
7/12/2021 EKOLOGICKÁ PRODUKCE

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ

NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848

ANNA MLÁDKOVÁ

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 



PROGRAM

Úvod, legislativa, vývoj situace

Změny v oblasti živočišné výroby
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NAHRAZUJE
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EVROPSKÁ A ČESKÁ LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ EKOLOGICKOU 
PRODUKCI 

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA EU VS. NOVÁ 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů a 
o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou 
produkci, označování a kontrolu

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz 
ekologických produktů ze třetích zemí

Konec platnosti i účinnost 31. prosince 2021

Některé lhůty a přechodná období jsou delší

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848 o 
ekologické produkci a 
označování ekologických 
produktů a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 
834/2007

+

Velký počet 
delegovaných a 
prováděcích nařízení

Účinnost od 1. ledna 
2022



ZMĚNY ČESKÉ LEGISLATIVY

Změna legislativy EU od 1. ledna 2022  a později  Nutná revize české 
legislativy

Zákon 242/2000 Sb.  i vyhláška zůstávají platné, chystá se novela

adaptace na novou EU legislativu

změny kolem certifikace 

databáze zvířat

délka platnosti certifikátů

úprava skutkových podstat přestupků 

drobné změny definic

Odloženo, znovu do legislativního procesu v původní verzi

Pozměňovací návrhy (adaptace na další postupně vzniklé změny) 

EU legislativa každopádně nadřazená té národní

Revize metodických pokynů
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EVROPSKÁ A ČESKÁ LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ EKOLOGICKOU 
PRODUKCI 

EKOLOGICKÁ REFORMA - NOVINKY

Větší rozsah působnosti nově možnost certifikovat bio sůl, hmyz, petfood,  
korek, kožešiny, bavlnu apod. 

Možnost omezení fyzické kontroly na 1x za dva roky

Nové podmínky pro použití aromat

Omezení výjimek včetně týkajících se použití neekologických 
surovin

Revize příloh povolených látek 

Změna certifikátu hospodářských subjektů 

Skupina hospodářských subjektů (týká se zemědělců) 

Změny podmínek použití konvenčního neekologického materiálu

Zavádí nový koncept ekologický heterogenní materiál

Databáze ekologických zvířat 

Změny postupu při kontrolách dovozů biopotravin

Revize dohod s uznanými třetími zeměmi a uznávání kontrolních 
organizací ze třetích zemí

Nově pravidla výslovně pro některé druhy zvířat jelenovití, králíci… 5



EVROPSKÁ A ČESKÁ LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ EKOLOGICKOU 
PRODUKCI 
SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA (EU) 2018/848 – AKTUÁLNÍ 
STAV

Delegované a implementační akty postupně přibývají 

Aktuální stav hotových – vydaných i připravovaných k dispozici na 
EUR LEX (Informace o dokumentu – související dokumenty k zákl. 
aktu)

Prováděcí nařízení zde (7 platných a 3 v přípravě) 

Nařízení v přenesené pravomoci zde (13 platných a 13 v přípravě) 

K dispozici opravy nařízení, další související dokumenty

Jednoduché vyhledávání: v prohlížeči EUR LEX a číslo nařízení

Pro aktuální verzi dokumentu Stávající konsolidované znění 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&lang=en&type=advanced&DB_IMPLEMENTING=32018R0848&qid=1633535656365
https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&DB_DELEGATED=32018R0848&lang=en&type=advanced&qid=1633535790065


EVROPSKÁ A ČESKÁ LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ EKOLOGICKOU 
PRODUKCI 
SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA (EU) 2018/848 – AKTUÁLNÍ 
STAV
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WEB EAGRI EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
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Kromě MP: eAgri  Ekologické zemědělství  Legislativa  metodické pokyny

Informace ke změnám, hlavně dovozům bioptoravin

Prezentace k nové legislativě

eAgri  Ekologické zemědělství  aktuální témata  Změny v pravidlech EZ v 
souvislosti v Nařízením EP a Rady (EU) 2018/848



ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE – ZMĚNY 1/4
Zrušen čl. 46 n. 889/2008, možnost závěrečné fáze výkrmu dospělého skotu na maso uvnitř,  za podmínky, že doba > 
1/5 života a max. 3 měsíce. Nemá alternativu.

Tzn. přístup do výběhu nutný, pastva není podmínkou, stačí výběh jakožto otevřené prostranství.

Co se týče přivedení konv. kuřat, nové nařízení umožňuje kuřata do věku tří dnů, (dříve do 18 týdnů).  Udělení 
výjimky MZe.

Zákaz restriktivního krmení, ledaže odůvodněno vet. lékařem, nemyslí se krmná dávka upravená fyziologickým 
potřebám v různé fázi živ. cyklu (prasnice kolem porodu apod.)

Zvířata, co žijí celoročně na pastvě by měla mít přístřešek nebo stín v podobě přirozených úkrytů (vegetace), jako 
ochranu před nepříznivým počasím.

Databáze zvířat:  povinné pro ČS zavést a spravovat, používání zemědělci je dobrovolné, MZe přihlíží k informacím z 
databázi při schvalování výjimek na neekologická zvířata.

Přehánění zvířat: bio a konv. zvířata oddělena, do 10 % pastvy (celkové roční krmné dávky vypočítané jako procentní 
podíl sušiny v krmivu zemědělského původu), nebo max. 35 dní 

Kryté výběhy – mění se koncept od 2025,  plocha navíc, která se nezapočítává do výpočtu min. vnitřních ani 
vnějších ploch, ledaže splňuje extra podmínky pro vnitřní plochu. 

Vícepatrové systém chovu drůbeže u vybraných typů, max. 3 patra využitelné plochy včetně přízemí.

Zákaz klecí, boxů a etážových plošin (tzn. přepravní box, fixační klec, boxy pro koně OK, etážové plošiny pro prasata, 
ale pro drůbež však definována možnost vícepatrového systému. Boxy pro telata – zůstává zákaz chovu telat starších 
než 1týden v individuálních boxech, tzn. do věku 1 týden box pro telata možný.

Vazné ustájení: specifikace, možné pro podniky s max. 50 ks kromě mladých, zákon OZ od 1/2/2021zákaz vazného 
ustájení kromě doby ošetření. Pro stáje uvedené/zrekonstruované po 1.2.21 výjimka se neudělí, od 2030 úplný zákaz.

