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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovídající předpis EU 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o 
ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 
o  úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, 
(ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a 
směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o 
zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 
882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních 
kontrolách). 
 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 1 V § 1 se slovo „osvědčování“ nahrazuje 
slovem „certifikaci“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
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a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 3 odst. 1 
písm. a) 

V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „nebo 
hospodářské zvíře2)“ nahrazují slovy „, 
hospodářské zvíře2) nebo osivo a další 
rozmnožovací materiál rostlin“. 

32018R0848 čl. 2 odst. 1 
písm. a) 

1.  Toto nařízení se vztahuje na následující produkty 
pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 
včelařství, jak jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, a na produkty z těchto produktů 
získané, pokud jsou tyto produkty 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; 

§ 3 odst. 1 
písm. d) 

V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo 
„podnikatelem“ nahrazuje slovy 
„zemědělcem fyzická nebo právnická“. 

32018R0848 čl. 3 odst. 14 14) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či 
skupina fyzických nebo právnických osob, bez 
ohledu na právní postavení přiznané takové skupině 
a jejím členům podle vnitrostátních právních 
předpisů, která vykonává zemědělskou činnost; 

§ 3 odst. 1 
písm. e), § 
8 odst. 2 

V § 3 odst. 1 písm. e), § 8 odst. 2 písm. 
a) a v § 33a odst. 1 písm. d) se slovo 
„podnikatel“ nahrazuje slovem 

32018R0848 čl. 3 odst. 14 14) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či 
skupina fyzických nebo právnických osob, bez 
ohledu na právní postavení přiznané takové skupině 
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písm. a) a § 
33a odst. 1 
písm. d) 

„zemědělec“. a jejím členům podle vnitrostátních právních 
předpisů, která vykonává zemědělskou činnost; 

§ 3 odst. 1 
písm. e) 

V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene 
e) doplňuje slovo „rostlin“. 

32018R0848 čl. 2 odst. 1 
písm. a) 

1.  Toto nařízení se vztahuje na následující produkty 
pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 
včelařství, jak jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, a na produkty z těchto produktů 
získané, pokud jsou tyto produkty 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; 

§ 3 odst. 1 
písm. f) 

V § 3 odst. 1 písm. f) se slovo 
„podnikatelem“ nahrazuje slovem 
„zemědělcem“. 

32018R0848 čl. 3 odst. 14 14) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či 
skupina fyzických nebo právnických osob, bez 
ohledu na právní postavení přiznané takové skupině 
a jejím členům podle vnitrostátních právních 
předpisů, která vykonává zemědělskou činnost; 

§ 4 odst. 3 V § 4 odst. 3 se slovo „podnikateli“ 
nahrazuje slovem „zemědělci“. 

32018R0848 čl. 3 odst. 14 14) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či 
skupina fyzických nebo právnických osob, bez 
ohledu na právní postavení přiznané takové skupině 
a jejím členům podle vnitrostátních právních 
předpisů, která vykonává zemědělskou činnost; 

§ 6 odst. 2 
písm. a) 

V § 6 odstavec 2 zní: 
„(2) Povinnost stanovená podle odstavce 
1 se nevztahuje na 
 
a) osoby podle čl. 34 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/848 

32018R0848 čl. 34 odst. 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 
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subjektu, osvobozeny od oznamovací povinnosti 
podle odstavce 1 tohoto článku a od povinnosti mít 
certifikát podle čl. 35 odst. 2. 

§ 6 odst. 3 V § 6 odst. 3 se slova „osvědčení o 
původu bioproduktu, biopotraviny nebo 
ostatního bioproduktu“ nahrazují slovy 
„certifikát podle čl. 35 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/848“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 8 odst. 2 
písm. a) 

V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „jedno 
osvědčení na bioprodukt a v průběhu 
každého dalšího kalendářního roku vždy 
alespoň jedno osvědčení na bioprodukt 
za jeden kalendářní rok“ nahrazují slovy 
„jeden certifikát na bioprodukt a v 
průběhu dalších kalendářních let vždy 
alespoň jeden certifikát na bioprodukt za 
24 měsíců“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
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se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 8 odst. 2 
písm. b) 

V § 8 odst. 2 písm. b) se za slovo 
„materiálu“ vkládá slovo „rostlin“ a slova 
„1 osvědčení na biopotravinu nebo 
ostatní bioprodukt a v průběhu každého 
dalšího kalendářního roku vždy alespoň 
jedno osvědčení na biopotravinu nebo 
ostatní bioprodukt za jeden kalendářní 
rok“ se nahrazují slovy „jeden certifikát na 
biopotravinu nebo ostatní bioprodukt a v 
průběhu dalších kalendářních let vždy 
alespoň jeden certifikát na biopotravinu 
nebo ostatní bioprodukt za 24 měsíců“. 

32018R0848 čl. 2 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 35 odst. 1 

1.  Toto nařízení se vztahuje na následující produkty 
pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 
včelařství, jak jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, a na produkty z těchto produktů 
získané, pokud jsou tyto produkty 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; 
 
Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
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c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 9 odst. 4, 
§ 9 odst. 5 
písm. a) a § 
9 odst. 5 
písm. c) 

V § 9 odst. 4, § 9 odst. 5 písm. a) a v § 9 
odst. 5 písm. c) se za slovo „materiálu“ 
vkládá slovo „rostlin“. 

32018R0848 čl. 2 odst. 1 
písm. a) 

1.  Toto nařízení se vztahuje na následující produkty 
pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 
včelařství, jak jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, a na produkty z těchto produktů 
získané, pokud jsou tyto produkty 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; 

§ 9 odst. 5 
písm. a) a § 
9 odst. 5 
písm. c) 

V § 9 odst. 5 písm. a) a v § 9 odst. 5 
písm. c) se slovo „vegetativního“ 
nahrazuje slovem „dalšího“. 

