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Datum přijetí žádosti i 
        

 

Žádost o zkrácení přechodného období 
podle článku 10 nařízení (EU) 2018/848 a dle přílohy II, části I, bodu 1.7.3. nařízení (EU) 2018/848 

 

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 

 Pozemky jsou předmětem opatření definovaných v programu prováděném podle nařízení (EU) č. 1305/2013, ve kterých 
není umožněno používání jiných přípravků na ochranu rostlin, než těch povolených v ekologickém zemědělství.iii 
  

 Pozemky jsou přírodními nebo zemědělskými oblastmi, které po dobu minimálně tří let nebyly ošetřeny produkty 
nepovolenými pro ekologickou produkci.iv 

 

 Pozemky byly ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření zavedeném 
příslušným orgánem členského státu s cílem potírat choroby či hubit škůdce.v 

 

 Pozemky byly ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených 
příslušným orgánem členského státu.vi 

 

Číslo jednacíi 

http://www.eagri.cz/


 

i Žadatel nevyplňuje. Datum příjmu bezchybné žádosti je zároveň datem počátku zkrácení přechodného období. 
ii Žadatel zaškrtne. FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba. 
iii Těmito opatřeními je myšleno zejména opatření Natura 2000. Žadatel přiloží přílohy P1, P2, P6.  
iv Žadatel přiloží přílohy P1 a P2. 
v Žadatel přiloží přílohy P1, P3 a P4. 
vi Žadatel přiloží přílohy P1, P4 a P5. 

                                                

I. V (místo)  II. Datum (den, měsíc, rok) 

 

III. Razítko a podpis žadatele 

          
 

 
IV. Připojené přílohy 
 P1 Seznam pozemků ke zkrácení PO. 

  P2 Stanovisko příslušné KO. 
 
 P3 Rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy o nařízené aplikaci nepovoleného POR na pozemcích žadatele. 
 
 P4 Použité účinné látky POR včetně ochranných lhůt. 
 
 P5 Doklad o provádění vědeckých testů na pozemcích žadatele. 
 
 P6 Doklad o zařazení pozemků do opatření definovaných v programu  prováděném podle nařízení (EU) č. 1305/2013 
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