
    

 
Metodický pokyn č. 2/2015 

 

kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického 
zemědělství v případě katastrofických událostí 

 
Č. j.: 53159/2015-MZE-17252 

 
Určeno:  
Osobám podnikajícím v ekologickém zemědělství 

 

K využití:  
Kontrolním subjektům (KEZ o.p.s., Biokont CZ, s.r.o., ABCERT AG, organizační složka, 

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.) 

Kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ) 

 
Právní úprava:  
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů  

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 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
Cíl: Udělování výjimek z pravidel pro ekologické zemědělství. 

 
 
 



    

1. Úvod 

 

Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 

označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (dále jen „NR 

(ES) č. 834/2007“) a 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 (dále jen „NK (ES) 

č. 889/2008“) převzalo od roku 2010 Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako příslušný 

orgán podle článku 2 písm. n) NR (ES) č. 834/2007. 

Aby bylo možné přizpůsobit normy a požadavky ekologické produkce místním podnebným 

nebo zeměpisným podmínkám, zvláštním chovatelským postupům a stupni rozvoje 

ekologických podniků, může MZe v odůvodněných případech umožnit uplatňování 

výjimečných pravidel, ale pouze v mezích zvláštních podmínek stanovených právními 

předpisy Společenství. Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené a lze je 

poskytnout pouze, jsou-li nezbytné a v případech, které uvádí článek 22 NR (ES) 

č. 834/2007. 

Na udělení výjimky z pravidel produkce ekologického zemědělství není právní nárok. Výjimky 

jsou udělovány formou rozhodnutí ve správním řízení, které podléhá zákonu 

č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Za účelem upřesnění pravidel a postupů pro udělování uvedených výjimek vzešel dne 

1. 9. 2012 v platnost Metodický pokyn č. 5/2012, kterým se stanovují specifická pravidla pro 

udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství.  

V kapitole 2 písm. c) jsou specifikována pravidla a podmínky pro udělování výjimek v případě 

katastrofických událostí. Tato pravidla obsahovala také podmínku, že produkci chovu zvířat, 

kterým budou zkrmována konvenční krmiva, lze uvádět do oběhu s odkazy na ekologické 

zemědělství až po uplynutí minimální doby chovu podle čl. 38 NK (ES) č. 889/2008, která 

začne běžet po ukončení zkrmování konvenčních krmiv. Tento požadavek přesahuje rámec 

požadavků legislativy a i vzhledem k situaci s výskytem extrémního sucha na 

celorepublikové úrovni v roce 2015 MZe přehodnotilo uplatňování této podmínky a vydává 

proto tento metodický pokyn. 

 

2. Pravidla pro udělování výjimek - katastrofické události 

 
Právní předpis: Článek 22 (NR (ES) č. 834/2007) 

Článek 47 (NK (ES) č. 889/2008) 

    



    

Cíl: Umožnit ekologickým zemědělcům překonat škody způsobené přírodními nebo jinými 
katastrofickými událostmi, aniž by museli ukončit ekologické zemědělství. 
 
Uděluje: Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a ekologického zemědělství  
 
„Příslušný orgán může dočasně povolit: 

a) obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov v 

případě vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud 

nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata; 

b) opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti 

včel způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologické 

včelíny; 

c) používání jiných než ekologických krmiv po omezenou dobu a v souvislosti s konkrétní 

oblastí jednotlivými hospodářskými subjekty v případě ztráty na produkci pícnin, nebo jsou-li 

uvalena omezení, zejména následkem výjimečných meteorologických podmínek, vzplanutí 

nakažlivých chorob, kontaminace toxickými látkami nebo následkem ohně; 

d) krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce v případě 

dlouhotrvajících výjimečných povětrnostních podmínek nebo katastrofických událostí, které 

omezují produkci nektaru a medovice; 

e) použití oxidu siřičitého o maximálním obsahu stanoveném podle přílohy I B nařízení (ES) 

č. 606/2009, jestliže výjimečné klimatické podmínky daného roku sklizně poškodí zdravotní 

stav ekologických hroznů v konkrétní zeměpisné oblasti v důsledku závažného napadení 

bakteriemi nebo houbami, což nutí vinaře k získání srovnatelného konečného produktu 

použít větší množství oxidu siřičitého než v předchozích letech. 

