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JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL

Cílem materiálu je seznámení se změnami v 
pravidlech ekologické produkce

Důraz kladen na srovnání znění nové a staré 
legislativy, analýza vyplývajících rozdílů

Text kurzívou = doslovný přepis legislativního textu

Ostatní – výklad, komentáře, stanoviska MZe

Oficiální výklad interpretace legislativy může provést 
jen Evropská komise, v případě sporu rozhoduje 
Evropský soudní dvůr

Vzhledem k výše uvedenému, MZe nemůže zaručit 
100% správnost obsahu  Nejedná se o právně 
závazný text

Materiál bude průběžně aktualizován na základě 
dalšího vývoje přípravy a vydávání sekundární 
legislativy na pracovní úrovni Evropské komise a 
vývoji národní legislativy
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) 2018/848 O EKOLOGICKÉ PRODUKCI A 
OZNAČOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ A 
O ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) 834/2007

Datum účinnosti od 1. ledna 2022 

Z nařízení vyplývají další prováděcí nařízení Komise + nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (delegované)  tzv. 
sekundární legislativa

Platná sekundární legislativa také účinnost od 1. ledna 2022

Základní akt nařízení k dispozici zde

Aktuální seznam hotové a rozpracované sekundární 
legislativy zde

Platnost neznamená účinnost: 

• Platnost – zpravidla 20 dnů od vydání dokumentu

• Účinnost – datum odkdy se předpisy skutečně používají

N. (EU) 2018/848 je platné od roku 2018, ale účinné až od roku 
2022
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ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE

1. VÝKRM SKOTU V POSLEDNÍ FÁZI

Zrušen článek 46 nařízení (ES) 889/2008

Závěrečná fáze výkrmu dospělého skotu na 
maso může probíhat ve vnitřních prostorách, 
pokud ovšem doba strávená uvnitř 
nepřesahuje pětinu jejich života a 
každopádně není delší než tři měsíce

V novém nařízení nemá alternativu

Není tedy možné od 2022 provozovat

Nově tedy nutný přístup do výběhu, nebo 
na pastvinu i v poslední fázi, pastva ale 
není podmínkou

Dostačující je výběh jakožto otevřené 
prostranství
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2. PŘIVÁDĚNÍ KONVENČNÍCH KUŘAT

Konec možnosti 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 (vypadlo ustanovení z čl.  42(b) nařízení (ES) 
889/2008)

(EU) 2018/848 příloha II, část II, bod 1.3.4.3 umožňuje 
jen přivedení konvenčních kuřat do stáří tří dnů

Pokud se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se vytváří 
opětovně a pokud nelze splnit kvalitativní a kvantitativní 
potřeby zemědělců, může příslušný orgán rozhodnout, že 
do ekologické drůbeží produkční jednotky lze uvést drůbež 
pocházející z konvenčního chovu, pokud jsou kuřice určené 
k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů. 
Produkty z nich získané lze považovat za ekologické pouze 
tehdy, pokud je dodrženo přechodné období uvedené v 
bodě 1.2.

Nutnost udělení výjimky MZe
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3. ZÁKAZ RESTRIKTIVNÍHO KRMENÍ

Příloha II, část II, bod 1.4.1. b) n. (EU) 
2018/848 nově stanovuje výslovně, že;

hospodářská zvířata jsou krmena ekologickým 
krmivem či krmivem z přechodného období, 
které splňuje požadavky na výživu zvířete v 
různých stadiích jeho vývoje; v živočišné 
výrobě není povoleno restriktivní krmení, 
ledaže je odůvodněno veterinárními důvody

Restriktivním krmením se nemyslí krmná 
dávka upravená fyziologickým potřebám 
zvířat v různé fázi živ. cyklu (prasnice kolem 
porodu, dojnice na zasušení atd.)
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4. KRMENÍ MATEŘSKÝM MLÉKEM

Příloha II, část II bod 1.4.1. g) n. 848 nově 
stanovuje, že;

Sající zvířata jsou po minimální období, které 
stanoví Komise, krmena přednostně mateřským 
mlékem; během tohoto období nesmějí být 
používány mléčné krmné směsi obsahující 
chemicky syntetizované složky nebo složky 
rostlinného původu;

Minimální období pro krmení sajících zvířat 
přednostně mateřským mlékem (Specifikováno 
v (EU) 2020/464) 

Legislativa přináší doporučení, že by 
přednostně mělo být krmeno mateřské 
mléko, nicméně se jedná pouze o doporučení
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5. PŘÍSTŘEŠKY A PŘIROZENÉ ÚKRYTY 
NA PASTVINÁCH

Příloha II, část II, bod 1.6.2. n. (EU) 2020/848 
nově výslovně stanovuje: 

Ustájení hospodářských zvířat v budovách není 
povinné v oblastech s příhodnými podnebnými 
podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku 

Zvířata co žijí celoročně na pastvě, by 
měla mít přístřešek nebo stín v podobě 
přirozených úkrytů (vegetace), jako 
ochranu před nepříznivým počasím

MZe vychází z české verze, tedy není to 
úplně závazné hlavně pro oblasti kde jsou 
omezení kvůli CHKO apod.

Jedná se spíše o doporučení z důvodu 
welfare zvířat, nikoli o povinnost
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6. ZÁSAHY NA ZVÍŘATECH

Příloha II, část II, bod 1.7.8. n. (EU) 2018/848 

…lze krácení ocasů ovcí, zkracování zobáku během prvních tří 
dnů života a odnímání rohů výjimečně povolit, avšak pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud tyto zákroky zlepšují 
zdraví, životní podmínky či hygienu hospodářských zvířat nebo 
pokud by jinak byla ohrožena bezpečnost pracovníků. 

Odstraňování rohových pučnic lze povolit pouze v jednotlivých 
případech, pokud to zlepšuje zdraví, životní podmínky či hygienu 
hospodářských zvířat nebo pokud by jinak byla ohrožena 
bezpečnost pracovníků. 

Příslušný orgán tyto zákroky povolí, pouze pokud je hospodářský 
subjekt tomuto příslušnému orgánu řádně oznámil a odůvodnil 
důvody a pokud je provádí kvalifikovaný personál. 

Výjimky na odrohování se nemění.

Krácení ocásků gumičkami je zakázáno národní legislativou. 

Problém je se skloubením krácení ocásků krvavou cestou s 
povinností anestezie či analgetik (to zůstává v bodu 1.7.9.) u 
tak mladých zvířat.

Metodický pokyn č. 6/2021, kterým se blíže upravují pravidla 
pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce
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7. DATABÁZE ZVÍŘAT

Článek 26; příloha II, část II, bod 1.3.4.4 n. (EU) 
2018/848

Výjimky na přivedení neekologických zvířat 
jsou možné jen v případě, že nejsou k dispozici 
adekvátní zvířata na území členského státu

Žadatel před podáním žádosti ověřuje 
dostupnost v databázi zvířat podle čl. 26

Prováděcí nařízení (EU) 2020/464 stanovuje, 
jaké informace mají členské státy hlásit Komisi 
o dostupnosti zvířat na základě dat z databáze

Zřízení a vedení databáze je povinností 
členských států

MZe přihlíží k informacím v databázi v 
souvislosti se schvalováním výjimek

Používání databáze (pro účel inzerování) 
zemědělci není závazné

Databáze k dispozici zde. 

Info k používání databáze zde. 
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8. PŘEHÁNĚNÍ ZVÍŘAT
Příloha II, část II, bod 1.4.2.2.2 nařízení (EU) 
2018/848

V případě přehánění zvířat z různých pastvin 
musí být nově ekologická zvířata oddělena od 
ostatních zvířat (příjem jiného než ekologického 
krmiva (traviny a vegetace) povolen do 10 % ale 
nově i „nebo do 35 dní“

V období sezónního přesunu se ekologicky chovaná 
zvířata smějí během přehánění z jedné pastviny na 
druhou pást na pozemcích, které nejsou 
obhospodařovány ekologicky. Během tohoto období 
musí být ekologicky chovaná hospodářská zvířata 
oddělena od ostatních zvířat.

Příjem jiného než ekologického krmiva v podobě 
travin a jiné vegetace, kterou zvířata spásají, je 
povolen: 
a) po dobu maximálně 35 dní zahrnujících cesty do 
cílové oblasti i zpět; nebo 
b) pro maximálně 10 % z celkové roční krmné dávky 
vypočítané jako procentní podíl sušiny v krmivu 
zemědělského původu
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9. KRYTÉ VÝBĚHY

Příloha II, část II, bod 1.6.5 nařízení (EU) 2018/848

Specifikace,, souvisí s definicí krytých výběhu čl. 3 
(kryté výběhy se za otevřená prostranství nepovažují 
čl.3 (28) (1.6.5) – „Otevřená prostranství mohou 
být částečně zastřešena. Kryté výběhy se za 
otevřená prostranství nepovažují“ 

Čl. 3 (28) Definice krytého výběhu:

Doplňková zastřešená nezateplená venkovní část budovy 
určená pro chov drůbeže, jejíž delší strana je obvykle 
vybavena drátěným oplocením nebo síťovinou a které má 
venkovní klima, přírodní, a v případě potřeby umělé 
osvětlení a podlahu s podestýlkou

Od 2025 dle prováděcího nařízení (EU) 2020/464 
„kryté výběhy“ znamenají plochu krytých výběhu 
navíc a nezapočítává se do výpočtu min. stanovených 
vnitřních ani vnějších ploch, pouze pokud splňuje 
určité podmínky, tak může být započítáno do vnitřní 
plochy s účinností od 1. ledna 2025

Zatím metoda výpočtu min. plochy zůstává  
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10. ÚPLNÝ ZÁKAZ KLECÍ, BOXŮ A 
ETÁŽOVÝCH PLOŠIN

Příloha II, část II, bod 1.6.8 nařízení (EU) 
2018/848.

Nově výslovně specifikováno: U žádného 
druhu hospodářských zvířat se k jejich chovu 
nesmí používat klece, boxy* a etážové 
plošiny**, (nepřesný překlad).

Ale prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/464 
umožňuje používat vícepatrové systémy 
(max. 3 patra včetně podlahy) pro některé 
druhy drůbeže.

Boxy pro telata –zůstává zákaz chovu telat
starších než 1týden v individuálních boxech, 
tzn. do věku 1 týden box pro telata možný.

*nezahrnuje boxy pro telata, boxy pro koně

**pravděpodobně např. etážové plošiny pro prasata
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11. NOVÁ SPECIFIKACE PODMÍNEK 
PRO VAZNÉ USTÁJENÍ ZVÍŘAT

Příloha II, část II, bod 1.7.5. nařízení (EU) 2018/848

Nová specifikace podmínek pro vazné ustájení zvířat: 

Příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení skotu v 
zemědělských podnicích s maximálním počtem 50 zvířat (vyjma 
mladých jedinců)

Novelizovaný zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání upravuje s účinností od 1. 2. 2021 nová pravidla týkající 
se vazného ustájení zvířat. § 9 odst. 1 písm. f, zakazuje chovat 
zvířata ve vazném ustájení s výjimkou nezbytně nutné doby 
po trvání jejich ošetření

V případě, že stavba pro skot byla postavena, rekonstruována 
nebo poprvé do provozu uvedena po datu 1. 2. 2021 nebude 
výjimka udělena.

Od roku 2030 nebude vazné ustájené možné vůbec

Metodický pokyn č. 6/2021 (pravidla pro udělování výjimek z 
pravidel ekologické produkce). 
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12. POŽADAVKY NA ZNALOSTI A 
DOVEDNOSTI
Příloha II, část II, bod 1.7.1. nařízení (EU) 
2018/848

Všechny osoby, které se zabývají chovem zvířat a manipulují se 
zvířaty během přepravy a porážky, musejí mít nezbytné základní 
znalosti a dovednosti, pokud jde o zdravotní potřeby a dobré 
životní podmínky zvířat, a musejí absolvovat náležitou odbornou 
přípravu v souladu s požadavky zejména nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 ochraně zvířat během 
přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS 
a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97) a nařízení Rady (ES) č. 
1099/2009 (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 
2009 o ochraně zvířat při usmrcování), aby bylo zajištěno řádné 
uplatňování pravidel stanovených v tomto nařízení.  