Zpřísněné požadavky na znalosti a dovednosti osob pro chov, zvířat, manipulaci. 9



ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE – ZMĚNY 2/4

Příkrm drůbeže objemným krmivem: nově specifikováno v případě omezení dostupnosti 
krmiva (na otevřeném prostranství pokrytým vegetací); přidávání objemného, čerstvého, 
sušeného nebo silážovaného krmiva

Vodní ptactvo přístup k vodě (tůně, jezírko, tekoucí voda atd.), pokud to podmínky dovolí, v 
opačném případě (např. mráz) zajistit vodu alespoň na ponoření hlavy a čištění peří

Změna požadavků na prod. jednotku drůbeže: max. 1 600 m2/jednotka, v oddíle max.         
3 000 nosnic, specifikace oddělení oddílů, pravidla pro intenzitu chovu, min. rozlohy aj. 
specifikovány jednotlivě pro různé druhy a kategorie drůbeže

Specifikace ustájení drůbeže: V závěrečné fázi až 1/3 života na otevřeném prostranství, pokud 
je to možné, tak už od mala

Snížení zastoupení krmiv z PO2:  max. 25 % krmné dávky krmivo z PO2,  (zůstává až 100 % v 
případě vlastního podniku) 

Prostory pro ustájení prasat: přibyla specifikace – k dispozici dostatečně velký prostor k 
odpočinku vystlaný slámou, kde si všechna prasata mohou lehnout zároveň a při zabrání 
největší plochy

Zpřísnění požadavku na původ krmiva z vlastního podniku, původních 60 % zůstává pouze do 
2023, pak 70 % (týká se koní, skotu, ovcí, koz, jelenovitých, (drůbež 20 %  30 %) králíci 
rovnou 70 %, u prasat zůstává 30 %
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ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE – ZMĚNY 3/4

Nově pravidla pro chov jelenovitých, vzniká metodický pokyn.  V legislativě EU stanoveny 
podmínky pro:

Výživu  (60 % krmiva z podniku, přístup na pastvinu, 60 % sušiny krmné dávky z obj., 
čerstvého, sušeného, nebo silážovaného krmiva, možno 50 % při laktaci max. na 3 měsíce.  
atd.) 

Chov a chovatelské postupy (úkryty, podlahy ustájení hladké a ne kluzké, místo na spaní 
bez roštů, podestýlka z přírodního materiálu, krmeliště chráněná a zpevněná, se střechou, 
PO 12 měs.)

Přivedení konvenčních zvířat na farmu 

Parametry a technické požadavky týkající se venkovních výběhů nebo kotců (vegetace, 
úkryty pro mláďata), ploty aby nedošlo k útěku, přirozené úkryty, přístřešky atd. 

Intenzitu chovu a minimální rozlohy venkovní plochy 

Ekologické včelařství možno provozovat i bez zem. půdy, není nutná dohoda s jiným 
ekologickým zemědělcem

Akvakultura:  zásahy na rybách zakázány, dno pro kaprovité tvořeno přírodní zeminou, 
rozšířeno o podmínky hnojení, nová podrobná pravidla produkce měkkýšů, drobné změny 
podmínek antiparazitické léčby

11



ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE – ZMĚNY 4/4

Nově pravidla pro chov králíků

Výživa (70 % krmiva z vlastního podniku, přístup na pastvinu kdykoliv podmínky, max. využití pastvin 
podle dostupnosti během roku, píce nejméně 60 % stravy), min. doba krmení mat. mlékem 42 dnů po 
narození

Chov a postupy: ve skupinách, plemena přizpůsobená venk. podmínkám

Přivedení konvenčních zvířat – mladá zvířata do věku 3 měsíců, PO 3 měsíce

Samci a nerodící samice, max. 20 % počtu dospělých králíků (<10 králíků, max. 1 zvíře ročně) bez výj.

Králíci k dispozici: zatemněné úkryty přístřešky, venkovní výběh s vegetací, pokud možno pastvinu, 
vyvýšenou plochu na sezení, materiál ke stavbě hnízda pro samice s mláďaty

Požadavky na pevná/mobilní zařízení: přístup na pastvinu, mimo období pastvy v pevných zařízeních s 
přístupem do venkovního výběhu s vegetací. Mobilní zařízení se posouvají pro max. využití pastviny, 
aby se králíci mohli pást na zemi.

Vnitřní plocha: výška – alespoň stát se vztyčenýma ušima, zachování integrity vrhů, atd. 

Venkovní plocha: dostatek vyvýšených plošin, ploty zabraňující přeskočení a podhrabání, v případě 
betonové plochy snadný přístup k vegetaci, k dispozici materiál k hlodání, vegetace udržovaná lákává

Intenzita chovu a min rozloha vnitřní a vnější plochy

kojící samice s mláďaty do odstavení uvnitř, kromě vyvýšených plošin 0,6 m2 samice do 6 kg, nad 6 kg 
0,72 m2

Samice březí a repr.  aktivní 0,5 m2 <6kg /0,72 m2 >6kg, venkovní plocha 2,5 m2

Králíci na výkrm od odstavení na porážku 0,2 m2 /0,15 m2 pro mobilní zařízení atd. venku 0,5 m2 /0,4 
m2 aj. (v zákoně 242/2000 0,5 m2 dosp. , 0,75 m2 samice s vrhem, skupiny na výkrm 0,2 m2)

12
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vROSTLINNÁ PRODUKCE – ZMĚNY 
Nově pravidla pro naklíčená semena a máčení čekankových puků; produkce klíčků máčením semen a 
získávání čekankových puků mimo jiné ponořením do čisté vody povolena (není možné použít 
konvenční semena na výjimku)

Nově specifikována možnost produkce okrasných rostlin, bylin, sazenic v kontejnerech a květináčích, 
určených k prodeji konečnému spotřebiteli nebo za účelem přesazení, substrát v souladu s přílohami

Nově specifikace procesy a pěst. techniky zahrnují biofumigaci, mechanické a fyz. metody a technické 
procesy jako solarizace v případě chráněných plodin mělké propařování půdy (maximálně do hloubky 10 
cm)

Ekologický heterogenní materiál = skupina rostlin v rámci jediného botanického taxonu nejnižšího 
známého botanického třídění, společné fenotypové rysy, míra genetické a fenotypové rozmanitosti, není 
odrůdou ani směsí odrůd

Změny v udělování výjimek na neekologický rozmnož. materiál, preference materiálu z POII

Povolené látky a přípravky na ochranu rostlin, nově zahrnuje i

safenery, synergenty a formulační přísady jako složky přípravků na ochranu rostlin 

adjuvanty, které se mají smísit s přípravky na ochranu rostlin

Chystá se nová příloha látky pro čištění a desinfekci v rostlinné výrobě (příloha VII z ES/889/2008), 
produkty k čištění a des. v živ. výrobě a akvakultuře do konce r. 2023

Produkty a látky použité v přípravcích na ochranu rostlin/jako hnojiva , pomocné půdní látky, živiny, 
povolené v rámci příloh možnost uvést odkaz „povoleno pro použití v ekologické produkci v souladu s 
nařízením“

Změny podmínek souběhu ekologické rostlinné produkce (MP č. 4/2021) 13



PODMÍNKY VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN

AROMATA PODMÍNKY POUŽITÍ V BIOPRODUKCI PODLE 
NOVÉHO NAŘÍZENÍ 

Používání aromatických látek v biopotravinách přímo povoleno.

