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Úvod

Téma právní úpravy ekologického zemědělství jsem si vybrala pro jeho aktuálnost a 

společenskou závažnost, ale také pro svůj zájem o dané téma. Jako jedna z prvních generací 

máme to štěstí, že se nemusíme potýkat s nedostatkem potravin, ale můžeme se zabývat 

jejich kvalitou, bezpečností a dopady jejich získávání na životní prostředí. Každým rokem 

přibývá počet výrobců biopotravin, ekologicky hospodařících zemědělců, ale roste také 

zájem spotřebitelů. Ekologické zemědělství a celkově ekologický způsob života již dávno 

není považován za pouhý módní výstřelek, ale životní styl. Zvýšený zájem o produkty 

ekologického zemědělství motivoval podnikatele k tomu, aby začali dodávat zmíněnou 

ekoprodukci na trh. To bylo rozhodným momentem pro zákonodárce, neboť bylo potřeba 

zajistit určité standardy kvality a nastavit přísné požadavky pro označování výrobků, jejich 

certifikaci a kontrolu. Legislativa je zaměřena zejména na ochranu spotřebitele, kontroluje 

každý výrobní krok a dodržování přísných požadavků jak na výrobu, tak na pozdější 

zpracování, skladování nebo převoz. Obrazně řečeno, legislativa stanovuje standardy pro 

certifikovanou ekologickou produkci „od vidlí až po vidličku“. Je otázkou, zda legislativa ale 

opravdu slouží k dynamickému rozvoji tohoto odvětví, či je pouze brzdícím faktorem, který 

vytváří administrativní a byrokratické překážky. 

Cílem této diplomové práce je učinit náhled na právní úpravu ekologického zemědělství v 

České republice. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část představuje úvod do 

problematiky, vymezuje základní pojmy, jako je trvale udržitelné zemědělství, ekologické 

zemědělství, ekofarma nebo bioprodukt. Nastiňuje historický vývoj ekologického 

zemědělství, jeho základní zásady a cíle, zabývá se také genovým inženýrstvím a důvody, 

proč se v ekologickém zemědělství nevyužívá a nakonec souvislostmi mezi ekologickým 

zemědělstvím a ochranou jednotlivých složek životního prostředí. Druhá část popisuje 

mezinárodní úpravu ekologického zemědělství, důraz je kladen především na Úmluvu o 

biologické rozmanitosti, Mezinárodní organizaci ekologického zemědělství IFOAM a Codex 

Alimentarius. Cílem je nastínění činností nejdůležitějších organizací, které stály u počátku

rozvoje ekologického zemědělství ve světě i u nás a které se významně podílely na konstrukci 

směrnic a prvních právních norem upravujících ekologické zemědělství a dodnes se, dle mého 

názoru, nacházejí v pozici, kdy nejen mohou nadále zasahovat do normotvorby, ale též se to 

od nich vzhledem k nabytým zkušenostem předpokládá a očekává. Třetí část je věnována 

právní úpravě ekologického zemědělství v Evropské Unii a konečně čtvrtá část se věnuje 
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právní úpravě ekologického zemědělství v České republice. Nastiňuje jeho historický vývoj 

v Československu a poté v České republice, ale důraz je samozřejmě kladen na současnou 

právní úpravu - zákon o ekologickém zemědělství, jeho prováděcí předpisy a také 

nadstandardní úpravu. V závěru mé diplomové práce se pokusím shrnout nejdůležitější 

skutečnosti vývoje právní úpravy v České republice. Poukáži na to, v čem spočívají překážky

dalšího rozvoje ekologického zemědělství a jakým způsobem by je dle mého názoru bylo 

možno překlenout, i za pomoci zkušeností se zahraniční právní úpravou, konkrétně 

rakouskou. 

Ekologické zemědělství ve své práci chápu jako širokospektrý jev, přičemž právní otázky 

tvoří jen jeden, i když velice podstatný díl celé problematiky. Vždyť všeobecná vynutitelnost 

podmínek a zásad obsažených v právních normách je předpokladem pro jejich dodržování, a 

tím dosažení základního cíle právní úpravy - zajistit výrobu, zpracování a konečný prodej 

kvalitních výrobků za pomoci k přírodě šetrných technologických postupů.
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1. Ekologické zemědělství a jeho právní úprava

  1.1. Úvod do problematiky

Zemědělství chápeme jako odvětví výroby spočívající v cílené produkci rostlinných nebo 

živočišných výrobků, zejména pomocí pěstování rostlin a chování hospodářských zvířat, na 

k tomu vymezené obhospodařované ploše. Charakteristické pro zemědělství je jeho spojitost 

s půdou a jeho souvislost s historií lidstva už od jeho počátku. S rozvojem lidské společnosti

se rozvíjelo také zemědělství, napřed pomalu v jednoduché formě, později však jeho prudký 

rozvoj vedl ke vzniku přebytků potravin, které měly za následek větší hustotu obyvatel a 

stratifikaci společnosti. Základní funkcí zemědělství byla produkce potravin, dále také výroba 

surovin pro výrobu oděvů a využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Dnes 

již zemědělství nechápeme jen ve své produkční funkci, ale přebírá na sebe i důležité sociální, 

kulturní, estetické a ekologické funkce, tedy funkce mimoprodukční, kterými utváří krajinu a 

celý životní prostor člověka.

V dnešní době rozeznáváme dvě základní formy zemědělství, extenzivní a intenzivní. 

Extenzivní forma se zabývá obděláváním rozsáhlých ploch půdy. Vyžaduje nízký vstupní 

kapitál, vybavení a lidské práce, výnosy z hektaru jsou obecně nízké. Je využívána v řídce 

osídlených oblastech, kde lze využít rozsáhlých ploch a plodiny jsou obvykle levnější. Tato 

metoda byla využívána v celé lidské historii, dnes jsou to na příklad prérijní oblasti Kanady 

nebo Ukrajiny. S rozvojem lidské společnosti lidé stále více rozšiřovali zemědělské pozemky

a pastviny a snižovali plochy lesů a stepí. Množství nezemědělských ploch se tak snižovalo, 

což vedlo k odlesnění krajiny, zbavení krajiny vláhy a jejího přirozeného rázu, narušení 

ekosystémů a celkovému zhoršení životního prostředí.

Intenzivní forma se využívá zejména v zemědělsky rozvinutých oblastech. Je to složitější a 

účinnější forma rozvoje a provádění zemědělské výroby, založená na dokonalejší technice, 

lepší organizaci výroby zvyšující produktivitu práce, vyžadující velkého vstupního kapitálu a 

dosahující maximálních výnosů. Používá se ve velké míře až v dnešní době a zejména 

v hospodářsky vyspělých zemích blízko populací velkých měst. V těchto zemích už 

extenzivní zemědělství není možné. Intenzivní zemědělství využívá všech možností současné 

techniky. Umožňuje rozšiřovat zemědělskou výrobu bez rozšiřování polí. Bohužel má ale 

často negativní vliv na životní prostředí. Tyto vlivy můžeme rozdělit do několika skupin 
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podle toho, jakými metodami je intenzivní rozvoj prováděn. Mezi způsoby intenzivního 

rozvoje zemědělství patří ošetřování půdy těžkými stroji, odvodňování pozemků a úpravy 

vodních toků, chemické hnojení, používání pesticidů a herbicidů, pěstování monokultur. Mezi 

negativa intenzivního zemědělství patří závislost na vnějších „vstupech“, oddělení rostlinné a 

živočišné výroby, náchylnost půdy k erozi, utužení půdy pod těžkými stroji, snížení 

rozmanitosti života v krajině, kontaminace vody a půdy, tvorba nebezpečných odpadů, 

znečištění způsobené transportem plodin a potravin na velké vzdálenosti, úpadek venkova, 

špatné životní podmínky zvířat ve velkochovech, používání chemických látek (antibiotik,

růstových stimulátorů, biocidů).

Mezi základní druhy zemědělského hospodaření patří zemědělství konvenční, geneticky 

modifikované, integrované, ekologické a další. 

Konvenční zemědělství je druhem zemědělského hospodaření plně se soustředícím na jeho 

ekonomickou složku, tedy na maximální výnos. Pěstovány jsou takové plodiny, které umožní 

maximalizaci zisku, především speciální odrůdy (mnohdy i geneticky modifikované), jsou zde 

maximálně aplikována hnojiva (zejména minerální) a je omezen počet pojezdů na poli 

z hlediska agrotechniky. Tento systém se nezabývá změnami v životním prostředí 

aniagroekosystémech. Hlavním rysem konvenčního zemědělství je pěstování velmi 

omezeného počtu druhů plodin. Monokultury snižují výrobní náklady a tím i ceny 

zemědělských komodit na trhu. Rozlehlá pole jen s jednou nebo dvěma plodinami však 

nevyhnutelně přitahují škůdce a vyhubit je vyžaduje velké dávky biocidů (insekticidů, 

herbicidů, pesticidů a podobných látek používaných k hubení nebo omezování růstu 

škodlivých organismů). Pěstování stejných rostlin každý rok vyčerpává půdu a vyvolává 

potřebu vyšších dávek průmyslových hnojiv. 

Integrované zemědělství představuje přechod mezi zemědělstvím konvenčním a 

ekologickým. Kombinuje oba výše zmíněné typy hospodaření a snaží se nalézt rovnováhu 

mezi aspektem ekonomickým a ekologickým. Je nejbližší možnou alternativou pro farmy

usilující o trvale udržitelné zemědělství, které ale nesplňují poměrně přísné standardy 

ekologického zemědělství. Optimální integrace plodin a pěstebních postupů omezuje 

koordinovaným úsilím ekologické a sociální škody, avšak nejde tak daleko jako ekologické 

zemědělství. Integrované zemědělství (či Integrované systémy rostlinné produkce) v různých 
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podobách představuje několik kroků k dlouhodobé udržitelnosti.1 Ta spočívá v konceptech 

integrovaného obhospodařování plodin (ICM) a integrované ochrany před škůdci a plevely 

(IPM), které v podobě definic a návodů zpracovalo několik národních i evropských 

organizací, jež tento způsob hospodaření propagují. Díky propracovaným metodám řízení 

farmy, účinným kultivačním postupům a technikám ochrany rostlin a kontroly plevelů 

integrované zemědělství významně snižuje spotřebu agrochemikálií. Podobně jako ekologické 

zemědělství má také spíše nižší ekonomické náklady, o něco nižší výnosy a celkově přibližně 

stejné ekonomické výsledky jako konveční hospodaření.2 Nejrozšířenější v Evropě je 

integrované zemědělství v Rakousku a Dánsku, kde zabírá okolo 20% půdy, a 10% ve Velké 

Británii. V ostatních zemích má rozsah minimální, což je ale zřejmě do jisté míry dáno 

rozdílnými definicemi v různých státech.3

Hlavními cíli integrovaného zemědělství jsou:

• rostlinná produkce v souladu s přirozenými podmínkami daného stanoviště,

• trvalé zajištění půdní struktury, půdních biologických procesů a půdní úrodnosti,

• eliminace škod způsobených erozí,

• omezení zátěže biotopu průnikem látek z okolí resp. z jiných zemědělských aktivit,

• udržení typických krajinných elementů,

• zohlednění požadavků na ochranu přírody a druhů, především uchování ekologicky 

cenných biotopů v rámci celostního posouzení prostředí,

• chov zvířat sladěný s obděláváním půdy, šetrným k životnímu prostředí.

Integrované zemědělství prozatím nemá v České republice právní úpravu. První náznak 

intenzivnějšího rozvoje integrovaného zemědělství v ČR je v dokumentu „Program rozvoje 

venkova České republiky na období 2007 – 2013“4, kde je v rámci Osy II zaměřené na 

zlepšování životního prostředí a krajiny počítáno s podporu zemědělců hospodařících v 

oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit 

systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto 

oblastech, pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů a podpořit způsoby 

                                                
1 Pretty, J., Verschuur, G.: Agriculture, environnment and rural sustainability in Europe, Friends of the Earth 
Europe - ProNatura, Brussels - Bern, 2000.
2 Dylan Bradley, D., Christodoulou, M., Caspari, C., Di Luca, P.: Integrated crop management systems in the 
EU, European Commission, AGRA CEAS Consulting pro DG Environment, Brussels, 2002.
3 University of Wales - Institute od Rural Sciences Aberystwyth: www.eisform.org/press/may04fig.pdf, stav 
k 15. 7. 2004.
4 Viz. kapitola 4.3.
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využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, 

krajiny a jejich vlastností.5

Trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelné zemědělství

Trvale udržitelný rozvoj (mimo environmentalistický a ekonomický kontext též „trvale 

udržitelný život“ nebo „trvalá udržitelnost“) je pojem, který není jednoznačně definován a o 

kterém se na mezinárodní úrovni hojně diskutuje6. Základní aspekt udržitelného rozvoje asi 

nejlépe vystihuje definice ze „Zprávy pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí a 

rozvoj“7 nazvané „Naše společná budoucnost“8, která byla vydaná v roce 1987 a nyní je 

známá jako „Zpráva Brundtlandové“9, pojmenované po norské fyzičce a političce G. H. 

Brundtland, předsedkyni WCED. Tato zpráva jej definuje jako „takový způsob rozvoje, který 

uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat 

jejich vlastní potřeby“10. Nejrozšířenější známé alternativní pojetí je to navržené Mezinárodní 

unií pro ochranu přírody11, Světovým fondem na ochranu přírody12 a Programem OSN pro 

ochranu přírody13 v roce 1991 v dokumentu „Péče o Zemi: strategie trvale udržitelného 

života“14 jako „udržování a zlepšování kvality lidského života - ve sféře sociální, ekonomické i 

životního prostředí - v rámci existujících ekosystémů“15, které je považováno za ekocentrické. 

Antropocentrické pojetí je uvedeno ve „Strategii pro trvale udržitelný rozvoj ve Velké 

Británii“ z roku 1999, které zní: „Lepší kvalita života pro každého člověka této a další 

generace.“16  Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně 

a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické 

rozmanitosti pro současné a příští generace. Podmínkou trvale udržitelného rozvoje je 

zachování možností rozvoje. Základní možností je přitom zachování přírodních podmínek v 

místním měřítku i v celé biosféře. Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu -

rovnováhu mezi třemi základními oblastmi života (ekonomickými a sociálními aspekty a 

                                                
5 Viz. http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/.
6 Viz. http://www.iisd.org.
7 World Commission on Environment and Development (WECD)
8 Our Common Future viz. http://sknworldwide.net/library/capacity/brundtland%20report%201987.pdf/view.
9 „Brundtland report“
10 Viz. http://www.fwr.org/sustdev.pdf : „Sustainable development is ability to meet the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“
11 International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Mezinárodní unie pro ochranu přírody)
12 World Wide Fund for Nature (WWF) (Světový fond na ochranu přírody)
13 United Nations Environment Programme (UNEP) (Program OSN pro životné prostředí)
14 „Caring for the Earth: A strategy for sustainable living“
15 Viz. http://www.fwr.org/sustdev.pdf :„Sustainable development is maintaining and enhancing the quality of 
human life - social, economic and environmental - while living within the carrying capacity of supporting eco-
systems.“
16 Viz. tamtéž: „A better quality of life for everyone, now and for generations to come.“
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životním prostředím), také rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, 

apod. Trvale udržitelný rozvoj tak představuje komplexní soubor strategií, které umožňují 

pomocí ekonomických prostředků a technologií uspokojovat lidské potřeby, materiální, 

kulturní i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v 

globálním měřítku současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i 

globální úrovni jejich sociálně-politické instituce a procesy. Cesta k udržitelnému rozvoji je 

podle výše uvedené definice podmíněna kvalitou veřejné správy, kterou se na lokální a 

regionální úrovni zabývá místní Agenda 21. V Deklaraci z Ria de Janeira o životním prostředí 

a rozvoji je ekonomická dimenze vyjádřena takto: “Právo na [ekonomický] rozvoj musí být 

naplňováno tak, aby odpovídalo potřebám současných i budoucích generací, pokud jde o 

stav životního prostředí.“17 Dimenze životního prostředí je vyjádřena takto: „V zájmu 

dosažení trvale udržitelného rozvoje musí ochrana životního prostředí tvořit nedílnou součást 

procesu rozvoje a nemůže být chápána odděleně.“18 Za třetí tu je sociální dimenze: „Všechny 

státy a všechny národy musí spolupracovat na základním úkolu - odstranění chudoby, což je 

neodmyslitelný předpoklad pro trvale udržitelný rozvoj; musí spolupracovat tak, aby se 

zmenšovaly rozdíly v životní úrovni a aby se více vycházelo vstříc potřebám většiny lidí na 

zeměkouli.“19

Trvale udržitelné zemědělství

Podobně jako u termínu trvale udržitelného rozvoje neexistuje pouze jediná definice trvale 

udržitelného zemědělství. Jednotlivé definice se liší, podle toho, zda se jedná o lokální či 

globální dopady na životní prostředí nebo dle pojetí „životního prostředí“, zda má být v tomto 

kontextu definováno jen fyzickým prostředím (půdou, vodou, rostlinami a zvířaty) nebo má 

také zahrnovat prostředí vytvořené lidskou činností, především zemědělstvím. Trvale 

udržitelné zemědělství představuje hospodaření na základě ekologických principů, studium 

vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o takové zemědělství, které je 

ekonomicky soběstačné, ekologicky šetrné, z hlediska společnosti akceptovatelné, uspokojuje 

současné potřeby a neomezuje potřeby budoucích generací. Dle Organizace pro hospodářskou 

                                                
17 Viz. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 : „The right 
to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmenat needs of present and 
future generations.“
18 Viz. tamtéž.: „In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an 
integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.“
19 Viz. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163: „All states 
and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for 
sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of 
the majority of the people of the world.“ 
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spolupráci a rozvoj20 jde o „takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a 

neomezuje potřeby budoucích generací.“21 Trvale udržitelné zemědělství integruje tři hlavní 

cíle - ekonomickou rentabilitu; sociální a ekonomickou spravedlnost, která je spojena s 

hospodařením s půdou, v tomto ohledu podporuje zemědělce a ukazuje cenu zemědělství jako 

speciálního kulturního dědictví; environmentální zdraví, tedy funkci ekologickou, která je 

vyjádřena zachováváním životního prostředí a zemědělské krajiny. Trvale udržitelné 

zemědělství je podle výše zmíněných funkcí je charakterizováno sociální spravedlností, 

právem na zaměstnání, využíváním zemědělské půdy, ochranou životního prostředí a 

biodiverzity. Trvale udržitelné zemědělství se snaží najít cesty, jak na jedné straně zvýšit 

kapitál a na straně druhé jak chránit přírodní zdroje, což je skutečnost, která předjímá 

dynamický rozvoj technologie právě tímto směrem. Organizace FAO v roce 1993 definovala 

trvale udržitelné zemědělství jako „systém chránící a zachovávající přírodní zdroje, a 

směrování technologických a institucionálních změn takovým způsobem, aby bylo zajištěno 

dosažení a nepřetržité uspokojování lidských potřeb současných i budoucích generací. Takový 

udržitelný rozvoj (zemědělství, lesnictví i rybolovu) zachovávající půdu, vodu, rostlinný a 

živočišný genetický fond nedegraduje životní prostředí, je technicky vhodný, ekonomicky 

soběstačný a sociálně akceptovatelný“.22 Tento systém hledá optimální cestu mezi 

environmentálními potřebami a ziskem, řešení mezi dlouhodobým dosahováním přiměřených 

příjmů a krátkodobou maximalizací zisku, vztah mezi specializací a diverzifikací, optimální 

strukturu zemědělských podniků a dopady liberalizace světového agrárního trhu. Na základě 

současných znalostí můžeme říci, že udržitelné zemědělství musí mít zejména minimální 

negativní vlivy na životní prostředí, chránit a obnovovat úrodnost půdy a její kvalitu, chránit 

půdu před erozí, využívat vodu takovým způsobem, aby zásoby kvalitní vody mohly být 

obnovovány a zároveň aby byly uspokojovány potřeby, spoléhat zejména na zdroje uvnitř 

agroekosystému, včetně sousedních společenstev, omezovat vstupy a využívat koloběhů 

prvků, využívat ekologické znalosti, chránit biologickou diverzitu jak v přírodním prostředí, 

tak využívané venkovské krajině. O trvalou udržitelnost se snaží různé zemědělské systémy 

(např. integrované, alternativní). Velký důraz na tyto cíle však klade ekologické zemědělství. 

