Ekologické zemědělství

Změny české legislativy

Novela zákona č. 242/2000 Sb.
Zákon č. 344/2011, kterým se
mění dosavadní zákon č.
242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství nabývá platnosti
1.1.2012

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• Vypuštění vlastních pravidel způsobu
•

hospodaření v ekologickém zemědělství a
produkci biopotravin - jsou upravena v
evropské legislativě.
Zákon upravuje především administrativní
postupy a některá ustanovení týkající se
kontrolního systému.

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• V EZ lze chovat pouze vyjmenované druhy
•
•

zvířat (skot, koně, prasata, ovce, kozy,
drůbež, ryby a středoevropské ekotypy
včely medonosné).
Podmínky chovu králíků v ekologickém
zemědělství stanoví prováděcí právní
předpis.
Ostatní druhy zvířat lze na ekofarmě
chovat pouze jako zájmové chovy, které
nejsou předmětem podnikání v
ekologickém zemědělství. Pokud je chov
takových zvířat předmětem podnikání,
nesmí být součástí ekofarmy.

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• Chov jelenovitých v oborách – nejedná se
o hospodářská zvířata, ale zvěř. Proto se
mohou pást v oborách na pozemcích v EZ
bez omezení. Toto ovšem neplatí pro
faremní chovy jelenovitých – tam jsou bráni
jako hospodářská zvířata a tudíž jako
konvenční zvířata.

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• Žádost o registraci je podávána na Mze –
•
•

správní poplatek 1000 Kč za podání
žádosti je zrušen.
Noví žadatelé budou registrováni již od
začátku PO, nikoliv až po jeho ukončení.
Místo dosavadních 5 formulářů pro
registraci bude jednotný formulář pro
všechny typy osob podnikajících v
ekologickém zemědělství. Konečná podoba
formuláře bude obsažena v novele
prováděcí vyhlášky.

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• Žadatel současně s podáním žádosti o
•
•
•

registraci by měl poslat potvrzení o vstupní
kontrole.
Dohodnuto, že výsledek vstupní kontroly
pošle na MZe kontrolní organizace.
V případě osoby hodlající hospodařit na
ekofarmě také osvědčení o zápisu do
evidence zemědělského podnikatele.
Pověřená osoba je povinna vstupní kontrolu
provést nejpozději do 60 dnů ode dne
uzavření smlouvy o kontrolní činnosti

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• Dojde-li ke změně výměry, je ekologický

•

podnikatel povinen bez zbytečného odkladu
písemně oznámit tuto skutečnost
ministerstvu. Ministerstvo provede do 30
dnů od doručení tohoto oznámení změnu v
evidenci.
V případě převodu či přechodu vlastnictví
ekofarmy na jinou právnickou či fyzickou
osobu, která hodlá nadále na ekofarmě
hospodařit v ekologickém zemědělství, má
podnikatel povinnost podat bez zbytečného
odkladu žádost o registraci.

Novela zákona č. 242/2000 Sb.

• EP → EP => E nebo PO
• EP → Konv.P = > K – 30 dnů
• Zvýšení výměry PB zařazením ostatní
•
•

ekologické půdy vedené dle KN => EZN
nebo PON – 60 dnů
Zvýšení výměry PB o konvenční výměru =>
EZN nebo PON – 60 dnů (příp. zahájení
přechodného období)
Nový PB z ostatní ekol. půdy dle KN => pro
prokázání na podnět KO provede MZ

Zrušení a zánik registrace

• Osoba o to písemně sama požádá
• Poruší opakovaně legislativní požadavky
• Registrace zaniká jestliže osoba podnikající
v EZ:

a)
b)
c)

zemřela,
zanikla, nebo
došlo k převodu či přechodu
ekofarmy na jinou osobu a
osoba podnikající
v ekologickém zemědělství
již nehospodaří na jiné
ekofarmě.

MZe zruší registraci také

• Ekologický podnikatel nezíská do 12

•

měsíců od ukončení období přechodu
alespoň jeden certifikát a stejně i v průběhu
každého dalšího kalendářního roku; tuto
dobu může ministerstvo na žádost
ekologického podnikatele v odůvodněných
případech prodloužit
Výrobce nezíská do 24 měsíců od
registrace alespoň 1 certifikát a stejně tak i
v průběhu každého dalšího kalendářního
roku (není řešen distributor biopotravin)

MZe zruší registraci také

• Pokud smlouva o kontrolní činnosti s KO
pozbude platnosti a osoba podnikající v
ekologickém zemědělství do 30 dnů ode
dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře
smlouvu s jinou pověřenou osobou.