A to aromatických látek a přípravků, které jsou podle nařízení (ES) 1334/2008 (čl. 16(2), (3), (4) 
označené jako přírodní. 

Tyto látky nemusí být bio. 

Nemusí být na přílohách povolených látek povolených v bioprodukci (v (EU) č. 2021/1165). 

Není třeba povolení MZe (udělení výjimky). 

Platí že 95 % váhy složek zemědělského původu musí být bio, (výše uvedené) aromatické látky se tedy 
musí vejít do 5 % (podmínky v čl. 30(5)(ii) n. 848).

Jsou-li bio pouze nosiče a ne aromatické složky, počítá se celková hmotnost aromatických látek. 
(Aromatické složky + nosiče). 

Kromě toho lze použít všechny potravinářské přísady, které mají přirozeně ochucovací vlastnosti 
(ovoce, koření, byliny atd.) 

Některá aditiva a pomocné látky v seznamu povolených látek (dosud v příloze VIII nařízení (EU) 
889/2008) mohou mít ochucovací vlastnosti, ale když jsou použity v bioproduktu, tak za jiným hlavním 
účelem korespondujícím s definicí potravinářských aditiv podle čl. 3(2) a) n. (ES)1333/2008 nebo 
pomocných látek podle čl. 3(2)(b) téhož nařízení. 

Použití aditiv musí respektovat horizontální legislativu nařízení (ES) 1333/2008. 14
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cvPODMÍNKY VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN

OZNAČOVÁNÍ AROMAT JAKO BIO 

Aromata patří mezi zpracované potraviny podle 30 (5)(a) n. 848 

Tzn. aromata jakožto konečný spotřebitelský produkt i bio aromata používaná zpracovateli 
biopotravin, kteří je chtějí použít při výrobě biopotravin a započítat do 95 % povinných biosložek 
30(5)(a)(iii) n. 848: 

V případě aromat se značení bio, eko atd. používá pouze pro přírodní aromatické látky a přírodní 
aromatické přípravky označené v souladu s čl. 16 odst. 2, 3 a 4 nařízení (ES) 1334/2008, 
přičemž všechny aromatické složky a nosiče aromatických složek v aromatu jsou ekologickéTzn. 
aromata (aromatické složky + nosiče), oboje musí být bio.

Tedy aromatické složky musí být alespoň z 95 % váhy zemědělských složek bio, stejně tak nosiče 

Nejsou-li k dispozici bio: Použití nosičů a přídatných látek, které nejsou bio, musí být v souladu s čl. 
24(2) a (4) (přílohy povolených látek) 

Použití neekologických aromat je povolenou v souladu s 2.2.2. (b) přílohy II části IV

PŘÍRODNÍ AROMATA VS. XY AROMATA

Ustanovení v bodě 2.2.2. b) (n. 848) umožňující použít v bioprodukci aromata splňující podmínky 
definované v čl. 16 (2), (3) a (4) z nařízení (ES) 1334/2008

Ale 16(4) se vztahuje na tzv. „přírodní xy aromata“ (min 95% aromatu musí pocházet ze zdroje xy) 

Otázka, zda lze použít jen přírodní xy aromat, nebo i přírodní aromata, čekáme na interpretaci EK

15



PODMÍNKY VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN

VÍNO 

Část VI čl. 18, nařízení (EU) 2018/848 Podmínky pro výrobu vína se v zásadě nemění, mění 
se odkazy na další evropskou legislativu, o kterou se článek opírá. Čl. 3.3. části VI; 

Stanoveny enologické postupy, procesy a ošetření a jejich podmínky s ohledem na 
vinařskou legislativu nařízení (ES) 606/2009

Mj. tepelné ošetření - pokud teplota nepřekročí 75 °C; 

 nové nařízení zvyšuje max. teplotu tepelného ošetření z 70°na 75°C 

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 stanovuje povolené látky v příloze V, části A, oddíl A2, 
část D 

Povolené produkty a látky k výrobě a ošetření ekologických výrobků z révy 
vinné ve vinařském odvětví podle přílohy II části VI bodu 2.2 nařízení (EU) 
2018/848 

Oproti příloze VIIIa (ES) 889/2008 drobné změny (vypadl perlit, pektolitické enzymy atd.)

16



PODMÍNKY VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN 

PRODUKTY A LÁTKY KTERÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAT PŘI 
ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN 

17

Přípravky z mikroorganismů, potr. enzymy výslovně povolené v ekologické produkci

Přírodní aromatické látky a přípravky podle čl. 16 (2), (3), (4) nařízení (ES) 1334/2008

Barvy na označování masa a skořápek podle čl. 17 (ES) 1333/2008*

Přírodní barviva použití na velikonoční vejce* 

Pitná voda a sůl*

Minerály, vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny, pokud

To výslovně vyžaduje jiná EU/národní legislativa

Při výrobě kojenecké výživy a příkrmů v souladu s podmínkami v n. 848

V opačném případě výjimka nelze

Pro účely výpočtu 95 %/5 % je třeba vzít v potaz: 

Některé přídatné látky povolené dle příloh se zahrnují do výpočtu zemědělských složek

Přípravky a látky (výše*) nejsou zemědělské složky 

Kvasinky a kvasničné produkty  zemědělské složky 

Vedle GMO zákaz umělých nanomateriálů (vyloučení potravin obsahujících umělé 
nanomateriály nebo z nich sestávajících) výjimka nelze 

Nové přísnější podmínky pro udělování výjimek na neekologické suroviny MP č. 6/2021 



Redukce

PODMÍNKY VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN

POUŽITÍ NEEKOLOGICKÝCH SLOŽEK ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮVODU DEFINOVANÝCH V PŘÍLOZE 

Příloha IX (ES) 889/2008 „Složky zemědělského původu, které nebyly vyprodukovány 
ekologicky a které jsou uvedeny v čl. 28“ účinné do konce roku 2023. (31 položek) 

Příloha V část B (EU) 2021/1165 Povolené zemědělské složky získané z konvenční 
produkce, které mají být použity k produkci zpracovaných ekologických potravin podle 
čl. 24 (7 položek) 

řasa arame, řasa hijiki, kůra lapača, střívka, želatina jiná než z prasat, mléčné minerály v 
práškové/tekuté formě, volně žijící ryby a vodní živočichové (+ spec. podmínky a omezení) 