Specifičtější požadavky oproti nařízení (ES)
834/2007, které obecně stanovuje, že;

Osoby chovající zvířata mají nezbytné 
základní znalosti a schopnosti s ohledem na 
zdravotní potřeby a životní podmínky zvířat.
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13. PŘIKRMOVÁNÍ OBJEMNÉHO 
KRMIVA U DRŮBEŽE

Příloha II, část II, bod 1.9.4.4. (i) nařízení 
(EU) 2018/848

Nově v rámci pravidel chovu a 
chovatelských postupů stanoveno, že:

Pokud je dostupnost krmiva z uvedené 
oblasti* omezená, například z důvodu 
dlouhodobé sněhové pokrývky nebo sucha, je 
do stravy drůbeže zahrnuto přikrmování 
objemným krmivem. 

*myslí se otevřená prostranství pokrytá 
vegetací atd. uvedená výše v 1.9.4.4.
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14. VODNÍ DRŮBEŽ – PŘÍSTUP K 
VODĚ S MOŽNOSTÍ PONOŘIT 
HLAVU

Příloha II, část II, bod 1.9.4.4. k) nařízení (EU) 
2018/848

Vodní ptactvo má v zájmu uspokojení druhově 
specifických potřeb a požadavků na dobré životní 
podmínky přístup k tekoucí vodě, rybníku, jezeru 
nebo tůni vždy, kdy to povětrnostní a hygienické 
podmínky dovolují; pokud takový přístup 
povětrnostní podmínky nedovolují, má 
přístup k vodě, která ptákům umožňuje 
ponořit hlavu, aby si mohli čistit peří;

Tzn. vodní drůbež musí mít přístup k nějaké 
vodní hladině a když to klimatické podmínky 
nedovolí (např. mráz), tak zajistit vodu uvnitř s 
hloubkou dostatečnou k ponoření hlavy 18



15. ZMĚNA V POŽADAVCÍCH NA 
PRODUKČNÍ JEDNOTKU U DRŮBEŽE

Příloha II, část II, bod 1.9.4.4. m) a n) nařízení 
(EU) 2018/848

Celková užitná plocha budov pro výkrm drůbeže v 
rámci produkční jednotky nepřekračuje 1 600 m2

V jednom oddíle budovy pro chov drůbeže je 
povoleno nejvýše 3 000 nosnic

Dříve specifikováno pro drůbež na maso, nyní 
obecně pro drůbež

Limit 3000 nosnic původně pro drůbežárnu 
nyní pro oddíl budovy pro chov drůbeže

Podmínky oddílů specifikovány v prováděcím n. 
(EU) 2020/464, čl. 15

N. (EU) 2020/464 specifikuje intenzitu chovu a 
min. rozlohy venkovních a vnitřních ploch pro 
různé druhy a kategorie drůbeže zvlášť 19



17. ZPŘÍSNĚNÍ POŽADAVKU NA 
PŮVOD KRMIVA Z VLASTNÍHO 
PODNIKU

Příloha II, část II, bod 1.9.1.1. a) nařízení (EU) 
2018/848

Krmivo – z původních 60 % krmiva 
pocházejícího z vlastního zemědělského 
podniku se podíl zvýší na 70 % s účinností 
od1. 1. 2023 

Pokud jde o výživu, alespoň 60 % krmiva pochází z 
vlastního zemědělského podniku, nebo pokud to není 
proveditelné či takové krmivo není k dispozici, je 
vyráběno ve spolupráci s dalšími ekologickými 
produkčními jednotkami nebo produkčními 
jednotkami v přechodném období a výrobci krmiv za 
použití krmiva a krmných surovin z téhož regionu. 
Tento procentní podíl se od 1. ledna 2023 zvýší na 70 
%.

V novém nařízení chybí u obdobného čl. zmínka z 
n. 889 čl. 19:  „v případě býložravců, s výjimkou 
období, kdy s výhradou čl. 17 odst. 4 každoročně 
dochází k sezónnímu přesunu zvířat.“
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18. ZPŘÍSNĚNÍ PRAVIDEL PRO 
POUŽÍVÁNÍ KONVENČNÍCH 
BÍLKOVINNÝCH KRMIV U PRASAT A 
DRŮBEŽE

Příloha II, část II, body 1.9.3.1. (c)-prasata  a 1.9.4.2.(c)-drůbež nařízení (EU) 
2018/848

Pokud zemědělci nemohou získat bílkovinné krmivo výlučně z ekologické produkce a 
příslušný orgán potvrdil, že není k dispozici dostatečné množství ekologického 
bílkovinného krmiva, může se do dne 31. prosince 2026 používat konvenční 
bílkovinné krmivo, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

i) není dostupné v ekologické podobě; 

ii) je vyrobené nebo připravené bez chemických rozpouštědel; 

iii) jeho použití je omezeno na krmení selat do 35 kg určitými bílkovinnými složkami; 
a / iii) jeho použití je omezeno na krmení mladé drůbeže určitými bílkovinnými 
složkami; a 

iv) maximální procentní podíl povolený pro tato zvířata na období 12 měsíců 

nepřekračuje 5 %. Vypočítává se procentní podíl sušiny v krmivu zemědělského původu. 

Tato možnost skončí (prozatím) v roce 2026

Bílkovinné krmivo – jeho použití je omezeno na krmení selat do 35 kg a mladé 
drůbeže určitými bílkovinnými složkami, v nařízení (ES) 889/2008 se týkalo 
obecně krmení chovaných živočichů

Za podmínek, že musí dojít k potvrzení nedostatku biokrmiva příslušným 
orgánem a je vyrobeno bez použití chemických rozpouštědel (vyřazuje 
extrudované šroty)
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19. SNÍŽENÍ ZASTOUPENÍ KRMIV Z 
DRUHÉHO ROKU PŘECHODNÉHO 
OBDOBÍ

Příloha II, část II, bod 1.4.3.1 a) nařízení 
(EU) 2018/848

V případě zemědělských podniků provádějících 
ekologický chov hospodářských zvířat: může v 
průměru až 25 % receptu krmné dávky 
zahrnovat krmivo z přechodného období z 
druhého roku přechodu na ekologickou 
produkci. Pokud toto krmivo z přechodného 
období pochází z podniku, kde jsou 
hospodářská zvířata chována, lze tento 
procentní podíl zvýšit na 100 %

Oproti nařízení (ES) 889/2008 dochází k 
drobnému zpřísnění z 30 % na 25 %
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20. PROSTORY PRO USTÁJENÍ 
PRASAT

Příloha II, část II, bod 1.9.3.2 c) nařízení (EU) 
2018/848

Detailněji specifikované než v minulém 
nařízení, přibyl bod;

Prostory k ustájení prasat – vždy musí být k 
dispozici dostatečně velký prostor k odpočinku 
vystlaný slámou, kde si všechna prasata v kotci 
mohou zároveň lehnout při zabrání největší 
plochy
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21. ZPŘÍSNĚNÍ U VÝŽIVY DRŮBEŽE

Příloha II, část II, bod 1.9.4.2. a), b) nařízení (EU) 
2018/848

Alespoň 30 % krmiva pochází z vlastního zemědělského 
podniku, nebo pokud to není proveditelné či takové krmivo 
není k dispozici, je vyráběno ve spolupráci s dalšími 
ekologickými produkčními jednotkami nebo produkčními 
jednotkami v přechodném období a výrobci krmiv za 
použití krmiva a krmných surovin z téhož regionu; 

Region CZ definuje v Metodický pokyn č. 6/2016* (v 
České republice považuje za region území států Česká republika, 
Slovensko, Maďarsko, Rakousko, německé spolkové země Bavorsko a 
Sasko, z Polska pak vojvodství Dolnoslezské, Opolské, Slezské a 
Malopolské)

Drůbež – výživa – zpřísnění 20 %  30 % z dané 
zemědělské jednotky - z vlastního zemědělského 
podniku 

Dále k výživě drůbeže do denní krmné dávky se přidává 
objemné, čerstvé, sušené nebo silážované krmivo.  - v n. 
(ES) 889/2008 tato povinnost nebyla uvedena 
explicitně

* MP č. 6/2016 – odkazuje na staré neplatné nařízení  probíhá revize, definice 
zatím zůstávají
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22. SPECIFIKACE V USTÁJENÍ 
DRŮBEŽE

Příloha II, část II, Bod 1.9.4.4. d), e) nařízení (EU) 
2018/848

Drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po 
dobu jedné třetiny svého života.; Nicméně nosnice a 
drůbež v závěrečné fázi mají přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života s 
výjimkou dočasných omezení uložených na základě 
právních předpisů Unie*.

Trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla je 
poskytován již od tak nízkého věku, jak je to prakticky 
možné, a kdykoli to fyziologické a fyzické podmínky 
dovolují, s výjimkou dočasných omezení uložených na 
základě právních předpisů Unie;

V závěrečné fázi až 1/3 života na otevřeném 
prostranství, pokud je to možné, tak už od 
kuřete

V nařízení (ES) 889/2008 čl. 14 bylo pouze, že drůbež 
má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu 
jedné třetiny svého života

*V případě zvláštních veterinárních opatření, např. z důvodů propuknutí nákaz ptačí 
chřipky, kdy je plošně nakázáno drůbež zavírat, platí povinnost zavírání i pro bio chovy, aniž 
by byl ovlivněn status bio produktů této drůbeže.
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23. EKOLOGICKÉ VČELAŘSTVÍ-
MOŽNÉ PROVOZOVAT I BEZ 
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Příloha II, část II, bod 1.1nařízení (EU) 2018/848

Ekologické včelařství je možné provozovat i bez 
zemědělské půdy

Není nutná ani dohoda  s jiným ekologickým 
zemědělcem, tato možnost ve staré legislativě 
chyběla

Živočišná výroba bez zemědělské půdy, tedy 
pokud zemědělec, který má v úmyslu věnovat se 
ekologickému chovu hospodářských zvířat, 
nehospodaří na zemědělské půdě a neuzavřel s jiným 
zemědělcem písemnou dohodu o využívání 
ekologických produkčních jednotek nebo produkčních 
jednotek v přechodném období pro tato hospodářská 
zvířata, je s výjimkou včelařství zakázána. 
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24. PRAVIDLA PRO CHOV JELENOVITÝCH

Jelenovití v rozsahu působnosti nařízení 

Základní akt (EU) 2018/848 a prováděcí nařízení Komise 
(EU) 2020/464 stanovují podrobná produkční pravidla, 
zahrnující podmínky pro;

• Výživu

• Chov a chovatelské postupy

• Přivedení konvenčních zvířat na farmu

• Parametry a technické požadavky týkající se 
venkovních výběhů nebo kotců

• Požadavky na vegetaci a parametry chráněných 
zařízení a otevřených 

prostranství

• Intenzitu chovu a 

minimální rozlohu 

venkovní plochy 

Detailně - viz samostatná prezentace

27

https://eagri.cz/public/web/file/684023/Jelenoviti_v_ekologickem_zemedelstvi_od_r._2022.pdf


25. PRAVIDLA PRO CHOV KRÁLÍKŮV 
EKOLOGICKÉ PRODUKCI 

Specifická pravidla pro chov bio králíků

Základní akt (EU) 2018/848 a prováděcí nařízení Komise 
(EU) 2020/464 stanovují podrobná produkční pravidla, 
zahrnující podmínky pro; 

• Výživu

• Chov a chovatelské postupy

• Intenzitu chovu a rozlohu vnitřní a venkovní plochy

• Parametry a technické požadavky pro mobilní i pevná 
zařízení

• Vegetaci a parametry 

otevřených prostranství 

• Přechodné období atd. 

