
ZMĚNY V EKOLOGICKÉ LEGISLATIVĚ VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘIJETÍ 

NAŘÍZENÍ RADY O EKOLOGICKÉ PRODUKCI (ES) Č. 2018/848

(ZÁKLADNÍ AKT + SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA)

JELENOVITÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ



PRAVIDLA PRO CHOV JELENOVITÝCH
ZÁKLADNÍ AKT - NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848*

Příloha II, část II, bod 1.9.2. (1.9.2.1.) n. (EU) 2018/848

Výživa:

a) 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 2024 zvýší na 70 %

b) zvířata mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí

c) pokud mají zvířata přístup na pastvinu v období pastvy a pokud zařízení na přezimování 
umožňují zvířatům volnost pohybu, je možné se odchýlit od povinnosti umožnit přístup na 
otevřená prostranství v zimních měsících

d) systémy odchovu jsou založeny na maximálním využívání pastvin podle jejich dostupnosti v 
různých obdobích roku

e) nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce pochází z objemného, čerstvého, sušeného nebo 
silážovaného krmiva. Tento procentní podíl je možné snížit na 50 % u samic jelenovitých 
chovaných k produkci mléka, a to na maximální dobu tří měsíců na začátku laktace

f) v období vegetace je v kotci zajištěna přirozená pastva. Kotce, které nemohou zajistit 
přirozenou pastvu v období vegetace, nejsou povoleny

g) krmení je povoleno pouze v případě nedostatečné pastvy v důsledku špatných povětrnostních 
podmínek 

h) zvířatům chovaným v kotci je k dispozici čistá a čerstvá voda. Není-li k dispozici přírodní zdroj 
vody, který je zvířatům snadno dostupný, jsou zajištěna napajedla 

*Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN


PRAVIDLA PRO CHOV JELENOVITÝCH
ZÁKLADNÍ AKT - NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848

Příloha II, část II, bod 1.9.2.2 n. (EU) 2018/848

Chov a chovatelské postupy: 

a) prostory jelenovitých jsou vybaveny úkryty, přístřešky a ploty, které zvířata 
nezraňují; 

b) v kotcích jelena lesního musí mít zvířata možnost válet se v bahně, aby byla 
zajištěna péče o srst a regulace tělesné teploty

c) podlahy pro ustájení jsou hladké, nikoli však kluzké 

d) prostory pro ustájení jsou vybaveny pohodlným, čistým a suchým prostorem na 
spaní/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

e) krmeliště jsou umístěna na ploše chráněné před počasím a jsou přístupná jak 
zvířatům, tak i osobám, které se o ně starají. Půda, na níž jsou krmeliště umístěna, 
musí být zpevněna a zařízení určené ke krmení musí mít střechu

f) nelze-li zajistit stálý přístup ke krmení, musí být krmeliště koncipována tak, aby se 
všechna zvířata mohla krmit současně

Přechodné období je 12 měsíců 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN


PRAVIDLA PRO CHOV JELENOVITÝCH
ZÁKLADNÍ AKT - NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848

Příloha II, část II, bod 1.3.4.4.1. ;1.3.4.4.2. n. (EU) 
2018/848

Přivedení konvenčních zvířat na farmu:

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: 

a) skot, koňovití a jelenovití musejí být mladší šesti měsíců

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 jelenovitých

A dále specifikace detailních produkčních pravidel 
v prováděcím nařízení (EU) 2020/464 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN


EKOLOGICKÝ CHOV JELENOVITÝCH
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU) 2020/464*

Intenzita chovu a Minimální rozloha venkovní plochy pro jelenovité 
jsou stanoveny v příloze I části II. n. (EU) 2020/464

*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 pro účely přechodu, 

produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20201215&from=EN


EKOLOGICKÝ CHOV JELENOVITÝCH
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU) 2020/464

Příloha II, čl. 5: Minimální období pro krmení mateřským 
mlékem je 90 dnů

Čl. 7: Parametry a technické požadavky týkající se 
venkovních výběhů nebo kotců;

1. Jelenovití se chovají ve venkovních výbězích nebo kotcích, 
které poskytují pastvu, kdykoli to podmínky umožňují   

2. Venkovní výběhy nebo kotce jsou postaveny tak, aby různé 
druhy jelenovitých mohly být v případě potřeby oddělené

3. Jednotlivé venkovní výběhy nebo kotce je možné rozdělit 
na dvě části nebo každý venkovní výběh či kotec přímo 
sousedí s jiným výběhem nebo kotcem, aby bylo možné v 
jednotlivých částech nebo venkovních výbězích či kotcích  
postupně provádět údržbové práce
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20201215&from=EN


EKOLOGICKÝ CHOV JELENOVITÝCH
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU) 2020/464

(Čl. 8): Požadavky na vegetaci a parametry chráněných zařízení 
a otevřených prostranství

1. Zařízení pro vizuální ochranu a pro ochranu před počasím 
jsou jelenovitým poskytována pokud možno v podobě

• přirozených přístřešků, jako je začlenění skupinek stromů a 
křovin a částí nebo okrajů lesa do venkovního výběhu nebo

• kotce; pokud to není v dostatečné míře možné po celý rok, 
jsou poskytovány uměle vybudované zastřešené přístřešky

2. Venkovní výběhy nebo kotce pro jelenovité jsou vybaveny 
zařízeními nebo jsou pokryty vegetací, která zvířatům umožňuje 
otírat lýčí z parohů

3. V pozdní fázi březosti a dva týdny po narození mají samice 
jelenovitých přístup na plochy pokryté vegetací, která poskytuje 
úkryt pro jejich mláďata

4. Ploty okolo venkovních výběhů nebo kotců jsou postaveny tak, aby 
jelenovití nemohli utéct
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20201215&from=EN


ODDĚLENÍ 
EKOLOGICKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ
ekologickezemedelstvi@mze.cz
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