého vyplývá potřeba provozovat ekologickou a
konvenční produkční jednotku a chovat stejné druhy hospodářských zvířat;

b)

pokud je žadatel výslovně v tomto dokladu uveden jako vykonavatel výzkumu nebo
vzdělávání, s jasně stanovenými rolemi a kompetencemi;

c) pokud žadatel již před podáním žádosti o výjimku přijal vhodná opatření a předem je
oznámil kontrolnímu subjektu s cílem zajistit stálé oddělení hospodářských zvířat,
živočišných produktů, statkových hnojiv a krmiv z každé jednotky (stanovisko
příslušného kontrolního subjektu bude součástí žádosti);

Podmínky, které musí žadatel dodržovat v průběhu platnosti udělené výjimky:
a) žadatel musí předem informovat kontrolní subjekt o jakémkoli dodání nebo prodeji
hospodářských zvířat nebo živočišných produktů;
b) žadatel musí hlásit kontrolnímu subjektu přesná množství vyprodukovaná
v jednotkách a všechny vlastnosti umožňující identifikaci produktů a potvrdí, že byla
provedena opatření na oddělení produktů.

Náležitosti žádosti:
a) číslo hospodářství, na které je výjimka požadována;
b) druh souběžně chovaných zvířat;
c) doklad o provádění státem schváleného a/nebo financovaného výzkumu nebo
vzdělávání;
d) stanovisko příslušné kontrolní organizace;
e) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.
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Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe po dobu trvání výzkumu nebo vzdělávání, maximálně však na 1 rok.

Poznámka:
Souběžnou produkci je možné po dodržení podmínek v článku 40 odst. 1 NK č. 889/2008
provozovat také v rostlinné výrobě. Na tento typ souběhu se nežádá o výjimku na MZe, ale
musí být provozován pouze v tomto zaměření:
v případě produkce víceletých pícnin, které vyžadují vegetační období alespoň tři
roky, kdy nelze snadno odlišit odrůdy;
v případě oblastí určených pro zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání
schválené příslušným orgánem (např. smlouva s MZe, NAZV, MŠMT, Operační
programy Strukturálních fondů ES, apod.);
v případě produkce osiva, vegetativního rozmnožovacího materiálu a transplantů;
v případě pastvin využívaných pouze pro pastvu.

Provozováním souběžné produkci v rostlinné výrobě v oblastech určených pro zemědělský
výzkum nebo formální vzdělávání schválené příslušným orgánem (čl. 40 odst. 1 písm. b)) se
rozumí situace, kdy ekofarma se souběhem je součástí schváleného a/nebo financovaného
výzkumu nebo vzdělávání. Jedná se např. o smlouvu s MZe, projekty NAZV, MŠMT, Operační
programy Strukturálních fondů ES atd.), ze kterých vyplývá potřeba provozovat ekologickou
a konvenční produkční jednotku a pěstovat stejné druhy rostlinných produktů. Takový
podnik musí být výslovně v tomto dokladu uveden jako vykonavatel výzkumu nebo
vzdělávání, s jasně stanovenými rolemi a kompetencemi. Plnění těchto podmínek ověřuje
příslušná kontrolní organizace.

2.8 Použití syntetických vitaminů A, D a E pro přežvýkavce
Cíl: Optimalizace zdravotního stavu a užitkovosti přežvýkavců v EZ, zejména imunity,
reprodukce a metabolismu základních prvků
Právní předpis: Příloha 6, část I.I. a) (NK č. 889/2008)
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Syntetické vitaminy A, D a E shodné s přírodními vitamíny pro přežvýkavce po předchozím
povolení příslušného orgánu členského státu na základě posouzení možnosti, že by ekologicky
chovaní přežvýkavci získali potřebná množství uvedených vitaminů v krmných dávkách.

Poznámka:
Pokud jsou vitaminy A, D a E podány veterinárním lékařem z důvodu posílení
životaschopnosti mláďat po narození a v období mléčné výživy nebo jako součást léčby,
nejsou tyto vitamíny předmětem žádosti o výjimku a je možné je ihned v případě potřeby
použít.

Náležitosti žádosti:
a) číslo/a hospodářství, na které/á je výjimka požadována;
b) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe na 5 let.