Detailně - v samostatné

prezentaci
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https://eagri.cz/public/web/file/684021/Kralici_v_ekologickem_zemedelstvi_od_r._2022.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/684021/Kralici_v_ekologickem_zemedelstvi_od_r._2022.pdf


ROSTLINNÁ PRODUKCE
Nově pravidla pro naklíčená semena a máčení čekankových puků
(specifikováno v delegovaných nařízeních (EU) 2020/427 a (EU) 2020/716 – mj. 
produkce klíčků máčením semen a získávání čekankových puků ponořením do 
čisté vody povolena (příloha II, část I, bod 1.3 nařízení (EU) 2018/848)

Specifikováno, že je možné v EZ pěstovat okrasné rostliny, byliny, sazenice v 
kontejnerech a květináčích - pěstování rostlin za účelem produkce 
okrasných rostlin a bylin v květináčích, jež jsou určeny k prodeji: (příloha II, část 
I, bod. 1.4 n. 848) 

 konečnému spotřebiteli společně s květináčem

 pěstování semenáčků nebo přesazených rostlin v kontejnerech za účelem 
dalšího přesazení

Termické procesy a pěstitelské techniky nově specifikovány na příkladech;

Bod1.10.1. přílohy II n. 848 - Prevence škod způsobených škodlivými organismy a 
plevely je založena především na ochraně prostřednictvím: 

— přirozených nepřátel, 

— volby druhů, odrůd a heterogenního materiálu, 

— střídání plodin, 

— pěstitelských technik, jako je biofumigace, mechanických a fyzikálních 
metod, a

— termických procesů, jako je solarizace a v případě chráněných plodin 
mělké propařování půdy (maximálně do hloubky 10 cm). 
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EKOLOGICKÝ HETEROGENNÍ 
MATERIÁL A EKOLOGICKÁ ODRŮDA

Čl. 13. nařízení (EU) 2018/848

Definice: „Ekologický heterogenní materiál“ - skupina rostlin v rámci jediného 
botanického taxonu nejnižšího známého botanického třídění, která splňuje tyto 
podmínky:

a) vykazuje společné fenotypové rysy

b) je pro ni charakteristická vysoká míra genetické a fenotypové rozmanitosti mezi 
jednotlivými reprodukčními jednotkami, takže je tato skupina rostlin reprezentována 
jako celek materiálem a nikoliv malým počtem jednotek

c) není odrůdou ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 (1)

d) není směsí odrůd; a

e) byla vyprodukována v souladu s nařízením

Definice „Ekologická odrůda vhodná pro ekologickou produkci - odrůda ve smyslu 
čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2100/94, která splňuje tyto podmínky: 

a) je pro ni charakteristická vysoká míra genetické a fenotypové rozmanitosti mezi 
jednotlivými reprodukčními jednotkami; a 

b) je výsledkem ekologických šlechtitelských činností podle přílohy II části I bodu 
1.8.4 tohoto nařízení; 

Podmínky produkce EHM a jeho uvádění na trh dále 
specifikovány v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
2021/1189 30

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&qid=1628231635161&from=CS


ZMĚNY V UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK NA 
NEEKOLOGICKÝ ROSTLINNÝ 
ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL

Bod 1.8.5.1. nařízení (EU) 2018/848

Dále pozměňuje a doplňuje Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794, kterým 
se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde 
o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období 

Databáze osiv bude nově zahrnovat i nabídku rozmnož. materiálu z přechodného období (PO)

Zpřísnění udělování výjimek

Nově členské státy budou udržovat seznam druhů/poddruhů/odrůd, kterých je v biokvalitě 
dostatek a na které se výjimky neudělují

Další pozměňující delegované nařízení v přípravě specifikuje podmínky pro 
udělování výjimek na použití neekologických semenáčků zeleniny

Změna v definici: Čl. 3.(17) n. 848 „Rozmnožovací materiál rostlin“ - rostliny a všechny části 
rostlin v jakékoli fázi růstu, včetně semen, schopné produkovat celé rostliny a určené k 
tomuto účelu;  

Čl. 10(4) n. 848: Produkty vyprodukované během přechodného období nelze uvádět na trh jako 
ekologické produkty ani jako produkty z přechodného období

Jako produkty z přechodného období lze však uvádět na trh tyto produkty vyprodukované během 
přechodného období a v souladu s odstavcem 1: 

a) rozmnožovací materiál rostlin, pokud bylo dodrženo přechodné období v délce 
alespoň 12 měsíců; 

Možnost použití materiálu z PO 1 zůstává, v přípravě interpretace EK k PO1, PO2 různých 
druhů rostlin a typu rozmnožovacího materiálu

Aktuální podmínky výjimek na použití neekologického rozmnož. materiálu zatím v Metodickém 
pokynu č. 3/2021. 31

https://eagri.cz/public/web/file/687466/MP_c._3_2021___Vyjimky_z_pravidel_EZ_na_pouziti_konv._osiva_a_dalsiho_rozm._materialu___text.pdf


POVOLENÉ LÁTKY;
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Revize přílohy povolených látek, n. (ES) 889/2008 se (zatím částečně) 
ruší prováděcím nařízením (EU) 2021/1165 

Čl. 9(3) nařízení (EU) 2018/848

Pro účely a způsoby použití uvedené v článcích 24 a 25 a v příloze II 
mohou být v ekologické produkci používány pouze produkty a látky 
povolené podle uvedených ustanovení, pokud bylo jejich používání povoleno 
také pro konvenční produkci v souladu s příslušnými ustanoveními práva 
Unie a případně v souladu s vnitrostátními předpisy založenými na právu 
Unie

V ekologické produkci je povoleno používat tyto produkty a látky uvedené 
v čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) 1107/2009, pokud jsou povoleny podle 
uvedeného nařízení (čl. 9 odst. 3):  

a) safenery, synergenty a formulační přísady jako složky 
přípravků na ochranu rostlin

b) adjuvanty, které se mají smísit s přípravky na ochranu rostlin

Použití produktů a látek v rámci ekologické produkce k jiným 
účelům, než jsou účely upravené tímto nařízením, je povoleno, 
pokud jsou při jejich používání dodržovány zásady stanovené v 
kapitole II

Přípravky na ochranu rostlin i hnojiva (EU) 2021/1165 - drobné 
změny, dále se počítá s revizemi min. 1x ročně
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POVOLENÉ LÁTKY PRO 
ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCI

Nová příloha v přípravě zahrne látky pro čištění a desinfekci v 
rostlinné výrobě

Evropská Komise připravuje metodiku, jak posuzovat látky pro 
zapsání na tuto přílohu v (EU) 2021/1165 (zatím téměř prázdnou)

Příloha VII z (ES) 889/2008 se použije do 31. prosince 2023! 33

(ES) 889/2008:

Příloha VII – Produkty 

k čištění a dezinfekci

1. Produkty k čištění a dezinfekci 

budov a zařízení pro živočišnou 

výrobu podle čl. 23 odst. 4:

2. Produkty k čištění a dezinfekci 

pro živočichy pocházející z 

akvakultury a produkci mořských 

řas podle čl. 6e odst. 2, čl. 25s 

odst. 2 a článku 29a.

EU 2021/1165

Příloha IV - Povolené produkty k čištění a dezinfekci 

podle čl. 24 odst. 1 písm. e), f) a g) nařízení (EU) 2018/848

ČÁST A: Produkty k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, 

náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu 

(zatím prázdná)

ČÁST B: Produkty k čistění a dezinfekci budov a zařízení 

používaných pro rostlinnou výrobu včetně skladových prostor v 

zemědělském podniku (zatím prázdná)

ČÁST C: Produkty k čištění a dezinfekci ve zpracovatelských a 

skladových zařízeních (zatím prázdná)

ČÁST D: Produkty podle čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení Jako 

biocidní přípravky nemohou být použity následující produkty 

nebo produkty obsahující následující účinné látky uvedené v 

příloze VII nařízení (ES) č. 889/2008:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/egtop-report-on-criteria-cleaning-and-disinfection_en.pdf


OZNAČOVÁNÍ PRODUKTŮ A LÁTEK 
POUŽÍVANÝCH V ROSTLINNÉ 
VÝROBĚ

Čl. 31 nařízení (EU) 2018/848

Nově výslovně stanoveno v legislativě:

Bez ohledu na oblast působnosti tohoto nařízení, (jak je 
uvedena v čl. 2 odst. 1,) může být na produktech a 
látkách použitých v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
jako hnojiva, pomocné půdní látky nebo živiny, které byly 
povoleny v souladu s články 9 a 24, uveden odkaz 
uvádějící, že tyto produkty nebo látky byly povoleny pro 
použití v ekologické produkci v souladu s nařízením. 
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ZMĚNY V PODMÍNKÁCH SOUBĚHU 
ROSTLINNÉ PRODUKCE

Čl. 9(8) nařízení (EU) 2018/848

Odchylně od odst. 7 písm. b) se v případě víceletých plodin, které vyžadují 
vegetační období v délce alespoň tří let, může jednat o různé odrůdy, jež 
nelze snadno odlišit, nebo o stejné odrůdy, je-li dotčená produkce součástí 
plánu přechodu a začíná-li přechod poslední části plochy související s 
danou produkcí na ekologickou produkci v co nejbližší době a je 
dokončen nejpozději do pěti let. 

V těchto případech: 

a) oznámí zemědělec začátek sklizně každého z dotčených produktů 
příslušnému orgánu nebo případně kontrolnímu orgánu či kontrolnímu 
subjektu nejméně 48 hodin předem; 

b) po skončení sklizně zemědělec informuje příslušný orgán nebo případně 
kontrolní orgán či kontrolní subjekt o přesném množství sklizeném z 
dotčených jednotek a o opatřeních učiněných k oddělení produktů; 

c) příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt po 
zahájení plánu přechodu každoročně potvrzují plán přechodu a opatření k 
zajištění účinného a jasného oddělení.  

 Změna - do pěti let musí být přechodné období nejen 
zahájeno, ale i dokončeno
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ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN

VYLOUČENÍ UMĚLÝCH NANOMATERIÁLŮ

Čl. 7 nařízení (EU) 2018/848 

Nově zmínka o nanomateriálech v bodě e)

Zvláštní zásady vztahující se na zpracovávání ekologických 
potravin 

Produkce zpracovaných ekologických potravin je založena 
zejména na těchto zvláštních zásadách: 

a) produkování ekologických potravin z ekologických zemědělských složek; 

b) omezení používání potravinářských přídatných látek, složek nezískaných z 
ekologického zemědělství, jejichž hlavní funkce je technologická nebo spočívá ve 
smyslové stimulaci, mikroživin a činidel, aby k němu docházelo v minimálním rozsahu 
a jen v případě nevyhnutelné technologické potřeby nebo z důvodů zvláštních 
nutričních požadavků; 

c) vyloučení látek a zpracovatelských metod, které by mohly uvádět spotřebitele v 
omyl, pokud jde o pravou povahu produktu; 

d) pečlivé zpracovávání ekologických potravin, pokud možno za použití biologických, 
mechanických a fyzikálních metod; 

e) vyloučení potravin obsahujících umělé 
nanomateriály nebo z nich sestávajících. 36



MOŽNOST POVOLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH 
SLOŽEK Z KONVENČNÍ PRODUKCE NA 
ZÁKLADĚ VÝJIMKY

Čl. 25 nařízení (EU) 2018/848 

Omezení a zpřísnění udělování výjimek na použití 
neekologických surovin:  Výjimka jen na 6 měsíců, max. 3x 
(dvakrát prodloužit)/(místo 12 měs.  max 4x)

Nově výjimka udělená na základě jedné individuální žádosti je 
platná pro všechny hospodářské subjekty v daném členském 
státě.

Předpokladem pro prodloužení výjimky je, že žádný jiný členský 
stát nevznese námitku, že dané složky jsou k dispozici v 
biokvalitě v dostatečném množství (čl. 25(3) n. 848)

Pravidla a postup pro výjimky na použití složek potravin zem. 
původu z konvenční produkce z důvodu nedostatku specifikuje 
Metodický pokyn č. 6/2021. 
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Výjimku lze žádat na suroviny neekologického původu, k žádosti je třeba 

prokázat, že surovinu nelze sehnat v biokvalitě. Možno použít až na 

základě udělené výjimky do 5 % surovin zem. původu. 

