ZMĚNY V EKOLOGICKÉ LEGISLATIVĚ VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘIJETÍ
NAŘÍZENÍ RADY O EKOLOGICKÉ PRODUKCI (ES) Č. 2018/848

(ZÁKLADNÍ AKT + SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA)

KRÁLÍCI V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
ZÁKLADNÍ AKT (EU) 2018/848*
Příloha II, část II; bod 1.2.2. g) n. (EU) 2018/848
Přechodné období pro králíky je 3 měsíce
Přivedení konvenčních zvířat na farmu:
1.3.4.4.1. V případě utváření nového stáda nebo hejna lze do něj pro účely
plemenitby uvést mladá zvířata pocházející z konvenčního chovu. Ihned po
odstavu musejí být chována v souladu s pravidly ekologické produkce.
Kromě toho platí ke dni, kdy jsou zvířata zařazena do stáda nebo hejna,
tato omezení:
d) králíci musejí být mladší tří měsíců
1.3.4.4.2. V případě obnovy stáda nebo hejna lze do něj pro účely
plemenitby zavést dospělá zvířata pocházející z konvenčního chovu, a to
samce a dosud nerodící samice. Následně musejí být chována v souladu s
pravidly ekologické produkce. Kromě toho počet samic podléhá těmto
omezením za rok:
a) lze zavést nejvýše 20 % počtu dospělých prasat, ovcí, koz, králíků nebo
jelenovitých
b) v případě jednotek s méně než deseti kusy koňovitých, jelenovitých nebo
skotu či králíků nebo s méně než pěti kusy prasat, ovcí či koz je každá taková
obnova omezena nejvýše na jedno zvíře ročně
* Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických
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produktů

CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
ZÁKLADNÍ AKT (EU) 2018/848

Příloha II, část II; bod 1.9.5.1. n. (EU) 2018/848
Výživa:
a) alespoň 70 % 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 krmiva za
použití krmiva a krmných surovin z téhož regionu
b) králíci mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky
dovolí
c) systémy odchovu jsou založeny na maximálním
využívání pastvin podle jejich dostupnosti v různých
obdobích roku
d) pokud množství trávy není dostatečné, je k dispozici
krmivo obsahující vlákninu, jako je sláma nebo seno. Píce
tvoří nejméně 60 % stravy
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CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
ZÁKLADNÍ AKT (EU) 2018/848
Příloha II, část II; bod 1.9.5.2 n. (EU) 2018/848

Chov a chovatelské postupy:
a) prostory pro ustájení jsou vybaveny pohodlným, čistým a suchým
prostorem na spaní či odpočinek o dostatečné rozloze, který je tvořen
pevnou konstrukcí bez roštů. Prostor k odpočinku je vybaven
dostatečně velkým suchým místem ke spaní, které je pokryto
podestýlkou. Podestýlka sestává ze slámy nebo jiného vhodného
přírodního materiálu. Může být vylepšena a obohacena o jakékoli
minerální produkty, které jsou povoleny jako hnojivo nebo pomocná
půdní látka pro použití v ekologické produkci podle článku 24
b) králíci se chovají ve skupinách

c) králičí farmy používají odolná plemena přizpůsobená venkovním
podmínkám
d) králíci mají k dispozici:
i) kryté přístřešky se zatemněnými úkryty

ii) venkovní výběh s vegetací, pokud možno pastvinu
iii) vyvýšenou vnitřní nebo venkovní plochu, na níž mohou sedět
iv) materiál ke stavbě hnízda pro všechny samice s mláďaty
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CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464*
ODDÍL 5

Minimální období pro přednostně mateřským mlékem činí
42 dnů po narození (čl. 17)

Intenzita chovu a minimální rozloha vnitřní a venkovní
plochy pro králíky jsou stanoveny v příloze I části V. (čl. 18)
Parametry a technické požadavky týkající se mobilních nebo
pevných zařízení (čl. 19)
1.V období pastvy se králíci chovají v mobilních zařízeních na
pastvinách nebo v pevných zařízeních s přístupem na pastvinu
2. Mimo období pastvy se králíci chovají v pevných zařízeních s
přístupem do venkovního výběhu s vegetací, pokud možno
pastvinou
3. Mobilní zařízení na pastvinách se přesouvají co nejčastěji,
aby se zajistilo maximální využití pastviny, a jsou postavena
tak, aby se králíci mohli pást na zemi
*Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období
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pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat

CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464
Parametry a technické požadavky týkající se vnitřní a venkovní
plochy (čl. 20)
1.Vnitřní plocha v pevných a pojízdných zařízeních se koncipuje tak, aby:
a) její výška umožňovala všem králíkům stát se vztyčenýma ušima
b) mohla pojmout různé skupiny králíků a umožňovala zachování integrity
jednotlivých vrhů po přechodu do stadia výkrmu
c) samci a březí a reprodukčně aktivní samice mohli být odděleni od
skupiny ze zvláštních důvodů dobrých životních
podmínek zvířat a na omezenou dobu, pokud mohou udržovat oční
kontakt s jinými králíky
d) samice měla možnost vzdalovat se z hnízda a opět se tam vracet a
kojit mláďata
e) poskytovala:
i) kryté přístřešky se zatemněnými úkryty v dostatečném počtu pro
všechny kategorie králíků
ii) přístup do hnízd pro všechny samice alespoň týden před očekávaným
datem porodu a alespoň do konce období kojení mláďat
iii) přístup do hnízd pro mláďata v dostatečném počtu s minimální četností
jednoho hnízda na každou kojící samici s mláďaty
iv) materiály, které králíkům umožňují hlodání
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CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464
Parametry a technické požadavky týkající se vnitřní
a venkovní plochy (čl. 20)
2.Venkovní plocha v pevných zařízeních se koncipuje tak, aby:
a) obsahovala dostatečný počet vyvýšených plošin, které jsou
rovnoměrně rozmístěny na minimální rozloze
b) byla obklopena ploty, které jsou dostatečně vysoké a
hluboko zapuštěné, aby zabránily útěku přeskočením nebo
podhrabáním
c) v ní byl – pokud zahrnuje betonovou vnější plochu – snadný
přístup do části s venkovním výběhem s vegetací. Bez tohoto
snadného přístupu nesmí být rozloha betonové plochy
zahrnuta do výpočtu minimální rozlohy venkovní plochy
d) poskytovala:

i) kryté přístřešky se zatemněnými úkryty v dostatečném počtu
pro všechny kategorie králíků;
ii) materiály, které králíkům umožňují hlodání.
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CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464

Požadavky na vegetaci a parametry
otevřených prostranství (čl. 21)
1.Vegetace ve venkovních výbězích je pravidelně
udržována takovým způsobem, aby byla pro králíky
lákavá.
2.V období pastvy se pastviny pravidelně střídají a
obhospodařují takovým způsobem, aby byla pastva
králíků optimalizována
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CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464

Část V:
Intenzita chovu a minimální rozloha vnitřní
plochy pro králíky podle čl. 18
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CHOV KRÁLÍKŮ V EKOLOGICKÉ PRODUKCI
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464

Část V:
Intenzita chovu a minimální rozloha venkovní
plochy pro králíky podle čl. 18
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VYPLÝVAJÍCÍ ZMĚNY PRO BIO CHOVY KRÁLÍKŮ
OPROTI PRAVIDLŮM ZE ZÁKONA Č. 242/2000 SB.
§4
Chov králíků
(K § 14 odst. 2 zákona)
(1) Chovní samci a samice v období březosti se mohou chovat v kotcích individuálně.
U skupinového chovu jsou v kotci umístěny porodní boxy nebo budníky;
počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet samic ustájených
v kotci. Minimální podlahová plocha kotce činí 0,5 m2 na dospělého jedince

a 0,75 m2 na samici s vrhem mláďat, přičemž je nutné zohlednit velikost chovaného
plemene. Mladí králíci se odstavují nejdříve po 28 dnech od jejich narození.
(2) Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách; minimální podlahová plocha
je 0,2 m2 na jednoho králíka ve výkrmu; králíci mají možnost přístupu do výběhu.
(3) Chovní králíci mohou pocházet z neekologických chovů.
(4) Králíci pocházející z neekologických chovů se mohou označovat jako bioprodukt
nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.

Co se mění a co zůstává:
Zůstává přechodné období 3 měsíce
Podobné ale detailnější podmínky pro min. podlahovou plochu
Přibyla specifikace min. venkovní plochy atd.
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