
Ministerstvo zemědělství 
Žádost o výjimku z pravidel ekologického zemědělství 

Těšnov 17 

110 00 Praha 1 

Info: 221 814 583 

www.eagri.cz  

Datum přijetí žádosti i 

Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z 
ekologického zemědělstvíii 

dle článku 25 nařízení (EU) 2018/848
1. Údaje o žadateli
1. Obchodní firma vč. právní formy / název 2. Identifikační číslo 3. FO     POiii

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

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

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

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trvalého pobytu fyzické osoby)
15. Adresa - Ulice 16. Číslo popisné 17. Číslo orientační 18. Obec

19. Část obce, městská část 20. Kraj

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

4. Údaje pro udělení výjimky
23. Název složky a požadavky na jakost 24. CN kódiv

25. Druh produktu, pro jehož přípravu je daná složka nezbytná 26. CN kódiv 27. Požadované množství složky

Číslo jednacíi Místo pro vylepení kolku 
v hodnotě 1 000 Kč.  

Správní poplatek je 
možno zaplatit i na B.Ú. 
19-1226001/0710 Není 
nutné vyplňovat 
variabilní symbol, stačí 
pouze uvést poznámku 
pro příjemce ve formátu:
„název firmy – výjimka z
EZ“.

21. PSČ

http://www.eagri.cz/


28. Funkce složky ve zpracované potravině

29. Odůvodnění požadovaného množství složkyv

30. Důvody a očekávaná doba nedostatkuvi

i Žadatel nevyplňuje. Platnost výjimky se počítá od data vydání Rozhodnutí, nikoliv k datu přijetí žádosti o výjimku. Výjimka se vydává 
maximálně na dobu 6 měsíců. 
ii Detailnější informace k podmínkám udělení výjimek z pravidel ekologické produkce jsou popsány v Metodickém pokynu č. 6/2021. 
iii Žadatel zaškrtne FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba. 
iv Více informací k CN na stránkách Evropské komise - https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content/kombinovana-
nomenklatura-0 
v Možnost výjimečného udělení výjimky je určená zpravidla pro případy, kdy surovina běžně používaná ve zpracování biopotravin je v 
biokvalitě dočasně nedostupná. Podstatou výjimečného povolení je zajištění kontinuity výroby v případě takového „výpadku“. 

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

IV. Připojené přílohy
P1 Kontakty na všechny dodavatele nebo výrobce dané složky v EU a jejich potvrzení, že složku neprodukují v souladu s
pravidly ekologické produkce nebo, že ji nemají v dostatečném množství nebo v požadované jakosti.

P2 Potvrzení, že daná složka nemůže být dovážena ze třetích zemí (obdobná potvrzení jako u P1, ale od
dodavatelů/výrobců ze zemí mimo EU).
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