Některé konv. suroviny lze (do 5 %) použít volně, viz následující str.

https://eagri.cz/public/web/file/687474/MP_c._6_2021___Vyjimky__z_pravidel_EZ___text.pdf


MOŽNOST POUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÝCH 
SLOŽEK Z KONVENČNÍ PRODUKCE NA 
ZÁKLADĚ PŘÍLOHY

Povolené zemědělské složky získané z konvenční produkce, které mají být použity k produkci
zpracovaných ekologických potravin podle čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848
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Příloha V nařízení 
(EU) 2021/1165 
„Povolené
produkty a látky
pro použití v 
produkci
zpracovaných
ekologických
potravin a 
kvasinek
používaných jako
potraviny nebo
krmivo“ část B

Z přílohy IX n. 889 
 revize, nově část 
B přílohy V nařízení  
(EU) 2021/1165, tzn. 
zásadní redukce 
povolených 
konvenčních složek 
bez nutnosti výjimky 
(z 31 položek 7)

Platné až od roku 
2023. Do té doby 
platí příloha IX n. 
(ES)889/2008

Zpracované ekologické potraviny, které byly vyprodukovány před 1. 
lednem 2024 s použitím zemědělských složek (povolených podle n. 889) 
získaných z konvenční produkce, lze uvádět na trh po uvedeném datu až 
do vyčerpání zásob. (čl. 12(2) n. ES/1165/2021)

Suroviny uvedené v příloze IX n. 889 do 31.12. 

2023/příloze V n. 2021/1165 od 1. ledna 2024 lze 

použít volně bez výjimky - do 5 % hmotnosti 

složek zemědělského původu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0889-20220101&from=EN


AROMATA V PRODUKCI 
BIOPOTRAVIN, PŘÍRODNÍ AROMATA

V biopotravinách volně povoleno použití přírodních aromatických látek -

podle nařízení (ES) 1334/2008 (čl. 16(2), (3), (4)) označené jako přírodní

Tzn. Nemusí být bio, ani v přílohách povolených látek (EU) 2021/1165). Není 

třeba udělení výjimky MZe

Platí že 95 % váhy složek zemědělského původu biopotraviny musí být bio, (výše 

uvedené) aromatické látky se tedy musí vejít do 5 % (podmínky v čl. 30(5)(ii) n. 

848)

Aromatická látka = aromatické složky + nosiče;

Jsou-li bio pouze nosiče a ne aromatické složky, počítá se celková hmotnost 

aromatických látek. (Aromatické složky + nosiče) 

Kromě toho lze volně použít všechny potravinářské přísady s přirozenými 

ochucovacími vlastnostmi (ovoce, koření, byliny atd.) 

Některá aditiva a pomocné látky v seznamu povolených látek mohou mít 

ochucovací vlastnosti, ale když jsou použity v bioproduktu, tak za jiným hlavním 

účelem korespondujícím s definicí aditiv podle čl. 3(2) a) n. (ES)1333/2008 nebo 

pomocných látek podle čl. 3(2)(b) téhož nařízení.  (Soulad s (ES) 1333/2008)
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„PŘÍRODNÍ XY AROMATA"

V rámci možnosti použití přírodních aromat v bioprodukci lze použít jen 
„přírodní xy aromata“, (např. přírodní jahodové aroma, obsahující alespoň 95 
% jahod) protože;

Přírodní aromata lze v bioprodukci použít za podmínky, že splňují všechny 
podmínky uvedené  čl. 16 odst. 2, 3 a 4 nařízení (ES) 1334/2008*

Článek 16 - Zvláštní požadavky pro použití výrazu „přírodní“ 

1. Pokud se k popisu aromatu v prodejním označení uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) 
používá výraz „přírodní“, použijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku. 

2. Výraz „přírodní“ lze používat pro popis aromatu pouze v případě, sestává-li 
aromatická složka pouze z aromatických přípravků nebo přírodních aromatických 
látek. 

3. Výraz „přírodní aromatická látky/aromatické látky“ lze používat pouze pro aromata, 
v nichž aromatická složka obsahuje výhradně přírodní aromatické látky. 

4. Výraz „přírodní“ lze používat pouze ve spojení s odkazem na potravinu, 
kategorii potravin nebo rostlinný či živočišný zdroj aromatu, pokud 
alespoň 95 % hmotnostních aromatické složky bylo získáno z uvedeného 
výchozího materiálu.

*Nařízení o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro 
použití v potravinách nebo na jejich povrchu 40

Jen „přírodní xy aroma“ splňuje všechny tři podmínky včetně odstavce 4.

Tzn. jen přírodní aroma odkazující na zdroj aromatu, s 95% z tohoto zdroje. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0034.01.CES


BIOAROMATA

Podmínky pro označování aromat jako bio (aromata spadají 
pod zpracované potraviny podle 30 (5)(a) n. 848):

Nemyslí se tím jen aromata jakožto konečný spotřebitelský 
produkt, ale i aromata používaná zpracovateli biopotravin, 
kteří je chtějí použít při výrobě biopotravin a započítat do 
95 % povinných biosložek

30(5)(a)(iii) n. 848: v případě aromat se značení bio, eko atd. 
používá pouze pro přírodní aromatické látky a přírodní 
aromatické přípravky označené v souladu s čl. 16 odst. 2, 3 
a 4 nařízení (ES) 1334/2008, přičemž všechny 
aromatické složky a nosiče aromatických složek v 
aromatu jsou ekologické

Tzn. aromata (aromatické složky + nosiče), oboje musí být 
bio

Tedy aromatické složky musí být alespoň z 95 % váhy 
zemědělských složek bio, stejně tak nosiče
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TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ 
POTRAVIN (A KRMIV):

Pravidla produkce pro zpracované potraviny (čl. 16) 
nařízení (EU) 2018/848

Kapitola IV, článek 23 n. (EU) 2020/464 (Techniky 
povolené při zpracování potravinových produktů)

1. Pro zpracování potravinových produktů v ekologické 
produkci jsou povoleny pouze techniky, které splňují zásady 
stanovené v kapitole II nařízení (EU) 2018/848, a to 
zejména příslušné zvláštní zásady (vztahující se na 
zpracování ekologických potravin stanovené v článku 7, 
kapitoly III uvedeného nařízení a podrobná pravidla dále v 
příloze II části I (v n. 848)

Tedy pro povolené techniky (zatím) neexistuje žádný 
seznam

ČS mohou žádat o přezkoumání některých technik z 
hlediska jejich vhodnosti a tedy použitelnosti v EZ

Obdobně techniky pro zpracování krmiv čl. 24 n. (EU) 
2020/464 42



ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN:  VÍNO

Část VI čl. 18, nařízení (EU) 2018/848

Podmínky pro výrobu vína se v zásadě nemění, mění se odkazy 
na další evropskou legislativu, o kterou se článek opírá

Čl. 3.3. části VI; Použití následujících enologických postupů, procesů a 
ošetření je povoleno za těchto podmínek: 

a) tepelné ošetření podle přílohy I A bodu 2 nařízení (ES) 
606/2009, pokud teplota nepřekročí 75 °C; 

 tzn. zvýšení max. teploty tepelného ošetření z 70°na 
75°C

Přílohy II části VI bodu 2.2. n. (EU) 2018/848;
• Pro výrobu vinařských produktů, a to též v průběhu enologických

postupů, procesů a ošetření, lze použít pouze produkty a látky
povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 24, s 
výhradou podmínek a omezení stanovených v nařízení (EU) č. 
1308/2013 a v nařízení (ES) č. 606/2009, a zejména v jeho příloze
I A. 

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 podmínky v čl. 9 a 
stanovuje povolené látky v příloze V, části A, oddíl A2, část D;
• „Povolené produkty a látky k výrobě a ošetření ekologických

výrobků z révy vinné ve vinařském odvětví podle přílohy II částiVI 
bodu 2.2 nařízení (EU) 2018/848.“

Oproti zrušené příloze VIII a (ES) 889/2008 drobné změny 
(vypadl perlit, pektolitické enzymy atd.) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN


ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

Příloha II, část IV. Bod 2.2.2 a 2.2.4 nařízení (EU) 2018/848

Nové specifikace ve vypočítání potravinářských přídatných látek dle 
příslušných příloh; (ve výsledku ale zůstává stejné  Kvasinky a 
kvasničné produkty = suroviny zemědělského původu, v rámci výpočtu 
95 %) 

Změna, v n. 848 (2.2.4) - některé potravinářské přídatné látky povolené pro 

použití v ekologické produkci podle článku 24 (týká se povolení produktů a látek 

pro použití v ekologické produkci) se počítají jako zemědělské složky;

Přípravky a látky uvedené v bodě 2.2.2 písm. a), c), d), e) a f) se nepočítají jako 

zemědělské složky; tj. zůstává stejné 

 a)  přípravky mikroorganismů a potravinářské enzymy, které se obvykle používají při 

zpracovávání potravin, a to za předpokladu, že potravinářské enzymy určené k použití jako 

potravinářské přídatné látky byly povoleny pro použití v ekologické produkci podle článku 24; 

 c) barvy na označování masa a skořápek vajec v souladu s článkem 17 nařízení (ES) 

1333/2008;

 d) přírodní barviva a přírodní látky na povrchovou úpravu určené pro tradiční dekorativní 

barvení skořápek uvařených vajec vyráběných s úmyslem uvést je v daném ročním období na 

trh;

 e) pitnou vodu a organickou nebo anorganickou sůl (s chloridem sodným nebo chloridem 

draselným jako základními součástmi), obecně užívané při zpracovávání potravin;

 f) minerály (včetně stopových prvků), vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny, a to za 

předpokladu, že:

Kvasinky a kvasničné produkty se počítají jako zemědělské složky (2.2.4.c)
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ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN: KVASINKY

Příloha II, část VII nařízení (EU) 2018/848

Nová specifikace podmínek pro výrobu kvasinek 

Část VII: Kvasinky používané jako potraviny nebo krmivo 

Kromě obecných pravidel produkce stanovených v článcích 9, 11, 16, 17 a 19 se na 
ekologickou produkci kvasinek používaných jako potraviny nebo krmivo vztahují 
pravidla stanovená v této části. 

1. Obecné požadavky 

1.1. Pro výrobu ekologických kvasinek se použijí pouze ekologicky získané substráty. 
Do 31. prosince 2023 je však povoleno pro produkci ekologických 
kvasinek přidání až 5 % konvenčního kvasničného extraktu nebo 
autolyzátu k substrátu (vypočtenému jako hmotnostní procento sušiny), pokud 
hospodářské subjekty nemohou získat kvasničný extrakt nebo autolyzát z 
ekologické produkce. 

1.2. Ekologické kvasinky nesmějí být v ekologických potravinách nebo krmivu 
přítomny společně s kvasinkami konvenčního původu. 

1.3. Při produkci, přípravě a úpravě ekologických kvasinek je povoleno používat 
pouze tyto produkty a látky: 

a) pomocné látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 24; 

b) produkty a látky uvedené v části IV bodě 2.2.2 písm. a), b) a e). 

1.4. K čištění a dezinfekci se používají pouze čisticí a desinfekční produkty povolené 
pro použití při zpracování podle článku 24.

Látky povolené při výrobě kvasinek stanovuje samostatná část  - oddíl C 
Přílohy V nařízení  (EU) 2021/1165 „POMOCNÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ PŘI 
VÝROBĚ KVASINEK A KVASNIČNÝCH PRODUKTŮ“ 
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KRMIVA ZNAČENÍ 
Obecná pravidla pro zpracovaná krmiva zůstávají (čl. 30(6) nařízení (EU) 
2018/848

Vypadla možnost označování: „lze používat v ekologické produkci v 
souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením (ES) č. 889/2008“. – čl. 
60(2) n. 889, alternativní značení zajišťuje delegované nařízení (EU) 
2021/642, což má být náhradním řešením označení „lze používat 
v ekologické produkci…“. 