                                                
20 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
21 Viz. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2624 : „Sustainable agriculture is agricultural production that 
is economically viable and does not degrade the environment over the long run.“
22 Viz. http://www.fao.org/wssd/sard/index-en.htm : „Sustainable Development is the management and 
conservation of the natural resource base, and the orientation of technological and institutional change in such a 
manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. 
Such sustainable development (in the agriculture, forestry, and fisheries sectors) conserves land, water, plant and 
animal genetic resources, is environmentally non-degrading, technically appropriate, economically viable and 
socially acceptable."



17

  1.2. Základní pojmy

    1.2.1. Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je druh zemědělství spočívající na střídání pěstovaných plodin, 

používání organického hnoje, kompostu, biologické regulaci škůdců, a mechanické kultivaci 

půdy s vyloučením nebo striktním omezením užívání syntetických hnojiv, pesticidů, 

regulátorů růstu rostlin, přídavných látek do krmiv dobytka a geneticky modifikovaných 

organismů.23

Organizace IFOAM, nejvyšší světový orgán a autorita na ekologické zemědělství, se po 

několika letech intenzivních konzultací na svém valném shromáždění shodla také na jedné 

definici ekologického zemědělství. Definuje jej jako „produkční systém, který udržuje zdraví 

půdy, ekosystémů a lidí. Spoléhá se na přirozené ekologické procesy, biologickou rozmanitost 

a cykly odpovídající lokálním podmínkám spíše než na zásahy z venku s nepříznivými dopady.

Ekologické zemědělství v sobě spojuje tradice, inovaci a vědu ve prospěch společného 

životního prostředí, spravedlivých vztahů a kvality života všech zúčastněných.“24 Kromě této 

definice zformulovala také čtyři základní principy ekologického zemědělství:

1) Princip zdraví

„Ekologické zemědělství by mělo udržovat a zlepšovat zdraví půdy, rostlin, zvířat, lidí a 

planety jako jednoho nedělitelného celku.“25

Tento princip zdůrazňuje, že zdraví lidí a společnosti nemůže být oddělováno od zdraví 

ekosystémů - zdravá půda produkuje zdravé rostliny, které dále podporují zdraví zvířat a lidí. 

Zdraví znamená celistvost a integritu živých systémů. Neznamená pouze nepřítomnost 

nemoci, ale zajištění fyzické, duševní, sociální a ekologické pohody. Imunita, odolnost a 

schopnost regenerace jsou klíčové znaky zdraví. Úlohou ekologického zemědělství, ať už 

                                                
23 Definice Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské Komise (European Commission, 
Agriculture and Rural Development) in „What is organic farming“.
24 Viz. http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/doa/index.html : „Organic agriculture is a production 
system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and 
cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture 
combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationship and a 
good quality of life for all involved.“
25 Viz.  http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html : „Organic Agriculture should sustain and 
enhance the health of soil, plant, animal, human and planet as one and indivisible.“
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v zemědělství, výrobě, distribuci či konzumaci, je udržovat a zlepšovat zdraví ekosystémů a 

organismů, od těch nejmenších v půdě až po člověka. Ekologické zemědělství má zejména cíl 

produkovat vysoce kvalitní, nutričně bohaté potraviny, které napomáhají preventivní 

zdravotní péči a udržení zdraví. Proto by se ekologické zemědělství mělo vyvarovat používání 

hnojiv, látek na ochranu rostlin, veterinárních léků a potravních aditiv, která mohou mít 

nepříznivý vliv na zdraví.

2) Princip ekologie

„Ekologické zemědělství by mělo být založena na živých ekologických systémech a kolobězích, 

pracovat s nimi, napodobovat je a pomáhat jejich udržení.“26

Tento princip pevně zasazuje ekologické zemědělství mezi živé ekologické systémy. Říká, že 

produkce má být založena na ekologických postupech a recyklaci. Výživa a pohoda jsou 

dosaženy prostřednictvím ekologie daného produkčního prostředí. V případě plodin je to živá 

půda; v případě zvířat je to ekosystém farmy; pro ryby a mořské organismy je to vodní 

prostředí. Systémy ekologického zemědělství, pastevectví a volného sběru by měly pasovat 

do koloběhů a ekologických rovnováh přírody. Přírodní koloběhy jsou univerzální, ale jejich 

působení je specifické pro dané území. Ekologické zemědělství musí být přizpůsobeno 

místním podmínkám, ekologii, kultuře a měřítkům. Potřeba vstupů by měla být snížena 

opětovným použitím, recyklací a efektivním řízením surovin a energií s cílem udržovat a 

zlepšovat kvalitu prostředí a šetřit zdroje. Ekologické zemědělství by mělo udržovat 

ekologickou rovnováhu prostřednictvím tvorby zemědělských systémů, zakládáním 

přirozených prostředí pro divoce žijící zvířata a rostliny udržováním genetické a zemědělské 

rozmanitosti. Ti, kteří produkují, zpracovávají, obchodují nebo konzumují biopotraviny, by 

měli chránit a přinášet prospěch společnému životnímu prostředí: krajině, klimatu,

biodiverzitě, vzduchu a vodě.

                                                
26 Viz. tamtéž: „Organic Agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, 
emulate them and help sustain them.“
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3) Princip spravedlnosti

„Ekologické zemědělství by mělo stavět na vztazích, které zajišťují spravedlnost s ohledem na 

společné příležitosti člověka a životního prostředí.“27

Spravedlnost je charakterizována rovností, respektem, poctivostí a správou společně 

sdíleného světa, jak mezi lidmi, tak ve vztahu k ostatním živým bytostem. Princip 

spravedlnosti zdůrazňuje, že lidé, zapojení do ekologického zemědělství, by měli vytvářet a 

udržovat mezilidské vztahy tak, aby zajistili spravedlnost na všech úrovních a pro všechny 

zúčastněné - zemědělce, zaměstnance, zpracovatele, distributory, obchodníky i zákazníky. 

Ekologické zemědělství by mělo poskytovat všem zúčastněným dobrou kvalitu života a 

pomáhat k zajištění potravinové nezávislosti a snižování chudoby. Jeho cílem je produkovat 

dostatečnou nabídku potravin a dalších produktů dobré kvality. Tento princip také zdůrazňuje, 

že hospodářským zvířatům by měly být poskytovány takové životní podmínky a příležitosti, 

které jsou v souladu s jejich fyziologií, přirozeným chováním a pohodou. S přírodními zdroji, 

používanými při produkci a konzumaci, by mělo být zacházeno způsobem, který je sociálně a 

ekologicky spravedlivý a který je ochrání pro budoucí generace. Spravedlnost vyžaduje 

systémy produkce, distribuce a obchodu, které jsou otevřené a nestranné a zahrnují v sobě 

opravdové ekologické a sociální náklady.

4) Princip péče

„Ekologické zemědělství by mělo být řízeno preventivním a zodpovědným způsobem s cílem 

chránit zdraví a pohodu současných a budoucích generací a životního prostředí.“28

Ekologické zemědělství je živý a dynamický systém, který reaguje na vnitřní i vnější 

požadavky a podmínky. Ekologičtí podnikatelé mohou zvyšovat efektivitu a produktivitu, 

nemělo by to ovšem být na úkor zdraví a pohody. Nové technologie musí být tudíž nejdříve 

zhodnoceny a existující metody přezkoumány. Opatrnost je nezbytná, vzhledem k 

nedostatečnému porozumění fungování ekosystémů a zemědělství. Princip péče říká, že při 

řízení, rozvoji a výběru technologií v ekologickém zemědělství jsou klíčové předběžná 

                                                
27 Viz. http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html: „Organic Agriculture should build on 
relationships that ensure fairness with regard to the common environment and life opportunities.“
28 Viz. http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html : „Organic Agriculture should be managed in a 
precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and 
the environment.“
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opatrnost a odpovědnost. Věda je nezbytná pro ujištění, že ekologické zemědělství funguje 

správně, je bezpečné a ekologicky zdravé. Samy o sobě však nejsou vědecké znalosti 

dostatečné. Praktické zkušenosti, nashromážděná moudrost a tradiční a původní znalosti 

nabízí platná a časem prověřená řešení. Ekologické zemědělství by mělo předcházet značným 

rizikům tím, že přijme vhodné technologie a odmítne ty nepředvídatelné, jako je genetické 

inženýrství. Rozhodování by mělo odrážet hodnoty a potřeby všech, kteří by mohli být 

ovlivněni, skrz transparentní a pro všechny přístupné postupy.

Zákon č.368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství definuje ekologické zemědělství jako 

„zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé 

složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo 

zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a která zvýšeně 

dbá na vnější životní projevy a chování a pohodu chovaných hospodářských zvířat29 v souladu 

s požadavky zvláštního právního předpisu.“30

    1.2.2. Další pojmy

Ekologický zemědělec je osoba, která pečuje o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních 

i povrchových vod a vyváženost krajiny, při pěstování rostlin nepoužívá syntetická hnojiva a 

nepovolené pesticidy, nepoužívá geneticky manipulované organismy, zvířata chová 

přirozeným způsobem s možností výběhu nebo pastvy, krmí zvířata přirozeně, nepoužívá 

preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů 

růstu apod., stará se o pohodu chovaných zvířat, produkuje nutričně i hygienicky vysoce 

kvalitní suroviny, podrobuje se přísně pravidelné kontrole ekologického zemědělství, 

označuje své certifikované produkty ochrannou známkou BIO.

Ekofarma je „uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, 

provozní zařízení a případně i hospodářská zvířata31 [...] sloužící ekologickému 

zemědělství.“32 Podnikatelský subjekt, který hodlá v souladu se zákonem o ekologickém 

zemědělství podnikat na ekofarmě je povinen se registrovat u Ministerstva zemědělství. 

Registraci je možno provést pro pěstování rostlin nebo pro pěstování rostlin i chov zvířat. 

                                                
29 Ust. § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někerých souvisejících zákonů.
30 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
31 Ust. § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někerých souvisejících zákonů.
32 Ust. § 3 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství.
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Bioprodukt je „surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře získaná 

v ekologickém zemědělství a určená na základě osvědčení [...] k výrobě biopotravin.“ 33 Dané 

osvědčení vydává Ministerstvo zemědělství nebo právnická osoba, se kterou ministerstvo 

uzavřelo smlouvu, po splnění podmínek stanovených zákonem do 30 dnů od provedení 

kontroly na časový úsek jednoho kalendářního roku.

Biopotravina je potravina34 vyrobená z bioproduktů, povolených přídavných a pomocných 

látek a také vyhláškou povoleného podílu surovin nepocházejících z ekologického 

zemědělství a to za podmínek stanovených vyhláškou. Také na biopotravinu musí být vydáno 

osvědčení o původu. 

Přechodným obdobím je „období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského 

hospodaření na ekologické zemědělství.“35

  1.3. Historický vývoj

Za kolébku ekologického zemědělství je považováno Rakousko, kde roku 1924 rakouský 

filosof, sociální myslitel, architekt a esoterik Rudolf J. L. Steiner (1861-1925) vytvořil nový 

systém hospodaření, nazvaný „biodynamické zemědělství“. Biodynamické zemědělství je 

ekologická a trvale udržitelná metoda hospodaření, která pohlíží na hospodářství jako na 

unifikovaný individuální organismus, zdůrazňující vzájemný vztah půdy, rostlin a živočichů

jako samostatně se vyživujícího systému bez vnějších zdrojů a jejich holistický vývoj. 

Biodynamické zemědělství je považováno za první moderní ekologický zemědělský systém, 

který má společné rysy s dalšími ekologickými přístupy a který klade důraz na vyloučení 

používání umělých chemikálií ke hnojení půdy a rostlin a namísto toho zdůrazňuje využívání 

hnoje, kompostu, rostlinných a jiných organických přípravků k postřiku polí a úrody a využití 

astronomických poznatků k setí a sklizni. Steiner tyto myšlenky popsal ve svém základním 

díle Zemědělský kurz36, kde definoval základní principy organického hospodaření a 

duchovního přístupu k přírodě. Tím byly položeny základy pro rozvoj ekologického hnutí na 

území Rakouska a Německa. Ve Švýcarsku se ve 30. letech vytvořilo organicko-biologického 

hnutí, odkazující na dílo H. P. Rusche. Ve 40. letech se hnutí šířilo též ve Francii, Holandsku 

a USA.
                                                
33 Ust. § 3 písm. c) tamtéž.
34 Ust. § 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů.
35 Ust. § 3 písm. h) zákona č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství.
36 Steiner R.: Geisteswissenschsftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft.
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Historie ekologického zemědělství jako takového a uvažování o alternativách konvenčních 

způsobů hospodaření sahá do první poloviny 20. století, kdy byly zaznamenány první 

dokumentované údaje o poškozování půdní úrodnosti a o změnách v agroekosystémech. Ty 

souvisely s chemickou a technickou intenzifikací zemědělství, především s prudkým 

rozvojem biochemie, spočívajícím v rozšíření a tedy zlevnění výroby dusíkatých hnojiv a 

s rozvojem technologie benzínového vznětového motoru, tzv. érou traktorů. Začaly být 

diskutovány otázky chemických a biologických základů úrodnosti půd. Byl zaznamenán

zvýšený výskyt chorob, škůdců a snížení kvality potravin. Docházelo k růstu zprůmyslnění 

výroby a zpracování potravin a k postupným změnám, které vedly i ke změně výživových 

zvyklostí. Právě to byly důvody, které vedly k diskusím o stávajícím systému zemědělství a 

k promyšlení alternativ. Britský botanik Sir Albert Howard, často nazývaný otcem moderního 

ekologického zemědělství, pracoval jako zemědělský poradce v Bengálské Puse, kde 

zdokumentoval praktiky tradičního indického zemědělství a nadřadil je metodám 

konvenčního zemědělství. Své poznatky sepsal v knize Zemědělský zákon37, jež ovlivnila 

mnoho vědců a zemědělců své doby. Na Sira Howarda navázala Lady Eve Balfour, která jako 

první uskutečnila vědecký experiment, kdy bok po boku srovnala ekologické a konvenční 

zemědělství. Výsledky publikovala v knize Živá půda38, která se stala také podkladem pro 

vytvoření skupiny obhajující ekologické zemědělství, tzv. Půdní asociace39. 

Technologický pokrok během 2. světové války se projevil i v zemědělství a vyústil do

velkého rozvoje mechanizace, fertilizace a používání pesticidů. Dvě chemické látky původně

určené k válečným účelům našly své využití i v zemědělství - amonium nitrát a DDT. V 50. 

letech bylo trvale udržitelné zemědělství předmětem vědeckého zájmu, ale vědecký výzkum 

se v tomto ohledu soustřeďoval především na vývoj nových chemických postupů. V roce 

1962 Rachel Carson, prominentní přírodovědkyně, publikovala Tiché jaro40, kde zaznamenala 

důsledky používání DDT a jiných pesticidů na životní prostředí. Z knihy se stal bestseller 

v mnoha zemích včetně Spojených států amerických, kde zapříčinila v roce 1972 zákaz 

používání DDT. Ve stejném roce byla ve Versailles ve Francii založena organizace IFOAM, 

která se věnovala šíření a výměně informací o principech a metodách ekologického 

zemědělství i přes národní a jazykové bariéry. 

                                                
37 Howard, C.I.E., M. A., Sir A.: An Agricultural Testament, 1. edition, Oxford University Press, London 1943.
38 Balfour, Lady Eve: The Living Soil, Revised edition, Faber and Faber 1975.
39 Soil Association
40 Carson, R.: Silent Spring, Mariner Books 2002.



23

Původně byla zemědělská politika ve všech evropských zemích orientována na dosažení plné 

soběstačnosti v produkci potravin. Poté, co toho bylo v Evropě během 80. let dosaženo, 

vstoupily do popředí další cíle - především ve smyslu zvýšení kvality produkce i zavedení

zásad ochrany přírody do zemědělských technologií. V 80. letech začaly po celém světě různé 

skupiny zemědělců i spotřebitelů vyvíjet tlak na vlády z důvodu právní regulace ekologického 

zemědělství. To vedlo během 90. let ke vzniku legislativy a certifikačních standardů, které by 

ošetřily kvalitu a bezpečnost potravin a odstranění environmentálních škod konvenčního 

zemědělství, a tento trend pokračuje až do dnes.

Mezi hlavní směry, které se rozhodujícím způsobem podílely na rozvoji současného 

ekologického zemědělství, patří:

○ Přírodní zemědělství (počátek 20. století) spojené s únikem z měst na venkov, 

vegetariánstvím a prací E. Könemanna

○ Biodynamické zemědělství (30. léta 20. století) spojené s R. Steinerem

○ Organicko-biologické zemědělství (40. léta 20. století) H. P. Rusch

○ Organické zemědělství (30. léta 20. století) Albert Howard

○ Biologické zemědělství v německy mluvících zemích (50. a 60. léta 20. století) J. Görbing

○ Biologické zemědělství ve francouzsky mluvících zemích (50. a 60. léta 20. století) J. P.

Perin

  1.4. Zásady a cíle ekologického zemědělství

    1.4.1. Úvodem

Ekologické zemědělství je šetrný způsob zemědělského hospodaření, který dbá na životní 

prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, 

které zatěžují a znečišťují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního 

řetězce a dbá na pohodu chovaných hospodářských zvířat. Ekologické zemědělství se 

vyznačuje šetrnými zpracovatelskými postupy při výrobě biopotravin s vyloučením použití 

syntetických látek, ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou v celém procesu 

kontrolovány zvláštní nezávislou kontrolou, po certifikaci jsou biopotraviny označeny a takto 

odlišeny od ostatních potravin. Cíle ekologického zemědělství se ve své obecné rovině 

projevují v zásadách a principech, které byly nastíněny pro jednotlivé oblasti zemědělství 
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platnou právní úpravou, především Nařízením Rady EHS č.2091/93 a zákonem č. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství a jinými souvisejícími právními předpisy.

