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Datum přijetí žádosti i 
        

 
Přivedení konvenční drůbeže na ekofarmu  

dle přílohy II, části II, bodu 1.3.4.4.3. nařízení (EU) 2018/848ii 
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                     21. PSČ 

         

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

 

 

4. Údaje pro udělení výjimky 
23. Registrační čísla všech hospodářství, kterých se bude výjimka týkat. 

 

 
24. Typ výjimky 

 

 Přivedení konvenčních kuřic určených k produkci vajec mladších 3 dnů  

                                                                                                             25. Druh zvířete 

 Přivedení konvenční drůbeže chované na maso mladší 3 dnů.  

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“.  

  

http://www.eagri.cz/


 
26. Plemeno zvířete/název hybridaiv  

 
 
 
27. Zdůvodnění žádosti 

 
28. Opatření, která žadatel učinil pro zajištění nákupu zvířat z ekologických chovův 

 

 

i Žadatel nevyplňuje. Datum příjmu bezchybné žádosti je zároveň datem začátku platnosti výjimky.  
 
ii Detailnější informace k podmínkám udělení výjimky z pravidel ekologické produkce jsou popsány v Metodickém pokynu č. 6/2021. 

iii Žadatel zaškrtne FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba. 
 
iv Tyto údaje jsou požadovány pouze ze statistických důvodů.  
 
v Žadatel musí ověřit, zda se jim požadovaná zvířata nedají získat z ekologických chovů. K tomu je možné použít například Databázi 
ekologických zvířat provozovanou Ministerstvem zemědělství na webové adrese:  
https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Inzeraty/Prehled/  
 

                                                

 

 

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

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Inzeraty/Prehled/
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