Nařízení (EU) 2021/642 (již zapracované do konsolidované verze) zákl. 
aktu n. 848/2018 stanovuje, že: 

2.1.2. Hospodářské subjekty zajistí, aby krmné směsi povolené v ekologické 
produkci a převážené k jiným hospodářským subjektům nebo do jiných 
podniků, včetně velkoobchodů a maloobchodů, byly opatřeny štítkem 
uvádějícím kromě jakýchkoli dalších údajů vyžadovaných právními předpisy 
Unie:

a) informace stanovené v bodě 2.1.1. (= údaje zboží a producenta);

b) v příslušných případech na základě hmotnosti sušiny:

i) celkový procentní podíl ekologických krmných surovin;

ii)) celkový procentní podíl krmných surovin z přechodného období;

iii) celkový procentní podíl krmných surovin, na něž se nevztahují body i) a ii);

iv) celkový procentní podíl krmiv zemědělského původu;

c) v příslušných případech názvy ekologických krmných surovin;

d) v příslušných případech názvy krmných surovin z přechodného období; a

e) u krmných směsí, které nemohou být označeny v souladu s čl. 30 odst. 6, údaj o tom, že
tato krmiva mohou být použita v ekologické produkci v souladu s tímto nařízením.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0642&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0642&from=EN


KRMIVA, PETFOOD
Drobná revize povolených látek pro zpracovaná krmiv v nařízení (EU) 
2021/1165

Do budoucna možný konec povolení podílu konvenčních bílkovinných 
krmiv; 

Možnost bílkovinných krmiv podle 1.9.3.1 a 1.9.4.2 část II přílohy II n. 
(EU) 2018/848 zůstává zatím do 31. prosince 2026. 

Do rozsahu nařízení nově spadá i krmivo pro domácí zvířata (zejména 
pro psy a kočky) tzv. petfood, které musí od roku 2022 splňovat 
podmínky ekologické výroby krmiv podle n. 2018/848 včetně 
označování, povolených látek atd.

Diskuze a situace kolem PETFOOD;

Dosavadní producenti poukazují na nelogičnost, že petfood (v rámci 
krmiv), musí obsahovat 100 % zemědělských surovin v biokvalitě (oproti 
biopotravinám s 95 %) + výrobci postrádají potřebné suroviny v 
seznamech povolených látek

Poptávka po změně legislativy – extra pravidla pro petfood

Komise hledá „legislativní řešení“, delegovaný akt pro produkční pravidla 
nelze

Komise posuzuje řadu látek navržených ze sektoru petfood, zda je přidá 
na seznam látek povolených v bioprodukci (výrobě krmiv) – taurin, 
methionin, E451, E407 atd.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN


VÝROBA POTRAVIN A KRMIV 

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PRO 
ZÁSOBY EKOLOGICKÝCH
PRODUKTŮVYPRODUKOVANÝCH
V SOULADU S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 
834/2007 

Produkty vyprodukované v souladu s 
nařízením (ES) č. 834/2007 před 1. lednem
2022 mohou být po uvedeném dni uváděny
na trh až do vyčerpání zásob. 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ S CÍLEM ZABRÁNIT 
PŘÍTOMNOSTI NEPOVOLENÝCH LÁTEK 

Čl. 28, 29 nařízení  (EU) 2021/848

Bezpečnostní opatření s cílem zabránit přítomnosti nepovolených produktů a látek 

Přesnější a detailnější pravidla pro preventivní opatření, postup v rámci 
podezření na kontaminaci atd. :

Aby se zabránilo kontaminaci produkty nebo látkami, které nejsou povoleny pro použití v 
ekologické produkci (podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce n. 848), hospodářské subjekty 
zavedou a zachovávají přiměřená a vhodná opatření k identifikaci rizik kontaminace 
ekologické produkce a produktů nepovolenými produkty nebo látkami, včetně systematické 
identifikace kritických procesních kroků (čl. 28 n. 848)

Pokud má hospodářský subjekt podezření, že v důsledku přítomnosti produktu nebo látky, které 
nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci podle čl. 9 odst. 3 n. 848 prvního 
pododstavce, v produktu, který je určen k použití nebo k uvedení na trh jako ekologický produkt 
nebo produkt z přechodného období, není dotyčný produkt v souladu s tímto nařízením, tento 
hospodářský subjekt (čl. 28 odst. 2 n. 848)

a) identifikuje a oddělí dotčený produkt; 

b) zkontroluje, zda lze podezření odůvodnit; 

c) neuvede dotčený produkt na trh jako ekologický produkt nebo produkt z přechodného období a 
nepoužije jej v ekologické produkci, ledaže lze podezření vyloučit; 

d) je-li podezření odůvodněné nebo nelze-li je vyloučit, okamžitě informuje relevantní příslušný 
orgán nebo případně relevantní kontrolní orgán či kontrolní subjekt a případně jim poskytne 
dostupné údaje; 

e) plně spolupracuje s relevantním příslušným orgánem nebo případně s relevantním kontrolním 
orgánem či kontrolním subjektem při určování a ověřování důvodů pro přítomnost nepovolených 
produktů a látek. 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ S CÍLEM 
ZABRÁNIT PŘÍTOMNOSTI 
NEPOVOLENÝCH LÁTEK 

N. 848 se odkazuje na nařízení (EU) 2017/625  pravidla pro úřední 
kontroly

Čl. 29(5) n. 848; (7) členské státy, co mají zavedeny přísnější decertifikační
limity (jako v ČR prostřednictvím Metodického pokynu 7/2016) mohou tato 
pravidla zachovat, mohou přijmout i nové ale neznevýhodňovat tím bio 
dovezené z jiných států EU ani ze zemí mimo EU.  Změna v českém 
metodickém pokynu 7/2016

Prováděcí nařízení (EU) 2021/279 stanovuje pravidla pokud jde o kontroly a 
další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou 
produkci a označování ekologických produktů stanovuje mj. 

1. Procedurální kroky, podle kterých má postupovat hospodářský subjekt v 
případě podezření na nesoulad z důvodu přítomnosti nepovolených 
produktů nebo látek 

2. Metodika úředního šetření 

3. Minimální procentní podíl kontrol a odběrů vzorků atd. 

Zůstává 10 % kontrol bez ohlášení, 10 % dodatečných kontrol a odběry u min. 
5 % hosp.  Subjektů, přibylo min. 2 % členů skupin hosp. subjektů pro 
odběr vzorků a min. 10 %  (ale nejméně 10) členů skupiny podléhá dodatečné 
kontrole.

Nově se zavádí katalog sankcí, jehož základ platí pro všechny členské státy
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NOVÝ VZOR CERTIFIKÁTU
Certifikát ekologických hospodářských subjektů případně 
skupiny (podle čl. 35 nařízení (EU) 2018/848) se mění,  nový vzor 
certifikátu stanovuje: 

Nařízení (EU) 2021/1006, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848, 
pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly 
ekologické produkce (zahrnut již v konsolidované verzi n. 848 –
příloha IV). 

Změna v rozdělení kategorií činnosti z 12  6.

Nově se vydává na činnost ihned po registraci bez ohledu na přechodné 
období/existenci certifikovaných produktů.

Novinkou je rozlišení povinné a nepovinné části. 

MZe stanovilo některé položky z nepovinné části jako závazné pro CZ;

• CN kód certifikovaných produktů

• Informace o případné konvenční půdě podniku

• Informace o akreditaci kontrolní organizace

Zbytek nepovinných položek na zvážení kontrolních organizací. 

Od 1. ledna 2023 se certifikáty budou vydávat a subjekty evidovat v 
mezinárodní databázi TRACES.

• Probíhají přípravy, řeší se např. propojení s Registrem ekologických 
podnikatelů

• Některé členské státy i třetí země již používají 51

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=EN


ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI 
EKOLOGICKÉHO NAŘÍZENÍ

Rozšíření působnosti (čl. 1 – 3 nařízení (EU) 
2021/848)

Změny v definicích, nové definice, např. ekologický 
heterogenní materiál, matečná rostlina, ekologická odrůda, 
biodynamické přípravky, kotec, integrita ekologických 
produktů aj.  

Oblast působnosti v n. (EU) 2018/848 je podrobnější, 
odkaz na SFEU*, rozšíření působnosti o hmyz, petfood, a 
komodity z přílohy I n. 848 (sůl, korek, vlna atd.)

Obecné cíle a zásady (čl. 4 - 8) rozšířeny o;

• Podporou krátkých distribučních kanálů a místní produkci

• Rozvoj nabídky rostlinného genetického materiálu 
přizpůsobenému bioproduktům

• Podporu rozvoje šlechtitelských činností

• Důraz na využívání bio rozmnožovacího materiálu a mladých 
zvířat

*Smlouva o fungování EU 52



SKUPINA HOSPODÁŘSKÝCH 
SUBJEKTŮ – ZEMĚDĚLCŮ (1/2)

Čl. 36 nařízení (EU) 2021/848  - zaveden koncept skupinové certifikace, stanoveny 
parametry hospodářských subjektů a skupin, další specifikace v delegovaných nařízeních 
(EU) 2021/771 a (EU) 2021/715

Každá skupina hospodářských subjektů:

a) se skládá pouze ze zemědělců nebo z hospodářských subjektů, které produkují řasy nebo 
živočichy pocházející z akvakultury, a kteří se kromě toho mohou zabývat zpracováváním nebo 
přípravou potravin či krmiva nebo jejich uváděním na trh

b) se skládá pouze ze členů:

• i) jejichž individuální náklady na certifikaci představují více než 2 % obratu jednotlivých členů nebo 
standardního objemu ekologické produkce a jejichž roční obrat ve vztahu k ekologické produkci 
nepřekračuje částku 25 000 EUR nebo jejichž standardní objem ekologické produkce nepřekračuje 
částku 15 000 EUR ročně; 

• ii) z nichž každý má podniky o maximální rozloze:

• 5 hektarů

• 0,5 hektaru v případě skleníků nebo

• 15 hektarů výlučně v případě trvalých travních porostů

c) je usazena v členském státě nebo ve třetí zemi

d) má právní subjektivitu

e) se skládá pouze z členů, jejichž produkční činnosti probíhají ve vzájemné zeměpisné blízkosti

f) zřídí společný systém pro uvádění produktů vyprodukovaných skupinou na trh; a

g) zavede systém vnitřní kontroly sestávající ze zdokumentovaného souboru kontrolních činností a 
postupů, v souladu s nimiž určitá osoba nebo subjekt odpovídá za ověření toho, že toto nařízení 
dodržuje každý člen skupiny
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SKUPINA HOSPODÁŘSKÝCH 
SUBJEKTŮ(2/2) V PROVÁDĚCÍ LEGISLATIVĚ

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 kterým se 
doplňuje nařízení (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a 
podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol 
ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů 

Obsahuje mj. úřední kontroly skupin hospodářských subjektů za účelem certifikace a 
ověření shody skupiny hospodářských subjektů určí příslušný orgán nebo případně 
kontrolní orgán či kontrolní subjekt inspektory způsobilé k posouzení systému 
vnitřní kontroly

V rámci vnitřního kontrolního systému skupin; Požadavky pro účely hodnocení 
nastavení, fungování a udržování systému vnitřní kontroly skupiny hospodářských 
subjektů stanoví příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán nebo kontrolní 
subjekt

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/715, kterým 
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud 
jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů 

Doplňuje základní akt - co se má dokumentovat v rámci vnitřního kontrolního 
systému skupin

Definuje nedostatky systému vnitřní kontroly

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření 
zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a 
označování ekologických produktů

Stanovuje dokumenty a záznamy skupiny hospodářských subjektů a hlavně;

Složení a velikost skupiny hosp. subjektů - max. 2 000 členů
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DALŠÍ ZMĚNY - AKVAKULTURA
Akvakultura: - příloha II, část III nařízení (EU) 2021/848

Bod 3.1.5.3, e)  - Rozšíření požadavku na dno pro všechny 
kaprovité - v případě kaprů bylo dno tvořeno přírodní 
zeminou (Nařízení (ES) 889/2008) – v n. 848  rozšířeno:

V případě kaprů a podobných druhů ryb: je dno tvořeno přírodní 
zeminou, hnojení rybníků a jezer organickými a minerálními hnojivy 
se provádí pouze hnojivy a pomocnými půdními látkami, které byly 
schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 24, 
přičemž maximální dávkování činí 20 kg dusíku na hektar, je 
zakázáno používání syntetických chemikálií k omezení výskytu 
vodních rostlin ve vodě produkčního systému.