Současné ekologické zemědělství si vytyčilo tyto všeobecné cíle:

○ produkovat kvalitní potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě v dostatečném 

množství,

○ pracovat v co nejvíce uzavřených cyklech koloběhu látek, využívat místní zdroje a 

minimalizovat ztráty, 

○ udržet a zlepšovat úrodnost půdy, 

○ vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podniku, 

○ minimalizovat používání neobnovitelných surovin a fosilní energie (odmítnutí lehce 

rozpustných minerálních hnojiv a pesticidů a jejich náhrada uvědomělým využíváním 

biologických procesů, kultivací plodin, nižší intenzita obdělávání půdy, podpora aktivity 

půdních organismů a rozvoje kořenového systému plodin),

○ hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a 

etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám, 

○ uchovat přírodní ekosystémy v krajině, chránit přírodu a její diverzitu, 

○ vytvářet pracovní příležitosti a tím udržet osídlení venkova a tradiční ráz zemědělské 

kulturní krajiny, 

○ umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení 

z práce (ekologické zemědělství vyžaduje hluboký zájem a odpovědnost).

   

1.4.2. Zásady ekologického zemědělství

Zásady pěstování rostlin

Základem je zdravá půda, která vyživuje rostliny a je proto předpokladem našeho života a 

zdraví. Prostřednictvím půdy vyživuje ekologický zemědělec své rostliny, tzn., nehnojí

rostliny, ale půdu. Díky střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině jsou rostliny 

schopné samy se postarat o své zdraví a úspěšně se bránit chorobám a škůdcům. Struktura 

plodin musí umožnit střídání plodin se subtilním kořenovým systémem s plodinami 

s mohutným kořenovým systémem. Vegetační kryt půdy má být co nejdelší, pokud možno i 

přes zimu. V osevním postupu musí být zastoupeny jeteloviny, které hrají významnou roli 

v produkci rostlinných bílkovin. Druhová pestrost pěstovaných plodin musí skýtat dostatečné 

možnosti pro přežívání prospěšných organismů. Osevní postup musí bránit erozi půdy.
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Plodiny s malou konkurenční schopností vůči plevelům se střídají s těmi s vyšší konkurenční 

schopností. Struktura plodin musí zajistit chovaným zvířatům plnohodnotnou, vyváženou 

krmnou dávku po celý rok. Plevele se regulují agrotechnickými metodami, používání 

herbicidů není dovoleno. Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na správné 

agrotechnice, biologických metodách, přípravcích rostlinného původu, používání syntetických 

pesticidů není dovoleno. Hnojení a výživa rostlin jsou založeny na správném osevním 

postupu, používá se organické hnojení, minerální lehce rozpustná hnojiva nejsou přípustná.

Zásady chovu zvířat

Chov hospodářských zvířat hraje v ekologickém zemědělství nezastupitelnou roli. Nelze totiž 

opomenout významnou úlohu hospodářských zvířat pro půdní úrodnost jako producenta 

organického hnojení se schopností využít velké množství biomasy, kterou by člověk sám pro 

svoji výživu využít nemohl. Koncept životní pohody zvířat v ekologickém zemědělství 

vychází ze tří klíčových hodnot, a to z holistického pohledu, udržitelnosti a z úcty k přírodě, 

tzv. ekocentrismu. Hlavní principy v ekologických chovech jsou výběr vhodného plemene, 

umožnění zvířatům chovat se přirozeně převážně v podmínkách volných chovů s venkovními 

výběhy, udržování dobrých hygienických podmínek, poskytování vhodného ustájení a 

zdravého, výživného krmiva. Zvířata se v rámci ekologického zemědělství nacházejí 

v uzavřeném koloběhu. Krmivo dostávají převážně z vlastního ekologického podniku. Při 

jejich chovu jsou respektovány jejich přirozené potřeby, díky čemuž mají dobré zdraví a 

jejich produkty jsou vysoké kvality. Ekologická farma chová jen tolik zvířat, kolik je schopna 

uživit vlastní produkcí krmiv. Genové manipulace, používání hormonů a přenosy embryí 

nepřicházejí v úvahu. Způsob ustájení, technologie a technika chovu zvířat musí odpovídat 

jejich fyziologickým a etologickým potřebám a požadavku udržení jejich dobrého zdraví a 

dlouhověkosti. Je nutno zajistit pohodu hospodářských zvířat – pohyb, čerstvý vzduch, 

ochranu proti slunci a extrémnímu počasí, dostatek prostoru a podestýlku. Průmyslové chovy 

s řízenými režimy nejsou povoleny, podobně jako kupírování, zkracování zubů a zobáků a 

jakékoliv jiné tělesné poškozování nebo mrzačení. Další zákroky jako označování, 

odrohování a kastrace jsou povoleny jen u některých druhů a kategorií zvířat, v přesně 

vymezených případech. Podstatná část sušiny krmné dávky musí být kryta krmivy 

pocházejícími z ekologického zemědělství, podíl krmiv z konvenčního zemědělství nesmí 

překročit 10 % celoroční krmné dávky. Krmné přípravky typu stimulátorů, zchutňovačů 

krmiv syntetického původu, syntetické konzervační a ochranné přípravky, zkrmování 

močoviny a preventivní aplikace léčiv nejsou povoleny. Lze používat zchutňující, vitaminové 
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a minerální přísady přírodního původu. Rutinní profylaktické používání syntetických léčiv a 

hormonálních látek není dovoleno.

Zásady skladování a zpracovávání bioproduktů

Bioprodukty musí být skladovány a zpracovávány tak, aby byla co nejvíce uchována jejich 

kvalita, musí být dopředu vyloučena možnost jejich znečištění či kontaminace nežádoucími 

látkami. Při souběžném skladování produktů konvenčního a ekologického zemědělství musí 

být tyto od sebe odděleny fyzickou přepážkou znemožňující jejich smíšení či záměnu a musí 

být řádně označeny. V celém průběhu skladování, manipulace a zpracování musí být 

bioprodukt přesně identifikovatelný. Označení producenta (zpracovatele), musí být na 

bioproduktu jasně uvedeno ve všech stupních skladování, zpracování a distribuce až ke 

konzumentovi.

Zásady kontroly, certifikace a označování

Ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou kontrolovány zvláštní nezávislou 

kontrolou, po certifikaci jsou pak biopotraviny označeny a tím odlišeny od ostatních potravin.

Cílem kontroly a certifikace je zjistit, zda zemědělský podnik řádně dodržuje směrnice pro 

ekologické zemědělství a zaručit tak konzumentům pravost bioproduktu, umožnit 

producentovi používat ochrannou známku u uznaných bioproduktu a chránit jej před nekalou 

konkurencí. Kontrolu provádí nezávislá kontrolní organizace přímo v provozu. Pořizuje se o 

ní zápis. Na základě zprávy z kontroly proběhne certifikační řízení, v němž může být 

přihlášený zemědělský podnik uznán jako ekologický s právem používat ochranné známky na 

svou bioprodukci. Zemědělství pro společnost dnes již neznamená jen produkci potravin, ale 

můžeme v něm nalézt i další nezastupitelné funkce, které zastává - zvláště pak z pohledu

ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství charakterizuje ekonomická výhodnost 

z dlouhodobého hlediska, neboť i přes zjevnou dosavadní lepší cenovou dostupnost 

konvenčních produktů oproti bioproduktům lze očekávat, že se do nákladů nakonec 

promítnou veškerá negativa intenzivního konvenčního zemědělství a stávající vyšší ceny 

biopotravin, kde už nyní jsou veškeré náklady na výrobu započítány. 
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1.4.3. Cíle ekologického zemědělství

V EU začíná převažovat komplexní hodnocení významu zemědělství pro společnost. 

Zemědělství není již pouze produkce potravin, ale má další nezastupitelné funkce. Právě 

ekologické zemědělství má k ideálnímu multifunkčnímu modelu nejblíže. Multifunkční 

koncept ekologického zemědělství podle Altieriho v sobě spojuje cíle ekologické,

ekonomické, i sociální. 

Ekologickými cíly rozumíme zaprvé ochranu životního prostředí a biodiverzity a udržení 

přírodního rázu krajiny. Ekologické zemědělství udržuje a zlepšuje dlouhodobou úrodnost 

půdy, zvyšuje obsah organické hmoty a humusu v půdě, zlepšuje její fyzikální vlastnosti a 

umožňuje bohatý rozvoj společenstva půdních organismů, snaží se vyvarovat všech forem 

znečištění pocházejícího ze zemědělského podnikání a využít odpady pro výrobu organických 

hnojiv. Je proto vhodné také pro obhospodařování zvláště chráněných území (CHKO, 

CHOPAV apod.). Aktuálním tématem jsou rovněž dotace na údržbu krajiny a 

agroenvironmentální programy, ve kterých je ekologické zemědělství jednou z důležitých 

podmínek. Dalším ekologickým cílem je ochrana zdrojů podzemních vod a snížení znečištění 

vody povrchových. Dále je to úspora energie a neobnovitelných zdrojů, především omezením 

vstupů zvenčí a minimalizací spotřeby neobnovitelných zdrojů surovin a energie. Ekologické 

zemědělství je založeno na uzavřenosti koloběhů v rámci zemědělského podniku a využívání 

lokálních zdrojů.

Ekonomickými cíly rozumíme hospodářskou výhodnost z dlouhodobého hlediska, spoléhání 

se na místní zdroje, dlouhodobou jistotu výnosů a snížení nadprodukce. Ve vyspělých zemích 

je nadprodukce potravin vážným problémem, který zatěžuje státní rozpočty (dotace 

klesajících výkupních cen, náklady spojené se skladováním nadprodukce, subvencování 

exportu a poškozování zemědělců v cílových zemích atd.). Proto jsou například v zemích EU 

podporovány zemědělské metody, které cestou omezeného používání intenzifikačních faktorů 

snižují nadprodukci, a to při zachování příjmové hladiny zemědělců. 

Sociálními cíly rozumíme zachování osídlení venkova, uspokojování místních potřeb, 

samozásobení regionu potravinami, vlastní pracovní síly a zlepšení kvality potravin a 

zdravotního stavu populace. Ekologické zemědělství se vyznačuje vyšší potřebou lidské práce 

a je vhodné i pro marginální oblasti a menší rodinné farmy. Toto podpoří udržení osídlení a 
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napomůže obnově venkova. Tento aspekt není zatím doceněn. Ve většině zemí EU jsou již 

biopotraviny propagovány jako produkt výhodný pro zdraví spotřebitele. V ČR je při 

propagaci zdravotní prospěšnosti biopotravin zatím nezastupitelná úloha nevládních 

organizací (např. svazu PRO-BIO) a angažovanost samotných spotřebitelů (např. 

prostřednictvím farmářských trhů). 

  1.5. Ekologické zemědělství a genové inženýrství

    1.5.1. Úvodem

Jedním ze základních principů ekologického zemědělství je využívání přírodních procesů a 

postupů. Z tohoto důvodu nevyužívá ekologické zemědělství průmyslově vyráběné chemické 

látky v podobě pesticidů, minerálních hnojiv, regulátorů růstu nebo geneticky 

modifikovaných organismů (dále jen „GMO“), s výjimkou veterinárních léčivých přípravků.41

Nakládání s GMO, práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při nakládání 

s GMO v souladu s právem Evropských společenství42 upravuje zákon č. 78/2004 Sb., o 

nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, který transponuje 

evropské směrnice 2001/18/ES a 2009/41/ES, a přímo použitelnými nařízeními ES 

1829/2003, 1830/2003 a 1946/2003. Zákon je koncipován na principu předběžné opatrnosti v 

souladu s legislativou ES, mezinárodními úmluvami a doporučeními mezinárodních institucí, 

aby odpovídal požadavkům na zajištění ochrany zdraví člověka a zvířat, složek životního 

prostředí a biologické rozmanitosti. Dne 29. ledna 2000 byl přijat Cartagenský protokol o 

biologické bezpečnosti43 k Úmluvě o biologické rozmanitosti44. V platnost vstoupil v září 

2003. Stanoví podmínky pro přeshraniční pohyb (dovoz, vývoz, tranzit) živých 

modifikovaných organismů, nutnost předběžného informovaného souhlasu dovážející strany a 

mezinárodní informační systém. Cartagenský protokol je přejat několika evropskými předpisy

- směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2001/18/EC o záměrném uvolňování geneticky 

modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EE C, 

                                                
41 Čl. 4 písm. a) iii) Hlava II Nařízení Rady ES č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
42

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování 
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení Směrnice Rady 90/220/EHS, Směrnice 
Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy,
Směrnice Rady 98/81/ES ze dne 26. října 1998, kterou se mění směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s 
geneticky modifikovanými mikroorganismy.
43 „Cartagena Protocol On Biosafety“ viz. http://www.ochranaprirody.cz/res/data/067/009784.pdf.
44 „Convention On Biological Diversity“ viz. http://www.ochranaprirody.cz/res/data/067/009784.pdf.
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pokud jde o dovoz GMO, základní pojmy a hodnocení rizik, a nařízením č. 1946/2003 

Evropského Parlamentu a Rady o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných 

organismů a sledovatelnosti potravinářských a krmivářských výrobků z GMO a o změně 

směrnice 2001/18/EC. Ještě před zavedením evropské legislativy bylo vyloučení používání 

GMO obsaženo v dobrovolných směrnicích celosvětové organizace IFOAM i v soukromých 

standardech evropských svazů ekologických zemědělců. Později pak evropská legislativa 

jednoznačně definovala zákaz používání GMO.

Geneticky modifikovaným organismem rozumíme „organismus, kromě člověka, jehož 

dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací provedenou některým z technických 

postupů stanovených v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu“45 . Podle čl. 5 Nařízení Rady 

2092/1991 o ekologickém zemědělství je používání GMO a jejich derivátů v ekologickém 

zemědělství zakázáno (za deriváty GMO se považují látky, které se vyrábějí z GMO nebo 

jejich pomocí). Produkty ekologického zemědělství se smí vyrábět pouze bez použití GMO a 

výrobků na jejich bázi. Rovněž při výrobě krmiv, surovin pro jejich výrobu, směsných krmiv, 

krmivových doplňků a látek na ošetření krmiv nesmí být použité GMO nebo jejich deriváty. 

Zákaz GMO v ekologickém zemědělství je stanoven také v čl. 3 Nařízení Rady č.1804/1999, 

kterým se doplňuje Nařízení Rady č.2092/1991 o ekologickém zemědělství. Mezi důvody

zdrženlivého přístupu k zavádění GMO do zemědělské praxe patří závěry výsledků 

odborných studií, které uvádí, že pěstování geneticky modifikovaných plodin s rezistencí na 

herbicidy ve skutečnosti zvyšuje spotřebu pesticidů a snižuje biodiverzitu prostředí. Důvodem 

zvýšení spotřeby pesticidů je rezistence na postřik, která se v průběhu let vytvořila u 

některých plevelných druhů. Chemická likvidace těchto plevelných druhů nebo geneticky 

modifikovaných rostlin vyžaduje stále vyšší dávky herbicidů nebo použití herbicidů s jinou 

účinnou látkou. Dne 1. ledna 2009 nabylo účinnosti Nařízení Rady č. 834/2007 o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů nahrazující Nařízení Rady č. 2092/1991, podle 

kterého platí, že „geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty získané z nich nebo s 

jejich použitím jsou s pojetím ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze

strany spotřebitelů neslučitelné. Neměly by se proto používat ani v ekologickém zemědělství 

ani při zpracování ekologických produktů.“ 46 GMO se tedy podle čl. 9 nadále nesmí používat 

v ekologické produkci, ale prahové hodnoty vycházející z nařízení Rady č. 1829/2003 budou 

                                                
45 Ust. § 2 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty.
46 Čl. 9 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.
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stejné jako u konvenčního zemědělství, a to 0,9 procenta. Zároveň však pro ekologickou

produkci platí speciální podmínka, že „cílem je, aby byl výskyt GMO v ekologických 

produktech co nejnižší. Stávající prahové hodnoty pro označování představují stropy, které 

souvisejí výhradně s náhodným a technicky nevyhnutelným výskytem GMO“47. Tato prahová

hodnota byla po dlouhých diskuzích a i přes ostrou kritiku oborových organizací 

ekologického sektoru zvýšena z tzv. nulové tolerance na 0,9 procenta. Aby nedošlo ke ztrátě 

důvěry spotřebitelů v transparentnost původu biopotravin, je nezbytné, aby při kontrolách 

plnění této podmínky bylo postupováno co nejpřísněji. Národní legislativa stanoví sankce za 

úmyslné použití GMO v ekologické produkci („Pokutu až do výše 50 000 Kč uloží 

ministerstvo osobě zařazené do seznamu osob v přechodném období nebo ekologickému 

podnikateli, který na ekofarmě pěstoval či choval geneticky modifikované organismy nebo

používal geneticky modifikované organismy a produkty z nich pocházející, s výjimkou léčiv a 

veterinárních přípravků.“48). V témže zákonu se pak také vyskytuje doporučení oddělení 

ekologické produkce a zavedení opatření proti kontaminaci pylem z geneticky 

modifikovaných plodin z okolních konvenčních ploch: „Sousedí-li ekologicky 

obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou obhospodařovány ekologickým způsobem, 

musí ekologický podnikatel přijmout taková opatření, kterými se riziko vlivů na jeho 

ekologicky obhospodařované pozemky sníží na nejnižší míru, a to zejména prostřednictvím 

živých plotů, izolačních travnatých pásů, větrolamů a cest.“49

    1.5.2. Genové inženýrství v České republice

Poprvé se GM plodiny ve světových statistikách objevily v roce 1996 s cca 1,7 mil. ha. V roce 

2008 dosáhla celosvětově plocha s GM plodinami 125 mil. ha, jde o 12 % navýšení proti 2006 

a dvojnásobnou plochu dosaženou v posledních pěti letech. GM plodiny se tak staly doposud 

nejrychleji akceptovanou pěstitelskou technologií ve světě. V ČR se mohou produkčně 

pěstovat pouze takové GM plodiny, které prošly přísným schvalovacím procesem na úrovni 

EU, zahrnující mj. posouzení případných rizik pro zdraví lidí a zvířat i životní prostředí, a 

jejichž odrůdy byly zapsány do Státní odrůdové knihy ČR, případně do Společného katalogu 

odrůd druhů zemědělských rostlin v EU. Pro pěstování byla jako první v roce 1998 povolena 

geneticky modifikovaná kukuřice odolná vůči zavíječi kukuřičnému, tzv. Bt kukuřice.50 O 

                                                
47 Čl. 10 tamtéž.
48 Ust. § 33 odst. 1 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
49 Ust. § 10 odst. 1 tamtéž.
50 Viz.  http://eagri.cz/public/web/file/42167/Dosavadni_zkusenosti_Bt_kukurice_v_CR_2005_2009.pdf.
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pěstování Bt kukuřice projevili čeští zemědělci zájem v roce 2005, tedy v prvním roce 

uvedení jejího osiva pro produkční pěstování do oběhu. V roce 2008 došlo na našem území k 

nárůstu ploch, kde se tato kukuřice pěstuje51 a od té doby každoročně plochy s Bt kukuřicí i 

počty pěstitelů narůstají. V roce 2009 se poprvé tyto počty snížily52, k čemuž došlo i přes 

dosavadní pozitivní zkušenosti s jejím pěstováním. Hlavním důvodem poklesu je 

problematický odbyt pro tento typ kukuřice, kterou je nutno oddělovat od klasické produkce 

kukuřice a označovat jako geneticky modifikovaný organismus. 

