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Datum přijetí žádosti i 

Žádost o výjimku z pravidel ekologického zemědělství 
z důvodu katastrofické událostiii 

podle článku 22 nařízení  Evropského parlamentu a Rady 2018/848 a podle nařízení Komise (EU) 2020/2146 

1. Údaje o žadateli
1. Obchodní firma vč. právní formy / název 2. Identifikační číslo 3. FO     PO iii

4. Příjmení žadatele 5. Jméno žadatele 6. Rodné číslo / datum narození

7. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice    8. Číslo popisné 9. Číslo orientační 10. Obec

11. Část obce, městská část 12. PSČ 13. Email 14. Telefon

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trvalého pobytu fyzické osoby)

15. Adresa - Ulice 16. Číslo popisné 17. Číslo orientační 18. Obec

19. Část obce, městská část 20. Kraj 21. PSČ

3. Kontrolní organizace
22. Název kontrolní organizace, se kterou má žadatel uzavřenou smlouvu o kontrole a certifikaci

4. Typ katastrofické události

23. „Nepříznivý klimatický jev“ - povětrnostní podmínky jako mráz, bouře a krupobití, námraza, silný déšť nebo velké sucho,
které jsou srovnatelné s přírodní katastrofou.

24. „Nákaza zvířat“ iv- nákazy uvedené na seznamu nákaz zvířat, který vypracovala Světová organizace pro zdraví zvířat,
nebo na seznamu v příloze rozhodnutí Rady 2009/470/ES.

Číslo jednací i 

http://www.eagri.cz/


25. „Ekologická havárie“ - zvláštní výskyt znečištění, kontaminace nebo snížení kvality životního prostředí, který souvisí s
konkrétní událostí a omezeného zeměpisného rozsahu, ale nezahrnuje obecná environmentální rizika, jako je změna klimatu
nebo znečištění ovzduší, která nejsou spojena s konkrétní událostí.
 26. „Přírodní katastrofa“ - přirozeně se vyskytující událost biotické či abiotické povahy, která vede k významnému narušení
systémů zemědělské produkce nebo lesních struktur a ve svém důsledku případně způsobuje významné hospodářské škody v
odvětví zemědělství nebo lesnictví.
 27. Jiná „katastrofická událost“ - nepředvídaná událost biotické či abiotické povahy způsobená člověkem, která vede k
významnému narušení systémů zemědělské produkce nebo lesních struktur a ve svém důsledku způsobuje významné
hospodářské škody v odvětví zemědělství nebo lesnictví.

28. Konkrétní popis katastrofické situace
(Detailní popis situace, k žádosti je vhodné připojit dokumenty, které přesvědčivě doloží rozsah katastrofické události.)

5. Údaje pro udělení výjimky
29. Registrační číslo/a hospodářství

30. Typ výjimky
Obnova nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov

Druh zvířat Plemeno zvířat Kategorie zvířat Počet zvířat 

Opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov 

Počet včelstev 

Používání jiných než ekologických krmiv 

Druh zvířat Počet zvířat Druh krmiva 
Množství 
krmiva 

Délka pro jejich 
zkrmování 

Krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce 

Počet včelstev Druh krmiva Množství krmiva 
Délka pro jejich 

zkrmování 



 Výjimka dle odstavce 4, článku 3 nařízení Komise (EU) 2020/2146v 

Pastva EZ zvířat na konv. půdě 
Úprava intenzity chovu v uzavřených prostorách a 
otevřených prostranstvích Doba trvání požadavku 

Snížení podílu objemných krmiv pod 60 % (50 %)vi 

Požadovaný podíl objemného krmiva 

Doba trvání požadavku 

31. Odůvodnění požadovaných opatření a časový plán obnovy ekologického režimu hospodaření po katastrofě

IV. Připojené přílohy

P1 Důkazy o rozsahu a místě katastrofy

i Žadatel nevyplňuje. Datum příjmu bezchybné žádosti je zároveň datem začátku platnosti výjimky. 
ii Detailnější informace k podmínkám udělení výjimek z pravidel ekologické produkce jsou popsány v Metodickém pokynu č. 6/2021. 
iii Žadatel zaškrtne FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba. 
iv Světová organizace pro zdraví zvířat zveřejňuje seznam nákaz zvířat na svých webových stránkách - www.oie.int. 
v Znění odstavce: „Odchylně od bodů 1.4.2.1, 1.6.3 a 1.6.4 v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud je dotčena 
produkční jednotka hospodářských zvířat, mohou být pastva na ekologicky obhospodařované půdě, intenzita chovu v 
budovách a minimální rozlohy uzavřených prostor a otevřených prostranství stanovené v prováděcím aktu přijatém podle 
čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení upraveny“. 
vi Týká se pouze skotu, ovcí koz a koní. 
vii Tímto podpisem žadatel žádá o formální uznání katastrofické události dle článku 1 nařízení Komise (EU) 2020/2146. 

I. V (místo) II. Datum (den, měsíc, rok) III. Razítko a podpis žadatelevii
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