Zpracované ekologické potraviny, které byly vyprodukovány před 1. lednem 2024 s 
použitím těchto zemědělských složek získaných z konvenční produkce, lze uvádět na trh 
po uvedeném datu až do vyčerpání zásob. (čl. 12(2) n. (ES) č. 2020/1165)
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vOZNAČOVÁNÍ BIOPOTRAVIN

SPRÁVNÉ OZNAČOVÁNÍ BIOPOTRAVIN 

Bioprodukt vyrobený v EU musí nést EU bio logo

Doprovázené indikací původu ve formě; 

Zemědělská produkce EU

Zemědělská produkce mimo EU           Přímo pod kódem KO

Zemědělská produkce EU/mimo EU 

EU/mimo EU možno nahradit názvem země/regionu (5 % hmotnosti zemědělských 
složek tolerance) – změna ze 2 %  5 %

Kód kontrolní organizace, která certifikovala subjekt, který provedl poslední úpravu 
produktu (včetně balení) např. CZ-BIO-00X

Informace v zorném poli s logem

V případě, že poslední úprava (včetně balení) certifikovaná v ČR, povinně biozebra

Bioprodukty dovezené ze třetích zemí – EU bio logo být nemusí 

Bioprodukty uvedené na trh v ČR z jiných zemí – bez biozebry

Povinnost biozebry pro balené biopotraviny certifikované na území ČR a neurčené na 
zahraniční trh (upřesnění v novele ZEZ) 

*19



KRMIVA A ZNAČENÍ

Obecná pravidla pro zpracovaná krmiva zůstávají 

Vypadla možnost označování: „lze používat v ekologické produkci v souladu s nařízením 
(ES) č. 834/2007 a nařízením (ES) č. 889/2008“. – čl. 60(2) n. 889

alternativní značení zajišťuje delegované nařízení (EU) 2021/642,  náhradním řešením 
označení, že lze používat v ekologické produkci

Nařízení (EU) 2021/642 stanovuje, že: Hospodářské subjekty zajistí, aby krmné směsi 
povolené v ekologické produkci a převážené k jiným hospodářským subjektům nebo do 
jiných podniků, včetně velkoobchodů a maloobchodů, byly opatřeny štítkem uvádějícím 
kromě jakýchkoli dalších údajů vyžadovaných právními předpisy Unie:, údaje o 
procentním podílu ekologických krmných surovin, a surovin z PO a e) u 
krmných směsí, které nemohou být označeny v souladu s čl. 30 odst. 6, údaj o tom, 
že tato krmiva mohou být použita v ekologické produkci v souladu s tímto 
nařízením

Čl. 60 n. 848; Produkty vyprodukované v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 před 1. 
lednem 2022 mohou být po uvedeném dni uváděny na trh až do vyčerpání zásob (nejen 
pro krmiva) 

Možnost bílkovinných krmiv pro drůbež a prasata zůstává zatím do 31. 12. 2026
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ROZSAH PŮSOBNOSTI – CO LZE OZNAČOVAT BIO V 
RÁMCI LEGISLATIVY

čl. 2 nařízení (EU) 2018/848 + příloha I (EU) 2018/848

Produkty pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a včelařství, (příloha I 
Smlouvy o fungování EU

Produkty z těchto produktů získané, jsou-li předmětem produkce, přípravy, označení, 
distribuce, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo vývozu z ní nebo jsou určeny k produkci, 
přípravě, označení, distribuci, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo vývozu z ní:

a) živé nebo nezpracované zemědělské produkty včetně osiva a dalšího rozmnožovacího 
materiálu rostlin

b) zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

c) krmivo

Diskutované v rámci nové legislativy - hmyz; petfood

Toto nařízení se rovněž vztahuje na některé jiné produkty úzce související se 
zemědělstvím, uvedené v příloze I tohoto nařízení, pokud jsou předmětem produkce, 
přípravy, označení, distribuce, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo vývozu z ní nebo jsou 
určeny k produkci, přípravě, označení, distribuci, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo 
vývozu z ní:
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ROZSAH PŮSOBNOSTI – CO LZE OZNAČOVAT BIO V 
RÁMCI LEGISLATIVY

Příloha I (EU) 2018/848

22



SKUPINA HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ, ZEMĚDĚLCŮ

Zaveden koncept skupinové certifikace, stanoveny parametry hospodářských subjektů 
a skupin, další specifikace v delegovaných nařízeních

Každá skupina:

Skládá se pouze ze zemědělců producentů akvakultury, producentů řas a kromě 
toho mohou zpracovávat /připravovat krmiva i uvádět je na trh

Členové jejichž náklady na certifikace >2% jejich obratu/objemu bioprodukce a s 
obratem max. 25 000 EUR ( cca 635 000 Kč), nebo standartní objem bioprodukce 
<15 00 EUR (cca 380 000 Kč) 

Každý podnik max. rozlohu 5ha /0,5 ha v případě skleníků/15 ha výlučně TTP

Usazen v ČS, třetí zemi, právní subjektivita, členové v zeměpisné blízkosti

Skupin zřídí společný systém pro uvádění produktů vyrobených skupinou na trh

Zaveden systém vnitřní kontroly (kontrolní činnosti, postupy, odpovědnost, že 
nařízení dodržují všichni – specifikace v prováděcí legislativě

Dále v prováděcí legislativě – max. 2000 členů
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DOVOZY BIOPOTRAVIN

Dovozy biopotravin ze třetích zemí

Nařízení (ES) 1235/2008 podmínky pro uznávání dovozů biopotravin do EU

Změna n.834/2007 – Režim rovnocennosti  n. 848 režim compliance, změna podmínek, 
legislativy, koncept zůstává

Stěžejní přílohy III a IV (ES)1235/2008

Příloha III: seznam třetích zemí, jejichž systém kontroly a certifikace uznává EU jako ekvivalentní pro 
vybrané kategorie ekologické produkce

Příloha IV: seznam kontrolních organizací, které působí ve třetích zemí a EU uznává jejich činnost jako 
ekvivalentní certifikaci v EU pro vybrané kategorie zboží a rozsah působnosti

Nové nařízení - nová pravidla, více zaměřená na soulad s pravidly přímo dle EU 
legislativy

Přílohy III a IV (ES)1235/2008 nahradí v budoucnu příloha prováděcího nařízení (EU) 2021/1378

Čl. 48 (EU) 2018/848 uznává přechodně KO z přílohy III n. 1235 do roku 2026

Čl. 57 (EU) 2018/848 uznává přechodně KO z přílohy IV do roku 2024

Do té doby provizorně uznané KO a třetí země podle příloh III a IV 1235/2008 
(poslední aktualizace proběhla) 