    1.5.3. Postoj Evropské Unie

V letech 1999 až 2003 platilo v zemích EU moratorium na schvalování dalších geneticky 

modifikovaných plodin. Během těchto let vzrostl význam ekologického zemědělství. Před 

komerčním pěstováním geneticky modifikovaných plodin bylo nezbytné vyřešit ochranu 

ekologického i konvenčního zemědělství před kontaminací GMO. Proto vydala Evropská 

komise dne 23. července 2003 doporučení týkající se vytvoření národních strategií k zajištění 

koexistence GMO s konvenčním zemědělstvím. Toto doporučení bylo prvním krokem ze 

strany Evropské komise k řešení zajištění ochrany ekologického zemědělství před 

kontaminací GMO. Z hlediska zemědělské praxe jsou důležité ty pasáže doporučení, které se 

týkají konkrétních faremních opatření pro zajištění koexistence. Mezi nejdůležitější části patří 

izolační vzdálenosti mezi polem, kde je pěstována geneticky modifikovaná plodina, a 

pozemky ekologického nebo konvenčního zemědělství a spolupráce mezi sousedními 

farmami. 

Dne 2. března 2010 rozhodla Evropská komise o tom, že členské státy EU mohou na svém 

území pěstovat speciálně geneticky upravenou bramboru, zvanou Amflora, která byla 

vyvinuta německou chemickou společností BASF, která o udělení povolení na její pěstování 

požádala v roce 2003.53 Od té doby byla plodina podrobena vědeckému zkoumání a Agentura 

pro potravinovou bezpečnost (EFSA54) komisaře opakovaně ujistila o její zdravotní 

nezávadnosti a nulovému dopadu na životní prostředí. Ekologické organizace ale i přes 

podobná ujištění rozhodnutí Evropské komise kritizují. Dne 13. července 2010 zveřejnili 

                                                
51 Dle evidence ministerstva zemědělství a v souladu se statistikami ministerstva životního prostředí bylo celkem 
zaevidováno 8 380 ha ploch s Bt kukuřicí zasetou 171 pěstiteli. Viz. http://eagri.cz/public/web/mze/.
52 6 480 hektarů s Bt kukuřicí, zasetou 125 pěstiteli. Viz. tamtéž.
53 Viz. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/222&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en.
54 European Food Safety Authority
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komisaři EU návrh umožňující, aby vlády členských zemí zakazovali či povolovali sami 

pěstování geneticky upravených plodin. Návrh budou muset odsouhlasit ještě europoslanci a 

členské státy. Podle Komise panují v členských státech odlišné podmínky, a proto je potřeba 

umožnit flexibilnější přístup ke geneticky modifikovaným zemědělským produktům. EU 

plánuje nadále analyzovat zdravotní rizika spojená s konzumací GMO, o jejichž existenci 

dosud nejsou přesvědčivé důkazy. Schvalování nových druhů GMO je již dlouho součástí 

unijních debat. Členské státy zaujímají k rozšíření spektra modifikovaných zemědělských 

produktů různé pozice. Odpůrci GMO se obávají jejich vlivu na životní prostředí a lidský 

organismus. Zastánci GMO argumentují tím, že tyto plodiny vykazují vyšší výnosy a jsou 

odolnější proti škůdcům. Zemědělci proto nemusejí používat takové množství pesticidů a 

hnojiv jako v případě neupravených plodin. Právě z důvodu nedostatku konsenzu chce svěřit 

Komise rozhodování o pěstování GMO samotným členským státům.55

    1.5.4. Důvody vyloučení geneticky modifikovaných organismů v ekologickém 

zemědělství

Užívání geneticky modifikovaných organismů není slučitelné s principy ekologického 

zemědělství

Ekologické zemědělství je založeno na holistickém přístupu k přírodním systémům, usiluje o 

ekonomicky, sociálně a ekologicky udržitelnou produkci, neužívá syntetické pesticidy, 

herbicidy a hnojiva. Ekologické zemědělství se snaží udržet uzavřený koloběh živin, je 

sledován dopad zásahů na agroekosystém a negativní vlivy jsou minimalizovány. Sled plodin 

je různorodý a vyrovnaný, půda šetrně obdělávána, půdní úrodnost udržována užitím 

vhodných organických hnojiv, zeleného hnojení a úhorů. Plodiny, odrůdy a odrůdové směsi 

jsou vybírány s ohledem na vhodnost pro dané podmínky. Kulturní krajina se vyznačuje vyšší 

diverzitou rostlin a zvířat. Všechny tyto prostředky podporují přirozenou kapacitu 

autoregulace, stejně jako zdraví a odolnost půdy, rostlin a zvířat. Ekologický chov zvířat se 

soustředí na welfare zvířat a preventivní chovatelské metody, které by měly vyloučit 

veterinární ošetření. Genové inženýrství je založeno na zjednodušeném pohledu na živé 

organismy a přírodní systém, kdy cílem je získat vyšší výnos nebo zjednodušit technologii.

Důsledky pro celou rostlinu nebo zvíře, tak jako souvislosti a vzájemné vztahy, jsou 

ignorovány a neznámy, zvířata a rostliny jsou spotřebním materiálem pro hospodářské 

                                                
55 Viz. http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm.
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využití. Pěstují se univerzální odrůdy bez adaptace na místní podmínky a lokální adaptované 

odrůdy jsou vyřazovány. Významná je závislost na nadnárodních společnostech. 

Geneticky modifikované organismy nenabízejí konečná řešení

Dosud nebyla žádná ze známých zemědělských revolucí schopna řešit problém „světového 

hladu“. Záležitost hladu není primárně problémem produkčních technologií, ale politických a 

sociálních aspektů. Řešení za pomoci GMO je izolovaným řešením - celý produkční systém, 

ekologický a sociální kontext by měly být propojeny. Současné transgenní rostliny jsou 

vytvořeny pro masové trhy s potravinami a krmivy. Primárním cílem užití rostlin 

rezistentních k herbicidům je efektivnější polní produkce. Genové inženýrství stále 

neposkytlo řešení pro většinu problémů onemocnění rostlin56. Důvodem je vysoká flexibilita a 

adaptibilita škůdců a chorob. Jsou geneticky natolik variabilní, nebo se adaptují tak rychle, že 

genové inženýrství může těžko být schopné nabídnout konečné řešení.

Geneticky modifikované organismy skýtají zatím neměřitelná ekologická, ekonomická a 

zdravotní rizika

GMO se jako každý živý organismus rozmnožují a dále šíří. Jakmile se uvolní do životního 

prostředí, nelze tento proces již zvrátit. Existují důkazy, že pěstování některých GM rostlin v 

přírodě způsobuje úhyn larev motýlů a jiného užitečného hmyzu. Vznikají „super-plevele” 

odolné vůči herbicidům, které nutí zemědělce používat postřiky v daleko větším rozsahu. 

Navzdory slibům výrobců modifikovaných rostlin použití postřiků nekleslo, ale naopak stále 

narůstá. Pěstováním GM plodin dochází ke kontaminaci původních druhů rostlin a k 

celosvětovému ohrožení biologické rozmanitosti. Pěstování GM rostlin pro potřeby 

potravinářství má i velmi vážné společenské důsledky - ztrátu možností odbytu na trhu, větší 

závislost na agrochemických firmách, neřešené otázky právní zodpovědnosti a vzrůstající 

konflikty mezi zemědělci. Zemědělci se stávají absolutně závislými na biotechnologických 

firmách, které vlastní patenty na osivo.57

  

                                                
56 Např. fuzarióza, stéblolam a listová skvrnitost u pšenice, spála brambor a mandelinka, krytonosci a škůdci u 
řepky, hniloba lodyhy a palic kukuřice.
57 Typickým příkladem je americký gigant Monsanto, který zavazuje podnikatele k nákupu osiva ke každému 
vysetí (polní hospodáři, kteří by znova zaseli odložené GM osivo z předešlého roku, by porušili patentový 
zákon). Monsanto navíc žaluje zemědělce, kteří se stali oběťmi kontaminace ze sousedních polí, za nelegální 
používání jejich patentovaného GM osiva. Viz. 
http://www.cbsnews.com/stories/2009/12/14/business/main5978152.shtml.
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  1.5.5. Rizika pěstování geneticky modifikovaných organismů pro ekologické zemědělce

Pěstování GM plodin v blízkosti ekofarem představuje reálné riziko pro ekologické 

zemědělce. Přenos pylu či jiného GM matriálu ze sousedících porostů GM plodin může přímo 

ohrozit ekonomickou existenci ekofarmy. Jestliže totiž některá z kontrolních organizací pro 

ekologické zemědělství zjistí, že bioprodukce ekofarmy byla kontaminována transgenem

(nad 0,9%), nutně následuje sankce odepření vydání osvědčení na bioprodukt (kontaminovaný 

produkt může být prodán pouze jako GM produkt a samozřejmě s nižší cenou), postiženému 

ekologickému zemědělci dále hrozí zahájení správního řízení ze strany ministerstva 

zemědělství. Výsledkem tohoto správního řízení může být pokuta až 50 tis. Kč, ale také 

zrušení registrace ekofarmy, kdy by postižený farmář musel vrátit státu také poskytnutou 

státní podporu na ekologické zemědělství. Zákon v takovém případě jednoznačně hájí zájem 

spotřebitele, který si bioprodukty a biopotraviny kupuje ve víře, že (kromě jiného) nejsou 

GMO, nejsou kontaminovány GMO ani nepocházejí z pozemků kontaminovaných GMO. 

Podobně může být postižen např. konvenčně hospodařící farmář, který je smluvním 

dodavatelem produktů pro výrobu potravin pro obchodní řetězec, který deklaruje svým 

zákazníkům, že prodává pouze „GMO free“ potraviny, a postižený řetězec podá na farmáře 

žalobu o náhradu škody za poškození pověsti a ušlý zisk z obratu (v případě kontaminace nad 

0,9 % vzniká povinnost označit takový produkt jako GMO).

  1.6. Ekologické zemědělství a ochrana životního prostředí

    1.6.1. Ekologické zemědělství a ochrana půdy

Klíčovou roli v ekologickém zemědělství hraje půda, u níž často používáme stejný termín 

jako u lidského organismu - „zdravá půda“. Zdravá půda je základním předpokladem pro růst 

a vývoj zdravých rostlin, živočichů a následné i člověka. Pojem kvalita půdy není nový a 

historicky byl spojován s produktivitou zemědělských systémů. V současné době však 

produkční hodnocení půdy nepostačuje a musíme ji hodnotit v širších souvislostech, neboť 

vedle produkční funkce má i řadu funkcí mimoprodukčních. Kvalitní zdravá půda musí vedle 

zajištění produkční složky chránit kvalitu životního prostředí a neohrožovat zdraví lidí. 

Jedním z cílů ekologického zemědělství je udržení a rozvoj kvality půdy, neboť zemědělec je 

na ní závislý a naopak stav půdy je závislý na zemědělci a jeho způsobu hospodaření. V praxi 

je pak často při sledování rozdílů mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím studována 
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půdní organická hmota, biologická aktivita, struktura půdy a eroze. Výzkum organické hmoty 

půdy a tvorby humusu se většinou zaměřuje na obsah organického uhlíku a jeho změny po 

konverzi na ekologické zemědělství. Řada výzkumů potvrzuje, že ekologicky 

obhospodařované plochy mají vyšší obsah těchto organických látek ve srovnání 

s konvenčními systémy. Dlouhodobé pokusy potvrzují hypotézu, že ekologické způsoby 

hospodaření lépe chrání organickou hmotu půdy. Výzkum rovněž poukazuje na větší 

mikrobiální biomasu a vyšší množství látek huminiové povahy. Významným faktorem 

ochrany půdní organické hmoty může být i minimalizované zpracování půdy, které je 

v ekologických zemědělských systémech často diskutováno i s ohledem na edafon. Důležitá 

je v každém případě navržená struktura plodin, hnojení, zásahy do systému atd. Vážným 

problémem na velkých plochách, zejména orných půd, je vodní a větrná eroze. V řadě prací 

byl popsán pozitivní vliv ekologického zemědělství na tento problém hlavně z důvodu 

pestřejších osevních postupů a vyšším podílem vikvovitých rostlin, vyššího procenta 

meziplodin a podsevů prodlužujících pokryvnost půdy v průběhu roku, menšího zastoupení 

širokořádkových kultur (např. kukuřice), intenzivnějšího organického hnojení s dalšími 

pozitivními vlivy na půdu. Přesto se může i u ekologických farem nebezpečí eroze 

vyskytnout, zejména z důvodu častějšího mechanického zpracovávání půdy, pomalejšího 

vývoje rostlin, např. důsledkem nižšího obsahu minerálního dusíku. Porovnáme-li jednotlivé 

faktory, pak podle výzkumu zjistíme, že pozitivní převládají, což se kladně projeví v omezení 

erozního smyvu na sledovaných lokalitách ekologického zemědělství. 

Shrneme-li problematiku ochrany půdy a vlivu ekologického zemědělství na ni, zjistíme, že 

správně provozované ekologické zemědělství může chránit půdní úrodnost lépe než 

konvenční zemědělství, protože obsah organické hmoty je obvykle vyšší, půdy v ekologickém 

zemědělství vykazují signifikantně vyšší biologickou aktivitu, půda bývá méně ohrožena 

erozí. Pozitivní efekty v řadě prací jsou zjišťovány i u fyzikálních charakteristik půdy, což 

souvisí s pestřejšími osevními postupy, hospodařením s organickou hmotou, zvolenou 

agrotechnikou atd. Změny v půdní úrodnosti a kvalitě, která je hodnocena mnohdy 

složitějšími přístupy, než jsme naznačili, však nemůže očekávat okamžitě.

    1.6.2. Ekologické zemědělství a ochrana ovzduší a klimatu 

Klimatické změny zásadním způsobem ovlivňují produkci potravin ve světě. Zemědělství je 

nejen změnami klimatu ovlivňováno, ale také k nim značnou měrou přispívá. Deset až 

dvanáct procent globálních emisí skleníkových plynů má na svědomí produkce potravin pro 
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lidskou spotřebu. Navíc se průmyslové zemědělství podílí na kácení pralesů, přílišném 

spásání pastvin a snižování půdní úrodnosti. Tyto změny vedou k dalším světovým emisím 

CO2. Změna způsobu hospodaření s půdou by mohla snížit dopady klimatických změn. 

Zavedení trvale udržitelných zemědělských postupů a systémů zásobování potravin je tudíž 

nezbytné nutné. Tyto postupy napomáhají zvýšit schopnost zemědělské produkce přizpůsobit 

se neočekávaným a extrémním povětrnostním podmínkám, jako jsou sucha a povodně, snížit 

vypouštění skleníkových plynů ze zemědělské produkce a zastavit nebo zvrátit uvolňování 

uhlíku z půd. Ekologické zemědělství je nejudržitelnějším způsobem produkce potravin. 

Zdůrazňuje totiž využívání recyklace a strategie dosahování vysokých výnosů při 

minimalizaci externích vstupů. Ekologické zemědělství je založeno na zvyšování půdní 

úrodnosti a biologické rozmanitosti na všech úrovních, a snižuje náchylnost půdy k erozi. 

Ekologické zemědělství spojuje produkci s ekologií a pomáhá vytvářet živobytí ve 

venkovských oblastech. Téměř třicet let trvající výzkumy amerického výzkumného pracoviště 

Rodale Institute58 ukazují, že zlepšení způsobu obhospodařování zemědělské půdy ve světě,

konkrétně přechod k regenerativním postupům ekologického zemědělství, může být 

nejefektivnější v současné době dostupnou strategií snižující emise CO2.

Výzkumný projekt „Rodale Institute's Farming Systems Trial®"59 je nejdelší pokusné 

sledování a srovnávání ekologických a konvenčních hospodářských systémů na světě. 

Z výsledků sledování vyplývá, že celistvý, systémový přístup k zemědělství, používající 

regenerativní ekologické postupy jako využívání krycích plodin, kompostování a střídavé 

hospodaření, přináší jasné výhody (snižuje množství atmosférického oxidu uhličitého 

v ovzduší jeho ukládáním v půdě ve formě uhlíku). Výsledky výzkumů ekologických 

zemědělských postupů ukazují obrovský, nevyužitý potenciál ekologického zemědělství jako 

prostředku k řešení globálního oteplování. Vázání uhlíku v půdě má potenciál výrazně snížit 

dopady globálního oteplování, aniž by došlo ke snížení výnosů či snížení příjmů zemědělců.

Tvrzení Rodale Institutu podporuje jiný výzkum, který zjistil, že pouhou změnou způsobu 

obhospodařování zemědělských půd by mohla být každoročně vázána čtvrtina všech 

světových emisí oxidu uhličitého. Půda je po oceánech a vlastních fosilních zdrojích třetím 

největším úložištěm uhlíku na světě. Podle zprávy Worldwatch Institute s názvem „Mitigating 

Climate Change Through Food and Land Use“60 by bylo možné snížit roční objem světových 

emisí oxidu uhličitého o čtvrtinu určitými změnami způsobu obhospodařování půdy. Výstupy 

                                                
58 Viz. http://www.rodaleinstitute.org/.
59 „Testování zemědělských systémů Rodalským institutem“, viz  http://www.rodaleinstitute.org/20080425/gw6.
60 Scherr, S. J., Sthapit: Worldwatch Report 179 - Mitigating Climate Change Through Food and Land Use.
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ze zprávy jsou v souladu s tvrzením Rodale Institute, že je nutné směřovat od škodlivých 

průmyslových postupů směrem k přijetí postupů ekologických. Na rozdíl od ekologického 

zemědělství, který vrací uhlík do půdy, se konvenční zemědělství spoléhá na využívání 

chemických preparátů. Další výzkum61, provedený v roce 2007 Výzkumným ústavem pro 

ekologické zemědělství ve Švýcarsku (FiBL62) zjistil, že postupy ekologického zemědělství 

mohou významně zvyšovat schopnosti půdy vázat dusík. Zpráva „The Natural Fix? The Role 

of Ecosystems in Climate Mitigation"63 Programu pro životní prostředí Spojených národů 

(UNEP64) také podporuje přirozenější přístup k redukci emisí skleníkových plynů. Podle této 

zprávy méně intenzivní produkční systémy a snížení množství pasoucích se zvířat by 

přispívaly ke zvýšení schopnosti půdy vázat uhlík. S nejnovějším výzkumem přichází britská 

organizace Soil Association65. Její zpráva „Climate friendly food and farming“66 tvrdí, že 

ekologické zemědělství je schopno významně přispět k řešení problémů změn klimatu 

ukládáním uhlíku do půdy. Ředitel Soil Association Patrick Holden k tomu řekl: „Dokud 

úspěšně nezvládneme řešit problémy změny klimatu, nebudeme schopni nasytit rostoucí 

světovou populaci žádným způsobem hospodaření. Tato zpráva ukazuje, že zemědělství může 

omezit emise skleníkových plynů při současné udržitelné produkci potravin.“67

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC68) leží 89% potenciální redukce emisí 

skleníkových plynů v zemědělství ve vázání uhlíku do půdy, což je fakt, který vlády při 

přípravě rozhodujících klimatických jednání v Kodani stále ignorují. Mezi zásadní zjištění 

výzkumu patří, že ekologické farmy jsou schopny v půdě vázat o 28 % více uhlíku oproti 

konvenčním farmám v severní Evropě a o 20 % více ve srovnání s konvenčním hospodařením 

ve zbytku zkoumaných oblastí. Celosvětový přechod na ekologické zemědělství by 

kompenzoval 11% všech globálních emisí skleníkových plynů. Zvýšení úrovně půdního 

uhlíku by také zvýšilo odolnost zemědělství po celém světě vůči extrémním projevům počasí, 

jako jsou sucha a záplavy a vedlo by k vyšší potravinové bezpečnosti.