32018R0848 čl. 13 Článek 13 
Zvláštní ustanovení pro uvádění rozmnožovacího 
materiálu rostlin z ekologického heterogenního 
materiálu na trh 
 
1.  Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu může být uváděn na trh, 
aniž jsou dodrženy požadavky na registraci a 
certifikační kategorie předstupňů, základního a 
certifikovaného materiálu nebo požadavky na další 
kategorie, jak jsou stanoveny ve směrnicích 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES nebo v 
aktech přijatých na základě těchto směrnic. 
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2.  Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu podle odstavce 1 může být 
uveden na trh poté, co dodavatel odpovědným 
úředním orgánům uvedeným ve směrnicích 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES předloží 
oznámení o ekologickém heterogenním materiálu 
prostřednictvím dokumentace obsahující: 
 
a) kontaktní údaje žadatele; 
 
b) druh a název ekologického heterogenního 
materiálu; 
 
c) popis hlavních agronomických a fenotypových 
znaků, které jsou pro danou skupinu rostlin 
společné, včetně šlechtitelských metod, veškerých 
dostupných výsledků testů týkajících se těchto 
znaků, země produkce a použitého rodičovského 
materiálu; 
 
d) prohlášení žadatele ohledně pravdivosti prvků 
uvedených v písmenech a), b) a c) a 
 
e) reprezentativní vzorek. 
 
Uvedené oznámení se zašle doporučeným dopisem 
nebo jiným komunikačním prostředkem uznaným 
úředními orgány, s potvrzením o doručení. 
 
Pokud nebyly vyžádány žádné doplňující informace 
ani nebylo dodavateli oznámeno formální zamítnutí 
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z důvodu neúplnosti dokumentace nebo nesouladu 
ve smyslu čl. 3 bodu 57, má se po třech měsících 
od data uvedeného na doručence za to, že 
odpovědný úřední orgán vzal oznámení a jeho 
obsah na vědomí. 
 
Poté, co odpovědný úřední orgán vezme oznámení 
výslovně nebo implicitně na vědomí, může přikročit 
k zařazení oznámeného ekologického 
heterogenního materiálu na seznam. Zařazení na 
seznam je pro dodavatele bezplatné. 
 
Zařazení ekologického heterogenního materiálu na 
seznam se oznámí příslušným orgánům ostatních 
členských států a Komisi. 
 
Uvedený ekologický heterogenní materiál musí 
splňovat požadavky stanovené akty v přenesené 
pravomoci přijatými v souladu s odstavcem 3. 
 
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 54, jimiž 
se doplňuje toto nařízení stanovením pravidel 
týkajících se produkce rozmnožovacího materiálu 
rostlin z ekologického heterogenního materiálu 
konkrétních rodů nebo druhů a jeho uvádění na trh, 
pokud jde o: 
 
a) popis ekologického heterogenního materiálu, 
včetně příslušných šlechtitelských a produkčních 
metod a použitého rodičovského materiálu; 
 
b) minimální jakostní požadavky na partie osiva, 
včetně pravosti, druhové čistoty, míry klíčivosti a 
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hygienické kvality; 
 
c) označování a balení; 
 
d) informace a vzorky produkce, jež mají uchovávat 
profesionální provozovatelé; 
 
e) případné uchovávání ekologického 
heterogenního materiálu. 

§ 9 odst. 5 
písm. b) 

V § 9 odst. 5 písm. b) se slovo 
„vegetativní“ nahrazuje slovem „další“ a 
za slovo „materiál“ se vkládá slovo 
„rostlin“. 

32018R0848 čl. 2 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 13 

1.  Toto nařízení se vztahuje na následující produkty 
pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 
včelařství, jak jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, a na produkty z těchto produktů 
získané, pokud jsou tyto produkty 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; 
 
Článek 13 
Zvláštní ustanovení pro uvádění rozmnožovacího 
materiálu rostlin z ekologického heterogenního 
materiálu na trh 
 
1.  Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu může být uváděn na trh, 
aniž jsou dodrženy požadavky na registraci a 
certifikační kategorie předstupňů, základního a 
certifikovaného materiálu nebo požadavky na další 
kategorie, jak jsou stanoveny ve směrnicích 
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66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES nebo v 
aktech přijatých na základě těchto směrnic. 
 
2.  Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu podle odstavce 1 může být 
uveden na trh poté, co dodavatel odpovědným 
úředním orgánům uvedeným ve směrnicích 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES předloží 
oznámení o ekologickém heterogenním materiálu 
prostřednictvím dokumentace obsahující: 
 
a) kontaktní údaje žadatele; 
 
b) druh a název ekologického heterogenního 
materiálu; 
 
c) popis hlavních agronomických a fenotypových 
znaků, které jsou pro danou skupinu rostlin 
společné, včetně šlechtitelských metod, veškerých 
dostupných výsledků testů týkajících se těchto 
znaků, země produkce a použitého rodičovského 
materiálu; 
 
d) prohlášení žadatele ohledně pravdivosti prvků 
uvedených v písmenech a), b) a c) a 
 
e) reprezentativní vzorek. 
 
Uvedené oznámení se zašle doporučeným dopisem 
nebo jiným komunikačním prostředkem uznaným 
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úředními orgány, s potvrzením o doručení. 
 
Pokud nebyly vyžádány žádné doplňující informace 
ani nebylo dodavateli oznámeno formální zamítnutí 
z důvodu neúplnosti dokumentace nebo nesouladu 
ve smyslu čl. 3 bodu 57, má se po třech měsících 
od data uvedeného na doručence za to, že 
odpovědný úřední orgán vzal oznámení a jeho 
obsah na vědomí. 
 