Brexit: KO z UK na příloze IV, v rámci dohody s UK přesun do přílohy III
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DOVOZY BIOPOTRAVIN – ZMĚNY V POSTUPU

25

Příprava prováděcí legislativy postup při úředních kontrolách zásilek bio, vydávání COI v TRACES 
atd. , změna vzoru COI a výpisu

Schvalující orgán COI nebude již Celní správa, ale SZPI, ÚKZÚZ, SVS dle kompetencí

Ti budou schvalovat COI na základě kontroly (včetně laboratorní) provedené výhradně před 
schválením COI = před propuštěním zásilky do volného oběhu

Místo kontroly COI zůstává v podstatě stejné, celní úřady, pro zboží, které nepodléhá dalším 
veterinárním a fytosanitárním zesíleným kontrolám,  tzn. povinnost certifikátu CHED 

Pokud má zboží CHED, kontrola bio tzn. schválení COI probíhá na Stanovišti hraniční kontroly 
tzn. v místě prvního vstupu do EU (v takovém případě může být celní prohlášení řešeno až v ČR) 

Zůstává možnost rozdělení zásilek na části  výpisy z COI

Zůstává možnost zvláštních celních režimů (ale v rámci jednoho schvalujícího orgánu) 

COI vydané v roce 2021 se dokončí „postaru“ i v roce 2022

Do 30. června 2022 opět povinnost i papírového COI  v některých případech. 

Zásadní změna Guidelines, 21 konkrétních produktů (CN kódů), několik položek 100% 
vzorkování i na ETO, zbytek 10% vzorkování. Obsahuje i čerstvé produkty. Průběžně přezkum a 
změna % dle situace, + vlastní analýza ČS

Testy i vyšetřování (OFIS) proběhnou před schválením COI, tedy před propuštěním zboží do 
volného oběhu, už nebudou provádět KO, v budoucnu guidelines v rámci legislativy



PROVÁDĚCÍ LEGISLATIVA:

VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ AKTY A AKTY V PŘENESENÉ 
PRAVOMOCI 

Obsah sekundární legislativy, která doplňuje/pozměňuje základní akt
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY:
POVOLENÉ LÁTKY 1/3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé 
produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Link 
na Eur Lex) 

Obdoba příloh z (ES) 889/2008, které se tímto zrušuje 

Reviduje obsah i strukturu příloh 

Zatím menší změny, do budoucna revize minimálně jednou ročně 

Přílohy:  prvovýroba - hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, krmiva, nově biocidy 
(negativní seznam)

Čištění a desinfekce na různé účely – postupně se doplní

Látky pro použití v potravinářství 

Povolené neekologické složky zemědělského původu – redukce od 2023

Platnost certifikátů vydaných před r. 2022 podle starého nařízení do 
konce 2022 (v souvislosti s (EU) 2021/1006)
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY:
POVOLENÉ LÁTKY 2/3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé 
produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy 

Látky pro potravinářství příloha V

PŘÍLOHA V: POVOLENÉ PRODUKTY A LÁTKY PRO POUŽITÍ V PRODUKCI 
ZPRACOVANÝCH EKOLOGICKÝCH POTRAVIN A KVASINEK POUŽÍVANÝCH JAKO 
POTRAVINY NEBO KRMIVO

Povolené potravinářské přídatné látky a pomocné látky 

Oddíl A1 – potravinářské přídatné látky včetně nosičů 

Oddíl A2 – pomocné látky a další produkty, které mohou být použity při zpracování 
složek zemědělského původu z ekologické produkce 

Část B: Povolené zemědělské složky získané z konvenční produkce, které mají být 
použity k produkci zpracovaných ekologických potravin 

Část C: Povolené pomocné látky a další produkty používané při produkci kvasinek a 
kvasničných produktů 

Část D: Povolené produkty a látky k výrobě a ošetření ekologických výrobků z révy vinné 
ve vinařském odvětví
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY:
POVOLENÉ LÁTKY 3/3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé 
produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy 

Změna struktury, příklad desinfekčních látek (Příloha VII z (ES) 889/2008 se použije do 31. 
prosince 2023!)
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY:
NOVÝ VZOR CERTIFIKÁTU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1006, kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, 
který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce Link na eur lex 

Nahrazuje vzor ze základního aktu, osvědčení  certifikát, další změny

Povinná a nepovinná část (dle rozhodnutí MZe pro potřeby ČS) v nepovinné části mj. 
popis produktů 

Certifikát se vydá hospodářským subjektům bez ohledu na certifikované produkty atd. 

Stručnější rozdělení činností 

Od r. 2023 v plánu vydávání certifikátů v mezinárodní databázi v systému TRACES

V ČR z nepovinné části jednotně:  rejstřík produktů (název a/nebo CN kód), informace o 
půdě v případě souběhu (výměra a typ,), info o akreditaci KO (název a web ČIA), zbytek 
dle potřeb KO

30

Ekologický zemědělec;  Výrobce biopotravin;

Obchodník s biopotravinami; Dovozce; Vývozce;

Výrobce biokrmiv; Dodavatel bioosiv a biosadby;

Ekologický včelař; Ekologický pěstitel hub;

Sběrač volně rostoucích rostlin; Ekologický 

chovatel ryb

Výroba 

Příprava

Distribuce/uvádění na trh

Skladování

Dovoz 

Vývoz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&qid=1628237010532&from=CS


VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY:
ÚČETNÍ DOKLADY, KONTROLA

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/771, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a 
podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a 
úředních kontrol skupin hospodářských subjektů Link na eur lex

Stanovuje podrobnosti kontroly účetních dokladů pro účely sledovatelnosti a hmotnostní 
bilance subjektu. 

Prvky, které min. zahrnuje kontrola sledovatelnosti podložené příslušnými doklady včetně 
skladových karet a finančních záznamů (certifikát dodavatele, identifikace šarže atd.) 

Prvky, které min. obdobně zahrnuje kontrola hmotnostní bilance (výnos produktů, 
skutečný výnos produktu, ztráty, povahu a množství skladovaných produktů.)

Pravidla pro úřední kontroly skupin hospodářských subjektů – stanovuje, co mají 
kontrolní organizace vyžadovat a kontrolovat v rámci vnitřního kontrolního systému 
skupiny a jak má kontrola vypadat (svědecké audity, posouzení vnitřního systému atd.)
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY:
PRODUKČNÍ PRAVIDLA ŽIV. VÝROBY + TECHNIKY 
ZPRACOVÁNÍ 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady 
potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a 
informace, jež mají členské státy poskytovat Link na eur lex

Pravidla živ. produkce. Detailně rozepsaná hlavně drůbež, nově vícepatrové systémy,  atd. 