2.9 Povolení složek potravin zemědělského původu
nezískaných z ekologického zemědělství
Cíl: Podpořit výrobu biopotravin

Právní předpis: Článek 29 odst. 1 (NK č. 889/2008)
1. Pokud není složka zemědělského původu zařazena do přílohy IX tohoto nařízení 5, může být
použita pouze za těchto podmínek:
a) hospodářský subjekt poskytl příslušnému orgánu členského státu všechny potřebné důkazy
prokazující, že se daná složka neprodukuje ve Společenství v dostatečném množství v souladu
s pravidly ekologické produkce ani, že nemůže být dovážena ze třetích zemí;

5
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b) příslušný orgán členského státu přechodně povolil používání po dobu nejvýše dvanácti
měsíců poté, co si ověřil, že hospodářský subjekt navázal nezbytné kontakty s dodavateli ve
Společenství, aby se ujistil o nedostupnosti dotyčných složek v požadované jakosti;
c) nebylo přijato žádné rozhodnutí podle odstavců 3 nebo 4 6 o zrušení povolení uděleného pro
určitou složku.
Členský stát může povolení podle písmene b) prodloužit maximálně třikrát vždy o dvanáct
měsíců.

Výjimky mohou být udělovány žadatelům za těchto podmínek:
požadovaná složka se nevyskytuje v příloze IX nařízení Komise (ES) č. 889/2008;
žadatel dostatečně doložil, že se daná složka neprodukuje v EU v dostatečném
množství v souladu s pravidly ekologické produkce ani, že nemůže být dovážena ze
třetích zemí.

Náležitosti žádosti:
a) kontakty na všechny dodavatele nebo výrobce dané složky v EU a jejich potvrzení, že
složku neprodukují v souladu s pravidly ekologické produkce nebo, že ji nemají
v dostatečném množství nebo v požadované jakosti;
b) potvrzení, že daná složka nemůže být dovážena ze třetích zemí;
c) název složky a požadavky na jakost;
d) druh produktů, pro jejichž přípravu je daná složka nezbytná;
e) požadovaná množství a odůvodnění pro tato množství;
f) důvody a očekávaná doba nedostatku;
g) kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

Platnost výjimky:
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na
MZe na 1 rok.

6
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3. Postup při udělování výjimky:
1. Žadatel vyplní příslušnou žádost o udělení výjimky, včetně všech předepsaných
náležitostí.

Formuláře

na

žádosti

jsou

ke

stažení

na

adrese:

http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/
2. Podepsaná žádost včetně kolku, pokud je výjimka zpoplatněna, bude zaslána
písemnou formou na Ministerstvo zemědělství v Praze, odbor environmentální a
ekologického zemědělství.
3. Ministerstvo zemědělství posoudí žádost a v souladu s článkem 22 NR č. 834/2007 a
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád do 30 dnů od doručení žádosti rozhodne o
udělení nebo zamítnutí výjimky.
4. Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění informací ve stanoveném
termínu, pokud tak neučiní, bude řízení o udělení výjimky dle § 66 správního řádu
zastaveno.
5. Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno zpět žadateli.
6. Proti rozhodnutí má žadatel možnost se odvolat k rozkladové komisi ministra
zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád) prostřednictvím Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
7. V případě naléhavého udělení výjimky je možné zaslat naskenovanou žádost
v elektronické podobě na adresu: ekologickezemedelstvi@mze.cz a následně také
podepsaný originál zaslat v písemné formě.

Poznámka:
Pro každý druh výjimky musí být podána samostatná žádost o výjimku. Pokud je žádáno
o dvě různé výjimky podle stejného článku nařízení, např. kupírování ocásků a odrohování
(článek 18), podává se pouze jedna žádost a výjimka bude udělena jedním rozhodnutím.
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Adresa pro doručení žádosti o výjimku:
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Kontaktní osoba:
Bc. Martin Charvát
e-mail: martin.charvat@mze.cz
tel.: 221 812 743

4. Závěrečná ustanovení
1. Metodický pokyn č. 5/2012 s č.j. 151251/2012-MZE-17252 je novelou metodického
pokynu č. 5/2012 s č.j. 128864/2012-MZE-17252.
2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2012

V Praze dne 28. srpna 2012
Ing. Petr Jílek
ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství
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