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LEGISLATIVA

EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ

V platnosti legislativa, stejná jako v roce 
2020

- zákon o ekologickém zemědělství č. 
242/2000 Sb.

- Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o 
ekologickém zemědělství

- Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci a 
označování ekologických produktů

- - Nařízení Komise č. 889/2008 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů



LEGISLATIVA 

zákon č. 246/1992 
na ochranu zvířat

zejm. OVCE - JEHŇATA

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat 
proti týraní zakazuje s účinností od 1. 2. 2021 
kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením 
varlat nebo částí ocasu hospodářských zvířat.

V PRAXI TO ZNAMENÁ:

Od 01. 02. 2021 již nelze

- provádět krácení ocásků jehňat pomocí gumových 
kroužků resp.zaškrcením

- provádět kastrace jakýchkoliv samců pomocí 
těchto gumových kroužků. 

- Výjimky na ocásky:  MZE ČR je bude stále 
vystavovat, ale kupírování lze provádět pouze 
chirurgicky (za použití anestetik a analgetik), 
Výjimku neudělí pro zvířata starší 8 dní a 
chovaná k jatečným účelům.



LEGISLATIVA

novela vyhlášky 
342/2012 Sb., 

AFRICKÝ MOR 
PRASAT

Povinnosti od 1.1.2021:

Chovatelé prasat zřídí trvalé souvislé oplocení všech

a) staveb určených k chovu prasat 

b) pomocných staveb a pozemků sloužících ke skladování 
krmiva a steliva pro prasata 

c) pozemků, na které mají chovaná prasata přístup; tyto 
pozemky chovatelé prasat oplotí nejméně dvojitým plotem.

SVS: „Jedná se o trvalé oplocení areálu, kde se nachází sklady 
krmiv a steliv pro prasata. Netýká se to stohů slámy na 
zemědělské půdě. Netýká se to nakoupených krmiv a steliv, 
tzn. podmínek skladování krmiv a steliv u dodavatelů chovatele 
prasat. Oplocení musí být u všech venkovních prostor, do 
kterých mají prasata přístup. Za oplocení se nepovažuje 
elektrický ohradník. Požadavek na vzdálenost plotů není 
možné výkladem upravit, pokud taková možnost není 
stanovena v legislativě. Oplocení všech pozemků, na které mají 
prasata přístup, dvojitým plotem byl základní požadavek pro 
zvýšení biologické bezpečnosti v chovech prasat. Z tohoto 
požadavku nelze slevit.“



Změny 
navazující na JŽ 
2021

Nařízení vlády č. 
55/2021 Sb.

1) v případě navazujícího opatření ekologického zemědělství 

pro období počínající rokem 2021 lze podat pouze na období 
závazku v délce trvání 1 roku žádost o zařazení nového dílu 
půdního bloku (DPB) který byl a je konvenční a to farmou, 
která je v přechodném období i farmou která je ekologická 
a zároveň do ekologie může vstoupit konvenční farma se 
svými i dalšími konvenčními DPB

2) v případě OP a zlepšující netržní plodiny je nutno tyto DPB 
a jejich části zakreslit v mapě v měřítku nejvýše 1:10 000 
včetně uvedení jejich výměr v žádosti, pokud musí dojít ke 
změně netržních plodin, pak lze tuto změnu uskutečnit, ale 
před změnou je potřeba požádat SZIF o změnu podmínek, 

3) Snižuje se sazba o 7 EUR u vinice a chmelnice v PO

4) po 31. srpnu je umožněna přeměna kultury G na R bez 
rizika neposkytnutí dotace

5) je vypuštěna podmínka udržovacího řezu v 
Krajinotvorném sadu 

Vše platí v 1-ročním závazku

POZOR platí, že jeden žadatel může mít zároveň 5-ti letý, 2 letý 
a 1 letý závazek (vždy jiný DPB) 



Seznam úkonů, 
které smí 
chovatel 
hospodářských 
zvířat provádět

VÍCE NA: 

https://www.vfu.cz/files/Odborne-

veterinrani-ukony-letak-pro-chovatele.pdf



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

informace naleznete také 
na: 
https://cmszp.cz/projekt-
farmari-2021/

Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.