Bod 3.1.6.8 n. 848 - Zásahy na rybách - nově přidáno –
odnímání očních stopek včetně všech podobných postupů, jako 
je podvazování, nařezávání a uštipování, je zakázáno

Bod 3.2.1 (d) n. 848 – Pravidla pro měkkýše - Nově přidáno –
podrobná pravidla pro měkkýše – původ zárodečného 
materiálu - zárodečný materiál z volné přírody lze odebírat 
pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem

Řasy a akvakultura (čl. 15 n. 848)

Delegovaného nařízení (EU) 2021/716 drobně mění podmínky 
antiparazitické léčby 55
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DOVOZY BIOPOTRAVIN 
COMPLIANCE

Dovozy obecně řeší čl.  45, 46, 47, 57 nařízení (EU) 2021/848 + pravidla 
pro kontroly dovozů delegované a prováděcí nařízení (EU) 2021/2306 a 
(EU) 2021/2307 nahrazují nařízení (ES) 1235/2008

Z režimu ekvivalence (uznané ekvivalentní třetí země a kontrolní 
organizace působící ve třetích zemí prostřednictvím uvedení na přílohách 
III a IV n. (ES) 1235/2008 se stává režim „compliance“

Compliance - soulad s nařízením (EU) 848/2018, doplnění některých 
povinností z nařízení o úředních kontrolách (EU) 2017/625 + další extra 
pravidla jen pro třetí země

Revize bilaterálních dohod s uznanými třetími zeměmi (do 2021 uvedených 
na příloze III. n. (ES) 1235/2008), lhůta do konce roku 2026, do té doby 
platí provizorně země uznané podle starého nařízení

Obdobně revize uznání kontrolních organizací působících ve třetích zemí 
(příloha IV n. 1235) proběhne do konce roku 2024, do té doby fungují 
kontrolní subjekty podle staré legislativy 

Prováděcí legislativa stanovuje dále pro třetí země, vlastní vzor bio 
certifikátu další podmínky pro kontroly aj.

Do roku 2024 resp. 2026 seznam uznaných kontrolních organizací z příloh 
III a IV n. 1235/2008 funguje prostřednictvím nařízení (EU) 2021/2325 

Extra dohody s Velkou Británií, Švýcarskem a Chile; uznané kontrolní 
subjekty v rámci těchto zemí + další podmínky zde 56

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2325&from=EN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en


DOVOZY BIOPOTRAVIN - KONTROLY
Z prováděcí legislativy vyplývá nový koncept kontrol dovozů biopotravin

(EU) 2021/2305 (k OCR*); (EU) 2021/2306; (EU) 2021/2307

Zboží bio s certifikáty CHED - Společný zdravotní vstupní doklad;  kontrola 
a schválení COI na SHK – stanovišti hraniční kontroly v místě prvního 
vstupu do EU

Bio bez CHED, schválení na místě propuštění do volného oběhu

Kontroly včetně příp. fyzických a lab. testů provedeny před schválením COI, 
a to před propuštěním zboží do volného oběhu, do té doby je zboží 
blokováno

Kontroly provádí orgán kompetentní pro bioprodukci.

Pravomoc schvalovat COI na základě provedených a vyhodnocených 
kontrol bude mít SZPI, SVS a ÚKZÚZ

Celní správa – bude odpovědná jen za celní řízení, v případě deklarace 
zásilky jako bio zboží celníci ověří COI

Formální svěření pravomoci – chystaná novela Zákona o 
ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb.

Do té doby víceméně stávající postup (COI schvaluje celní správa 
atd.)  

COI = Certificate of inspection – dovozní certifikát pro dovozy 
bioprodukce do EU

*OCR- Official Control Regulation = Nařízení o úředních kontrolách (EU)2017/62557

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&qid=1644238180039&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=CS
https://www.szpi.gov.cz/
https://www.svscr.cz/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal


DOVOZY BIOPOTRAVIN -
KONTROLY

Aktuálně stále schvaluje COI celní správa, konkrétně 
krajské celní úřady s rolí „Jednotka místního orgánu“

Případné dodatečné zesílené kontroly u rizikového zboží 
z rizikových zemí se provádějí prozatím stále až po 
schválení COI

Odběry provádí kontrolní organizace dovozce, zboží 
zůstává v prostorách prvního příjemce do vyhodnocení 
vzorků

Od 1. července se COI podepisují (vydávajícím a 
schvalujícím orgánem, nikoliv prvním příjemcem) 
výhradně elektronickým podpisem E-seal

Do té doby je oficiálně vyžadováno papírové ručně 
podepsané COI při absenci E-seal
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DOVOZY BIOPOTRAVIN -
KONTROLY

Změny ve formuláři COI (více zde)

Údaj v kolonce 9.10. COI schvalující orgán, zůstávají 
zatím celní úřady

V případě, že jde o zásilku, která podléhá i kontrolám 
CHED měla by být z hlediska statusu bio zkontrolována a 
COI schváleno na SHK, stejně jako CHED.  Takové zboží 
putující přes přístavy aj. může být z toho důvodu 
zadrženo na SHK v prvním místě vstupu do EU. Údaj v 
kolonce 10. může být před jeho schválením změněn

Zatím se to v praxi nepotvrdilo. Ostatní ČS mají též 
potíže s včasnou implementací a porozuměním nových 
pravidel

Zůstává možnost rozdělení zásilky na části (pomocí 
výpisu z COI)

Zvláštní celní režimy, kontrola před a po proběhnutí musí 
být v rámci jednoho schvalujícího orgánu
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ZESÍLENÉ KONTROLY 
RIZIKOVÝCH PRODUKTŮ

Do přijetí nových guidelines – working documentu platí staré 
guidelines pro rok 2021, tzn. odběr vzorků u 100 % zásilek 
vybraných produktů

Nový working document v přípravě; (změna konceptu);

2 seznamy: kontroly zboží při odeslání ze třetí země do EU a 
kontroly v EU

Verze pro EU mnohem kratší, poslední verze 21 položek (CN 
kódů) 

Fyzické kontroly včetně lab. testů včetně analýzy ETO (etylenoxid) 
u 100 % zásilek 9 položek z Indie a Toga

Fyzické kontroly včetně lab. testů včetně analýzy u 10 % zásilek 
zbylých 12 CN

% přehodnocovat 1x za ½ roku 

ČS nesouhlas, znovu diskuzi na Výboru Komise (DG AGRI) 

S převzetím COI kontrol SZPI/SVS/ÚKZÚZ, převezmou i 
kontroly rizikového zboží, blokování zboží před výsledky 
těchto kontrol 

INFO k dovozům průběžně aktualizováno na eAgri zde a zde 
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ZESÍLENÉ KONTROLY 
RIZIKOVÝCH PRODUKTŮ

Do přijetí nových guidelines – working documentu platí staré 
guidelines pro rok 2021, tzn. odběr vzorků u 100 % zásilek 
vybraných produktů.

Nový návrh Working document, 

žlutě 100 % kontrol včetně ETO
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ZÁKLADNÍ AKT A PŘEHLED 
VYDANÉ (HOTOVÉ) SEKUNDÁRNÍ 
LEGISLATIVY 

62

Sekundární legislativa = nařízení v přenesené pravomoci (delegované) + 
prováděcí nařízení (implementační), vychází ze „zmocnění“ definovaných v 
základním aktu (n. (EU) 2018/848); teorie zde.

Oficiální přehled Evropské Komise k dispozici na EUR LEX.

Oficiálně vydaná nařízení s číslem, dokumenty v přípravě zatím bez čísla.

Sekundární legislativa (jednotlivá delegovaná a prováděcí nařízení) základní 
akt doplňují a nebo pozměňují.

Platnost nařízení (oficiální vydání) vs. Použitelnost/účinnost (odkdy se musí 
používat, dodržovat)

Rozhodující je stávající konsolidované znění, pokud existuje:

Poslední konsolidované znění n. (EU) 2018/848 je z 1/1/2022, jsou 
v něm zapracována hotová pozměňující nařízení, doplňující 
nařízení je třeba číst zvlášť.

Nejjednodušší vyhledávání přímo do vyhledávače „eur lex + číslo a rok“: 
nařízen

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=EN


PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÁ 
NAŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z 
NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848
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Informace čeho se týkají

Odkaz na EUR LEX (aktuální k pol. února 2022), později 
doporučujeme ověřit na eur lex dle návodu na str. 61

Nařízení, která pozměňují/částečně nahrazují základní akt, 
zapracované do aktuálního konsolidovaného znění n. (EU) 
2018/848, označeno v nadpisu *

Nařízení, která základní akt doplňují/stanoví pravidla, NEJSOU 
součástí konsolidovaného n. (EU) 2018/848, (ostatní - bez 
označení*)

Barevné rozlišení témat:

V rámci témat uspořádáno podle důležitosti od těch 
nejpodstatnějších 

Obrázek značí pravidla platná pro třetí země (mimo EU)

V případě kombinace obsahu, zařazeno dle převažujícího 

Produkční 

pravidla 

Kontroly a 

administrativa

Výjimky z 

pravidel 

bioprodukce 

Dovozy 

biopotravin 

Označování



PRODUKČNÍ PRAVIDLA ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, 
ZKRÁCENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ  A 
INFORMACE Z DATABÁZÍ BIO OSIV A ZVÍŘAT
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá 
prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke 
zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických 
produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat

Link na EUR LEX 

Nejrozsáhlejší ze sekundární legislativy, stanovuje: 

Pravidla živočišné produkce

• Intenzita chovu, min, rozlohy parametry výběhů a budov atd. 

• Jelenovití, prasata, skot, ovce, kozy, králíci drůbež, akvakultura

• Jelenovití a králíci nově zahrnuti 

• Drůbež pravidla detailnější, podrobnější rozdělení druhů aj.

• Skot, prasata, ovce, kozy zde bez větších změn

Detailnější u drůbeže

Skot, ovce, kozy, prasata víceméně stejná

Přibyla pravidla pro jelenovité a králíky

Techniky povolené k používání při zpracování krmiv a potravin 

Informace, které členské státy poskytují EK na základě sběru dat z databáze 
rostlinného rozmnožovacího materiálu a databáze zvířat

Doklady, jež mají být předloženy za účelem zpětného uznání přechodného 
období

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=EN


SEZNAMY POVOLENÝCH LÁTEK 
PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉ 
PRODUKCI (1/2)
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165, kterým se 
povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické 
produkci a stanoví jejich seznamy 

Link na EUR LEX

Obdoba příloha z nařízení (ES) 889/2008, většina n. 889 se 
tímto zrušuje;

Příloha VII (Produkty k čištění a desinfekci) a IX (složky 
zemědělského původu, které nebyly vyprodukovány 
ekologicky) n. (ES) 889/2008 se použije do konce roku 2023

Reviduje obsah i strukturu příloh

Zatím menší změny, do budoucna revize minimálně jednou 
ročně

Některé přílohy prozatím prázdné

Nařízení (ES) č. 889/2008 se zrušuje, kromě příloh 

VII a IX, které se použijí až do 31. prosince 2023.. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&qid=1628237010532&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20220101


SEZNAMY POVOLENÝCH LÁTEK
STRUKTURA  PŘÍLOH (2/2)
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Příloha I: Účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin povolené pro použití v 
ekologické produkci: Základní látky; Účinné látky představující nízké riziko; Mikroorganismy; Účinné látky nezařazené do 

žádné z výše uvedených kategorií

PŘÍLOHA II: POVOLENÁ HNOJIVA, POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY A ŽIVINY 

Příloha III: Povolené produkty a látky pro použití jako krmivo nebo při produkci krmiv

• Část A: Povolené konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek nebo krmné 
suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu 

• Krmné suroviny minerálního původu

• Jiné krmné suroviny

• Část B: Povolené doplňkové látky a pomocné látky používané ve výživě zvířat - Technologické doplňkové látky (konzervanty, antioxidanty,  Emulgátory, 
stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky Pojiva a protispékavé látky; Doplňkové látky k silážování; senzorické doplňkové látky; nutriční doplňkové látky; 
Sloučeniny stopových prvků;  Aminokyseliny, jejich soli a analogy; zootechnické doplňkové látky

