
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů 

z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. 

Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje zemědělskou 

a potravinářskou právní úpravu. Momentálně se jedná o velice aktuální téma z důvodu 

rostoucího zájmu o lokální produkty od malých farmářů. V této oblasti také v nedávné 

době probíhaly legislativní změny směřující ve vstřícnější právní úpravě pro tyto malé 

podniky. 

Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na právní předpisy v oblasti 

faremního zpracování a prodeje. Dále podrobit některé systémové prvky či jednotlivá 

ustanovení podrobit kritické analýze. 

V první části práce dochází k věcnému uvedení čtenáře do problematiky včetně 

vymezení postavení výroby potravin přímo na farmách v rámci českého zemědělství a 

potravinářství. Také je zde vymezeno několik základních pojmů stěžejních pro danou 

oblast. 

V druhé části je poskytnut historický exkurz prodeje a zpracování produktů na 

farmách. Počátkem hygienických předpisů bylo Rakousko-Uherské zákonodárství, 

především vytvořením dokumentu Codex Alimentarius Austriaticus. Dále pokračování 

tvorby právních předpisů v meziválečném období. Zde například můžeme pozorovat 

výjimky pro farmáře z nucené pasterace apod. Dále je zde zmíněna doba socialismu a 

likvidace sedláckého stavu a následný vývoj po roce 1989. 

Třetí část je věnována právním pramenům. Tato část poskytuje ucelený vhled do 

systematiky právních pramenů v této oblasti. Popisuje právní prameny v závislosti na 

právní síle a ukazuje mantinely přijímání vnitrostátních právních pramenů. 

V následující části je shrnutí současného stavu právního prostředí ve sledované 

oblasti. Systematicky jsou popsány situace, na které se vztahují požadavky unijní 

nařízení, a situace řídící se pouze vnitrostátní právní úpravou, přičemž je tento stav 

popsán s faktem rozdílnosti pro rostlinnou a živočišnou část produkce. 



V poslední části diplomové práce zmiňuji určité vybrané prvky zahraničních 

právních úprav a jejich odlišnost od úpravy české. V této části také pokládám návrh na 

přenesení některých těchto zahraničních prvků do českých právních předpisů. Důvodem 

návrhu této inspirace je lepší, praktičtější a efektivnější funkce práva v této oblasti při 

takto přijatých předpisech, ustanoveních či jednotlivých formulacích.  

 