    

                                                
61 Niggli, U., Schmid, H., Fliessbach, A.: Organic Farming and Climate Change, International Trade Centre 
(ITC), Geneva 2008.
62 Forschungsinstitut für biologischen Landbau viz. http://www.fibl.org/.
63 Viz. http://www.unep.org/pdf/BioseqRRA_scr.pdf.
64 United Nations Environment Programme viz. http://www.unep.org/.
65 Viz. http://www.soilassociation.org/.
66 Viz. http://www.soilassociation.org/Whyorganic/Climatefriendlyfoodandfarming/tabid/215/Default.aspx.
67 “Unless we are successful in tackling climate change, we won’t be able to feed the world’s growing 
population, however we farm. This report shows that agriculture can reduce greenhouse gas emissions while 
producing food sustainably.“ viz. 
http://www.soilassociation.org/News/NewsItem/tabid/91/smid/463/ArticleID/213/reftab/92/Default.aspx.
68 Intergovernmental Panel For Climate Change viz. http://www.ipcc.ch/.
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  1.6.3. Ekologické zemědělství a ochrana vod a vodních zdrojů

Ochrana povrchových a podzemních vod je jednou z nejdůležitějších environmentálních 

priorit, neboť jakákoli kontaminace může způsobit riziko pro člověka i pro zvířata a poškodit 

společenství vodních organismů. Vodní ekosystémy jsou nedílnou součástí zemědělské 

krajiny a riziko jejich kontaminace na intenzivně hospodářsky využívaných územích je 

vysoké. Na více než 40% zemědělsky využívaného území České republiky byla analyzována 

voda nadmíru zatížena dusičnany, a to především z důvodu intenzivního způsobu hospodaření 

a charakteristik těchto území (např. lehčí a mělké půdy). Na znečištění vodních zdrojů ze 

zemědělské výroby se ze značné části podílí i spotřeba minerálních hnojiv a pesticidů.

OECD navrhla v roce 1977 environmentální indikátory, které budou citlivě odrážet změny 

v jednotlivých systémech. V souboru indikátorů OECD „Podzemní a povrchové vody“ jsou 

popsány tři indikátory - vyplavování dusičnanů, pesticidy a zatížení živinami. Kontaminace 

podzemních vod vyplavováním sloučenin dusíku ze zemědělské půdy je problémem na 

většině území Evropy. Oproti jiným nežádoucím environmentálním efektům je kontaminace 

dusičnany způsobena převážně zemědělstvím. Objevuje se vždy, když je v půdě více 

dostupného dusíku, než mohou rostliny využít, když dešťová voda nebo voda ze závlah a tání 

sněhu prostupuje půdou do podzemních vod. Údaje z příslušných srovnání ukazují, že míra 

vyplavování dusíku v ekologických zemědělských systémech je ve srovnání s konvenčním

zemědělským systémem ve většině případů prokazatelně nižší, neboť množství skladovaných 

statkových hnojiv a úroveň hnojení jsou nižší v ekologickém zemědělství než u 

konvenčního69. Kontaminace vod pesticidy v konvenčním zemědělství může pocházet 

z vyplavování půdním profilem, z povrchového odtoku, z eroze nebo přímo z aplikace 

pesticidů v blízkosti povrchových vod. Výjimečně dochází k únikům pesticidů při 

nesprávném skladování a dopravě (to platí i pro minerální hnojiva). V současné době činí 

v EU roční prodej pesticidů na hektar přibližně 4,2 kg. Nezávisle na systému hospodaření se 

dá předpokládat, že nejlepší prevencí environmentálních rizik spojených se syntetickými 

pesticidy, je jejich omezené používání nebo nepoužívání jako celku. V tomto ohledu 

poskytuje ekologické zemědělství zpravidla kompletní ochranu přírodních zdrojů jako 

protiklad jiných zemědělských systémů, protože používání syntetických pesticidů je v něm 

zcela zakázáno. Výsledky srovnávající různé zemědělské systémy zaznamenávají 

prokazatelné snížení aplikovaných aktivních látek na hektar spolu s rostoucím použitím 

                                                
69 Stolze, M., Piorr, A., Häring, A. und Dabbert, S.: The Environmental Impacts Of Organic Farming In Europe, 
University of Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim 2000.
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jiných opatření k regulaci škůdců v integrovaných zemědělských systémech. Většina 

pesticidů povolených v ekologickém zemědělství je přírodního původu, jako např. silice nebo 

extrakty léčivých rostlin. V praxi jsou povoleny látky uvedené v Nařízení Rady 2092/1991 v 

příloze II, část B, například pyrethroidy nebo sloučeniny mědi a síry. Na základě výše 

uvedených skutečností lze usuzovat, že zákaz používání lehce rozpustných minerálních 

dusíkatých hnojiv a syntetických pesticidů je významným přispěním ekologického 

zemědělství k ochraně vod. Statková hnojiva při nezakrytí a na nezpevněném povrchu mohou 

být bodovým zdrojem vyplavování dusíku. Kritické situace koncentrace dusíku může být 

dosaženo zaoráním vikvovitých rostlin v nevhodnou dobu, nebo pokud následuje nevhodná 

plodina. Uvědomění si tohoto problému a jeho zvládnutí se objevilo nedávno a byla navržena 

opatření, která byla zapojena do systému ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství 

nepřímo snižuje riziko kontaminace vod způsobené nesprávným skladováním, přepravou a 

likvidací agrochemikálií. Nepříznivé environmentální efekty ekologického zemědělství jsou 

všeobecně nižší než v případě konvenčních zemědělských systémů. Proto může být 

ekologické zemědělství preferovaným zemědělským systém zejména v územích ochrany 

vodních zdrojů. Případná rizika pro kvalitu vody mohou spočívat v nadměrném organickém

hnojení kombinovaném s nevhodným skladováním, v nadměrné aplikaci minerálních 

dusíkatých hnojiv, v nedostatečném ochranném pokryvu půdy, v nevhodné střídání plodin a 

nadměrné kultivaci anebo ve zvýšeném množství dostupného dusíku po sklizni.

    1.6.4. Ekologické zemědělství a ochrana biologické rozmanitosti

Dle Úmluvy o biologické rozmanitosti z Rio de Janeira70 představuje biodiverzita „variabilitu 

všech žijících organismů, mezi jiným suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů 

a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi 

druhy i mezi ekosystémy“71. Biodiverzita v zemědělství je širokým pojmem, který zahrnuje 

všechny komponenty biologické diverzity související s potravinami a zemědělstvím, které 

tvoří agrosystém (druhy, odrůdy, plemena, mikroorganismy, a to na druhové a ekosystémové 

úrovni, jež jsou nutné pro udržení klíčových funkcí agroekosystému, jeho struktury a 

procesů). Zahrnuje také škálu organismů v produkčních systémech, které se podílejí na 

                                                
70 Čl. 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).
71 „The variability among living organism from all sources, including [inter alia] terrestrial, marine and other 
aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this excludes diversity within species, 
between species and of ecosystems.“,
viz. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc
=1993&nu_doc=626.
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kolobězích živin, dekompozici organické hmoty a udržení úrodnosti půdy, regulaci chorob a 

škůdců, opylení, udržování a ochraně biotopů s planě rostoucími druhy rostlin a s živočichy, 

minimalizaci eroze atd. Z pohledu ekologie a zprostředkovaně i agroekologie můžeme pak 

biodiverzitu rozdělit podle různých úrovní na genetickou (variabilita živočichů, rostlin a 

mikroorganismů), druhovou (bohatství druhů, které souvisejí se zemědělskou produkcí a 

současně i různorodost druhů neprodukčních souvisejících s ostatními funkcemi krajiny), 

biotopickou (rozmanitost biotopů v krajině) a ekosystémovou (rozmanitost agroekosystémů a 

jejich role mezi ostatními krajinnými ekosystémy tvořícími krajinnou strukturu).

V posledních desetiletích jsme svědky negativních změn v krajině, ztráty některých druhů 

rostlin a živočichů a snížení abundance řady dalších. Na tomto snížení se do značné míry 

podílí i intenzifikace zemědělství. Zvyšování intenzity produkce se podepsalo na biodiverzitě 

v krajině, ale problémy se dotýkají i samotného zemědělského systému s vlivem na 

genetickou rozmanitost pěstovaných plodin a chovaných hospodářských zvířat. Z těchto 

důvodů se v posledních letech o biodiverzitě intenzivně hovoří a je zanesena u v řadě 

odborných materiálů včetně standardů IFOAM. Jsme také svědky redukce počtu geneticky 

životaschopných druhů, a to z důvodu snahy o získání vysokých výnosů. Šlechtění rostlin 

v uplynulých letech směřovalo k produkci odrůd, které budou úspěšné v systémech závislých 

na značných chemických vstupech. Ekologičtí zemědělci na druhé straně hledají odrůdy 

použitelné v lokálních podmínkách (klimatických, půdních). Dlouhodobé výzkumné projekty 

shromáždily řadu informací o tom, že ekologické systémy hospodaření jsou prospěšné pro 

diverzitu jak rostlin, tak živočichů. Ekologicky hospodařící farmy mají rovněž vyšší 

agrobiodiverzitu s větší pestrostí osevních postupů i počtem pěstovaných plodin a diverzitou

travních porostů. Biotopická diverzita zahrnuje rozmanitost biotopů v krajině. Je prokázáno, 

že biotopická diverzita vede i ke zvýšení diverzity druhové a k zachování přirozeného 

druhového bohatství. Ekosystémová diverzita se týká celých ekologických systémů tvořících 

strukturu krajiny v jednotě živé složky společenstva a jeho biotopu. Mezi jednotlivými 

složkami probíhá koloběh hmoty a tok energie, mezi ekosystémy výměna informací i energie 

v rámci krajiny. I na této úrovni je řada příkladů pozitivního vlivu ekologického zemědělství 

také umožňují méně problematickou koexistenci agroekosystémů vedle ostatních (tj. 

mimoprodukčních) ekosystémů v krajině, přičemž zvláštní důraz je kladen na chráněná 

území. Mnoho těchto území se nachází ve vyšších nadmořských výškách, kde byly druhově 

bohaté travní porosty, a právě v těchto oblastech přechází řada zemědělců na zemědělství 

ekologické. Ekologické zemědělství je příznivým systémem i z toho důvodu, že zavádí 
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fragmentaci zemědělských struktur, která s sebou přináší zvýšenou biodiverzitu. Pozitivní role 

ekologického zemědělství z pohledu biodiverzity spočívá i ve vyšší diverzitě fauny i flóry na 

okrajích polí a v okolí, vyšší diverzitě planě rostoucích druhů rostlin a živočichů na orné půdě 

i v trvalých travních porostech, tedy ve vlastních agroekosystémech, vyšší diverzitě 

pěstovaných plodin, vytváření podmínek vedoucích k ochraně mimoprodukčních ekosystémů 

a volně žijících organismů v rámci nich, mimo jiné z důvodů nepoužívání lehce rozpustných 

minerálních hnojiv a pesticidů.

  1.7. Přechod na ekologické zemědělství

Rámcové podmínky pro ekologické zemědělství se v posledních letech změnily tím, že u 

spotřebitelů je zaznamenávána zvýšená poptávka po biopotravinách a stejně rozhodující jsou 

agrárně-politické a environmentální faktory. V počátečních fázích rozvoje ekologického 

zemědělství byl prioritní pro rozvoj tohoto systému životní styl, nyní jsou v popředí faktory 

jiné, včetně materiálních. Pro přechod na ekologické zemědělství jsou rozhodující jak 

personální, tak podnikové předpoklady. 

V rámci personálních předpokladů je nutné ztotožnit se s cíli ekologického zemědělství a 

uvědomit si velký význam motivace, což neplatí pouze pro rodinné farmy, ale i pro 

spolupracovníky na farmě. Vítána je vysoká odborná kvalifikace, organizační talent, 

schopnosti kontaktu (a to zejména při přímém prodeji), inovace a v neposlední řadě schopnost 

přijímat rizika. Vedle personálních předpokladů mají rozhodující vliv na přechod 

k ekologickému zemědělství i přírodní a hospodářské podmínky. O zaměření podniku 

spolurozhoduje jeho geografická poloha, rozloha, umístění ploch, zkušenosti a možnosti 

chovat hospodářská zvířat atd. Detailně musíme vyhodnotit i zázemí - např. budovy, které 

máme k dispozici pro živočišnou produkci, skladování i případné zpracování produktů. Naše 

rozhodování bude ovlivňovat i umístění podniku s ohledem na šance při prodeji produktů 

zpracovatelům, obchodníkům nebo přímý prodej. Významnou roli v plánování může hrát i 

cizí kapitál a likvidita. Přechod na ekologické zemědělství přináší zemědělci na jedné straně 

šance, na druhé straně jsou i rizika, která se liší podle konkrétních podmínek. Rozhodování a 

plánování nemusí být zcela jednoduché, proto by měl zemědělec využít možnosti poradenství

(např. svaz, akreditovaní poradci).
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Ekonomické důsledky přechodu na ekologické zemědělství

Konverze konvenčního podniku na ekologický je složitý proces, zejména pokud je proveden 

v duchu ekologického zemědělství se všemi aspekty (konverze neznamená jen vyloučení 

agrochemikálií). Jedná se o inovace celého systému a produkčních metod. Farma se zpravidla 

orientuje na jiné trhy a výstupy produkce dostávají nový charakter. Zejména snížení výnosů je 

zpravidla ve srovnání s podnikem po konverzi značné, neboť výnosy se v dalším období 

zvyšují, avšak obvykle ne již do původní úrovně, neboť pro tyto produkty není odpovídající 

trh, a tedy ani odpovídající cena. Představuje také ztrátu příjmů spojenou s experimentováním 

s novými plodinami, častější chyby v produkci a často ne nezbytné snížení výnosů s tím 

spojené. Dále počáteční náklady spojené se startem nového typu podnikání (oplocení, stavby, 

systém péče o hnojiva atd.), odpisy z předchozího podnikání, které již dále svým způsobem 

nepokračuje (např. klece na chov nosnic), náklady spojené se získáváním nových informací 

(semináře, čas na studium, případně najatá síla pro období nepřítomnosti farmáře). Dále 

změny v systému krmení zvířat a změny typů krmiv, snížení výnosů krmných plodin a často 

následně snížení stavů zvířat. Ceny bioprodukce se liší podle zvoleného distribučního kanálu 

a navíc se liší mezi jednotlivými ekologickými farmami, než je tomu u konvenčních cen, a to 

z důvodu velkých odlišností v přístupu k distribučním kanálům jednotlivých farem.

Ve všech zemích EU jsou dnes dostupné dotace na ekologické zemědělství, liší se však jejich 

výše, podmínky pro jejich získání, určení pro specifické plodiny či stanovení horního limitu 

dotace na farmu. V některých zemích jsou dotace vypláceny pouze v období přechodu jako 

podpora na pokrytí nově vzniklých nákladů souvisejících s přechodem na ekologické 

zemědělství a nemožností získat cenovou prémii na trhu bioproduktů a biopotravin. V jiných 

zemích, stejně jako v České republice, je podpora vyplácena trvale s tím, že jde jednak o 

pokrytí nákladů nově vzniklých z důvodu přechodu na ekologické zemědělství, ale taktéž o 

platbu zemědělci za službu navíc - za provozování hospodaření šetrného k životnímu 

prostředí, tedy za tvorbu tzv. pozitivní externality. Nastavení dotací v České republice se 

odrazilo v nárůstu zejména travních porostů, avšak s malým vlivem na nárůst orné půdy 

v ekologickém zemědělství. Důvodem byla malá diferenciace mezi výší dotace a mnohem 

vyšší rizikovost přechodu hospodaření na orné půdě do ekologického zemědělství. Rozvoj 

ekologického zemědělství na travních porostech s ekologickým chovem skotu je velmi 

pozitivní trend s přímým dopadem na údržbu krajiny a rozvoj oblastí LFA. Pro zvýšení 

diverzity bioprodukce a zlepšení ochrany životního prostředí je však třeba rozšířit ekologické 

zemědělství i do produkčních oblastí. Současně se předpokládá, že ani další zvýšení dotací na 
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ornou půdu a trvalé kultury v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD) patrně samo o sobě nezajistí očekávané zvýšení těchto výměr v ekologickém 

zemědělství. Hlavním impulsem pro farmáře je totiž poptávka a zajištění odbytu plodin 

s odpovídající cenovou prémií. Tento model se daří realizovat v západních zemích Evropy, 

protože mnohé vlády těchto zemí vyčleňují finanční prostředky na propagaci biopotravin a 

osvětu.

Z pohledu ekonomiky podniku je třeba, aby se v dlouhodobém pohledu tvořil kladný 

hospodářský výsledek, tedy jeho výnosy musí převyšovat náklady. Hlavní složkou výnosů

jsou tržby a dále dotace. Tržby závisí na množství produkce, která je v ekologickém 

zemědělství zpravidla nižší než v konvenčním zemědělství, a na realizované prodejní ceně. 

Obecně lze říci, že ekologický způsob hospodaření na orné půdě je proti hospodaření na 

travních porostech silně ovlivněn snížením tržeb v důsledku nižších výnosů. Na druhou stranu 

právě plodiny z orné půdy dosahují vyšší cenových prémií než živočišné produkty, zejména 

mléko a hovězí maso. Možnost získání cenové prémie může motivovat zemědělce ke 

konverzi, ale tato prémie je velmi závislá na rozvinutosti trhu, poptávce konečné zákazníka a 

jeho ochotě platit vyšší cenu za bioprodukty a biopotraviny. V zemích, kde doposud není trh 

dostatečně rozvinutý a spotřebitelé nejsou ochotni platit více za bioprodukty, jsou jedinou 

možností dorovnání výsledku hospodaření dotace pro ekologické zemědělství. 

  1.8. Právní úprava ekologického zemědělství

Účel právní úpravy

Základním účelem právní úpravy ekologického zemědělství je úprava ekologického způsobu 

hospodaření, vymezení zakázaných/přikázaných činností a jeho odlišení od ostatních druhů 

zemědělského hospodaření. Dále je to určení osoby oprávněné produkovat biopotraviny, 

uvádět je do oběhu, přepravovat, osvědčovat jejich původ, oprávněně kontrolovat průběh 

hospodaření, popř. sankcionovat správní delikty v této oblasti; ochrana spotřebitele 

definováním, které výrobky lze považovat za výrobky produkované v ekologickém 

zemědělství; úprava problematiky koexistence různých způsobů zemědělského hospodaření, 

úprava průběhu kontrolní a certifikační činnosti a nakonec také úprava nároku na dotaci pro 

osoby hospodařící v systému ekologického zemědělství.
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Prameny právní úpravy

Mezi prameny právní úpravy na veřejnoprávní úrovni (tzn. prameny práva, jež vydává orgán 

veřejné moci a jsou bezprostředně závazné) patří komunitární právo EU a právo vnitrostátní.