Příloha IV: Povolené produkty k čištění a dezinfekci

• Část A: Produkty k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu

• Část B: Produkty k čistění a dezinfekci budov a zařízení používaných pro rostlinnou výrobu včetně skladových prostor v zemědělském 
podniku

• Část C: Produkty k čištění a dezinfekci ve zpracovatelských a skladových zařízeních

• Část D:  Produkty podle čl. 12 odst. 1 (co nemůže být použito jako biocidní přípravky)

Příloha V: Povolené produkty a látky pro použití v produkci zpracovaných ekologických 
potravin a kvasinek používaných jako potraviny nebo krmivo

• Část A:  Povolené potravinářské přídatné látky a pomocné látky 

• Oddíl A1 – potravinářské přídatné látky včetně nosičů

• Oddíl A2 – pomocné látky a další produkty, které mohou být použity při zpracování složek zemědělského původu z ekologické produkce

• Část B: Povolené zemědělské složky získané z konvenční produkce, které mají být použity k produkci zpracovaných ekologických 
potravin 

• Část C: Povolené pomocné látky a další produkty používané při produkci kvasinek a kvasničných produktů 

• Část D: Povolené produkty a látky k výrobě a ošetření ekologických výrobků z révy vinné ve vinařském odvětví 

PŘÍLOHA VI: PRODUKTY A LÁTKY POVOLENÉ PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉ 
PRODUKCI V NĚKTERÝCH OBLASTECH TŘETÍCH ZEMÍ PODLE ČL. 45 ODST. 2
NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848

takto označené přílohy/části jsou zatím prázdné



ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL ROSTLIN 
Z EKOLOGICKÉHO HETEROGENNÍHO 
MATERIÁLU 
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189, 
kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o produkci 
a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů 

Link na EUR LEX

Pravidla produkce a uvádění na trh EHM, nový koncept, obsahuje 
pravidla pro; 

1. Popis ekologického heterogenního materiálu - jaké prvky zahrnuje 
popis, techniky získávání EHM)

2. Požadavky týkající se pravosti partií osiva rozmnožovacího materiálu 
rostlin EHM; určení prvků pro identifikaci

3. Požadavky na hygienickou kvalitu, analytickou čistotu a klíčivost 
rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního 
materiálu

4. Požadavky týkající se balení a označování rozmnožovacího materiálu z 
EHM

5. Požadavky na informace, které mají hospodářské subjekty uchovávat

6. Úřední kontroly 

7. Uchovávání EHM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&qid=1628231635161&from=CS


POZMĚNĚNÍ K PRODUKCI 
NAKLÍČENÝCH SEMEN, 
ČEKANKOVÝCH PUKŮ, PŘÍKRMU 
VČELSTEV ATD. *
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2020/427, kterým se mění příloha II nařízení (EU) 
2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla 
produkce ekologických produktů 

Link na EUR LEX 

Původní specifikace podmínek pro klíčení semen a 
čekankových puků, které detailněji dále rozvíjí nařízení 
(EU) 2021/716

Přibyla možnost uměle vyživovat včelstva ohrožená z 
důvodu klimatických změn, a to bio medem, bio 
cukrem atd.  (Příloha II, část II 1.9.6.2.)

Úpravy podmínek odchovu mořských ryb atd.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0427&rid=10


NAKLÍČENÁ SEMENA, ČEKANKOVÉ 
PUKY, KRMIVA A ANTIPARAZITICKÉ
OŠETŘENÍ V AKVAKULTUŘE *
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/716, 
kterým se mění příloha II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o 
pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a 
čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z 
akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře 

Link na EUR LEX

Specifikuje podmínky produkce naklíčených semen a máčení 
čekankových puků; (Příloha II části I bod 1.3. n. (EU) 2021/848) 

Čistá voda, semena či rozmnožovací materiál rostlin musí být 
bio, použití výhradně ekologických semen, možno použít pouze 
inertní médium výhradně k zachování vlhkosti, složky média na 
seznamu povolených látek v EZ

Doplnění možnosti cholesterolu jako výživového doplňku v 
líhních vybraných druhů akvakultury (část III bod 3.1.3.4 n. 848)

U pravidel pro akvakulturu v (části III v bodě 3.1.3.4 n. 848) se mění 
pravidla využití ošetření proti parazitům

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0716&rid=5


VZOR CERTIFIKÁTU 
HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ V EU*
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006, kterým se mění 
nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s 
pravidly ekologické produkce 

Link na EUR LEX

Vzor certifikátu hospodářských subjektů nebo skupin hospodářských subjektů v EU 
(subjekty mimo EU mají extra vzor stanovený jiným delegovaným nařízením)

Toto nařízení nahrazuje vzor certifikátu stanovený v základním aktu  nový 
certifikát je již zahrnutý v aktuálním konsolidovaném znění n. (EU) 2018/848 

Nově 2. části; 

Část I: Povinné prvky a Část II: Konkrétní nepovinné prvky 

Část II.; Rozhodnutí o využití nepovinných prvků je na vydávající kontrolní 
organizaci nebo na příslušném orgánu (MZe) – povinně využité části v ČR na str.  50

Část I.; Údaje o subjektu či skupině, činnost/i, kategorie produkce (jedna či více) 
včetně indikace BIO, přechodné období, konvence, případně seznam členů skupiny

Část II; Rejstřík produktů, množství produktů, informace o půdě, seznam prostor 
nebo jednotek, v nichž činnost subjekt/skupina vykonává, informace o činnostech 
pro vlastní účel/jako subdodavatel, informace o činnostech prováděných 
subdodavateli, seznam subdodavatelů, info o akreditaci kontrolního subjektu, další 
informace

Certifikáty budou od 1. ledna 2023 vydávány prostřednictvím mezinárodní 
elektronická databáze v TRACES – jednotné pro EU i třetí země;

Zatím příprava implementace, napojení databáze na Registr ekologických 
podnikatelů

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&qid=1628237010532&from=CS


KRITÉRIA KONTROL ÚČETNÍCH 
DOKLADŮ PŘI ÚŘEDNÍCH  
KONTROLÁCH BIOPRODUKCE A 
KONTROL SKUPIN HOSPODÁŘSKÝCH 
SUBJEKTŮ
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771, kterým se 
doplňuje nařízení (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek 
pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce 
a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů 

Link na EUR LEX

Stanovuje podrobnosti kontroly účetních dokladů pro účely sledovatelnosti a 
hmotnostní bilance subjektu.

Prvky, které min. zahrnuje kontrola sledovatelnosti podložené příslušnými 
doklady včetně skladových karet a finančních záznamů (certifikát dodavatele, 
identifikace šarže atd.)

Prvky, které min. obdobně zahrnuje kontrola hmotnostní bilance (výnos 
produktů, skutečný výnos produktu, povahu a množství skladovaných 
produktů).

Pravidla pro úřední kontroly skupin hospodářských subjektů – stanovuje, co 
mají kontrolní organizace vyžadovat a kontrolovat v rámci vnitřního 
kontrolního systému skupiny a jak má kontrola vypadat (svědecké audity, 
posouzení vnitřního systému atd.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771&from=EN


DALŠÍ PRAVIDLA PRO VEDENÍ 
ZÁZNAMŮ, MEZINÁRODNÍ DATABÁZE 
CERTIFIKÁTŮ
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a 
prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů a 
skupin hospodářských subjektů, jakož i technických 
prostředků pro vydávání certifikátů v souladu s nařízením 
(EU) 2018/848 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
2021/1378, pokud jde o vydávání certifikátů pro 
hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a 
vývozce ve třetích zemích 

Link na EUR LEX 

Od r. 2023 nastavuje povinnost mezinárodní databáze 
TRACES pro vydávání certifikátů (i pozměňuje (EU) 
2021/1378  certifikátu  pro třetí země)

Záznamy, které mají uchovávat hospodářské subjekty 
a skupiny hospodářských subjektů odkazem na (EU) 
2021/771 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=CS


POŽADAVKY NA VEDENÍ ZÁZNAMŮ 
HOSPODÁŘSKÝMI SUBJEKTY*
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691, 
kterým se mění příloha II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o 
požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů 
v ekologické produkci 

Link na EUR LEX 

Na základě povinností hosp. subjektů vyplývajících ze základního 
aktu (EU) 2018/848 je doplněno, že subjekty vedou relevantní 
záznamy. 

Např. u bodu 1.9.3. v příloze II, části I n. 848;

Pokud nutriční potřeby rostlin nelze uspokojit opatřeními stanovenými 
v bodech 1.9.1 a 1.9.2, lze používat pouze hnojiva a pomocné půdní 
látky, které byly povoleny pro použití v ekologické produkci podle 
článku 24, a to pouze v nezbytné míře. 

Se doplnilo:  

Hospodářské subjekty vedou o používání těchto produktů záznamy, 
včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, 
použitého množství a dotyčné plodiny a pozemků. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&qid=1644919336457&from=EN


POŽADAVKY NA SKUPINY 
HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ*
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/715, kterým se 
mění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny 
hospodářských subjektů 

Link na EUR LEX

Mění některá ustanovená základního aktu a tím specifikuje že, členové 
skupiny působí v zeměpisné blízkosti ve stejné zemi 

Doplňují se pravidla pro vnitřní kontroly, jaké postupy je třeba 
dokumentovat v rámci vnitřního kontrolního systému skupiny, to 
zahrnuje;

• Registraci členů skupiny

• Vnitřní kontroly

• Schválení nových členů/produkčních jednotek

• Odborné přípravy inspektorů

• Kontroly dokumentů a záznamů

• Opatření v případech nesouladu 

Doplňuje se povinnost jmenování správce vnitřního kontrolního systému 
a definují se kompetence správce

Přidávají se definice nedostatků vnitřního kontrolního systému atd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0715&rid=4


PRAVIDLA KONTROL A OPATŘENÍ 
SLEDOVATELNOSTI A SOULADU S 
PRAVIDLY BIOPRODUKCE
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření 
zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a 
označování ekologických produktů 

Link na EUR LEX

pravidla pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a 
soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických 
produktů stanovuje mj. 

1. Procedurální kroky, podle kterých má postupovat hospodářský subjekt v 
případě podezření na nesoulad z důvodu přítomnosti nepovolených produktů 
nebo látek 

2. Metodika úředního šetření 

3. Minimální procentní podíl kontrol a odběrů vzorků atd. 

Zůstává 10 % kontrol bez ohlášení, 10 % dodatečných kontrol a odběry u 
min. 5 % hosp.  Subjektů, přibylo min. 2 % členů skupin hosp. subjektů pro 
odběr vzorků a min. 10 %  (ale nejméně 10) členů skupiny podléhá 
dodatečné kontrole.

Nově se zavádí katalog sankcí, jehož základ platí pro všechny členské státy
Přílohy: 

Jednotné postupy pro vypracování a uplatňování vnitrostátního katalogu opatření

Šablony OFIS – formulář pro notifikování podezření/nesouladu s legislativou do IS 
Evropské komise (v případě zboží ze zahraničí)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&qid=1644914577139&from=EN


VZOR CERTIFIKÁTU BIO VE TŘETÍCH 
ZEMÍCH A SEZNAM KONTROLNÍCH 
ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ UZNANÝCH 
PODLE SYSTÉMU COMPLIANCE
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se v souladu s 
nařízením (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se 
certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám 
hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se 
zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného 
období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních 
subjektů 

Link na EUR LEX 

Vzor certifikátu podobný jako verze pro EU podle nařízení (EU) 
2021/1006, obsahuje 2 části - povinné a nepovinné prvky.

