Ministerstvo zemědělství
Ohlášení změny činnosti osoby
podnikající v ekologickém zemědělství
(zasílá se na adresu příslušné kontrolní organizace)
Přidání nové povahy činnosti v ekologickém zemědělství1)
Ekologický podnikatel (zemědělec)11)
Výrobce biopotravin
Osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu (obchodník, dovozce, vývozce)
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv
Výrobce nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu
Ekologický chovatel včel
Jiná povaha činnosti (např. ekol. pěstitel hub, ekol. chovatel ryb, ekol. sběrač volně rostoucích rostlin) - uveďte:

Ukončení původní povahy činnosti v ekologickém zemědělství1)
Ekologický podnikatel (zemědělec)
Výrobce biopotravin
Osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu (obchodník, dovozce, vývozce)
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv
Výrobce nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu
Ekologický chovatel včel
Jiná povaha činnosti (např. ekol. pěstitel hub, ekol. chovatel ryb, ekol. sběrač volně rostoucích rostlin) - uveďte:

1. Údaje o subjektu
1.Obchodní firma vč. právní formy/Název

2.Identifikační číslo

4.Příjmení

5.Jméno/a

3.FO

6.Rodné číslo/Datum narození

7.Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice

8.Číslo popisné

9.Číslo orientační

11.Část obce, městská část

12.PSČ

13.Příslušná Agentura pro zemědělství a venkov3)

2. Údaje o provozní jednotce

PO2)

10.Obec

(vyplňuje pouze subjekt, který přidává novou činnost)

14.Název (označení) provozní jednotky

15.Adresa - Ulice

18.Obec

19.PSČ

21.Registrační číslo hospodářství3)

22.Parcelní číslo dle KN, název/kód KÚ vodní plochy 4)

23.Registrační číslo včelaře5)

24.Číslo stanoviště5)

26.Název stanoviště5)

27.Počet včelstev na stanovišti5)

16.Číslo popisné

17.Číslo orientační

20.Odpovědná osoba

25.Parcelní číslo dle KN, název/kód KÚ stanoviště5)

V případě většího množství údajů pod čísly 21.-27.
napiště další údaje na samostatnou přílohu.

1

3)

3. Údaje o půdě

(vyplňuje pouze subjekt, který přidává novou činnost)

Do systému EZ chci zařadit tyto PB/DPB evidované v LPIS:
28.Všechny PB/DPB6)

29.Pouze vybrané PB/DPB, a to:

30.Orná půda:

Vše

Pouze vybrané7)

33.Vinice:

Vše

Pouze vybrané7)

31.Travní porosty:

Vše

Pouze vybrané7)

34.Chmelnice:

Vše

Pouze vybrané7)

32.Sady:

Vše

Pouze vybrané7)

35.Zelin. zahrada:

Vše

Pouze vybrané7)

36.Ostatní plocha:

Vše

Pouze vybrané7)

4. Způsob uvádění biopotravin a bioproduktů do oběhu

8)

(vyplňuje pouze subjekt, který přidává novou činnost)
37.Obchod
38.Dovoz
39.Vývoz

5. Výše uvedené změny žádám provést ke dni9)
40.Datum (den, měsíc, rok)

6. Kontrolní organizace10)

(název kontrolní organizace, se kterou má subjekt uzavřenou smlouvu o kontrole a certifikaci)

41.Název

I. V (místo)

II. Datum (den, měsíc, rok)
III. Razítko a podpis

1)

lze vybrat jednu nebo více možností

2)

subjekt zaškrtne FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba

3)

vyplní pouze ekologický podnikatel (zemědělec)

4)

vyplní pouze ekologický chovatel ryb

5)

vyplní pouze ekologických chovatel včel

6)

pokud zaškrtnete, dále již nic nevyplňujte v části č. 3

7)

vybrané PB/DPB ekologický podnikatel nahlásí své kontrolní organizaci

8)

vyplní pouze osoba uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu

9)

pokud nevyplníte, budou změny provedeny ke dni doručení ohlášení

10)

ohlášení změn zašlete na adresu této kontrolní organizace

11)

v případě přidání činnosti ekologický podnikatel musí subjekt zaslat kopii totoho ohlášení činnosti společně s osvědčením o zápisu
do evidence zemědělského podnikatele také na MZe
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