Poté, co odpovědný úřední orgán vezme oznámení 
výslovně nebo implicitně na vědomí, může přikročit 
k zařazení oznámeného ekologického 
heterogenního materiálu na seznam. Zařazení na 
seznam je pro dodavatele bezplatné. 
 
Zařazení ekologického heterogenního materiálu na 
seznam se oznámí příslušným orgánům ostatních 
členských států a Komisi. 
 
Uvedený ekologický heterogenní materiál musí 
splňovat požadavky stanovené akty v přenesené 
pravomoci přijatými v souladu s odstavcem 3. 
 
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 54, jimiž 
se doplňuje toto nařízení stanovením pravidel 
týkajících se produkce rozmnožovacího materiálu 
rostlin z ekologického heterogenního materiálu 
konkrétních rodů nebo druhů a jeho uvádění na trh, 
pokud jde o: 
 
a) popis ekologického heterogenního materiálu, 
včetně příslušných šlechtitelských a produkčních 
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metod a použitého rodičovského materiálu; 
 
b) minimální jakostní požadavky na partie osiva, 
včetně pravosti, druhové čistoty, míry klíčivosti a 
hygienické kvality; 
 
c) označování a balení; 
 
d) informace a vzorky produkce, jež mají uchovávat 
profesionální provozovatelé; 
 
e) případné uchovávání ekologického 
heterogenního materiálu. 

§ 9 odst. 6 V § 9 odst. 6 se za slovo „odrůd“ vkládají 
slova „a dalšího rozmnožovacího 
materiálu rostlin“ a za slovo „osiva“ se 
vkládají slova „, další rozmnožovací 
materiál rostlin“. 

32018R0848 čl. 26 odst. 1 1.  Každý členský stát zajistí, aby byla zřízena 
pravidelně aktualizovaná databáze ekologického 
rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího 
materiálu rostlin z přechodného období, vyjma 
semenáčků, avšak včetně sadbových brambor, 
který je na jeho území k dispozici. 

§ 9 odst. 7 (7) Ministerstvo je správcem elektronické 
databáze zvířat podle čl. 26 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848. 

32018R0848 čl. 26 odst. 2 2.  Členské státy mají zavedeny systémy, jež 
hospodářským subjektům, které uvádějí na trh 
ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo 
rozmnožovací materiál rostlin z přechodného 
období, ekologicky chovaná zvířata či ekologicky 
chované mladé jedince pocházející z akvakultury a 
které jsou schopny takový materiál, zvířata či mladé 
jedince dodávat v dostatečném množství a v 
přiměřené lhůtě, umožňují na dobrovolném základě 
a bezplatně zveřejňovat spolu s jejich názvem a 
kontaktními údaji i tyto informace: 
 
a) ekologický rozmnožovací materiál rostlin a 
rozmnožovací materiál rostlin z přechodného 
období, jako je rozmnožovací materiál rostlin 
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ekologického heterogenního materiálu nebo 
ekologických odrůd vhodných pro ekologickou 
produkci, vyjma semenáčků, avšak včetně 
sadbových brambor, který je k dispozici; hmotnost 
daného materiálu; a období, kdy je v průběhu roku 
dostupný; v databázi je tento materiál uveden 
alespoň za použití latinského vědeckého názvu; 
 
b) ekologicky chovaná zvířata, pro něž může být 
stanovena výjimka v souladu s přílohou II částí II 
bodem 1.3.4.4; počet zvířat, jež jsou k dispozici, s 
rozdělením podle pohlaví; případné významné 
informace týkající se jednotlivých druhů zvířat, 
pokud jde o plemena a linie, jež jsou k dispozici; 
plemena zvířat; věk zvířat; a jakékoli další 
významné informace; 
 
c) ekologicky chovaní mladí jedinci pocházející z 
akvakultury, kteří jsou v podniku k dispozici, a jejich 
zdravotní stav v souladu se směrnicí Rady 
2006/88/ES ( 21 ) a produkční kapacita pro 
jednotlivé akvakulturní druhy. 

nadpis 
hlavy IV 

V hlavě IV v nadpisu se slovo 
„OSVĚDČOVÁNÍ“ nahrazuje slovem 
„CERTIFIKACE“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
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se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

nadpis § 22 V § 22 v nadpisu se slova „Osvědčení o 
původu“ nahrazují slovem „Certifikát“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 22 odst. 1 V § 22 odst. 1 větě první se slova 
„Osvědčení o původu“ nahrazují slovy 
„Certifikát“ a číslo „15“ se nahrazuje 
číslem „26“. 
V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „Tato 
osvědčení“ nahrazují slovy „Tento 
certifikát“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
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b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 22 odst. 2 V § 22 odst. 2 se slovo „osvědčení“ 
nahrazuje slovem „certifikátu“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 29 odst. 1 V § 29 odst. 1 se slova „osvědčení o 
původu“ nahrazují slovem „certifikát“. 

32018R0848 Čl. 35 odst. 1 Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či 
kontrolní subjekty vydají certifikát každému 
hospodářskému subjektu nebo skupině 
hospodářských subjektů, které oznámily svou 
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činnost podle čl. 34 odst. 1 a jsou v souladu s tímto 
nařízením. Certifikát: 
 
a) se vydává pokud možno v elektronické podobě; 
 
b) umožňuje alespoň identifikaci hospodářského 
subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, 
včetně seznamu členů, kategorie produktů, na které 
se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti; 
 
c) stvrzuje, že oznámená činnost je v souladu s 
tímto nařízením, a 
 
d) vydává se v souladu se vzorem uvedeným v 
příloze VI. 

§ 29 odst. 2 V § 29 odst. 2 se slovo „podnikatele“ 
nahrazuje slovem „zemědělce“ a za slovo 
„materiálu“ se vkládá slovo „rostlin“. 

