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Žádost o výjimku z pravidel ekologického zemědělství 

Těšnov 17 

110 00 Praha 1 

Info: 221 814 583 

www.eagri.cz  

Datum přijetí žádosti i 

Použití syntetických vitamínů A, D a E pro přežvýkavce 
dle přílohy III, část B, odst. 3 písm. a) nařízení Komise (EU) 2021/1165 

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

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.

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/


24. 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. 

Prohlašuji, že všechny složky výrobku obsahujícího syntetické vitamíny splňují požadavky ekologického zemědělství. 

Stanovisko veterinárního lékaře o nutnosti používání těchto vitamínů přiloženo. 

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