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Datum přijetí žádosti1 

Povaha činnosti v ekologickém zemědělství 
(Žadatel zaškrtne jednu nebo více možností, které hodlá provozovat) 

1. Údaje o žadateli
1. Obchodní firma vč. právní formy / název 2. Identifikační číslo 3. FO     PO2

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

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

11. Část obce, městská část 12. PSČ

13. Email 14. Telefon 15. Webové stránky

16. Státní občanství 17. Adresa bydliště cizince mimo území ČR

18. Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu PO  19. Adresa organizační složky zahraniční PO a jméno vedoucího

20. Adresa místa trvalého pobytu člena/ů statutárního orgánu PO
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Výrobce biopotravin 

 Výrobce nebo dodavatel 
ekologických krmiv 

 Výrobce nebo dodavatel ekolog. 
rozmnož. materiálu 

Ostatní 

Distribuce/uvádění na trh 

Skladování 

Dovozce ze třetích zemí (země mimo EU) 

Vývozce do třetích zemí (země mimo EU) 

Číslo jednací1 

http://www.eagri.cz/


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

21. Adresa – Ulice 22. Číslo popisné 23. Číslo orientační 24. Obec

25. Část obce, městská část 26. Kraj 27. PSČ

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

4. Údaje o provozní jednotce
29. Název (označení) provozní jednotky 30. Adresa – ulice 31. Číslo popis.   32. Číslo orien.

33. Obec 34. PSČ 35. Odpovědná osoba

36. Registrační číslo hospodářství 3,4 37. Registrační číslo včelaře4 38. Číslo stanoviště4

39. Parcelní číslo dle KN, kód KÚ stanoviště 40. Název stanoviště4 41. Počet včelstev na stanovišti4

V případě většího množství údajů pod čísly 36 až 44 napište údaje na samostatnou přílohu. 

4. Údaje o půdě5

42. Do režimu ekologického zemědělství chci zařadit:

43. Všechny PB/DPB evidované v LPIS6

44. Pouze vybrané PB/DPB, a to:

45. Ornou půdu "R" Vše Pouze Vybrané7 51. Vinice "V" Vše Pouze Vybrané7 

46. Travní porosty "T" Vše Pouze Vybrané7 52. Chmelnice "C" Vše Pouze Vybrané7 

47. Ovocné sady "S" Vše Pouze Vybrané7 53. Úhor "U" Vše Pouze Vybrané7 

48. Trávu na orné "G" Vše Pouze Vybrané7 54. Jinou kulturu "O" Vše Pouze Vybrané7 

49. Školku "K" Vše Pouze Vybrané7 55. Jinou tr. kulturu "J" Vše Pouze Vybrané7 

50. Rybník "B" Vše Pouze Vybrané7 

Ostatní plochu (půda  nebo vodní plocha mimo LPIS)8 

1 Žadatel nevyplňuje. Datum příjmu bezchybné žádosti je zároveň datem registrace. 
2 Žadatel zaškrtne: FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba. 
3 Vyplní ekologický zemědělec a ekologický chovatel ryb, kteří mají evidované provozovny v Ústřední evidenci zvířat. 
4 Vyplní pouze ekologický chovatel včel. 
5 Týká se pouze podnikatelů, kteří chtějí do systému ekologického zemědělství zařadit zemědělsky obhospodařovanou půdu. 
6 Pokud žadatel zaškrtne, dále již nic nevyplňuje pod čísly 44 až 55. 
7 Vybrané PB/DPB ekologický podnikatel nahlásí své kontrolní organizaci (dále jen „KO“). 
8 Půda mimo LPIS evidovaná podle KÚ, parcelní čísla subjekt nahlásí příslušné KO. Ekologický chovatel ryb vyplní v každém případě. 
9 Tímto podpisem se žadatel zavazuje k plnění  povinností vyplývajících ze Zákona č. 242/2000 Sb., z nařízení  2018/848 a související legislativy.  
10 Vyplněním žadatel potvrzuje, že v podniku byla provedena vstupní kontrola, její potvrzení bude na MZe zasláno příslušnou KO. 
11 Vyplní ekologický zemědělec. 

I. V (místo) II. Datum (den, měsíc, rok) III. Razítko a podpis žadatele9

IV. Připojené přílohy

P1 Potvrzení o vstupní kontrole podle § 6 odst. 5 zákona č. 242/2000 Sb. zašle kontrolní organizace.10

P2 Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle § 6 odst. 5 zákona  č. 242/2000 Sb.11
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