32018R0848 čl. 2 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 3 odst. 14 

1.  Toto nařízení se vztahuje na následující produkty 
pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 
včelařství, jak jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, a na produkty z těchto produktů 
získané, pokud jsou tyto produkty 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; 
 
14) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či 
skupina fyzických nebo právnických osob, bez 
ohledu na právní postavení přiznané takové skupině 
a jejím členům podle vnitrostátních právních 
předpisů, která vykonává zemědělskou činnost; 
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§ 30 odst. 1 V § 30 odst. 1 se slova „přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ekologickou produkci a 
označování ekologických produktů27)“ 
nahrazují slovy „čl. 33 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625“. 

32017R0625 čl. 33 písm. b) Příslušné orgány, které na pověřené subjekty nebo 
fyzické osoby přenesly v souladu s čl. 28 odst. 1 
některé úkoly úřední kontroly nebo v souladu s 
článkem 31 některé úkoly související s jinými 
úředními činnostmi: 
 
b) přenesení úkolů bez prodlení plně nebo částečně 
zruší, pokud: 
 
i) existují důkazy o tom, že daný pověřený subjekt 
nebo fyzická osoba neplní řádně úkoly, které na ně 
byly přeneseny; 
 
ii) pověřený subjekt nebo fyzická osoba nepřijme 
vhodná a včasná opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků; nebo 
 
iii) se ukázalo, že byla porušena nezávislost nebo 
nestrannost pověřeného subjektu nebo fyzické 
osoby. 
 
Tímto písmenem není dotčena pravomoc 
příslušných orgánů zrušit přenesení úkolů z jiných 
důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení. 

§ 33a odst. 
1 písm. a) 

V § 33a odst. 1 písm. a) se slova 
„vegetativní rozmnožovací materiál“ 
nahrazují slovy „další rozmnožovací 
materiál rostlin“. 

32018R0848 čl. 13 Článek 13 
Zvláštní ustanovení pro uvádění rozmnožovacího 
materiálu rostlin z ekologického heterogenního 
materiálu na trh 
 
1.  Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu může být uváděn na trh, 
aniž jsou dodrženy požadavky na registraci a 
certifikační kategorie předstupňů, základního a 
certifikovaného materiálu nebo požadavky na další 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBL8HYPS5)



18 

 

kategorie, jak jsou stanoveny ve směrnicích 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES nebo v 
aktech přijatých na základě těchto směrnic. 
 
2.  Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického 
heterogenního materiálu podle odstavce 1 může být 
uveden na trh poté, co dodavatel odpovědným 
úředním orgánům uvedeným ve směrnicích 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES předloží 
oznámení o ekologickém heterogenním materiálu 
prostřednictvím dokumentace obsahující: 
 
a) kontaktní údaje žadatele; 
 
b) druh a název ekologického heterogenního 
materiálu; 
 
c) popis hlavních agronomických a fenotypových 
znaků, které jsou pro danou skupinu rostlin 
společné, včetně šlechtitelských metod, veškerých 
dostupných výsledků testů týkajících se těchto 
znaků, země produkce a použitého rodičovského 
materiálu; 
 
d) prohlášení žadatele ohledně pravdivosti prvků 
uvedených v písmenech a), b) a c) a 
 
e) reprezentativní vzorek. 
 
Uvedené oznámení se zašle doporučeným dopisem 
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nebo jiným komunikačním prostředkem uznaným 
úředními orgány, s potvrzením o doručení. 
 
Pokud nebyly vyžádány žádné doplňující informace 
ani nebylo dodavateli oznámeno formální zamítnutí 
z důvodu neúplnosti dokumentace nebo nesouladu 
ve smyslu čl. 3 bodu 57, má se po třech měsících 
od data uvedeného na doručence za to, že 
odpovědný úřední orgán vzal oznámení a jeho 
obsah na vědomí. 
 
Poté, co odpovědný úřední orgán vezme oznámení 
výslovně nebo implicitně na vědomí, může přikročit 
k zařazení oznámeného ekologického 
heterogenního materiálu na seznam. Zařazení na 
seznam je pro dodavatele bezplatné. 
 
Zařazení ekologického heterogenního materiálu na 
seznam se oznámí příslušným orgánům ostatních 
členských států a Komisi. 
 
Uvedený ekologický heterogenní materiál musí 
splňovat požadavky stanovené akty v přenesené 
pravomoci přijatými v souladu s odstavcem 3. 
 
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 54, jimiž 
se doplňuje toto nařízení stanovením pravidel 
týkajících se produkce rozmnožovacího materiálu 
rostlin z ekologického heterogenního materiálu 
konkrétních rodů nebo druhů a jeho uvádění na trh, 
pokud jde o: 
 
a) popis ekologického heterogenního materiálu, 
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včetně příslušných šlechtitelských a produkčních 
metod a použitého rodičovského materiálu; 
 
b) minimální jakostní požadavky na partie osiva, 
včetně pravosti, druhové čistoty, míry klíčivosti a 
hygienické kvality; 
 
c) označování a balení; 
 
d) informace a vzorky produkce, jež mají uchovávat 
profesionální provozovatelé; 
 
e) případné uchovávání ekologického 
heterogenního materiálu. 

§ 33a odst. 
1 písm. f) 

v rozporu s čl. 12 odst. 1 a přílohou II 
částí I bodem 1.9.4. nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 
překročí stanovené roční množství dusíku 
na hektar zemědělsky obhospodařované 
půdy, 

32018R0848 čl. 12 odst. 1 
 
 
 
příloha II část I 
bod 1.9.4 

Hospodářské subjekty produkující rostliny nebo 
rostlinné produkty dodržují zejména podrobná 
pravidla uvedená v příloze II části I. 
 
