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Metodický pokyn 

 
kterým se vymezuje pojem „region“ ve vztahu k prováděcímu nařízení Komise č. 505/2012, 

ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (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 

 

 

Č. j.: 128275/2012-MZE-17252 

 

Určeno:  
Ekologickým zemědělcům 

 

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

Kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ) 
 

Právní úprava 
Právní předpis: Článek 19 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 

Cíl: Původ ekologických krmiv 

Uděluje: Ministerstvo zemědělství 

 
Článek 19 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ve znění úpravy prováděcím nařízením Komise 
(EU) č. 505/2012: 
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Krmiva z vlastního zemědělského podniku nebo z jiných zdrojů  
 

1. V případě býložravců, s výjimkou období, kdy s výhradou čl. 17 odst. 4 každoročně 
dochází k sezónnímu přesunu zvířat, pochází nejméně 60 % krmiva z dané zemědělské 
jednotky nebo v případě, že to není proveditelné, se krmivo vyprodukuje ve spolupráci 
s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu.  

 
2. V případě prasat a drůbeže pochází nejméně 20 % krmiva z dané zemědělské jednotky 

nebo v případě, že to není proveditelné, se krmivo vyprodukuje v tomtéž regionu ve 
spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo provozovateli krmivářských 
podniků.  

 
Pojmem „region“ je myšlena oblast, ze které je ekonomické a ekologické dovážet krmiva, a to 

s přihlédnutím k faktorům dostupnosti, ekonomické soutěže a racionálnosti dopravní 

vertikály. Z tohoto důvodu se pro ekologické chovatele České republice považuje za „region“ 

území států Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, a německé spolkové země 

Bavorsko a Sasko, z Polské republiky pak vojvodství Dolnoslezské, Opolské, Slezské a 

Malopolské. 

 
 

 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

V Praze dne 31. srpna 2012 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Jílek 

ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství 

Ministerstvo zemědělství 
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