Včetně podmínek pro jelenovité, králíky, ovce, kozy, skot, prasata, akvakulturu atd.

Podmínky pro chov zvířat dle druhů a kategorií,  podrobnosti k vedení databáze zvířat a osiv.

Pro zpracování potravinových produktů v ekologické produkci jsou povoleny pouze techniky, 
které splňují zásady stanovené v kapitole II nařízení (EU) 2018/848.

Zejména příslušné zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin stanovené v 
článku 7 (tj. omezení přídatných látek a činidel, metody uvádějící v omyl, zpracování pokud 
možno biologické fyzikální, mechanické metody, vyloučení umělých nanomateriálů) Tedy pro 
povolené techniky neexistuje žádný seznam.

ČS může požádat o posouzení techniky, zvláštní podmínky.

Komise přezkoumá povolení technik pro zpracování ekologických potravin, včetně jejich popisu 
a podmínek pro používání, kdykoli budou k dispozici nové důkazy nebo je předloží členský stát.
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY: 
EKOLOGICKÝ HETEROGENNÍ MATERIÁL

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1189 , kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění 
na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu 
určitých rodů nebo druhů Link na eur lex 

Produkce a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin e EHM

Popis ekologického heterogenního materiálu

Požadavky týkající se pravosti partií osiva rozmnožovacího materiálu rostlin z EHM

Požadavky na hygienickou kvalitu, analytickou čistotu a klíčivost rozmnožovacího 
materiálu rostlin z EHM

Požadavky týkající se balení a označování rozmnožovacího materiálu rostlin z 
ekologického heterogenního materiálu

Požadavky na informace, které mají hospodářské subjekty uchovávat

Úřední kontroly

Uchovávání EHM

Přílohy: Info na štítku balení, max. množství osiva v malých balení 

ÚKZÚZ připravuje MP k registraci EHM
33
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VÝZNAMNÉ PROVÁDĚCÍ A DELEGOVANÉ AKTY: 
KONTROLY, SLEDOVATELNOST ATD.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/279, 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 Link na eur lex 

Procedurální kroky, podle kterých má postupovat hospodářský subjekt v případě 
podezření na nesoulad z důvodu přítomnosti nepovolených produktů nebo látek 

Metodika úředního šetření 

Podmínky pro používání určitých označení (zemědělství EU/mimo EU přímo pro kódem 
KO)

Složení a velikost skupiny hospodářských subjektů (max. 2000 členů)

Dokumenty a záznamy skupiny hospodářských subjektů 

Oznámení osoby odpovědné za systém vnitřní kontroly (v rámci skupiny subjektů) 

Minimální procentní podíl kontrol a odběrů vzorků (10 % cert. subjektů dodatečné kontroly 
a 10 % bez ohlášení), 5 % cert. subjektů odběr vzorků, 5 % členů skupiny kontrola KO, 
ale min. 10 členů, u 2 % členů odběr vzorků)

Opatření v případě zjištěného nesouladu

Výměna informací 34
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ IMPLEMENTAČNÍ  A DELEGOVANÉ AKTY

(EU) 2020/1794 - používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a 
rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce (MP č. 3/2021)

(EU) 2020/2146 - výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci (MP č. 6/2021)

(EU) 2021/642 - informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů 
(neekologické krmné a osivové směsi, které lze označit jako použitelné v bioprodukci

(EU) 2021/716 - produkce naklíčených semen, čekankových puků atd. 

(EU) 2021/715 - požadavky na skupiny hospodářských subjektů 

(EU 2021/1691 - požadavky na vedení záznamů hospodářskými subjekty

(EU) 2021/1378 - mj. certifikát pro třetí země

(EU) 2021/1697 - kritéria pro uznání KO uznaných ve třetích zemí a zrušení uznání

(EU) 2021/1698 - procesní požadavky na uznávání KO ve třetích zemích, pravidla pro dohled, 
jejich kontroly a další opatření, která mají tyto KO provádět

(EU) 2021/1342 - dohled nad třetími zeměmi, výročních zprávy uznaných KO, přezkum uznání, 
podmínky pro zrušení uznání atd.

(EU) 2021/2119 – vedení záznamů a prohlášení hosp. subjekty, tech. prostředky vydávání cert. 
od 2023

A další bez čísla v přípravě, dovozy biopotravin – úřední kontroly, sazenice zeleniny…
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METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKOU PRODUKCI
PLATNÉ OD 1. LEDNA 2022

Aktualizace MP a nové MP.  Postupně se objevují na webu eAgri: 
https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/legislativa/metodicke-
pokyny/

Na webu: 

Metodický pokyn č. 2/2021
Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační 
pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství. -
nahrazuje Metodický pokyn č. 10/2016

Metodický pokyn č. 3/2021
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel 
ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího 
materiálu. - nahrazuje Metodický pokyn č. 5/2016

Metodický pokyn č. 4/2021
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční 
produkci. - nahrazuje Metodický pokyn č. 9/2016

Metodický pokyn č. 6/2021
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel 
ekologické produkce: - nahrazuje Metodický pokyn č. 3/2016 a č. 4/2016
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METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKOU PRODUKCI
PLATNÉ OD 1. LEDNA 2022

Metodický pokyn č. 7/2021, kterým se upravují pravidla pro chov koní v režimu 
ekologického zemědělství 

Metodický pokyn č. 8/2021, kterým se blíže upravují pravidla pro chov jelenovitých v 
režimu ekologického zemědělství MP 9/2021 - úřední kontroly a analýza rizik – nahrazuje 
MP č. 1/2021

MP 5/2021 – registrace, deregistrace a přechodné období – nahrazuje MP č.  2/2016

MP x/2021 – vyhodnocování vzorků nahrazuje MP č. 7/2016. (Odebírání vzorků zůstává v 
podstatě stejné,  decertifikační limity končí, nahradí je pravděpodobně koncept tzv. akčních limitů 
– do nízké úrovně kontaminace postačí zjednodušené šetření.)

Čl. 29(5) n. 848; (7) členské státy, co mají zavedeny přísnější decertifikační limity (jako v ČR 
prostřednictvím Metodického pokynu 7/2016) mohou tato pravidla zachovat, mohou 
přijmout i nové ale neznevýhodňovat tím bio dovezené z jiných států EU ani ze 
zemí mimo EU  Změna v českém metodickém pokynu 7/2016 
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Metodický pokyn č. 2/2021
upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí
vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.

