
 

   
  
  

METODICKÝ POKYN Č. 2/2022 
kterým se vymezují některé pojmy podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie  
 
Č.j.: MZE-17726/2022-13112 

 
Právní úprava: 
 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o 
ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“); 
 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se 
povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich 
seznamy (dále jen „nařízení Komise 2021/1165“); 
 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud 
jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro 
ekologickou produkci a označování ekologických produktů (dále jen „nařízení Komise 
2021/279“); 
 

• Vyhláška ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 
Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve 
znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 
490/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. (dále jen „vyhláška 
377/2013“). 
 
 
Vymezení pojmů: 
 

I. Velkochov (intenzivní, průmyslový chov), (příloha II nařízení Komise 2021/1165)  
 
Velkochov je koncentrovaný provoz intenzivní živočišné výroby, který je značně závislý 
na vnějších vstupech (např. veterinární přípravky a krmiva), které nejsou povoleny 
v ekologickém zemědělství.  
 

 Jedná se o podnik nebo uzavřenou provozní jednotku, které splňují alespoň jedno 
 z těchto kritérií: 
  

1. chová více než 150 VDJ (velká dobytčí jednotka) a zároveň má zatížení zemědělské 
půdy hospodářskými zvířaty vyšší než 3 VDJ/ha; 
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2. chová více než 
 
a) 40 000 kusů drůbeže a/nebo 
b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) a/nebo 
c) 750 kusů prasnic; 

 
3. používá klecové technologie nebo více než polovina podlahové plochy se skládá 

z roštové podlážky nebo mřížové konstrukce. 
 
Tato definice velkochovu se nevztahuje na chovy koní, ovcí a koz a na chov skotu 
s volným ustájením na hluboké podestýlce. 
 

II. Region (bod 1.4.1 příloha II, část II, nařízení (EU) 2018/848) 

 Pojmem region je myšlena oblast, ze které je ekonomické a ekologické dovážet 
 krmiva, a to s přihlédnutím k faktorům dostupnosti, ekonomické soutěže a 
 racionálnosti dopravní vertikály. 
 
 Z tohoto důvodu se pro ekologické chovatele v České republice považuje za region 
 území států Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, německé spolkové 
 země Bavorsko a Sasko, z Polska pak vojvodství Dolnoslezské, Opolské, Slezské a 
 Malopolské. 
 
III. Turnus (bod 1.9.4.4 písm. c), příloha II, část II nařízení (EU) 2018/848) 

 
Období, kdy jsou výběhy mezi dvěma turnusy chované drůbeže prázdné, se stanovuje 
na 28 dní. 

 
VI. Integrita ekologických produktů (bod 74 nařízení (EU 2018/848) 

 
Znamená, že celý řetězec od výrobce, přes dovozce, dodavatele až po prodejce atd. 
je certifikovaný a kontrolovaný ekologickém zemědělství. Tedy, že jsou dodržena 
veškerá pravidla ekologické produkce v celém výrobním a dodavatelském řetězci. 
 

VII. VDJ (velká dobytčí jednotka), (bod 1.6.7, příloha II, část II nařízení (EU) 2018/848)  
 
Velká dobytčí jednotka uváděna v nařízení 2018/848 se podrobně stanovuje podle 
vyhlášky 377/2013, kterou lze využít pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat. 
 
 

Metodický pokyn č. 6/2016 MZE Č.j.: 61013/2016-MZE-17252  se zrušuje. 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022 

 

 

V Praze dne 28. 3. 2022  

 

        
Ing. Vlastimil Zedek 

ředitel Odboru environmentálního a 
ekologického zemědělství 

 