A dále připravená příloha Seznam kontrolních orgánů a kontrolních 
subjektů uznaných v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848, 
zatím prázdná, pouze specifikuje,  které údaje uznaných kontrolních 
orgánů a subjektů budou v seznamu uvedeny.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1378&qid=1626180283025&from=CS


ADMINISTRATIVNÍ POVINNOSTI PRO 
UZNANÉ KONTROLNÍ SUBJEKTY ZE 
TŘETÍCH ZEMÍ 
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342, 
kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o pravidla 
týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a 
kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely 
dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a 
o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu 

Link na EUR LEX 

Stanovuje podmínky pro: 

• Dohled nad třetími zeměmi 

• Dohled nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty 

• Přezkum uznání třetích zemí 

• Dohled nad uznáváním kontrolních orgánů a kontrolních 
subjektů 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1342&qid=1626180283025&from=CS


KRITÉRIA UZNÁNÍ KONTROLNÍCH 
ORGÁN A KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ 
VE TŘETÍCH ZEMÍ, KRITÉRIA PRO 
ZRUŠENÍ UZNÁNÍ*

78

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1697, 
kterým se mění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria 
pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež 
jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve 
třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání 

Link na EUR LEX 

Specifikuje podmínky, které musí splnit kontrolní organizace 
a orgány provádějící kontrolu bioprodukce ve třetích zemích 
mimo EU.  

Definuje za jakých okolností může Evropská komise uznání 
zrušit.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1697&qid=1644919336457&from=EN


POŽADAVKY PRO UZNÁNÍ, KONTROLU A 
ČINNOST KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ VE 
TŘETÍCH ZEMÍCH 
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, kterým 
se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o procesní požadavky na 
uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou 
příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin 
hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a 
ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled 
nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají 
tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět

Link na EUR LEX 

Co mají obsahovat žádosti kontrolních subjektů, které žádají o 
uznání EK pro kontrolní a certifikační činnost ve třetích zemích 
nebo o rozšíření působnosti uznání

Požadavky na dohled na kontrolními subjekty 

Výroční zpráva uznaných kontrolních subjektů

Podmínky šetření a auditů na místě (provádění EK)

Kontroly sledovatelnosti atd. (co mají uznané kontrolní subjekty 
působící ve třetích zemích dodržovat, provádět, zveřejňovat a 
vykazovat)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&qid=1644919336457&from=EN


PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ 
NĚKTERÝCH VÝJIMEK, UZNÁNÍ 
KATASTROFICKÉ SITUACE
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146, kterým 
se doplňuje nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla 
produkce v ekologické produkci 

Link na EUR LEX 

Specifikuje, že uznání katastrofické situace oficiálně vydává členský 
stát, v němž k ní došlo

Přibyly specifikace podmínek pro udělení výjimek

Maximální délka použití výjimky je 12 měsíců ve vztahu k dotčeným 
typům produkce případně k pozemkům

Při splnění podmínek výjimky není dotčena platnost certifikátu na 
danou produkci

Dále jsou definovány zvláštní výjimky z n. 848.  Výčet obsahuje 
situace, které mohou vlivem přírodních katastrof nastat, kromě 
nedostatku ekologických krmiv je zde např. nutnost umělého 
vyživování včelstev,  přesunutí včelstev, doplnění mladých jedinců z 
konvenční akvakultury atd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2146&qid=1628231635161&from=CS


POUŽITÍ NEEKOLOGICKÉHO 
ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU 
ROSTLIN*
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794, kterým se mění 
část I přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o používání 
rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího 
materiálu rostlin z konvenční produkce 

Link na EUR LEX 

Nahrazuje body 1.8.5.1-1.8.5.5 části II přílohy II n. 848, přidává 1.8.5.6 a 
1.8.5.7 (upravuje a specifikuje podmínky výjimek na neekologická osiva atd.)

Výslovně se zmiňuje možnost výjimek na neekologický rozmnožovací materiál 
ve třetích zemích

Novinkou je seznam rozmnožovacího materiálu, na který se výjimky 
nevydávají

1.8.5.6 Příslušné orgány členských států sestaví oficiální seznam druhů, poddruhů 
nebo odrůd (…) u nichž je zjištěno, že je ekologický rozmnožovací materiál rostlin 
nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období (…) k dispozici v 
dostatečném množství a pro příslušné odrůdy. Pro druhy, poddruhy nebo odrůdy (…) 
se nevydají žádná povolení (…) Příslušné orgány členských států svůj seznam 
každoročně aktualizují a zajišťují jeho veřejnou dostupnost 

Do databáze se dostává i rozmnožovací materiál z přechodného období

Zůstává možnost obecného povolení atd.

V přípravě další delegované nařízení, pozměňující podmínky použití 
rozmnožovacího materiálu, především co se týče sazenic

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1794&rid=9


UVÁDĚNÍ NĚKTERÝCH INFORMACÍ 
NA OZNAČENÍ EKOLOGICKÝCH 
PRODUKTŮ*
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/642, kterým se 
mění příloha III nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, 
které je nutné uvést na označení ekologických produktů 

Link na EUR LEX

Účelem je zajistit přehledné označování krmných a osevních směsí, které 
nejsou bio, ale podmínky legislativy jejich použití v bioprodukci umožňují 

Nahrazuje bod 2.1. v příloze III n. 848, čímž se rozšiřují údaje, které je 
nutné poskytnout o produktu

Krmné směsi povolené v ekologické produkci a převážené k jiným 
subjektům mají na štítku obsahovat informace týkající se procentních 
podílů a názvů jednotlivých krmných surovin

Zásadní je, že krmné směsi, které nelze označit jako bio v souladu s čl. 30 
(6) n. 848, mohou nést údaj o tom, že krmivo může být použito v 
ekologické produkci v souladu s tímto nařízením

Podobně podmínky pro směs osiv – označení „Použití směsi je přípustné 
pouze v rozsahu povolení a pouze na území členského státu, jehož příslušný 
orgán povolil použití této směsi v souladu s bodem 1.8.5 n. 848.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0642&rid=6


DOPLŇKOVÝ CERTIFIKÁT PRO VÝVOZ, 
PRODUKCE BEZ ANTIBIOTIK
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2304, kterým se 
doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání 
doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v 
ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita 
antibiotika 

Link na EUR LEX 

Představuje doplňkový certifikát pro účely vývozu potvrzující, 
že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita 
antibiotika - jednotná forma

Komplementární certifikát k certifikátu subjektu – vydává 
kontrolní organizace

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2304&from=EN


UZNANÉ KONTROLNÍ ORGANIZACE 
ZE TŘETÍCH ZEMÍ A TŘETÍ ZEMĚ 
PODLE STARÉHO NAŘÍZENÍ (ES) 
834/2007, RESP. PŘÍLOH III A IV 
N.1235/2008
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Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/2325, kterým se podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví 
seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních 
subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie 

Link na EUR LEX 

Nahrazuje/přebírá většinu znění přílohy III a IV nařízení (ES) č. 
1235/2008 do roku 2026 resp. 2024

Kormě toho kontrolní subjekty z Chile, UK a Švýcarska extra zde

Hlavní aktualizace oproti přílohám III a IV n. 1235/2008; zrušení 
uznání pěti indických kontrolních organizací

Nejpozději od roku 2027 bude nové uznání třetích zemí (nové 
bilateriální dohody) 

Nejpozději od 2025 nové uznání kontrolních organizací působících 
ve třetích zemích)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2325&from=EN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en


PRAVIDLA KONTROLY ZÁSILEK DOVOZŮ 
BIOPRODUKTŮ A PRODUKTŮ Z 
PŘECHODNÉHO OBDOBÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2306, kterým se doplňuje 
nařízení (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek 
ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k 
dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (= COI)   

Link na EUR LEX 

Definice zásilky, stanoviště  hraniční kontroly, kontrolní místa, typy 
kontrol (dokladů, totožnosti, fyzická) atd.

Ověřování zásilek ve třetích zemích

Vydání potvrzení o kontrole

Formát COI a využití TRACES

Úřední kontroly zásilek

Zvláštní celní režimy

Použití o kontrole a výpisu z potvrzení o kontrole celními orgány

Informace, které má poskytnout příslušný orgán/kontrolní subjekt ve 
třetí zemi v případě nesouladu/podezření na nesoulad

Zrušuje (ES) 1235/2008

Příloha vzor potvrzení o kontrole COI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=CS


PRAVIDLA PRO DOKUMENTY A 
OZNÁMENÍ POŽADOVANÉ PRO 
BIOPRODUKTY A PRODUKTY Z 
PŘECHODNÉHO OBDOBÍ URČENÉ PRO 
DOVOZ DO EU
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307, kterým se stanoví 
pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické 
produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do 
Unie 

Link na EUR LEX 

Definice dovozce, hosp. subjekt odpovědný za zásilku, (první) 
příjemce, zásilky 

Oznámení o příchodu zásilky předem – prostřednictvím TRACES

Potvrzení o kontrole a výpis z potvrzení o kontrole (co vyplňuje 
dovozce a první příjemce) 

Popis produkčních jednotek a činností (v případě dovozců)

Oznámená o podezření na nesoulad nebo o zjištěném nesouladu 
(nález kontrolního orgánu  notifikace OFIS1)

Příloha vzor výpisu z potvrzení o kontrole (extract COI)

1 Organic Farming Information System

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=CS


DÁLE CHYSTANÁ LEGISLATIVA
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Použití neekologických semenáčků/sazenic v EZ*
Dál upraví podmínky pro použití konv. rozmnožovacího materiálu

Návrh zakazuje udělení výjimek na semenáčky druhů s krátkým pěstebním cyklem < 1 vegetační 
období

Otázka definice semenáčku, (ne)zahrnutí brambor, cibule, česneku

Zároveň definuje nový typ rozmnožovacího materiálu vypěstovaného v souladu s ekologickými 
principy z konv. osiva/sadby na výjimku – použitelný (volně) v EZ, lze i jako bio označit

Návrh není hotov, řada nejasností, EK připravuje FAQ dokument

Následně počítáme s úpravami Metodického pokynu č. 3/2021

K problematice Info na eAgri

Produkční pravidla pro bio sůl 
Delegovaný akt k soli má určit pravidla pro výrobu mořské i jiné bio soli jakožto potraviny i krmiva. 

Info k iniciativě zde

Evropská komise vychází při tvorbě návrhu bude vycházet především ze zprávy EGTOP1

Produkční pravidla pro hmyz
Delegovaný akt k hmyzu má stanovit detailní pravidla pro produkci bio hmyzu (kromě včel) pro 
použití jako potraviny i krmivo

Bude obsahovat podmínky, odkud má hmyz pocházet, jak má být krmen, chován a usmrcován. 

Info k iniciativě zde

Petfood – s vysokou prioritou
EGTOP posuzuje látky navržené na seznam látek povolených při výrobě bio krmiv/petfood

Hledá se vhodné legislativní řešení, jak do legislativy začlenit produkční pravidla konkrétně pro 
petfood

1Expertní technická poradní skupiny pro ekologickou produkci Evropské komise

https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/akce-a-novinky/ocekavane-zmeny-vyplyvajicich-z-navrhu.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13372-Organic-salts-detailed-production-methods-new-rules-_cs
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/egtop-organic-salt-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13373-Organic-insects-detailed-production-methods-new-rules-_cs


SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY V 
NÁRODNÍ LEGISLATIVĚ 
Novela zákona o ekologickém zemědělství: 

Účelem je i adaptace na novou legislativu;
• Zahrnutí elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat
• Úprava okruhu subjektů, majících povinnost registrace do 

systému ekologického zemědělství
• Úprava délky platnosti certifikátů bioproduktů v návaznosti na 

četnost kontrol
• Úprava skutkových podstat přestupků fyzických osob, 

právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených 
osob

• Nahrazení termínu „osvědčení o původu“ bioproduktu v praxi 
již užívaným termínem „certifikát“ bioproduktu

• Zařazení osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin do 
kategorie „bioprodukt“, zatímco podle dosud platné právní 
úpravy spadal do kategorie „ostatní bioprodukt“   

• Jmenování SZPI, SVS a ÚKZÚZ orgány kompetentními pro 
schvalování COI v TRACES (kontroly dovozů biopotravin před 
jejich propuštěním do volného oběhu). 

Novela čeká znovu na předložení do legislativního procesu.

Metodické pokyny:
• Většina starých MP nahrazena nebo aktualizována
• Aktuální přehled platných MP na webu eAgri
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https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/legislativa/metodicke-pokyny/
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