 

Po udělení souhlasu příslušným orgánem si jednotlivé hospodářské subjekty uchovávají 

osvědčení o uplatnění výše uvedených výjimek. Členské státy informují ostatní členské státy 

a Komisi o výjimkách, které udělily podle prvního pododstavce písm. c) a e).“ 

 

Poznámka: 
Žadatel musí v žádosti doložit přesvědčivé důkazy o rozsahu a místě katastrofy, která 

postihla jeho ekologický podnik. Vhodnými doklady jsou vyjádření nebo doporučení místní 

samosprávy, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Krajské veterinární správy, Státní 

rostlinolékařské správy, Českého hydrometeorologického ústavu apod. Vhodné je doložit 

žádost fotodokumentací a popisem rozsahu škod a specifikací celkových potřeb obnovy 

hospodaření (zvířata – druhy, kategorie, kusy; krmiva – druhy, množství atd.). Žadatel také 

musí uvést časový plán obnovy ekologického režimu hospodaření po katastrofě, popis 



    

dočasných opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat, a dobu platnosti 

výjimky, o kterou žádá.  

 

V případě katastrofických událostí velkého rozsahu může být MZe udělena generální výjimka 

pro celou zasaženou oblast (např. povodně a jiné klimatické extrémy, nebezpečné nákazy 

apod.). To platí vždy pro použití oxidu siřičitého podle písm. e) čl. 47, kdy na základě 

stanoviska EKOVÍN, Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s. bude 

vydáno plošné povolení na zasaženou oblast. Není tedy nutné jednotlivě žádat o výjimku 

 

Výjimky na katastrofické události nejsou zpoplatněny. 

 

Náležitosti žádosti: 
a) specifikace katastrofické události včetně dokladu prokazujícího rozsah, místo a typ 

katastrofy; 

b) předmět žádosti: 

• nákup konvenčních zvířat, včelstev (počet, druh, plemeno, kategorie, počet včelstev), 

• nákup konvenčních krmiv, pícnin (druh a počet zvířat, kterým budou krmiva nebo 

pícniny podávány, množství, druh, délka období pro jejich použití), 

• krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce (počet 

včelstev, množství krmiva, délka období pro jejich použití); 

c) registrační číslo hospodářství, na které je výjimka požadována. 

 

Výjimky nebudou udělovány: 
a) pokud se v průběhu správního řízení prokáže, že škody je možno nahradit ze zdrojů 

ekologického zemědělství; 

b) pokud nebude katastrofická událost dostatečně prokázána. 

 

Platnost výjimky: 
V případě kladného rozhodnutí se výjimka uděluje s platností ode dne doručení žádosti na 

MZe na požadovanou dobu přiměřeně k rozsahu katastrofy. 

 

3. Postup při udělování výjimky 

 
1. Žadatel vyplní příslušnou žádost o udělení výjimky, včetně všech předepsaných 

náležitostí. Formuláře na žádosti jsou ke stažení na adrese: 

http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/ 



    

2. Podepsaná žádost bude zaslána písemnou formou na Ministerstvo zemědělství v 

Praze, Odbor environmentální a ekologického zemědělství. 

3. Ministerstvo zemědělství posoudí žádost a v souladu s článkem 22 NR (ES) 

č. 834/2007 a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a do 30 dnů od doručení 

žádosti rozhodne o udělení nebo zamítnutí výjimky. 

4. Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění informací ve stanoveném 

termínu, pokud tak neučiní, bude řízení o udělení výjimky dle § 66 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád zastaveno. 

5. Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno zpět žadateli. 

6. Proti rozhodnutí má žadatel možnost se odvolat k rozkladové komisi ministra 

zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád) prostřednictvím Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 

117 05 Praha 1. 

7. V případě naléhavého udělení výjimky je možné zaslat naskenovanou žádost v 

elektronické podobě na adresu: ekologickezemedelstvi@mze.cz a následně také 

podepsaný originál zaslat v písemné formě. 

 

Adresa pro doručení žádosti o výjimku: 
Ministerstvo zemědělství ČR 

Odbor environmentální a ekologického zemědělství 

Těšnov 17 

117 05 Praha 1 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

1. Metodický pokyn č. 2/2015 s č.j. 53159/2015-MZE-17252 je novelou kapitoly 2 písm. 

c) metodického pokynu č. 5/2012 s č.j. 151251/2012-MZE-17252 a tuto část tohoto 

metodického pokynu tedy plně nahrazuje. Ostatní ustanovení metodického pokynu 

č. 5/2012 s č.j. 151251/2012-MZE-17252 zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 7. 10. 2015. 

 

V Praze dne 7. října 2015 

 

 

Ing. Jan Gallas 
ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství 

Ministerstvo zemědělství 
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