Nahrazuje Metodický pokyn č. 10/2016

Pouze formální změny úprava odkazů na legislativu

Nic zásadního se nemění

Týká se ekosadů, které nejsou v dotačním opatření EZ v rámci PRV

Obsah:

Pravidla zakládání a údržby trvalých kultur podle n. 848

Nezbytná preventivní opatření při zakládání a údržbě

Meziřadí vinic

Krajinné prvky v režimu EZ
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Metodický pokyn Č. 3/2021
kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek Z pravidel ekologického 
zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu. 

Nahrazuje Metodický pokyn č. 5/2016 

Zůstává:

Možnost výjimek na neekoosiva v 
případě nedostatku bio

Možnost použití farm. osiva

Databázi a výjimky spravuje ÚKZÚZ

Možnost obecného povolení 

Postup pro podávání žádosti 

Atd.

Nově: 

Nová definice rostlinného rozmnož. 
materiálu

Databáze osiv, rozšířena o PRM z PO2, 
preference PRM z PO před konv.; na 
PO PRM není třeba výjimka

ÚKZÚZ sestaví seznam 
druhů/poddruhů/odrůd, na něž výjimka 
nelze

Detailnější a přísnější kritéria pro 
posuzování žádostí o výjimky (seznam 
odrůd na které výjimky nelze.) 

V přípravě je delegované nařízení, které vylučuje možnost udělení výjimky pro sazenice 

plodin s krátkým cyklem (zelenina), osivo však na výjimku lze, z něj bude možné vypěstovat 

sazenice použitelné v EZ, dále v přípravě další podmínky pro sazenice ovocných stromů. 
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Metodický pokyn č. 4/2021
metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční 
produkci. 

nahrazuje částečně Metodický pokyn č. 9/2016 
(souběh pro chov zvířat)(4/2021 ŽP i RP) 

Zůstává: 

RP - Pěstování odrůd, které lze snadno 
rozlišit (s výjimkou pro výzkumné, 
vzdělávací, šlechtitelské účely atd.)

Podmínky souběhu víceletých plodin

ŽP – obecné podmínky rozdělení 
produkčních jednotek

Pastva na ekologicky obhospodařované 
půdě

Pastva na společných (konv.) pozemcích

Během sezónního přesunu možnost 
pastvy na konv.  za podmínky, že příjem z 
pastvy max. 10% celkové roční krmné 
dávky.

Nově: 

Víceleté plodiny s veg. obdobím 3 
roky +,  nemusí jít snadno odlišit, ale  
nově do 5 let nejen začít, ale i 
dokončit PO

Konkrétnější specifikace podmínek 
povinností pro konv. jednotku při 
souběžné produkci

ŽP – U sezónního přesunu během 
přehánění z jedné pastviny na druhou 
pastvy na společných konv. pozemcích 
přibyla podmínka max. 35 dní a 
povinnost oddělení zvířat
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Metodický pokyn č. 5/2021
kterým se blíže upravují pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického 
zemědělství a přechodné období, jeho zkracování a prodlužování 

nahrazuje Metodický pokyn č. 2/2016

Zůstává:

Registrace – povinně pro subjekt co 
produkuje, připravuje, distribuuje nebo 
skladuje ekologické produkty nebo 
produkty z PO, které tyto produkty 
dovážejí ze třetí země nebo vyvážejí do 
třetí země, nebo které tyto produkty 
uvádějí na trh a dále e-shop.

Zrušení registrace – na žádost subjektu, 
z moci úřední

Přechodné období – zkracování a 
prodlužování

Nové:

Nové rozdělení (pojmenování) činností 
k registraci (zemědělská výroba – dříve 
ekologický zemědělec, chovatel včel, 
atd…)

Certifikáty budou nově vydávány přes 
TRACES elektronicky (povinnost od 
1.1.2023) 

Vydávání certifikátu ihned po registraci 
– i pro zemědělce

Přechodné období u agrolesnictví – PO 
stejné u T nebo u R – dva roky, avšak v 
případě vysázení ovocných stromů –
tyto stromy mají své PO na 3 roky
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Metodický pokyn č. 6/2021
kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce

Nahrazuje Metodický pokyn č. 3/2016 a č. 
Metodický pokyn 4/2016

Zůstává:

Zásahy na zvířatech – odrohování (skotu, koz), 
kupírování ocásků u ovcí do věku 8 dní

Přivedení konvenční drůbeže – věk do 3 dnů

Přivedení konvenčních savců – plemenné samce 
bez výjimky, nerodící samice (do 10% bez výjimky, 
do 40% s výjimkou)

Vazné ustájení – úprava dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání – pro budovy postavené před 
datem 1. 2. 2021

Použití syntetických vitamínů A,D a E pro 
přežvýkavce

Katastrofické události – opětovné vytvoření stáda, 
hejna či akvakultury způsobené nemocí, vytvoření 
včelínů, používání neeko. krmiv, použití oxidu 
siřičitého u vína

Nově: 

Zásahy na zvířatech – ořezávání zobáků drůbeže –
během prvních tří dnů života

Ořezávání zubů selat – výjimky se neudělují

Jakékoliv zásahy u živočichů z akvakultury zakázány

Přivedení konv. zvířat – kontrola databáze zvířat (přes 
portál farmáře, kde se ujistí, že není k dispozici zvíře 
požadované kvality, apod.)

Přivedení konvenční drůbeže – již se neuděluje výjimka 
na kuřice určené k produkci vajec mladších 18 týdnů

Povolení složek potravin zemědělského původu 
nezískaných z ekologického zemědělství 

nově je možné požádat maximálně na 6 měsíců 
(2krát prodloužení na 6 měs.) dříve 3x12 měs.

v případě, že výjimku je udělena konkrétnímu 
subjektu, složku mohou využívat všechny subjekty v 
ČS

jiné ČS mohou mít námitku proti prodloužení

Katastrofické události – musí být oficiálně jako 
katastrofická událost (bude uznáno současně s 
Rozhodnutím pro žadatele)
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Metodický pokyn č. 7/2021
kterým se upravují pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství

Zůstává:

Doporučení odolných plemen

Všeobecné podmínky vet. zákona na ochranu zvířat

Zákaz krmení konv. krmivem, důraz při ustájení cizích 
koní atd. 

Podmínky chovu

Stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe pastviny, 
(když jsou podmínky)

Vazné ustájení zakázáno, s výjimkou vet. důvodů

Izolace pouze kvůli bezp. lidí, nebo welfare

Plemenitba přirozené metody, inseminace povolena

Tepelná izolace budov, větrání

Podmínky pastvy podobné 

Intenzita chodu a min. rozloha ploch, prostředí stáje, 
kvalita vzduchu

Prevence nákaz a vet. péče.