1.9.4. Celkové množství statkových hnojiv podle 
definice ve směrnici 91/676/EHS používaných na 
produkčních jednotkách v přechodném období a 
ekologických produkčních jednotkách nesmí 
přesáhnout 170 kg dusíku ročně na hektar 
zemědělsky využívané půdy. Toto omezení se týká 
pouze používání chlévské mrvy, sušené chlévské 
mrvy a dehydrovaného drůbežího trusu, 
kompostovaných živočišných výkalů včetně 
drůbežího trusu, kompostované chlévské mrvy a 
kapalných živočišných výkalů. 

§ 33a odst. 
1 písm. g) 

v rozporu s čl. 14 odst. 1 a přílohou II 
částí II bodem 1.3. nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 
přivede na ekofarmu zvířata pocházející z 
konvenčního chovu bez povolení 

32018R0848 čl. 14 odst. 1 
 
 
 
 

Hospodářské subjekty působící v odvětví živočišné 
výroby dodržují zejména podrobná pravidla 
produkce uvedená v příloze II části II a ve všech 
prováděcích aktech uvedených v odstavci 3 tohoto 
článku. 
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ministerstva,“. příloha II část 
II bod 1.3. 

Původ zvířat 
1.3.1. 
Aniž jsou dotčena pravidla pro přechod, 
hospodářská zvířata z ekologického chovu se 
musejí narodit nebo vylíhnout a po celý svůj život 
být chována v ekologických produkčních 
jednotkách. 
1.3.2. 
Pokud jde o plemenitbu ekologicky chovaných 
zvířat: 
a) při rozmnožování se používají přirozené metody; 
umělá inseminace je však povolena; 
b) rozmnožování nesmí být navozeno ani mu nesmí 
být bráněno za použití hormonů nebo jiných látek s 
podobným účinkem, ledaže jsou tyto hormony nebo 
látky součástí veterinárního léčebného ošetření v 
případě konkrétního zvířete; 
c) nepoužívají se jiné druhy umělé reprodukce, jako 
jsou klonování a přenos embryí; 
d) výběr plemen je přiměřený zásadám ekologické 
produkce, zajišťuje dobré životní podmínky zvířat a 
přispívá k předcházení jakémukoli utrpení a k 
vyloučení potřeby zvířata mrzačit. 
1.3.3. 
Hospodářské subjekty při volbě plemen nebo linií 
uváží upřednostnění plemen nebo linií vyznačujících 
se vysokým stupněm genetické rozmanitosti, 
schopností zvířat přizpůsobit se místním 
podmínkám, jejich plemennou hodnotou, 
dlouhověkostí, vitalitou a odolností vůči nákazám 
nebo zdravotním problémům, a to aniž by to 
zhoršilo jejich dobré životní podmínky. Kromě toho 
jsou plemena nebo linie zvířat vybírány tak, aby se 
předešlo určitým nákazám nebo zdravotním 
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problémům, které se obzvláště vyskytují u některých 
plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, 
jako je stresový syndrom prasat, jehož důsledkem 
může být bledé, měkké a vodnaté maso, syndrom 
náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované 
porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává 
původním plemenům a liniím. 
Hospodářské subjekty pro účely volby plemen a linií 
v souladu s prvním pododstavcem použijí informace 
obsažené v systémech uvedených v čl. 26 odst. 3. 
1.3.4. Využívání konvenčně chovaných zvířat 
1.3.4.1. 
Odchylně od bodu 1.3.1 mohou být pro účely 
plemenitby do ekologické produkční jednotky 
uvedena zvířata, která nebyla odchována 
ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen 
pro zemědělskou produkci podle čl. 28 odst. 10 
písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013 a aktů přijatých 
na jeho základě. V takovém případě nemusejí být 
samice těchto plemen bezpodmínečně dosud 
nerodící. 
1.3.4.2. 
Odchylně od bodu 1.3.1 může být při obnově 
včelínů v ekologické produkční jednotce 20 % 
včelích matek a rojů ročně nahrazeno matkami a roji 
nepocházejícími z ekologického chovu za 
podmínky, že tyto matky a roje budou umístěny do 
úlů, jejichž plásty nebo mezistěny pocházejí z 
ekologických produkčních jednotek. V každém 
případě lze jeden roj nebo jednu včelí matku ročně 
nahradit rojem nebo matkou nepocházejícími z 
ekologického chovu. 
1.3.4.3. 
Odchylně od bodu 1.3.1, pokud se hejno tvoří nově, 
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obnovuje se nebo se vytváří opětovně a pokud 
nelze splnit kvalitativní a kvantitativní potřeby 
zemědělců, může příslušný orgán rozhodnout, že 
do ekologické drůbeží produkční jednotky lze uvést 
drůbež pocházející z konvenčního chovu, pokud 
jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež 
chovaná na maso mladší tří dnů. Produkty z nich 
získané lze považovat za ekologické pouze tehdy, 
pokud je dodrženo přechodné období uvedené v 
bodě 1.2. 
1.3.4.4. 
Odchylně od bodu 1.3.1, pokud z údajů 
shromážděných v systému uvedeném v čl. 26 odst. 
2 písm. b) vyplývá, že nejsou splněny kvalitativní 
nebo kvantitativní potřeby zemědělce týkající se 
ekologicky chovaných zvířat, mohou s výhradou 
podmínek uvedených v bodech 1.3.4.4.1 až 
1.3.4.4.4 příslušné orgány povolit, aby byla do 
ekologické produkční jednotky uvedena zvířata 
pocházející z konvenčního chovu. 
Předtím, než zemědělec o tuto odchylku požádá, 
konzultuje údaje shromážděné v systému 
uvedeném v čl. 26 odst. 2 písm. b) a ověří, zda je 
jeho žádost odůvodněná. 
Kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty uznané v 
souladu s čl. 46 odst. 1 mohou hospodářským 
subjektům ve třetích zemích povolit, aby do 
ekologické produkční jednotky uvedly zvířata 
pocházející z konvenčního chovu, pokud na území 
země, kde se hospodářský subjekt nachází, nejsou 
k dispozici ekologicky chovaná zvířata v dostatečné 
jakosti či dostatečném množství. 
1.3.4.4.1. V případě utváření nového stáda nebo 
hejna lze do něj pro účely plemenitby uvést mladá 
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zvířata pocházející z konvenčního chovu. Ihned po 
odstavu musejí být chována v souladu s pravidly 
ekologické produkce. Kromě toho platí ke dni, kdy 
jsou zvířata zařazena do stáda nebo hejna, tato 
omezení: 
a) skot, koňovití a jelenovití musejí být mladší šesti 
měsíců; 
b) ovce a kozy musejí být mladší 60 dnů; 
c) prasata musejí mít hmotnost nižší než 35 kg; 
d) králíci musejí být mladší tří měsíců. 
1.3.4.4.2. V případě obnovy stáda nebo hejna lze do 
něj pro účely plemenitby zavést dospělá zvířata 
pocházející z konvenčního chovu, a to samce a 
dosud nerodící samice. Následně musejí být 
chována v souladu s pravidly ekologické produkce. 
Kromě toho počet samic podléhá těmto omezením 
za rok: 
a) lze zavést nejvýše 10 % počtu dospělých 
koňovitých nebo skotu a 20 % počtu dospělých 
prasat, ovcí, koz, králíků nebo jelenovitých; 
b) v případě jednotek s méně než deseti kusy 
koňovitých, jelenovitých nebo skotu či králíků nebo s 
méně než pěti kusy prasat, ovcí či koz je každá 
taková obnova omezena nejvýše na jedno zvíře 
ročně. 
1.3.4.4.3. Procenta uvedená v bodě 1.3.4.4.2 
mohou být zvýšena až na 40 %, pokud příslušný 
orgán potvrdil, že byla splněna některá z těchto 
podmínek: 
a) došlo k podstatnému rozšíření zemědělského 
podniku; 
b) došlo k nahrazení plemene jiným; 
c) došlo k zavedení nového druhu živočišné výroby. 
1.3.4.4.4. V případech uvedených v bodech 
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1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 a 1.3.4.4.3 lze zvířata 
pocházející z konvenčního chovu považovat za 
ekologická pouze tehdy, pokud je dodrženo 
přechodné období uvedené v bodě 1.2. Přechodné 
období stanovené v bodě 1.2.2 začíná nejdříve v 
okamžiku, kdy jsou hospodářská zvířata uvedena 
do produkční jednotky v přechodném období. 
1.3.4.4.5. V případech uvedených v bodech 
1.3.4.4.1 až 1.3.4.4.4 jsou zvířata pocházející z 
konvenčního chovu do konce přechodného období 
podle bodu 1.3.4.4.4 oddělena od ostatních 
hospodářských zvířat nebo jsou nadále 
identifikovatelná. 