Výjimky

• Zákon stanoví administrativní postup při
•
•

vydávání výjimek z pravidel ekologického
zemědělství. Od roku 2010 je vydává MZe
a ÚKZÚZ.
Žádosti o vydání výjimky jsou nově
zpoplatněny částkou 1 000,- Kč (kolková
známka).
Bez poplatku:
- žádost o výjimku na použití konvenčního
osiva a sadby brambor (vydává ÚKZÚZ) –
nežádá se o rozmnožovací materiál trvalých
kultur a žádost o výjimku v případě
katastrofických událostí.

Výjimky zpoplatněné kolkem v hodnotě
1 000 Kč jsou
1. Vazné ustájení skotu
2. Podmínky ustájení a intenzita chovu
3. Vazné ustájení skotu v malých
zemědělských podnicích
4. Zásahy na zvířatech:
a) Odrohování nebo tlumení růstu rohů
skotu
b) Odrohování nebo tlumení růstu rohů
koz
c) Kupírování ocásků u ovcí
d) Kupírování ocásků selatům, ořezávání
zubů selat, krácení zobáků drůbeži

Výjimky zpoplatněné kolkem v hodnotě
1 000 Kč jsou
5. Nákup konvenční drůbeže
6. Nákup samic skotu, ovcí, koz,
prasat, koňovitých z konvenčního
chovu
7. Souběžná produkce
8. Použití syntetických vitaminů A D a E
pro přežvýkavce
9. Povolení složek potravin zemědělského
původu nezískaných z ekologického
zemědělství členským státem

Použití konvenčního materiálu bez
předem udělené výjimky

•

•

Osivo nebo sadba brambor (druh,
odrůda) byly v době nákupu
k dispozici v databázi ekologických
osiv – správní řízení, odepření
certifikace.
Osivo nebo sadba brambor (druh,
odrůda) nebyly v době nákupu
k dispozici v databázi ekologických osiv
– vnitřní sankční systém KO.

Nákup konvenčních zvířat

• Nové stádo – telata a hříbata do 6 měsíců,
•
•
•

jehňata a kůzlata do 60 dnů, selata do váhy
35 kg.
Obnova stáda nerodící samice - za rok u
skotu a koní do 10%, prasata, ovce a kozy
do 20% vždy z počtu dospělých zvířat.
V malých chovech lze doplnit jen jedním
kusem – nežádá se o výjimku!
Při podstatném rozšíření podniku nebo
změně plemene může být procento
zvýšeno až na 40 – předem musí udělit
výjimku MZe.
V případě nedodržení – min. doba chovu

Omezení působení škodlivých
vlivů na ekologické pozemky

•

Tam, kde sousedí ekologicky
obhospodařované pozemky s
pozemky konvenčními, musí
ekologický podnikatel učinit vhodná
opatření, kterými sníží riziko
škodlivých vlivů na jím ekologicky
obhospodařované pozemky, a to na
nejnižší možnou míru; takovými
opatřeními jsou zejména výsadba
živých plotů, větrolamů, pásů
zeleně, izolačních travnatých pásů
nebo zřizování cest.

Smluvní výpas

• Zákon nově stanovuje maximální

dobu 90 dnů, po které mohou být na
pastvinách ekofarmy v průběhu 1
roku přítomna konvenční zvířata,
například za účelem smluvního
výpasu (nejsou řešeny sady, louky,
orná půda).

Označování bioproduktu,
biopotraviny a ostatního bioproduktu

• Označení v souladu s předpisy EU
• Na obale se označí také grafickým znakem
dle vyhlášky.
- bioprodukt = surovina R nebo Ž původu
nebo hospodářské zvíře
- biopotravina = potravina vyrobená dle
předpisů upravujících EZ
- ostatní bioprodukt = ekologické krmivo
nebo ekologický rozmnožovací materiál

Značení vstupní suroviny k výrobě
biopotravin

• Vstupní surovina k výrobě biopotravin (např.

mouka, sušené bioprodukty k výrobě čajů,
ovocné náplně do jogurtů) dodávána k
dalšímu zpracování v balení (např. BB, pytle,
kontejnery) musí být na obale označena
nejen českým grafickým znakem (biozebra),
ale také logem EU, zemí původu a kódem
KO.
Upozornění – grafický znak nesmí být větší než logo
EU. MZe uvede do komentáře k novele vyhlášky
podmínky používání označení biopotravin a
bioproduktů grafickým znakem – barvy, velikost atd.