Mezi prameny právní úpravy na soukromoprávní úrovni (tzn. prameny práva, jimiž se 

dobrovolně zavazují členové organizací, svazů a spolků; jedná se o nadstandardní úpravu, 

která je přísnější než veřejnoprávní) patří mezinárodní standardy IFOAM a směrnice 

jednotlivých vnitrostátních svazů. Dále patří ještě k pramenům právní úpravy nezávazné 

normy, kam se řadí především doporučení Codexu Alimentarius. Jednotlivým pramenům se 

budeme podrobněji věnovat níže.

  1.9. Shrnutí 1. kapitoly

Zemědělství je spojeno s lidskou společností od nepaměti. V nedávné minulosti bylo řízené 

státem a centralizovaně plánované, jeho produkce byla zaměřena na splnění plánu a 

soběstačnost ve výživě obyvatel. Byly zpřetrhány po staletí budované vazby k půdě, nikdo 

necítil zodpovědnost za to, jakým způsobem půdu obhospodařuje a jak se k ní chová. 

Používání k přírodě nešetrných technologií bylo ospravedlňováno zvyšováním výnosu a 

potřebou soběstačnosti. Tento pohled na zemědělství ještě stále přetrvává, dnes je však 

hnacím motorem namísto „plnění plánu“ ekonomický zisk. Konvenční zemědělství nadále 

uplatňuje nejméně nákladné postupy při nejvyšším výnosu. Ochrana půdy, šetrnost k 

životnímu prostředí, to jsou položky, které jakoukoliv produkci, a nejen zemědělskou, 

zdražují. Konvenční zemědělství tedy dodržuje jen takové zásady ochrany půdy a životního 

prostředí, které přikazuje zákon –  tedy minimální. V dnešní době se však rozvíjí odvětví, 

které podmiňuje zemědělskou produkci zásadami trvale udržitelného rozvoje a také 

přirozených technologií na základě přírodních procesů a tradičních zpracování. Toto 

zemědělství je nazýváno ekologickým, neboť využívá vztahy mezi ekosystémy a spoléhá se 

na biologickou rozmanitost a cykly odpovídající místním podmínkám. Ekologické 

zemědělství je fenoménem, který vznikl a je ovlivňován na základě mnoha společenských 

faktorů. Jako součást výrobního procesu produkce potravin a jiných komodit je zejména 

ovlivňováno trhem. Právě poptávka po ekologických produktech pomáhala nastartovat k 

přírodě šetrnou zemědělskou výrobu, pomohla ekologickým produktům konkurenčně obstát 

před levnějším, avšak konvenčně vyprodukovaným zbožím a v neposlední řadě tím způsobila 

nutnost tento fenomén právně upravit. 
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2. Mezinárodní právo a ekologické zemědělství

  2.1. Úmluva o biologické rozmanitosti

Sekretariát Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD72) zveřejnil dne 10. května 2010 dlouho 

očekávanou publikaci o globálním hodnocení stavu biodiverzity „Globální biodiverzitní 

výhled, 3. vydání“73. Vydání publikace právě v tomto roce není náhodné. Představitelé vlád a 

států se na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru dohodli již v roce 2002 

na společném globálním cíli významně snížit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2010

(který byl také vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity74). Ze všech současných 

vědeckých analýz a informací vyplývá, že tento cíl nebyl naplněn. Naopak, alarmující trendy 

v úbytku biologické rozmanitosti pokračují na všech úrovních - genové, druhové i 

ekosystémové. Určitým pozitivním trendem je zvyšující se procento vyhlášených chráněných 

území a úspěšná jsou rovněž opatření na záchranu či zvýšení populací některých ohrožených 

druhů rostlin a živočichů. Podle publikace existuje pět hlavních příčin stávajících negativních 

trendů - náhlé změny podmínek přírodních stanovišť, intenzivní využívání přírodních zdrojů, 

znečištění prostředí, negativní vliv invazních druhů rostlin a živočichů a klimatické změny. 

Vyhlídky do budoucna nejsou příznivé. Předpokládá se, že většina současných negativních 

trendů bude pokračovat - tropické lesy budou nadále ubývat vlivem rozšiřování zemědělské 

půdy na pěstování plodin a pastvy dobytka. Klimatické změny a intenzivní mezinárodní 

pohyb lidí a zboží přinesou další rizika související se šířením nepůvodních invazních druhů. 

Pokračující znečišťování vodního prostředí společně s budováním masivních vodních nádrží 

bude vytvářet další negativní tlaky na biodiverzitu ve sladkých vodách včetně omezování 

ekosystémových služeb, které toto prostředí lidem poskytuje. Nadměrné využívání přírodních 

zdrojů, zejména ryb, bude dále poškozovat mořské ekosystémy s tím, že může dojít k 

vyhynutí některých populací a kolapsu rybářského průmyslu. V úvodu publikace vyjadřuje 

generální tajemník OSN Ban Ki-moon své přesvědčení, že „ochrana biologické rozmanitosti 

nemůže být řešena dodatečně až poté, co vyřešíme jiné cíle. Biologická rozmanitost je totiž 

základem, na němž je řada těchto cílů postavena.“75 V ekologickém zemědělství je biologická 

diverzita, tedy rozmanitost života (nebo životních forem) vyšší, než v zemědělství 

                                                
72 Convention on Biological Diversity, viz. http://www.cbd.int/.
73 Global Biodiversity Outlook 3, viz. http://gbo3.cbd.int/.
74 2010 International Year Of Biodiversity, viz. http://www.cbd.int/2010/welcome/
75 „As this third Global Biodiversity Outlook makes clear, conserving biodiversity cannot be an afterthought 
once other objectives are addressed - it is the foundation on which many of these objectives are built.“ viz. 
http://gbo3.cbd.int/the-outlook/gbo3/foreword/foreword-by-the-united-nations-secretary-general.aspx
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intenzivním a přináší tak přirozenou rovnováhu biologických druhů v přírodě. Ekologické 

zemědělství má kromě produkční funkce také funkci krajinotvornou a ochrannou. Přispívá k 

rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, což dokládají i četné výzkumy76, které 

potvrzují jeho pozitivní dopad na zdroje vody, půdy, vzduchu, a na rozmanitost druhů i 

krajiny. Z výzkumů vyplývá, že ekologicky obhospodařovaná půda obsahuje průkazně vyšší 

obsah humusu než půda konvenční, díky čemuž vykazuje o 30 – 100 % vyšší biologickou 

aktivitu, vyšší počet druhů žijících v půdě, rychlejší cirkulaci živin a její lepší strukturu. Stále 

větším problémem zemědělství je eroze půdy, kterou způsobuje intenzivní způsob 

hospodaření. Od roku 1955 se celosvětově ztratila jedna třetina zemědělské půdy právě díky 

erozi. Každý rok svět kvůli erozi přichází o více než 10 milionů hektarů orné půdy. 

V ekologických podnicích je naopak eroze ornice - díky procesům tvorby humusu pestrým 

osevním postupům, zelenému hnojení a aplikaci statkových hnojiv - výrazně omezována.

Ekologické zemědělství nejenže příznivě působí na stabilitu půdy, čímž zabraňuje erozi, ale je 

také zdrojem biologické rozmanitosti. Červená kniha ohrožených druhů označila ztrátu 

přirozených stanovišť živočichů a rostlin za největší ohrožení biologické rozmanitosti. 

Zemědělství má přitom negativní dopad na 70 % všech ohrožených druhů ptáků a 49 % všech 

rostlinných druhů. Navíc, mezinárodní společenství se v Dohodě o biologické rozmanitosti

shodlo, že mají být podporovány zemědělské aktivity, které obnovují a posilují biologickou 

rozmanitost, mimo jiné také ekologické zemědělství.

2.2. Mezinárodní organizace ekologického zemědělství 

    2.2.1. Úvodem

Mezinárodní organizace ekologického zemědělství (International Federation of Organic 

Agriculture Movements, IFOAM77) je mezinárodní sdružení sedmi seti padesáti členů (svazů 

ekologických zemědělců, producentů, obchodníků, výzkumných a vzdělávacích institucí) ve 

sto šestnácti zemích světa s cílem celosvětového zavedení ekologických, sociálních a 

ekonomicky rozumných systémů založených na principech ekologického zemědělství. 

IFOAM nabízí svým členům fórum pro mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností. 

Organizace byla založena v roce 1972 tehdejším předsedou svazu francouzských 

ekologických zemědělců „Nature et Progrès“ a sídlí v Bonnu. Prvním generálním tajemníkem 

                                                
76 Šarapatka, B., Niggli U. a kol.: Zemědělství a krajina - Cesty k vzájemnému souladu, 2008
77 Viz. http://www.ifoam.org/.
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byl jmenován Claude Aubert. Současným prezidentem (od roku 2005) je Gerald A. 

Herrmann. IFOAM definuje ekologické zemědělství jako „produkční systém, který udržuje 

zdraví půdy, ekosystémů a lidí. Spoléhá se na přirozené ekologické procesy, biologickou 

rozmanitost a cykly odpovídající lokálním podmínkám spíše než na zásahy z venku 

s nepříznivými dopady. Ekologické zemědělství v sobě spojuje tradice, inovaci a vědu ve 

prospěch společného životního prostředí, spravedlivých vztahů a kvality života všech 

zúčastněných.“78 Kromě této definice zformulovala také čtyři základní principy ekologického 

zemědělství - princip zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče.79

    2.2.2. Standardy a akreditace

Významnou roli ve spolupráci a výměně informací hrají Základní standardy IFOAM (IBS)80,  

protože celosvětově sjednocují standardy v ekologickém zemědělství a výrobu biopotravin. 

Jsou pravidelně aktualizovány a přepracovávány a byly již přeloženy do devatenácti jazyků. 

Jsou přísnější než běžné národní úpravy ekologického zemědělství, stále se vyvíjejí a 

zdokonalují a odráží aktuální stav ekologického zemědělství a zpracovatelských metod. 

Základní standardy nemohou být používány pro certifikaci samy o sobě, poskytují rámec pro 

certifikační orgány a organizace v celosvětovém měřítku, pro rozvoj jejich vlastních 

certifikačních norem. Ty vezmou v úvahu místní podmínky a mohou být daleko podrobnější 

než Základní standardy IFOAM. Tuto strategii používají zejména nejznámější organizace 

ekologických zemědělců, které založily svou marketingovou strategii v oblasti biopotravin na 

nejvyšší kvalitě. V Evropě je to například německý svaz Bioland81 nebo švédský Krav82. 

Vedle Základních standardů přijal IFOAM také Akreditační kritéria (IAC)83, která stanoví 

požadavky na provádění certifikace produktů ekologického zemědělství. Jsou založeny na 

normě ISO84 pro mezinárodní provoz certifikačních orgánů a jsou vyvinuty tak aby zároveň 

odrážely konkrétní okolnosti osvědčující ekologickou produkci a zpracování. Základní 

                                                
78 Viz. http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/doa/index.html : „Organic agriculture is a production 
system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and 
cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture 
combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationship and a 
good quality of life for all involved.“
79 Viz. kapitola 1.2.1.
80 The IFOAM Basic Standards (IBS), viz. http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/index.html.
81 Viz. http://www.bioland.de/bioland/startseite.html.
82 Viz. http://www.krav.se/System/Spraklankar/In-English/.
83 The IFOAM Accreditation Criteria (IAC), viz. 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/accreditation.html.
84 ISO 9000 jsou normy jakosti vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), které byly schválené 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN) jako normy evropské. Viz. http://www.iso.cz/index.html.
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standardy tvoří spolu s Akreditačními kritérii tzv. Ekologický systém záruk (OGS)85. Ten

poskytuje mezinárodní garanci a konsolidaci standardů a certifikace ekologického 

zemědělství na světových trzích, posiluje shodu mezi zúčastněnými a přispívá k řádnému a 

spolehlivému obchodování. Umožňuje certifikátorům produktů ekologického zemědělství 

získat IFOAM akreditaci86 a své výrobky označit pečetí a logem IFOAM87.

    2.2.3. Cíle ekologické produkce dle Mezinárodní organizace ekologického zemědělství

Za základní cíle ekologické produkce a zpracovatelství je nejvyšší světovou organizací 

ekologického zemědělství IFOAM považována produkce potravin vysoké jakosti a 

v dostatečném množství; konstruktivním a život obohacujícím způsobem postupovat přitom 

v součinnosti s přírodními systémy a cykly; brát ohled na širší sociální a ekologické dopady 

výroby a zpracovatelských systémů; podporovat a rozvíjet v rámci systému hospodaření 

biologické cykly, zahrnující mikroorganismy, půdní flóru a faunu, rostliny a živočichy; 

rozvíjet hodnotné a udržitelné vodní ekosystémy; udržovat a zvyšovat dlouhodobou úrodnost 

půdy; zachovávat genetickou rozmanitost produkčního systému a jeho okolí, včetně ochrany 

stanovišť zvěře a rostlin; podporovat zdravý způsob využívání a náležitou péči o vodu, vodní 

zdroje a veškerý život v ní; v maximální možné míře využívat v produkčních systémech 

obnovitelné zdroje; vytvářet harmonickou rovnováhu mezi rostlinnou výrobou a chovem 

hospodářských zvířat; zajistit všem hospodářským zvířatům vhodné životní podmínky 

s náležitým ohledem na základní aspekty jejich vrozeného chování; minimalizovat 

znečišťování prostředí; zpracovávat produkci s využitím obnovitelných zdrojů; vyrábět 

organické produkty, které jsou zcela biodegradovatelné; vyrábět kvalitní textilie s dlouhou 

trvanlivostí; umožnit všem, kteří se zapojí do ekologické výroby a zpracovatelství, takovou 

kvalitu života, která bude znamenat splnění základních potřeb a zajistí přiměřený výnos a 

uspokojení z práce, včetně bezpečného pracovního prostředí; postupovat směrem ke 

kompletnímu produkčnímu, zpracovatelskému a distribučnímu řetězci, který bude sociálně 

spravedlivý i ekologicky zodpovědný.

                                                
85 The Organic Guarantee System (OGS), viz. http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/ogs.html.
86 Viz. http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/ogs.html, http://www.ioas.org/iap.htm.
87 Viz. Příloha č. II.
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  2.3. Codex Alimentarius

Codex Alimentarius (dále jen CA), nebo-li „potravinový kodex“88 je sbírka mezinárodně 

uznávaných standardů, obecných a specifických norem, praktických postupů, směrnic a 

dalších doporučení o bezpečnosti potravin, které byly formulovány pro ochranu zdraví 

spotřebitelů a zajištění správných postupů v obchodování s potravinami. Jméno je odvozeno z 

latinského Codex Alimentarius Austriacus (v Rakousku je stále takto nazýván). Sbírka má 

velký vliv na výrobce potravin a zpracovatele, jakož i na povědomí konečných uživatelů -

spotřebitelů. CA představuje jedinečnou příležitost pro všechny státy ke vstupu do 

mezinárodního společenství za účelem formulování a harmonizace potravinových norem a 

standardů a zajištění jejich celosvětové implementace. Také jim umožňuje hrát důležitou roli 

ve vývoji norem týkajících se hygienických zpracovatelských postupů a doporučení ohledně 

jejich dodržování. Texty CA byly vyvinuty a spravovány komisí, která byla založena v roce 

1963 organizacemi FAO a WHO. Hlavním účelem této komise je ochrana zdraví konzumentů 

a zajištění čestných praktik v mezinárodním obchodu s potravinami, řízení a pomoc při 

vypracování definicí potravin a požadavků na ně a harmonizace těchto požadavků. Codex 

Alimentarius je uznávaný WTO jako mezinárodní reference pro rozhodování pří týkajících se 

bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele. Většina světové populace žije ve 180 zemích, 

které jsou členy CA a které se proto podílejí na návrhu norem a jejich zavádění na národní a 

regionální úrovni. Význam CA pro ochranu zdraví spotřebitelů byl podtržen rezolucí Valného 

shromáždění OSN č. 39/248 z 9. dubna 1985, o ochraně spotřebitele, kterou byly přijaty 

směrnice k vypracování a vynucování politiky ochrany spotřebitele. 

Podle CA je ekologické zemědělství "holistický systém řízení produkce, jenž podporuje a 

zlepšuje zdravotní stav agrárního ekosystému, včetně biodiverzity, biologických cyklů, a 

biologické aktivity půdy. Zdůrazňuje používání výrobních způsobů proti používání výstupů z 

hospodaření, a přitom se řídí tím, že regionální podmínky vyžadují systémy přizpůsobené 

danému místu. Toho dosahuje používáním, kde to je možné, agronomických, biologických, a 

mechanických metod, oproti používání syntetických materiálů, s cílem dosáhnout všech 

specifických funkcí systému." Ekologické zemědělství má ve společnosti dvě role. Je současně 

poskytovatelem veřejných statků (financovaných z veřejných prostředků) a přitom 

specifickou metodou výroby potravinářských produktů (podléhající pravidlům trhu).

                                                
88 „The food code“ in Understanding the Codex Alimentarius, WHO & FAO, Řím, 2006.
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Kodexové normy mohou být obecné nebo specifické. V CA je zahrnut veliký počet norem, od 

obecných, které se vztahují na všechny potraviny až po specifické, týkající se určitého 

výrobku. Obecné normy se týkají hygieny, značení výrobků, reziduí pesticidů a veterinárních 

léčiv, inspekce dovozu a vývozu, certifikačních systémů, metod pro odběr vzorků a provádění 

analýz potravinářských aditiv, kontaminantů, dále výživy a potravin pro speciální dietní 

účely. CA rovněž obsahuje specifické normy pro všechny druhy potravin a potravinářských 

výrobků, které zahrnují čerstvou, zmrazenou a zpracovanou zeleninu a ovoce, ovocné šťávy, 

cereální výrobky, tuky a oleje, ryby, maso, cukr, kakao a čokoládu, mléko a mléčné výrobky.

Úkolem CA pro nejbližší období je vytvořit systematické srovnání mezi normou EU pro 

ekologické zemědělství, směrnicemi CA a normami IFOAM, zahájit práce na globální 

harmonizaci a rozvoji mnohostranného pojetí ekvivalence na základě směrnic CA ve 

spolupráci s členskými státy, třetími zeměmi a soukromým sektorem a posílit uznání norem a 

kontrolních systémů EU o ekologickém zemědělství ve třetích zemích.