§ 33a odst. 
1 písm. o) 

v rozporu s čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 
nepřijme dostatečná bezpečnostní 
opatření s cílem zabránit přítomnosti 
nepovolených produktů a látek 

32018R0848 čl. 28 Článek 28 
Bezpečnostní opatření s cílem zabránit přítomnosti 
nepovolených produktů a látek 
1.  Aby se zabránilo kontaminaci produkty nebo 
látkami, které nejsou povoleny pro použití v 
ekologické produkci podle čl. 9 odst. 3 prvního 
pododstavce, přijmou hospodářské subjekty ve 
všech fázích produkce, přípravy a distribuce tato 
bezpečnostní opatření: 
 
a) zavedou a zachovávají přiměřená a vhodná 
opatření k identifikaci rizik kontaminace ekologické 
produkce a produktů nepovolenými produkty nebo 
látkami, včetně systematické identifikace kritických 
procesních kroků; 
 
b) zavedou a zachovávají přiměřená a vhodná 
opatření k zabránění rizikům kontaminace 
ekologické produkce a produktů nepovolenými 
produkty nebo látkami; 
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c) pravidelně tato opatření přezkoumávají a 
přizpůsobují; a 
 
d) dodržují další příslušné požadavky tohoto 
nařízení, které zajišťují oddělení ekologických 
produktů, produktů z přechodného období a 
konvenčních produktů. 
 
2.  Pokud má hospodářský subjekt podezření, že v 
důsledku přítomnosti produktu nebo látky, které 
nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci 
podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce, v produktu, 
který je určen k použití nebo k uvedení na trh jako 
ekologický produkt nebo produkt z přechodného 
období, není dotyčný produkt v souladu s tímto 
nařízením, tento hospodářský subjekt: 
 
a) identifikuje a oddělí dotčený produkt; 
 
b) zkontroluje, zda lze podezření odůvodnit; 
 
c) neuvede dotčený produkt na trh jako ekologický 
produkt nebo produkt z přechodného období a 
nepoužije jej v ekologické produkci, ledaže lze 
podezření vyloučit; 
 
d) je-li podezření odůvodněné nebo nelze-li je 
vyloučit, okamžitě informuje relevantní příslušný 
orgán nebo případně relevantní kontrolní orgán či 
kontrolní subjekt a případně jim poskytne dostupné 
údaje; 
 
e) plně spolupracuje s relevantním příslušným 
orgánem nebo případně s relevantním kontrolním 
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orgánem či kontrolním subjektem při určování a 
ověřování důvodů pro přítomnost nepovolených 
produktů a látek. 
 
3.  Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž 
stanoví jednotná pravidla upřesňující: 
 
a) procesní kroky, jež mají hospodářské subjekty 
podle odst. 2 písm. a) až e) učinit, a příslušnou 
dokumentaci, kterou mají poskytnout; 
 
b) přiměřená a vhodná opatření, jež mají 
hospodářské subjekty přijmout a přezkoumávat za 
účelem identifikace rizik kontaminace a zabránění 
těmto rizikům podle odst. 1 písm. a), b) a c). 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 55 odst. 2. 

