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ÚPlné znění
vyhlášky č. 16/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o ekologickém zemědělství
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16/2006 Sb.

VyhlÁšKa
ze dne 6. ledna 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekolo-
gickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb. a zákona 
č. 344/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 1, § 6 odst. 10, § 14 
odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 
Unie2) další podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství.

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

ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění. 

 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 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, v platném znění.

 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravi-

dla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů 

ze třetích zemí, v platném znění.

§ 2
chov hospodářských zvířat
(K § 4 odst. 1 zákona)

V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropské unie2) 
chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat3): skot, koně, prasata, ovce, 
kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné.

3) § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

§ 3
vzor žádosti o registraci
(K § 6 odst. 10 zákona)

Vzor žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství (§ 3 
zákona) je uveden v příloze č. 1.

§ 4
chov králíků
(K § 14 odst. 2 zákona)

(1) Chovní samci a samice v období březosti se mohou chovat v kotcích indi-
viduálně. 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 dospě-
lého jedince a 0,75 m2 na samici s vrhem mláďat, přičemž je nutné zohlednit 
velikost chovaného plemene. Mladí králíci se odstavují nejdříve po 28 dnech 
od jejich narození.

(2) Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách; minimální podlahová plo-
cha je 0,2 m2 na jednoho králíka ve výkrmu; králíci mají možnost přístupu 
do výběhu.

(3) Chovní králíci mohou pocházet z neekologických chovů.

(4) Králíci pocházející z neekologických chovů se mohou označovat jako bio-
produkt nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.

§ 5
zrušen

§ 6
grafický znak
(K § 23 odst. 2 zákona)

Grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní biopro-
dukt, je uveden v příloze č. 2.

§ 7
zrušovací ustanovení
 
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekolo-
gickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 263/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 174/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kte-
rou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.

§ 8
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

x x x

Vyhláška č. 80/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, nabyla 
účinnosti dne 1. dubna 2012.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2006 sb. 

Vzor žádosti o registraci

Ministerstvo zemědělství

 

Číslo jednací 1)

Těšnov 17

Datum příjmu žádosti 1) 117 05 Praha 1

info: 221 812 025

www.eagri.cz

Povaha činnosti v ekologickém zemědělství 2)

Ekologický podnikatel (zemědělec)

Výrobce biopotravin

Osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu (obchodník, dovozce, vývozce)

Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv

Výrobce nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu

Ekologický chovatel včel

Jiná povaha činnosti (např. ekol. pěstitel hub, ekol. chovatel ryb, ekol. sběrač volně rostoucích rostlin) - uveďte:

1. Údaje o žadateli

1.Obchodní firma vč. právní formy/Název 2.Identifikační číslo 3.FO PO3)

4.Příjmení žadatele 5.Jméno/a žadatele 6.Rodné číslo/Datum narození

7.Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice 8.Číslo popisné 9.Číslo orientační 10.Obec

11.Část obce, městská část 12.PSČ 13.Příslušná Agentura pro zemědělství a venkov4)

14.Telefon 15.Webové stránky 16.E-mail

17.Státní občanství 18.Adresa bydliště cizince mimo území ČR

19.Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu PO 20.Adresa organizační složky zahraniční PO a jméno vedoucího

21.Adresa místa trvalého pobytu člena/ů statutárního orgánu PO

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

23.Adresa  - Ulice 24.Číslo popisné 25.Číslo orientační 26.Obec

27.Část obce, městská část 28.Kraj (dle NUTS-3) 29.PSČ

3. Kontrolní organizace (název kontrolní organizace, se kterou má žadatel uzavřenou smlouvu o kontrole a certifikaci)

30.Název kontrolní organizace

Žádost o registraci osoby podnikající v 
ekologickém zemědělství 

Čí í 1)

1
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31.Název (označení) provozní jednotky 32.Adresa  - Ulice 33.Číslo popisné 34.Číslo orientační

35.Obec 36.PSČ 37.Odpovědná osoba

38.Registrační číslo hospodářství4) 12) 40.Registrační číslo včelaře5)

42.Parcelní číslo dle KN, název/kód KÚ stanoviště5) 43.Název stanoviště5) 44.Počet včelstev na stanovišti5)

V případě většího množství údajů pod čísly 38.-44. napište další údaje na samostatnou přílohu.

45.Všechny PB/DPB evidované v LPIS6)

46.Pouze vybrané PB/DPB, a to: 47.Ornou půdu: Vše Pouze vybrané7) 50.Vinice: Vše Pouze vybrané7)

48.Travní porosty: Vše Pouze vybrané7) 51.Chmelnice: Vše Pouze vybrané7)

49.Sady: Vše Pouze vybrané7) 52.Zelin. zahradu: Vše Pouze vybrané7)

53.Jinou kulturu: Vše Pouze vybrané7)

54.Ostatní plochu (půda  nebo vodní plocha mimo LPIS)8) 13)

6. Způsob uvádění biopotravin a bioproduktů do oběhu9)

55.Obchod 56.Dovoz 57.Vývoz

I. V (místo) II. Datum (den, měsíc, rok)

III. Razítko a podpis žadatele10)

IV. Připojené přílohy

P1 Potvrzení o vstupní kontrole podle § 6 odst. 5 zákona č. 242/2000 Sb. zašle kontrolní organizace11)

P2 Osvědčení o zápisu do evidence zeměd. podnikatele podle § 6 odst. 5 zákona  č. 242/2000 Sb.4)

1) žadatel nevyplňuje/datum příjmu bezchybné žádosti je zároveň datem registrace

2) žadatel zaškrtne jednu nebo více možností, které hodlá provozovat

3) žadatel zaškrtne FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba

4) vyplní ekologický podnikatel (zemědělec)

5) vyplní pouze ekologický chovatel včel

6) pokud žadatel zaškrtne, dále již nic nevyplňuje pod čísly 46.-53.

7) vybrané PB/DPB ekologický podnikatel nahlásí své kontrolní organizaci

8) půda mimo LPIS evidovaná podle katastru nemovitostí, parcelní čísla subjekt nahlásí příslušné kontrolní organizaci

9) vyplní pouze  osoba uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu 

10) tímto podpisem se žadatel ve smylu čl. 63 odst. 3 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 zavazuje, že bude provádět činnost 

v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 834/2007  a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 

11) vyplněním žadatel potvrzuje, že v podniku byla provedena vstupní kontrola, její potvrzení bude na MZe zasláno příslušnou kontrolní organizací

12) vyplní ekologický chovatel ryb, pokud má vodní plochu evidovanou jako provozovnu v Ústřední evidenci zvířat

13) vyplní ekologický chovatel ryb, pokud nevyplnil registrační číslo hospodářství pod údajem č. 38

4. Údaje o provozní jednotce

5. Údaje o půdě4) Do systému EZ chci zařadit:

41.Číslo stanoviště5)

2
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2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2006 sb.

Grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt

Značka – popis barev a písma

Černobílá verze

Barevná verze

POUŽITÉ PÍSMO
avantGarGotItcTEECon

sPeciFikace PouŽitÝcH barev

PRO OFSET:
tmavě zelená barva: PaNTONE GREEN 100 % (CMyK: 100/0/100/0)
světle zelená barva: PaNTONE č. 361 – a, (CMyK: 25/0/25/0)

PRO aPlIKaCI FOlIÍ:
tmavě zelená: PMF série 500 č. 572
světle zelená: PMF série 500 č. 574