  2.4. Shrnutí 2. kapitoly 

Zásadní význam pro rozvoj ekologického zemědělství ve světě má činnost Mezinárodní 

organizace ekologického zemědělství IFOAM, která v dnešní době sdružuje více než 700 

členů z více než 100 zemí celého světa, kterými jsou svazy ekologických zemědělců, 

producenti, zpracovatelé, obchodníci, poradci, výzkumné a vzdělávací instituce. Základní 

podmínky ekologického systému hospodaření byly postupně vtěleny do soukromých norem -

směrnic, ve kterých je zpracován jak systém kontroly a certifikace, tak i možnost použít 

svazovou ochrannou známku k označování produkce. Významnou roli hrají Základní 

standardy IFOAM, protože celosvětově sjednocují standardy v ekologickém zemědělství a 

výrobu biopotravin. Jsou pravidelně přepracovávány a byly již přeloženy do 19 jazyků. Tyto 

standardy jsou přísnější než běžné národní legislativní úpravy ekologického zemědělství, stále 

se vyvíjejí a zdokonalují a odrážejí aktuální stav ekologického zemědělství a 

zpracovatelských metod. Tempo růstu organického sektoru demonstruje, že organické 

produkty opouštějí pozici opomíjeného zboží a vstupují na mainstreamové trhy. Celková 

plocha půdy, na které se pěstují organické potraviny, dosáhla celosvětově přes dvacet šest 

milionů hektarů. IFOAM je v centru tohoto vývoje a aktivně se zapojuje do mezinárodních 

zemědělských a ekologických jednání s Organizací spojených národů a s multilaterálními 

institucemi za účelem prosazování zájmů ekologického zemědělství po celém světě. Zavedení 
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zásad ekologického zemědělství a uznání IFOAM mezinárodními institucemi je nesmírně 

důležité pro další rozvoj ekologického zemědělství. Všeobecně uznávané a používané jsou 

také normy přijaté Codexem Alimentarius, sestavené na základě vědeckých poznatků, ačkoliv

nejsou právně vynutitelné. V mnoha případech se na ně odvolává WTO při mezinárodních 

sporech týkajících se potravin a potravinářských výrobků. Národní a regionální zákony a 

normy ve většině případů používají kodexové normy jako výchozí bod. Vliv CA prakticky 

zasahuje na všechny kontinenty a jeho příspěvek při ochraně zdraví lidí a zajišťování 

správných postupů v obchodu s potravinami je značný.
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3. Právní úprava ekologického zemědělství v Evropské unii

  3.1. Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika (CAP)89 původně vznikla se záměrem zvýšit produkci a zajistit 

Evropě spolehlivé dodávky potravin. Státy EU ji zakládaly v době, kdy byl ještě v živé paměti 

nedostatek potravin během druhé světové války a v letech po jejím skončení. Principy CAP 

stanovily Římské smlouvy z roku 1957, zakládající listina tehdejšího Evropského 

hospodářského společenství. Konkrétní náplň a opatření CAP pak určila série jednání během 

první poloviny 60. let. Vznik CAP byl podpořen také založením jednotného trhu, který 

v ustavujících šesti zemích garantoval volný obchod se zemědělskými produkty. Zavedení 

CAP a odstranění zemědělských cel mezi členskými zeměmi odrážely zejména zájmy 

Francie, která si tak zajistila financování svého rozsáhlého zemědělství a zároveň získala 

přístup na německý trh90. CAP původně fungovala tedy jako systém garantovaných cen. Rada 

ministrů zemědělství na začátku každého nového roku na tzv. „maratónských vyjednáváních“ 

stanovila ceny zemědělských produktů. Pokud tržní hodnota spadla pod minimální 

garantovanou částku, musely od zemědělců jejich úrodu vykupovat intervenční agentury za 

původně stanovenou cenu. Politicky určené ceny byly obecně vyšší než hodnota na světových 

trzích. Proto si systém žádal zavedení vysokých cel, která bránila levnějším dovozům, a 

exportních dotací, jež umožňovaly prodej drahé evropské produkce na světových trzích za 

snížené ceny. Systém dotovaných cen stimuloval obrovský růst produkce, z něhož těžili 

zejména velcí producenti v nejúrodnějších a nejproduktivnějších oblastech. Cíl, kterým měla

být potravinová nezávislost členských států, se brzy podařilo dosáhnout a do konce 70. let

překročit natolik, že výsledkem byly nechvalně známé hory masa a másla i jezera mléka a 

vína, které nešly prodat.91 Přebytečná produkce se pod cenou prodávala na trhy mimo EHS -

ovšem s podporou exportních dotací, které zaplatily cenový rozdíl mezi evropským a 

světovým trhem. Co nešlo vylézt, to se zničilo, zejména ovoce a zelenina. S tím, jak 

intenzivní hospodaření zvyšovalo znečištění a devastovalo krajinu, připravovalo lidi na 

                                                
89 The Common Agricultural Policy
90 Urwin, D. W.: The community of Europe: a history of European integration since 1945, Longman, London 
1991.
91 Zatímco v roce 1992 státy EHS produkovaly pouze 80% své spotřeby potravin, v polovině 90. let to bylo už 
120%. Viz. European Commision: The Common Agricultural Policy in transition, 
http://europa.eu.int/comm/publications/archives/booklets/move/09/txt_en.htm.
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venkově o práci a poškozovalo bezpečnost potravin, rostla z různých stran kritika CAP.92

Začínalo být jasné, že CAP ve své dosavadní podobě nemůže přetrvat. Po zdlouhavých 

vyjednáváních se státy EU v roce 1992 dohodly ve velké formě CAP. Hlavním principem 

všech reforem bylo omezení pevně garantovaných cen a zajištění konkurenceschopnost 

evropského zemědělství na stále liberalizovanějším globálním trhu. Jinými slovy, CAP se 

reformami posunula od podpory produktů (ceny potravin) k přímé podpoře výrobců 

(zemědělců). Reformy pomohly sladit CAP s pravidly světového zemědělského obchodu 

stanovenými GATT, respektive WHO. Ke snížení nadprodukce zavedly země EU určité 

koncepční nástroje, např. přímé platby, intervenční opatření (nákup, prodej, podpora 

soukromého skladování), kvótní systémy, vývozní a dovozní licence, vývozní subvence 

a strukturální prostředky.93

Současná CAP je založena na fungování tří základních principů: fungování jednotného 

zemědělského trhu v rámci EU, zvýhodnění produkce ze zemí EU (ochranná cla, vývozní 

dotace) a finanční solidaritě. Dalším významným faktem ve fungování SZP je tzv. Společná 

organizace trhu. Jsou to v podstatě soubory regulačních opatření, které se vztahují na odlišné 

sektory zemědělské výroby. Jejich účelem je podporovat trhy dané zemědělské komodity 

prostřednictvím různých mechanismů, které se mohou lišit výrobek od výrobku. Dnes si CAP 

klade dva hlavní cíle - zaprvé pomáhat evropským zemědělcům, aby obstáli v mezinárodní 

konkurenci a zadruhé podporovat rozvoj venkova, především v chudších oblastech, jejichž 

HDP dosahuje méně než 75 % průměru EU. Poslední přijaté nařízení týkající se CAP je 

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro 

režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 

režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, 

(ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

Křížová shoda 

Jedním z prvků reformy CAP je tzv. Cross compliance zdůrazňující snahu EU ještě více 

posílit význam ochrany životního prostředí a potravinového řetězce při zemědělském 

                                                
92 Evropské dotace se ocitly pod silným mezinárodním tlakem - Evropa se stala obrovským vývozcem potravin, 
pod cenou je prodávala na mezinárodních trzích, a tím světové ceny snižovala. Postupně se dostala do konfliktu 
s řadou zemí. Na uruguayském kole jednání GATT v roce 1986 se zúčastněné státy poprvé musely zavázat 
k liberalizaci zemědělského obchodu, tedy k výrazným škrtům ve clech a v dotacích.
93 Kvóty mohou sice být dobrým nástrojem, ale jejich uplatňování bylo často poznamenáno problémy a 
politickým zneužíváním. Kvóty na mléko, zavedené již v roce 1994, nebyly stanoveny na 100%, nýbrž na 120% 
evropské spotřeby, takže nadprodukci spíše posvětily než snížily. In Ribbe, L.: Environmental compatibility of 
the EU agricultural budget, Euronatur, Radolfzell 2002.
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hospodaření. Tento pojem je do češtiny překládán jako křížová shoda, popř. průřezový soulad. 

Oba tyto překlady vyjadřují skutečnost, že zemědělské podniky při svém podnikání musí být 

ve shodě (souladu) s požadavky, které se týkají různých oblastí (ochrana přírody, půdy a 

vody, označování a evidence hospodářských zvířat, používání přípravků na ochranu rostlin, 

potravinové a krmivové bezpečnosti, nákaz hospodářských zvířat, používání veterinárních 

léčiv a dodržování welfare hospodářských zvířat). Podstatou definice cross compliance je 

provázanost splnění požadavků a standardů na ochranu životního prostředí a zdraví člověka, 

zvířat a rostlin zemědělskými podniky (příjemci finančních podpor) na jedné straně a 

poskytováním finančních podpor ze strany státu a Evropské unie na straně druhé. V 

zemědělské praxi to znamená, že standardy a vybrané povinnosti z legislativy se stávají 

podmínkami pro poskytování finančních podpor. Pojem cross compliance je zakotven v 

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.94 Tento legislativní předpis Evropských společenství 

shrnuje principy reformy Společné zemědělské politiky. Prováděcím předpisem k tomuto 

nařízení je Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, které věnuje pozornost především kontrole 

cross compliance a sankcím vyplývajícím z nedodržování standardů a požadavků. Cross 

compliance obsahuje dvě složky. První složkou jsou standardy dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu (tzv. GAECs, Good Agricultural and Environmental Conditions), 

druhou složkou jsou zákonné požadavky na hospodaření (tzv. SMRs, Statutory Management 

Requirements). Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou definovány 

členským státem EU na základě rámce pro definování těchto standardů uvedeného v NR č. 

1782/2003 v příloze IV s cílem řešit problémy vztahu zemědělství a životního prostředí v 

dané členské zemi. U nás jsou standardy zaměřené na ochranu půdy před erozí, zlepšování 

vlastností půdy a ochranu přírody v zemědělské krajině. Definovány jsou v Nařízení vlády č. 

144/2005 Sb. Zákonné požadavky na hospodaření jsou tvořeny v současné době vybranými 

články 19 evropských směrnic a nařízení. Seznam předpisů je uveden v NR č. 1782/2003 v 

příloze III a je jednotný pro všechny členské země EU. Evropské předpisy a jejich požadavky 

jsou promítnuty do národní legislativy a stávají se součástí národního práva členského státu. 

  

                                                
94 Čl. 3, 4 a 5 a přílohy III a IV Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 kterým se stanoví společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění 
nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001.
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3.2. Unijní právo

Pravidla ekologického zemědělství v EU a tedy i v České republice jsou pevně dána na úrovni 

Nařízení Rady Evropské komise.

Evropská rada ministrů zemědělství přijala v roce 1991 nařízení (EHS) č. 2092/91 o 

ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a 

potravin. Toto nařízení bylo zavedeno v rámci reformy společné zemědělské politiky EU a 

představovalo ukončení procesu, ve kterém ekologické zemědělství bylo oficiálně uznáno 

patnácti státy, jež v té době byly členskými státy EU. Nařízení o ekologické produkci nejprve 

upravovalo pouze výrobu rostlinných produktů. Dodatečná opatření pro výrobu živočišných 

produktů byla zavedena později. Tato pravidla zahrnovala předpisy pro krmiva, prevenci 

onemocnění, veterinární léčbu, ochranu zvířat, chov hospodářský zvířat obecně a používání 

statkového hnoje. Užívání geneticky modifikovaných organismů a výrobků z nich 

vyrobených bylo v ekologické produkci výslovně zakázáno. Ve stejnou dobu byl schválen 

dovoz ekologických produktů z třetích zemí, jejichž výrobní kritéria a systémy kontroly bylo 

možné uznat za rovnocenné s EU. Opatření obsažená v nařízení (EHS) č. 2092/91 se v 

důsledku tohoto pokračujícího procesu doplňování a pozměňování stala velmi komplexní a 

ucelená. Význam, který původní nařízení EU o ekologické produkci mělo, spočíval v tom, že 

nařízení dalo základ společným minimálním normám pro celou EU. V tomto procesu se 

posílila důvěra spotřebitelů, kteří tak mohli nakupovat ekologické produkty z ostatních 

členských států s jistotou, že tyto výrobky splňují stejné minimální požadavky. Členské státy 

a soukromé organizace si pak mohli sami uzákonit své další přísnější normy.

3.3. Nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů

    3.3.1. Obecně

Hlavní normou ekologického zemědělství v EU bylo do dne 17. července 2007 Nařízení Rady 

č. 2092/1991 (EHS) z 24. 6. 1991 o ekologické výrobě zemědělských produktů a o 

označování zemědělských produktů a potravin původem z ekologického zemědělství, 

doplněné Nařízením Rady č. 1804/1992 (ES). Toto nařízení bylo mnohokrát novelizováno a 
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následně zrušeno Nařízením Rady č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (dále jen „ NR č. 834/2007“). 

Nařízením č. 2092/1991 vytvořila Rada celoevropský rámec definující do všech detailů 

požadavky kladené na zemědělské produkty a potraviny, stanovila postupy produkčních a 

výrobních způsobů používaných v ekologickém zemědělství a při výrobě biopotravin. Tím 

skončilo v EU období, kdy si svazy ekologického zemědělství a některé země EU upravovaly 

směrnice ekologického zemědělství samy. Svazové směrnice jako nadstandard jsou nadále 

možné a používané (např. Bioland, Naturland apod.).

     3.3.2. Rozsah působnosti nařízení a základní pojmy

NR č. 834/2007 se zabývá mj. standardy a pravidly kontroly v ekologickém zemědělství a 

zajišťuje autenticitu produktů, vytváří podrobný rámec pro produkci zemědělských plodin, 

chov hospodářských zvířat, značení, zpracování a marketing produktů ekologického 

zemědělství. Řídí také dovoz produktů ekologického zemědělství do EU. Cílem tohoto 

nařízení bylo vytvořit harmonizovaný rámec pro výrobu, značení a kontrolu zemědělských 

výrobků a potravin, aby se podařilo zvednout důvěru spotřebitele v tyto produkty a aby byla 

zajištěna čestná konkurence – soutěž mezi výrobci.

○ Výrazy „biologický“, „organický“ a „ekologický“, předpony „bio“ a „eko“ jsou 

vyhrazeny pouze pro produkty, které byly vyrobeny ve smyslu Nařízení. Označování 

nezemědělských produktů není takto chráněno. 

○ Použití těchto výrazů pro produkty, které nepodléhají nebo zatím nespadají do oblasti 

aplikace Nařízení, není ponecháno na vůli nabízejícího. Zde platí zákazy uvádění v omyl, 

které spadají do právních předpisů pro hospodářskou soutěž a potraviny. 

○ Výrazy „biologický“, „organický“ a „ekologický“ se používají jako synonyma. 

○ Na etiketách balených produktů musí být vždy uvedeno číslo kódu kontrolního orgánu 

(např. CZ-KEZ). 

○ Dodrží-li podniky, které jsou součástí jednoho ekologického sdružení pěstitelů nebo 

chovatelů, platné směrnice, smí své produkty označovat značkou sdružení. 

○ Balené potraviny, vyrobené ze surovin pocházejících z EU a minimálně z 95% 

z ekologického pěstování anebo chovu, smí být označeny značkou povolenou EU. 
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○ Jako ekologické se smí za určitých podmínek s odkazem na přechod k ekologickému 

zemědělství prodávat ty rostlinné produkty, před jejichž sklizní bylo dodrženo přechodné 

období v trvání minimálně 12 měsíců. Pro živočišnou produkci tato možnost neexistuje. 

○ Zpracované produkty ze zemědělských surovin, které z více než 95% pocházejí 

z ekologického pěstování nebo chovu, se smí označovat jako biopotraviny. 

○ Zpracované produkty ze zemědělských surovin, které ze 70 až 95% pocházejí 

z ekologického pěstování nebo chovu, se smí označovat pouze s upozorněním na tuto 

skutečnost.

○ Ekologické výrobky se smí vyrábět pouze bez použití geneticky modifikovaných 

organismů a bez použití výrobků na jejich bázi (problematika GMO).

    3.3.3. Vztah nařízení k jednotlivým složkám ochrany životního prostředí

Cílem ekologického zemědělství je, jak vyplývá z nařízení EU, vyhnout se 

environmentálnímu znečišťování přírodních zdrojů a odpovědně tyto přírodní zdroje 

využívat.95 Nařízení výslovně deklaruje, že mezi obecné cíle ekologické produkce patří 

„respektovat přírodní systémy a cykly a zachovávat a zlepšovat zdraví půdy, vody, rostlin a 

živočichů a rovnováhu mezi nimi, a odpovědným způsobem využívat energii a přírodní zdroje, 

jako je voda, půda, organická hmota a vzduch“.96 Jednou ze zvláštních zásad, kterými se 

ekologické zemědělství řídí, je zásada „zachovávání a zlepšování živé složky půdy a přirozené 

úrodnosti půdy, stability půdy a její biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi 

půdy, jakož i boj proti nim a vyživování rostlin zejména prostřednictvím půdního 

ekosystému”97. Mezi požadavky, které klademe na udržitelné zemědělství, jehož kritéria se 

snaží ekologické zemědělství bezezbytku naplňovat, patří i požadavek „využívat vodu 

takovým způsobem, aby zásoby kvalitní vody mohly být obnovovány a zároveň, aby byly 

uspokojovány potřeby”98. Aby nedocházelo k environmentálnímu znečišťování přírodních 

zdrojů, a tedy i vody, počítá prováděcí nařízení se stanovením horní meze pro množství 

                                                
95 Čl. 3 písm. a) a bod 15 preambule Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91; bod 12 preambule Nařízení Komise (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.

96 Čl. 3 Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91; bod 12 preambule Nařízení Komise (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.
97 Čl. 5 písm. a) Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o 
zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
98 Šarapatka B., Urban J. a kolektiv.: Ekologické zemědělství v praxi, PRO-BIO, Šumperk 2006, str. 19.
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použitých statkových hnojiv na hektar a pro množství chovaných hospodářských zvířat na 

hektar.99 Problematice ovzduší se nařízení věnuje přímo jen tím způsobem, že ukládá využívat 

vzduch odpovědným způsobem.100 Nepřímo pak uplatňováním přísných pravidel na 

rostlinnou a živočišnou produkci.

Vztah ekologického zemědělství k hnojivům je, na rozdíl od konvenčního zemědělství, 

značně specifický a zásadový. Preambule nařízení k tomu uvádí, že rostlinám by měly být 

živiny poskytovány přednostně prostřednictvím půdního ekosystému, a nikoli prostřednictvím 

rozpustných hnojiv přidávaných do půdy. Doplňková hnojiva, pomocné půdní látky by se 

měly používat jen tehdy, pokud jsou slučitelné s cíli a zásadami ekologické produkce.101  

Ekologické zemědělství navíc připouští jako vnější vstupy jen vstupy z ekologické produkce, 

přírodní látky nebo látky z nich odvozené a minerální hnojiva s nízkou rozpustností102, 

biodynamické přípravky103, tzv. zelené hnojivo (chlévská mrva a kompostované organické 

materiály z ekologického zemědělství104). Použití syntetických chemických látek je přísně 

omezeno na výjimečné případy, tedy zejména nejsou-li přípustné vnější vstupy dostupné, 

nebo jestliže jejich použití přispívá k nepříznivým dopadům na životní prostředí.105 Je 

výslovně zakázáno používat jako hnojivo GMO.106 Problematiku hnojiv v ekologickém 

zemědělství bychom mohli shrnout tak, že v ekologické produkci lze použít pouze hnojiva a 

pomocné půdní látky uvedené v Příloze I prováděcího nařízení, jež stanoví i podmínky pro 

toto použití, a to navíc pouze v nezbytné míře107, a za podmínky zachycení veškerého použití 

hnojiv v záznamech o rostlinné produkci108.

