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Informace ohledně katastrofické události 
 
Vážená paní manažerko, 
 
vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci v České republice v průběhu 
měsíců července a srpna tohoto roku, kdy kombinací faktorů velmi vysokých teplot a zároveň 
výrazně nízkého úhrnu srážek, došlo k významným ztrátám na produkci pícnin, avizujeme 
tímto dopisem možnost ekologických zemědělců žádat o výjimky podle článku 47 
písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez nutnosti dokládání dalších důkazů 
prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž doložení je k žádosti o výjimku 
vyžadováno Metodickým pokynem č. 5/2012. 
 
Žádost o výjimku nicméně musí obsahovat kompletní informace o identifikaci žadatele a 
zejména pak o specifických kritériích požadované výjimky, mezi které patří:  
 

• informace o druhu a kategorii zvířat, které bude konvenční krmivo zkrmováno; 
• počet kusů, kterým bude konvenční krmivo zkrmováno; 
• druh a množství konvenčního krmiva, pro jehož zkrmování je žádáno o výjimku; 
• specifikace období, po které bude konvenční krmivo zkrmováno včetně uvedení 

předpokládaného data obnovy ekologického režimu (tedy datum, kdy bude žadatel 
opět plnit všechny podmínky ekologického zemědělství); 

• popis opatření, která budou přijata k obnovení ekologického režimu. 
 
Přílohou Vám zasílám formulář pro podání žádosti o výjimku, který je potřeba kompletně 
vyplnit, podepsat a zaslat na Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a 
ekologického zemědělství. 
 
Zároveň prosíme o akcentaci povinnosti ekologických zemědělců informovat o využití této 
výjimky svoji kontrolní organizaci, která je zodpovědná za kontrolu dodržení všech podmínek 
udělené výjimky a kontrolu dodržení opatření pro následné obnovení ekologického režimu. 
 
Po dobu zkrmování konvenčních krmiv není možné předmětná zvířata ani jejich 
produkty prodávat s odkazy na ekologický způsob hospodaření (s označením BIO). 
Obnovení certifikace a tedy možnosti prodeje s označením BIO bude možné až po uplynutí 
minimální doby chovu podle článku 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, která bude 
zahájena po ukončení zkrmování konvenčních krmiv. Tuto skutečnost má ekologický 
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zemědělec povinnost ohlásit své kontrolní organizaci, která mu minimální dobu chovu 
následně stanoví v souladu s legislativními požadavky. 
 
Rád bych Vás tímto požádal o zveřejnění a rozšíření této informace mezi ekologické 
zemědělce. V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obracejte na pracovníky Oddělení 
ekologického zemědělství. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Gallas 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 

 
 
Přílohy: 
 1. Formulář žádosti o výjimku_katastrofické události 
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