Vyhláška č. 16/2006 - novela

• Chov králíků
• Registrace – formuláře
• Český grafický znak

Chov králíků

• Individuálně lze chovat pouze chovné
•
•
•

samce a samice v období březosti.
U skupinového chovu jsou v kotci umístěny
porodní boxy nebo budníky; počet
porodních boxů nebo budníků není nižší
než počet samic ustájených v kotci.
Minimální podlahová plocha kotce činí
0,5 m² na dospělého jedince a 0,75 m² na
samici s vrhem mláďat.
Mladí králíci se odstavují nejdříve po 28
dnech od jejich narození.

Chov králíků

• Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách;
•
•

minimální podlahová plocha je 0,2 m² na
jednoho králíka ve výkrmu; králíci mají
možnost přístupu do výběhu.
Z neekologických chovů mohou pocházet
pouze chovní králíci.
Králíci pocházející z neekologických chovů
se mohou označovat jako bioprodukt
nejdříve po 3 měsících od zařazení do
ekologického chovu.

Registrace – formulář

Český grafický znak

Ekologické sady 2012

•

Změny v nově zařazených (navýšení
výměry) ekologických sadech:
Sady zaevidované v LPIS po 30. září 2011,
které hodlá žadatel zařadit do AEO, mohou být
založené pouze množitelským materiálem dle
zákona č. 219/2003 Sb., v platném znění.
K výsadbě nelze použít podnože.
Sankce za nesplnění podmínky: 50% snížení dotace z
celé výměry E-sadů.

• U nově založených sadů žadatel zajistí oporu a
ochranu ovocných stromů proti okusu.

Sankce za nesplnění podmínky: 3% snížení dotace.

Ekologické sady 2012

•

•

Změny v již zařazených sadech:
Žadatel provádí seč nebo mulčování
bylinného pokryvu v meziřadí do 15. srpna
kalendářního roku nebo pastvu s
posečením nedopasků a náletů do
15.srpna (týká se také příkmenného pásu).
Pravidelný řez k prosvětlení korun
ovocných stromů a keřů dle zvolené
pěstební technologie provést do 15. srpna.
Sankce za nesplnění výše uvedených podmínek:
snížení dotace o 10%.

MP – Management trvalých kultur

• Povinné obhospodařování mezi/pod stromy
• Údržba stromů v sadu
• Umístění hnízdních budek
• Zakládání úkrytů pro hmyz a drobné
•
•
•
•

živočichy
Sklizeň produkce
Při zakládání sadu:
Volba vhodného stanoviště
Zajištění ochrany a opory stromků
Není nutné žádat o výjimku na rozmnožovací
materiál pro výsadbu i dosadbu!!!

Vegetační pokryv v sadech

• EXTENZIVNÍ – meziřadí je možno

•

obhospodařovat jako ornou půdu v pásech.
Veškeré postupy musí být v souladu s
legislativou platnou pro EZ. Produkci lze
certifikovat.
INTENZIVNÍ – přípustný pouze bylinný
nebo travní porost v souladu s legislativou
platnou pro EZ.

EZ – víceleté pícniny na orné půdě
• Odplevelování o.p. jetelotravní směskou je
•
•
•
•

tolerováno (převaha jetelovin – více než 50%) – v
opačném případě bude vyhodnoceno jako plocha
TTP + sankce.
Pokud nevzejdou jeteloviny ve směsce, dokládá
žadatel míchací protokol, fakturu za osivo, nebo jiný
doklad prokazující složení.
Doba odplevelení jetelotravní směskou max. 3 roky
– DOPORUČENO.
Pastva na dočasných travních porostech není a
nebude tolerována – v případě zjištění předeklarace
na TTP a sankce na celou dotčenou plochu.
Víceleté pěstování travin na semeno je tolerováno.

EZ v novém programovém období

• Žadatelé v EZ budou automaticky splňovat
•
•
•
•

„greening“.
EZ nebude součástí AEO.
EZ nebude možné kombinovat se základními
závazky AEO, nadstavbová opatření bude možné
kombinovat.
V EZ zatížení pouze E-zvířaty.
Noví žadatelé budou muset být zařazeni v systému
EZ již od 1.1. (od prvního dne kalendářního roku
trvání závazku).

Děkuji za pozornost.


Kontakt:



Ing. Milan Berka
tel: 469 625 026 kl. 37
mob: 737 330 682

