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Datum přijetí žádosti i 
        

 
Vazné ustájení skotu v malém zemědělském podniku 

podle nařízení (EU) 2018/848, příloha II, Část II, bod 1.7.5  
1. Údaje o žadateli 
1. Obchodní firma vč. právní formy / název        2. Identifikační číslo                       3. FO     POii 

              

 
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. Celkový počet kusů skotu všech kategorií chovaných na ekofarmě ke dni podání žádosti (max. 50 ks) 

 

 

 

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/


25. Zdůvodnění žádosti 
 

 

 

 

i Žadatel nevyplňuje. Datum příjmu bezchybné žádosti je zároveň datem začátku platnosti výjimky 
ii Žadatel zaškrtne: FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba. 
iii Novela zákona č. 246/92 na ochranu zvířat proti týrání ze dne 1. 2. 2021 neumožňuje udělit výjimku pro budovy, které 
byly postaveny, rekonstruovány nebo poprvé uvedeny do provozu po datu 1. 2. 2021. Od roku 2030 nebude vazné 
ustájení možné vůbec. 

                                                

 Závazně prohlašuji, že v případě udělení výjimky zajistím zvířatům v průběhu celého pastevního období celodenní přístup 
na pastvinu a celodenní pobyt ve výběhu, pokud pastva není možná. V období kdy pastvina není možná, zajistím zvířatům 
alespoň dvakrát týdně přístup na otevřená prostranství. Dále prohlašuji, že zajistím zvířatům dostatečné množství vhodné a 
pohodlné podestýlky ze slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu  

 
 Jako přílohu k této žádosti přikládám kolaudační rozhodnutí/jiný doklad/čestné prohlášení, osvědčující, že stavba byla 

postavena, rekonstruována nebo poprvé uvedena do provozu před datem 1. 2. 2021. iii 

 

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