§ 33a odst. 
2 písm. d) 

v rozporu s čl. 34 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/848 před uvedením bioproduktů, 
biopotravin, ostatních bioproduktů nebo 
takovýchto produktů z přechodného 
období nebo před přechodným obdobím 
na trh nepodá žádost o registraci podle § 
6. 

32018R0848 čl. 34 odst. 1 Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských 
subjektů podle článku 36, které produkují, připravují, 
distribuují nebo skladují ekologické produkty nebo 
produkty z přechodného období, které tyto produkty 
dovážejí ze třetí země nebo vyvážejí do třetí země, 
nebo které tyto produkty uvádějí na trh, oznámí před 
uvedením jakýchkoli produktů na trh jako 
„ekologických“ produktů nebo produktů „z 
přechodného období“ nebo před přechodným 
obdobím svou činnost příslušným orgánům 
členského státu, v němž je jejich činnost 
provozována a v němž jejich podnik podléhá 
kontrolnímu systému. 
 
Pokud příslušné orgány svěřily své pravomoci více 
než jednomu kontrolnímu orgánu či kontrolnímu 
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subjektu nebo pověřily vykonáváním konkrétních 
úkolů úřední kontroly nebo některých úkolů 
souvisejících s jinými úředními činnostmi více než 
jeden kontrolní orgán či kontrolní subjekt, 
hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských 
subjektů označí v oznámení podle prvního 
pododstavce kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, 
který ověřuje soulad jejich činnosti s tímto nařízením 
a vydává certifikát podle čl. 35 odst. 1. 

§ 33a odst. 
3 písm. b) 

v rozporu s čl. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 neplní 
obecné povinnosti kontrolních orgánů pro 
ekologickou produkci 

32017R0625 čl. 5 Článek 5 
Obecné povinnosti příslušných orgánů a kontrolních 
orgánů pro ekologickou produkci 
 
1.  Příslušné orgány a kontrolní orgány pro 
ekologickou produkci musí mít: 
 
a) zavedené postupy nebo opatření k zajištění 
účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol a jiných 
úředních činností; 
 
b) zavedené postupy nebo opatření k zajištění 
nestrannosti, kvality a důslednosti úředních kontrol 
a jiných úředních činností na všech úrovních; 
 
c) zavedené postupy nebo opatření k zajištění toho, 
aby u personálu provádějícího úřední kontroly a jiné 
úřední činnosti nedocházelo k žádnému střetu 
zájmů; 
 
d) k dispozici odpovídající laboratorní kapacity pro 
analýzu, testování a diagnostiku, nebo mít k těmto 
kapacitám přístup; 
 
e) k dispozici dostatečný počet náležitě 
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kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby úřední 
kontroly a jiné úřední činnosti mohly být prováděny 
efektivně a účinně, nebo mít k těmto pracovníkům 
přístup; 
 
f) vhodná a řádně udržovaná zařízení a vybavení, 
aby pracovníci mohli provádět úřední kontroly a jiné 
úřední činnosti efektivně a účinně; 
 
g) zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol 
a jiných úředních činností a k přijímání opatření 
uvedených v tomto nařízení a v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2; 
 
h) zavedené právní postupy s cílem zajistit, aby 
pracovníci měli v zájmu umožnění řádného plnění 
svých úkolů přístup do prostor provozovatelů a k 
dokumentům, které provozovatelé uchovávají; 
 
i) zavedené pohotovostní plány a musí být 
připraveny podle takových plánů jednat v případě 
mimořádné situace, případně v souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. 
 
2.  Jmenování úředního veterinárního lékaře musí 
mít písemnou podobu a stanovit úřední kontroly a 
jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž se 
vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky 
příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto 
nařízení, včetně požadavku na neexistenci 
jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední 
veterinární lékaře. 
 
3.  Jmenování úředního pracovníka rostlinolékařské 
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služby musí mít písemnou podobu a stanovit úřední 
kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na 
něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky 
příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto 
nařízení, včetně požadavku na neexistenci 
jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední 
pracovníky rostlinolékařské služby. 
 
4.  Pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné 
úřední činnosti: 
 
a) absolvují pro oblast své působnosti náležité 
školení, které jim umožní kompetentním způsobem 
vykonávat své povinnosti a důsledně provádět 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti; 
 
b) průběžně se dovzdělávají v oblasti své 
působnosti a pravidelně se jim dle potřeby dostává 
dalšího školení a 
 
c) v případě potřeby absolvují školení v tematických 
oblastech uvedených v kapitole I přílohy II a o 
povinnostech příslušných orgánů vyplývající z 
tohoto nařízení. 
 
Příslušné orgány, kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci a pověřené subjekty vypracují a zavedou 
školicí programy za účelem zajištění toho, aby 
pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední 
činnosti absolvovali školení uvedená v písmenech 
a), b) a c). 
 
5.  Je-li k provádění úředních kontrol nebo jiných 
úředních činností způsobilý více než jeden útvar 
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příslušného orgánu, musí být mezi těmito útvary 
zajištěna efektivní a účinná koordinace. 