Nahrazuje MP č. 11/2016

Nově: 

V případě kdy zvířata žijí venku mají mít 
přístřešky/zastíněné oblasti, stejně jako 
zvířata, co žijí venku celoročně stín 
(vegetace) jako ochranu před nepříznivým 
počasím



Metodický pokyn č. x/2021
upravující pravidla pro chov jelenovitých

Nový rozsah působnosti  Nový MP

Pravidla přivedení zvířat na ekofarmu,  bez výjimky, z ekofarmy,  z PO, podle MP č. 6/2021

Z konv. při utváření/obnově stáda za podmínek MP č. 6/2021

Plemenné samce i z konvence

Přechodné období 12 měsíců pro dosud konvenční jednotku (která je součástí biofarmy)

PO 12 měs. pro jednotlivá zvířata, ale nesmí být kratší než PO farmy včetně pozemků tedy 2 roky)

Výživa:

Min. 60% z vlastního podniku, případně od dodavatelů z regionu (od 2024 70%)

Maximální využívání pastvin,  90 dní výživa mateřským mlékem

Chov a chovatelské postupy:

Možnost válet se v bahně, zpevněná půda krmeliště, venkovní výběhy/kotce – možnost oddělení

Intenzita chovu a min rozhodla tabulka pro min, rozlohu výběhu/kotce a max. počet dospělých zvířat na 

ha (jelen Evropský 7, daněk, jelen sika 15 atd.)

Pokud možno přirozené úkryty, případně přístřešky

Ploty ohrady min. výšky, zabránit úniku zvířat 44
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Metodický pokyn č. 9/2021
kterým se blíže upravují pravidla pro úřední kontroly a analýzu rizik

1. Úřední kontroly a analýza rizik
2. Druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
3. Komunikace mezi ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a
státními dozorovými organizacemi
4. Kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv
na ekologický status produktu

Nahrazuje Metodický pokyn č. 
1/2021 (dříve č. 8/2016)

Zůstává:

Požadavek na množství odebíraných 
vzorků (5 % subjektů)

Požadavek na množství provedených 
neohlášených a namátkových 
kontrol (10 %)

Zatím zůstává kapitola - „Kontrolní a 
certifikační mechanizmy, opatření při 
zjištění nesouladu majícího vliv na 
ekologický status produktu“ V průběhu 
roku 2022 by měla být nahrazena 
„Katalogem opatření“

Nově: 

Možnost fyzické kontroly jednou za dva roky pro nízkorizikové 
podniky

Základní prvky analýzy rizik určilo MZe – pro všechny KO stejná

MZe nově definuje minimální rozlohu kontrolované půdy pro 
podniky dle rizikovosti (u méně rizikových podniků se nebudou 
muset kontrolovat všechny pozemky) 

Fyzická kontrola 1 x za 2 roky

Když: 

• Žádný nesoulad 3 roky po sobě

• Nízkorizikový podnik

Možnost fyzické kontroly 1x za 24 měs.

Ale: 

Zůstává administrativní kontrola na dálku



JAK BUDE PROBÍHAT ANALÝZA RIZIK U KONTROLNÍCH ORGANIZACÍ

Základní analýzu rizik vytvořilo MZe zajistit srovnatelný přístup napříč KO

Tato základní analýza rizik má pevně definované nízkou a vysokou úroveň rizika

KO si mohou do analýzy rizik přidat i vlastní parametry, ale nesmí se stát že by 
finální analýza rizik byla "mírnější" než základ stanovený MZe

Neveřejná

Definice situací spadajících do nízkého/vysokého rizika, z hlediska rostl. výroby, 
chovu zvířat, souběh, historie podniku, účetnictví & záznamy, výroba 

Přináší zjednodušení ve formě, že u těch méně rizikových podniků se nebudou muset 
kontrolovat všechny pozemky

Frekvence kontrol bude stejná (neohlášené, odběr vzorků, případně následné kontroly

Nové je, že u nízkorizikových podniků možnost provést fyzickou kontrolu jednou za 
dva roky, kontrola dokumentů zůstává jednou za rok, ale možno na dálku
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JAK SE BUDOU ŘEŠIT VÝJIMKY NA PASTVU U FAREM, KDE SE 
VYSKYTUJE VLK, BUDE MOŽNO ZVÍŘATA ZAVÍRAT?

Žádné extra výjimky pro tuto příležitost neexistují 

Nařízení (EU) 2018/848 - Příloha II, část II Bod 1.9.1.1. b) 

b) zvířata mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí;  

(pro skot, ovce, kozy a koně) 

Nebezpečí vlka v noci lze (výjimečně) chápat, jakože to podmínky nedovolují, 
možno tedy na noc ovce zavírat.
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CO VŠE SE BUDE KONTROLOVAT U OBCHODŮ, POKUD PRODÁVÁ 
TŘEBA JEN JEDEN BIO VÝROBEK - BUDE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ 
POTŘEBA CERTIFIKACE PRO TENTO OBCHOD?

Článek 35(8) nařízení (ES) 2018/848:

8. Členské státy mohou od povinnosti držet certifikát podle odstavce 2 osvobodit hospodářské subjekty, které prodávají 
nebalené ekologické produkty jiné než krmivo přímo konečnému spotřebiteli, za předpokladu, že uvedené hospodářské 
subjekty tyto produkty neprodukují, nepřipravují, neskladují jinak než ve spojení s místem prodeje ani je nedovážejí ze třetí
země a ani tyto činnosti smluvně nezadávají třetí straně a že: 

a) takový prodej nepřekračuje 5 000 kg ročně; 

b) takový prodej nepředstavuje roční obrat, jehož hodnota ve vztahu k nebaleným ekologickým produktům překračuje 20 
000 EUR; nebo 

c) potenciální náklady na certifikaci daného hospodářského subjektu překračují 2 % celkového obratu u nebalených 
ekologických produktů prodaných tímto hospodářským subjektem. 

Pokud se členský stát rozhodne osvobodit hospodářské subjekty uvedené v prvním pododstavci od povinnosti držet 
certifikát, může stanovit přísnější mezní hodnoty, než jsou stanoveny v prvním pododstavci. 

MZe (zatím) nehodlá čl. použít.

Zůstává tedy jen čl. 34(2), výjimka pro maloobchod s baleným zbožím

2. Hospodářské subjekty, které prodávají balené ekologické produkty přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli, jsou pod 
podmínkou, že tyto ekologické produkty neprodukují, nepřipravují, neskladují jinak než ve spojení s místem prodeje ani je 
nedovážejí ze třetí země a ani tyto činnosti smluvně nezadávají jinému hospodářskému subjektu, osvobozeny od 
oznamovací povinnosti podle odstavce 1 tohoto článku a od povinnosti mít certifikát podle čl. 35 odst. 2. 
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