§ 33a odst. 
3 písm. c) 

v rozporu s čl. 32 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 neplní 
povinnosti pověřených subjektů 

32017R0625 čl. 32 Článek 32 
Povinnosti pověřených subjektů a fyzických osob 
 
Pověřené subjekty nebo fyzické osoby, na něž byly 
přeneseny v souladu s čl. 28 odst. 1 některé úkoly 
úřední kontroly nebo v souladu s článkem 31 
některé úkoly související s jinými úředními 
činnostmi: 
 
a) sdělují výsledky úředních kontrol a jiných 
úředních činností, které provádějí, pověřujícím 
příslušným orgánům pravidelně a kdykoliv o to tyto 
příslušné orgány požádají; 
 
b) okamžitě informují pověřující příslušné orgány, 
kdykoliv výsledky úředních kontrol odhalí nesoulad 
nebo poukáží na pravděpodobnost nesouladu, 
ledaže je ve zvláštních ujednáních mezi příslušným 
orgánem a dotčeným pověřeným subjektem nebo 
fyzickou osobou stanoven jiný postup; a 
 
c) umožní příslušným orgánům přístup do svých 
prostor a zařízení a spolupracují a poskytují pomoc. 

§ 33a odst. 
3 písm. f) 

v rozporu s čl. 138 odst. 1 písm. b) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625 nepřijme opatření v 
případě zjištěného nesouladu 

32017R0625 čl. 138 odst. 1 
písm. b) 

Je-li zjištěn nesoulad, přijmou příslušné orgány: 
 
b) vhodná opatření zajištující, aby dotčený 
provozovatel nesoulad napravil a zabránil dalšímu 
výskytu takového nesouladu. 
 
Při rozhodování o tom, jaká opatření mají být přijata, 
přihlížejí příslušné orgány k povaze nesouladu a k 
dosavadním záznamům o dodržování pravidel 
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provozovatelem. 
§ 34 odst. 1 V § 34 odst. 1 se slova „porušení a 

nesrovnalostí s předpisy“ nahrazují 
slovem „nesouladu“ a slova „z porušení a 
nesrovnalostí s předpisy“ se nahrazují 
slovy „na nesoulad“. 

32018R0848 čl. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 41 
Doplňující pravidla týkající se opatření v případě 
nesouladu 
 
1.  S výhradou článku 29, pokud má příslušný orgán 
nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt 
podezření nebo obdrží podložené informace, včetně 
informací od jiných příslušných orgánů nebo 
případně od kontrolních orgánů či kontrolních 
subjektů, že hospodářský subjekt zamýšlí používat 
nebo uvést na trh produkt, který zřejmě není v 
souladu s tímto nařízením, ale je označen výrazy 
odkazujícími na ekologickou produkci, nebo pokud 
byla tento příslušný orgán nebo případně kontrolní 
orgán či kontrolní subjekt hospodářským subjektem 
informován o podezření na nesoulad podle článku 
27: 
 
a) okamžitě provede úřední šetření v souladu s 
nařízením (EU) 2017/625 s cílem ověřit soulad s 
tímto nařízením; toto šetření se dokončí co nejdříve, 
v přiměřené lhůtě, s přihlédnutím k trvanlivosti 
produktu a složitosti daného případu; 
 
b) dokud nebudou k dispozici výsledky šetření 
uvedeného v písmeni a), dočasně zakáže uvádění 
dotčených produktů na trh jako ekologických 
produktů nebo produktů z přechodného období a 
jejich používání v ekologické produkci. Dříve než 
příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či 
kontrolní subjekt takto rozhodne, poskytne 
hospodářskému subjektu příležitost se vyjádřit. 
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čl. 42 

2.  Pokud výsledky šetření uvedeného v odst. 1 
písm. a) neprokáží žádný nesoulad mající vliv na 
integritu ekologických produktů nebo produktů z 
přechodného období, může hospodářský subjekt 
dotčené produkty používat nebo je uvádět na trh 
jako ekologické produkty nebo produkty z 
přechodného období. 
 
3.  Členské státy přijmou veškerá opatření a stanoví 
sankce nezbytné k tomu, aby se zabránilo 
podvodnému používání označení uvedených v 
kapitole IV tohoto nařízení. 
 
4.  Příslušné orgány poskytnou společný katalog 
opatření pro případy podezření na nesoulad a 
případy zjištěného nesouladu, jež mají být na jejich 
území uplatňována, a to i kontrolními orgány a 
kontrolními subjekty. 
 
5.  Komise může přijmout prováděcí akty s cílem 
upřesnit jednotné postupy pro případy, kdy mají 
příslušné orgány přijmout opatření v souvislosti s 
podezřením na nesoulad nebo se zjištěným 
nesouladem. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 55 odst. 2. 
 
Článek 42 
Doplňující pravidla týkající se opatření v případě 
nesouladu 
 
1.  V případě nesouladu majícího vliv na integritu 
ekologických produktů nebo produktů z 
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přechodného období v jakékoli fázi produkce, 
přípravy a distribuce, například v důsledku použití 
nepovolených produktů, látek nebo technik nebo 
smísení s konvenčními produkty, příslušné orgány a 
případně kontrolní orgány a kontrolní subjekty 
kromě opatření, jež mají být přijata v souladu s 
článkem 138 nařízení (EU) 2017/625, zajistí, aby při 
označování a propagaci celé dotčené dávky nebo 
produkční série nebylo odkazováno na ekologickou 
produkci. 
 
2.  V případě vážného nebo opakovaného či 
přetrvávajícího nesouladu příslušné orgány nebo 
případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty 
zajistí, aby dotčeným hospodářským subjektům 
nebo skupinám hospodářských subjektů bylo kromě 
opatření stanovených v odstavci 1 a jakýchkoli 
vhodných opatření přijatých zejména v souladu s 
článkem 138 nařízení (EU) 2017/625 zakázáno 
uvádět po určitou dobu na trh produkty, které 
odkazují na ekologický způsob produkce, a aby byla 
pozastavena platnost jejich certifikátu uvedeného v 
článku 35 nebo aby jim byl případně tento certifikát 
odňat. 
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Číslo předpisu EU (kód CELEX Název předpisu EU 
 

32018R0848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. 
května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
 

32017R0625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. 
března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech 
prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového 
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, 
(ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 
1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o 
zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a 
(ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a 
rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách). 
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