                                                
99 Bod 12 preambule Nařízení Komise (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.
100 Čl. 3 písm. a) Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o 
zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
101 Bod 12, 13 preambule Nařízení Komise (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.
102 Čl. 4 písm. b) Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o 
zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
103 Čl. 12 odst. 1 písm. c) Nařízení Komise (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.
104 Čl. 12 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
105 Čl. 4 písm. c) tamtéž.
106 Čl. 9 tamtéž.
107 Čl. 3 Nařízení Komise (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.
108 Čl. 72 tamtéž.
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K přípravkům na ochranu rostlin zaujímá nařízení o ekologické produkci stejný postoj jako ke 

hnojivům. I přípravky na ochranu rostlin by se tedy měly v ekologickém zemědělství užívat, 

jen pokud jsou slučitelné s cíli a zásadami ekologické produkce109, důraz je kladen na 

prevenci. Používání GMO je zakázáno110, pesticidy, které mohou mít škodlivé účinky na 

životní prostředí nebo vést k přítomnosti reziduí v zemědělských produktech, by měly být 

výrazně omezeny. Protože i přípravky na ochranu rostlin mají povahu vnějších vstupů, uplatní 

se na jejich použití stejná pravidla, jaká byla zmíněna v souvislosti s hnojivy. Prevence škod 

způsobených škůdci, chorobami a plevely je založena především na ochraně přirozenými 

nepřáteli, volbě druhů a odrůd, na střídání plodin, pěstitelských postupech a termálních 

procesech. V případě zjištěného ohrožení plodiny se přípravky na ochranu rostlin mohou 

použít jen za předpokladu, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci.111

Jednou z hlavních myšlenek, na nichž je postaveno ekologické zemědělství je vytvoření 

dobrých životních podmínek chovaným zvířatům112. Jelikož je ekologická živočišná produkce 

činností založenou na využívání půdy, měla by mít zvířata co možná nejvíce přístup na 

otevřená prostranství nebo pastviny. Prováděcí nařízení113 k tomu dokonce stanoví, že 

živočišná produkce bez zemědělské půdy je zakázána. „Ekologická živočišná produkce by 

měla dodržovat přísné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a uspokojovat 

druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na 

prevenci nákaz. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, 

chovatelským postupům a intenzitě chovu. Navíc by při výběru plemen měl být brán ohled na 

schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám.“114 Nejprve se uplatňuje prevence 

nákaz založená na „výběru plemena a linie, chovatelských postupech, vysoce kvalitním krmivu 

a tělesném pohybu, odpovídající intenzitě chovu a přiměřeném a vhodném ustájení, 

udržovaném v hygienických podmínkách“115 a posilování imunity zvířat uplatňováním 

určitých chovatelských postupů (pravidelný pohyb, přístup na otevřená prostranství). 

Případná nákaza se řeší okamžitou léčbou, aby se zabránilo utrpení zvířat, přičemž k léčbě se 

                                                
109 Bod 13 preambule Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
110 Čl. 9 tamtéž.
111 Čl. 11 tamtéž.
112 Bod 1 preambule tamtéž.
113 Čl. 16 Nařízení Komise (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.
114 Bod 17 preambule Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
115 Čl. 14 odst. 1 písm. e) tamtéž.



60

přednostně použijí fytoterapeutické a homeopatické přípravků a až nakonec, za přísných 

podmínek, lze použít syntetická chemická alopatická veterinární léčiva116.

     3.3.4. Označování bioproduktů

NR č. 834/2007 platí pro výrobky, pokud jsou označovány jako výrobky ekologického 

zemědělství. Vychází tedy z označování produktu (čl. 1). V čl. 5 nařizuje, že označení „eko“ 

nebo „bio“ je přípustné pouze tehdy, dodrží-li se podmínky v něm uvedené. Jednou z těchto 

podmínek je, že zemědělská produkce musí probíhat tak, jak je uvedeno v čl. 6. Další 

podmínka požaduje, aby výroba těchto produktů podléhala kontrolnímu systému 

ekologického zemědělství, založenému na právní úpravě Společenství podle čl. 8 a 9. Jen asi 

jedna třetina přídatných a pomocných látek, které jsou jinak přípustné v běžné potravinářské 

výrobě, se mí používat při zpracování biopotravin. Mohou být tedy použity pouze ty látky, 

které jsou uvedeny v „pozitivních seznamech“ příloh Nařízení. Omezení počtu používaných 

látek vede současně k vyloučení mnohých postupů zpracování potravin, takže tímto způsobem 

se dosahuje cíle, aby byly biopotraviny podrobeny menšímu množství zpracovatelských 

postupů než běžné potraviny. Podmínky zemědělské produkce v ekologickém zemědělství 

jsou definovány v čl. 6 odkazem na základní pravidla v příloze I a na pozitivní seznamy 

v příloze II. Důležitou součástí předpisů je též seznam látek, které ekologické hospodářství

smí nakupovat „zvenčí“. V ekologické produkci se tedy nemohou používat všechny látky 

obvyklé v konvenčním zemědělství, nýbrž pouze omezený výběr látek, které jsou uvedeny v 

„pozitivních seznamech“. V ekologickém podniku nemohou být nepovolené látky ani 

skladovány. Nelze přitom úplně přesně říci, že ekologické zemědělství je zemědělství bez 

chemie, protože například na ochranu proti houbovým chorobám rostlin se smí použít 

anorganické sloučeniny fosforu. Správnější charakteristika je, že v ekologickém zemědělství 

podle pozitivních seznamů je zcela vyloučeno použití velmi účinných syntetických pesticidů a 

syntetických dusíkatých hnojiv. Nařízení v čl. 12 stanovuje, že se nesmí bránit prodeji 

bioproduktů z jiných členských zemí EU kvůli jejich označování, a v čl. 11 se požaduje stejné 

zacházení s „bio“ produkty z jiných států, které nejsou členy EU, jestliže jsou tamní výrobní a 

kontrolní podmínky rovnocenné s podmínkami EU. Nařízení představuje pro členské státy 

v zásadě přímo platné právo. Úřady České republiky musí zabezpečovat jeho výkon jako 

českého zákona. Dne 5. září 2008 bylo přijato Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 

                                                
116 Tamtéž.
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označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a 

kontrolu. Dne 5. srpna 2009 bylo změněno Nařízením Komise (ES) č. 710/2009, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o stanovení 

prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a 

produkce mořských řas.

Dne 1. ledna 2009 došlo k zásadním změnám v právní úpravě ekologického zemědělství v 

Evropském společenství. Bylo přijato Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 

2008, kterým se upravuje 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 (dále jen „NK č. 1254/2008“). NK 

č. 1254/2008 mimo jiné rozšířilo povinnosti členských států podřídit kontrolní systémy 

ekologického zemědělství také podmínkám Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících 

se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. S 

platností nových právních předpisů a s ohledem na stoupající počet ekologických podniků 

došlo proto v rámci současného kontrolního systému k rozdělení činností a pravomocí.

Evropské označení produktů ekologického zemědělství

Dne 8. února 2010 vyhlásila Evropská komise vítěze soutěže o logo pro biovýrobky v EU. 

Během dvou měsíců se online hlasování o nový symbol biovýrobků zúčastnilo okolo 130 000 

občanů EU, kteří se rozhodovali pro jedno ze tří finálních log. Do celoevropské soutěže se 

mohli zapojit studenti ze škol zaměřených na umění a design. Celkových zhruba 3 500 

předložených návrhů hodnotila porota složená z mezinárodně uznávaných odborníků. Vítězný 

návrh vytvořil student z Německa Dusan Milenkovic, který získal 63 % z celkového počtu 

hlasů. Logo s motivem listu s evropskými hvězdami znázorňuje hvězdy EU seskupené ve 

tvaru listu na zeleném pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, 

jimiž jsou příroda a Evropa.117

Od 1. července 2010 je logo pro biovýrobky v EU povinné pro všechny balené biovýrobky, 

které byly vyrobeny v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy. Pro dovážené 

výrobky bude logo nepovinné. Důvodem této skutečnosti může být velmi úzce chápaná 

možnost propůjčení značky. Tuto značku například prakticky nelze použít na zpracované 

                                                
117 www.ec.europa.eu/organic-logo viz. příloha č. I.
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produkty, vyrobené ze surovin pocházejících z EU, ale obsahující mimoevropské suroviny, 

jako např. koření. Komise EU zastává v neformálních stanoviscích názor, že jenom výrobky, 

jejichž zemědělské suroviny byly vyprodukovány v EU, smí být opatřeny ekologickou 

značkou EU (čl. 10) a že dodržení ekvivalentních výrobních a kontrolních podmínek ve 

státech, které nejsou členy EU (čl. 11), nepostačuje. Použití ekologické značky EU nemá pro 

podniky zpracovávající potraviny velký smysl, jestliže se jí smí označovat jenom výrobky 

vyrobené výlučně ze surovin pocházejících z EU, a ty, které obsahují i jiné suroviny, se touto 

značkou označovat nesmí. Producenti mají zájem o jasnou, jednotnou a srozumitelnou 

prezentaci na trhu, a to také, pokud jde o bioprodukty. Nechtějí, aby museli vysvětlovat, proč 

některé ekologické výrobky mají zvláštní ekologickou značku EU a jiné ne. Přitažlivost 

ekologické značky EU trpí koneckonců i tím, že je velmi podobná až zaměnitelný se 

značkami EU pro „chráněné označení původu“ a „chráněný geografický původ“. Od ledna 

1997 musí mít všechny výrobky ve své etiketě jméno nebo kódované číslo kontrolního 

pracoviště, které bylo oprávněno kontrolovat poslední krok výroby nebo zpracování produktu. 

Problém spočívá pouze v tom, že členské státy zvolily různé označení - viz seznam 

kontrolních organizací ve vyhlášce k zákonu č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Pro 

bioprodukty a biopotraviny, které jsou označovány v České republice, je předepsáno uvádět 

„CZ-KEZ“, „CZ-ABCERT“, „CZ-BIOKONT“. Vedle označení EU bude povoleno používání 

dalších soukromých, regionálních či národních log. 

    3.3.5. Kontrolní systém a dovoz ze třetích zemí

Podstatnou součástí Nařízení je kontrolní systém. V zásadě se kontroluje zemědělská 

produkce a zpracování, balení a dovoz ze třetích zemí. V České republice se na systému 

kontroly podílejí Ministerstvo zemědělství ČR a ministerstvem pověřené organizace, 

v současné době jsou to organizace KEZ, o.p.s., ABCERT GmbH a BIOCONT s.r.o. Všechny 

zemědělské provozy a všechny zpracovatelské podniky jsou minimálně jednou ročně 

kontrolovány a tyto kontroly musí být předem ohlášené. Kromě toho se provádějí i

neohlášené kontroly metodou náhodného výběru. Náklady na kontrolu a certifikaci hradí 

kontrolovaný podnik.

Ekologické produkty ze zemí mimo EU musí odpovídat parametrům Nařízení Komise (ES) č. 

1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí. 
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Podniky dovážející ekologické produkty z nečlenských zemí EU jsou rovněž v České 

republice kontrolovány pověřenými kontrolními organizacemi.

    3.3.6. Výroba biopotravin

Výrobek nesmí obsahovat spolu s ekologicky vyprodukovanou surovinou zemědělského 

původu stejnou surovinu vyrobenou konvečním způsobem, nesmí být ošetřen ionizujícícím 

zářením, být vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů anebo výrobků na 

jejich bázi. Smí se použít jenom ty přídatné a pomocné látky, které jsou uvedeny 

v pozitivních seznamech v příloze VI NR č. 834/2007, část A a B. Přídatné a pomocné látky 

jsou povoleny jen pod podmínkou, že se tradičně ve zpracování potravin používají, vyskytují 

se v přírodě a biopotravina se bez těchto látek prokazatelně nedá vyrobit nebo uchovat.

Konvenční zemědělské suroviny jsou přípustné pouze do podílu 5% pod podmínkou, že jsou 

uvedeny v příloze VI NR č. 834/2007, části C a jako suroviny vyprodukované ekologickým 

způsobem nejsou na trhu k dispozici. Členské státy EU mohou v opodstatněných případech 

nedostatku ekologických surovin u některých výrobních postupů prozatím povolit na 

omezenou dobu použití konvenčních zemědělských surovin. Subjekty uvádějící takové 

výrobky na trh musí požádat o povolení příslušnou kontrolní organizaci a doložit nedostatek 

této suroviny.

Obsah příloh NR č. 834/2007

NR č. 834/2007 má sedm příloh. V příloze I jsou popsána základní pravidla ekologického 

zemědělství. Hlavní údaje pro odlišení ekologického způsobu hospodaření od konvenčního se 

nacházejí v pozitivních seznamech přílohy II, týkající se hnojiv a pomocných půdních látek, 

přípravků na ochranu rostlin a regulaci škodlivých organismů, krmiv, přípravků pro čištění a 

dezinfekci chovatelských budov a zařízení. Příloha VI popisuje složky nezemědělského

původu, pomocné látky při zpracovávání a složky nezemědělského původu.

3.4. Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova 

Nařízení Rady č. 1257/1999 (ES), ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOF) a o změně a zrušení 

některých nařízení, novelizované Nařízením Rady č. 1782/2003 (ES), kterým se stanoví 

společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým 
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se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 

2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 

1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 

(dále jen „NR č. 1782/2003“), vytváří podmínky členským státům k prosazování 

environmentálně příznivějších zemědělských metod, včetně způsobů a opatření, které snižují 

riziko zemědělského znečištění. Stanovuje pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 

společné politiky a režimy přímých podpor pro zemědělce. Jedním z hlavních principů tohoto 

nařízení je i tzv. „cross compliance“118. Zemědělec dostane přímou platbu pouze v tom 

případě, plní-li požadavky na ochranu životního prostředí (konkrétně dodržuje devatenáct

směrnic EU, které mimo životního prostředí postihují i oblast zacházení se zvířaty). Jedná se 

o potenciálně užitečný nástroj pro snižování určitých rizik znečištění, ačkoliv jejich skutečný 

vliv na snižování znečištění bude záviset na závazcích a ochotě členských států a efektivně 

implementovat tyto nové politické nástroje.

NR č. 1782/2003 stanoví, že podpora investic v zemědělském vlastnictví může pokrývat 

náklady nezbytné pro převedení produkce a diverzifikaci směrem k ekologickému 

zemědělství. Podpora školení kvalitativní reorientace produkce, která usnadní zemědělcům 

konverzi na ekologické zemědělství, vhodná školící tematika může také přispívat k tomuto 

cíli. Podpora zemědělských metod, které přispívají k ochraně přírodního prostředí, zejména 

venkova, nebo zkvalitňují welfare hospodářských zvířat. Podpora zapojení zemědělců do 

projektů kvality potravin a podpora produktů z těchto projektů. Podpora investic 

zkvalitňujících zpracovávání a marketing zemědělských produktů, které mohou být zaměřeny 

na ekologickou produkci. Pro využití tohoto opatření je důležité, aby jejich celkový obsah byl 

pokládán za podporu ekologických produktů. Podpora adaptace a rozvoje venkovských 

oblastí, podpora marketingu kvalitních zemědělských produktů nebo diverzifikace 

zemědělských činností (např. vznik venkovské prodejny s ekologickými produkty jako nástroj 

dalšího rozvoje ekologického zemědělství). Zemědělci, kteří dodávají veřejnosti 

environmentální služby, mají kompenzovány vynaložené náklady a mzdy pro své činnosti 

přesahující rámec Zásad správné zemědělské praxe předem a ty mohou zahrnovat i příplatky 

za obchodní výdaje. Čl. 24d NR č. 1782/2003 poskytuje pomoc akcím, které preferují 

zemědělské produkty v národních a celoevropských schématech bezpečných potravin, včetně 

režimu ekologického zemědělství. 

                                                
118 Viz. kapitola 3.1.
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NR č. 1782/2003 bylo novelizováno Nařízením Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy 

přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy 

podpor pro zemědělce. Opatření zaváděná uvedeným nařízením zahrnují postupné podstatné 

snížení institucionální podpory ceny cukru Společenství.

  3.5. Ostatní normy sekundárního práva týkající se ekologického 

zemědělství

Nařízení Rady č. 814/2000 (ES) tvoří základ pravidel informovanosti a komunikace ve vztahu 

ke Společné zemědělské politice. Tato pravidla mají dvě podoby: nepřímá podpora na úrovni 

zemědělců, organizací pro rozvoj venkova, svazů spotřebitelů a ochránců přírody, veřejných 

úřadů členských států, médií, univerzit; přímé výdaje na činnosti prováděné z podnětu 

Komise. Informační aktivity Komise na podporu ekologického zemědělství jsou určeny 

především zemědělcům, zúčastněným organizacím a široké veřejnosti, jejich cílem je rozvíjet 

porozumění o přínosech ekologického zemědělství.

Nařízení Komise (ES) č.1452/2003, zachovávající výjimku uvedenou v článku 6 Nařízení 

Rady (EHS) č.2092/1991 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího 

materiálu a stanovující procedurální pravidla a kritéria vztahující se k této výjimce.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem 

ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat 

a dobrých životních podmínkách zvířat.

3.6. Financování ekologického zemědělství v EU

Ekologická produkce dle NR č. 834/2007, Hlavy II, čl. 3 zavádí udržitelný systém řízení 

zemědělství, který respektuje přírodní systémy a cykly a zachovává a zlepšuje zdraví půdy, 

vody, rostlin a živočichů a rovnováhu mezi nimi; přispívá k vysoké úrovni biologické 

rozmanitosti; odpovědným způsobem využívá energii a přírodní zdroje, jako je voda, půda, 

organická hmota a vzduch; dodržuje přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat a 

zejména uspokojuje jejich druhově specifické etologické potřeby. Dále se zaměřuje na 

získávání produktů vysoké jakosti a na získávání celé řady potravin a jiných zemědělských 
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produktů, které odpovídají spotřebitelské poptávce po zboží vyprodukovaném za použití 

postupů, jež nepoškozují životní prostředí, zdraví lidí, zdraví rostlin nebo zdraví a dobré 

životní podmínky zvířat.

NR č. 834/2007, Hlavy II, čl. 4 stanoví zásady ekologické produkce, kterými jsou vhodné 

plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících 

vlastní přírodní zdroje způsoby, které využívají živé organismy a mechanické způsoby 

produkce, provozují pěstování plodin a živočišnou produkci vázané na půdu nebo

akvakulturu, které jsou v souladu se zásadou udržitelného využívání rybolovných zdrojů,

vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO či získaných za použití GMO s 

výjimkou veterinárních léčivých přípravků, jsou založeny na posouzení rizik, a případně na 

použití bezpečnostních a preventivních opatření a omezení využívání vnějších vstupů.

NR č. 834/2007, Hlava III, Kapitola I, čl. 9 stanoví zákaz používání GMO. GMO a produkty 

získané z GMO či získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, 

přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní rozmnožovací 

materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Ekologické zemědělství neužívá 

GMO ani jejich deriváty. GMO jsou však stále častěji pěstovány konvenčními farmáři, zvláště 

v USA, Kanadě a Argentině a stále více produktů GMO je užíváno při výrobě potravin a 

krmiv. Existuje rostoucí riziko neúmyslné GMO kontaminace přenosem pylu (pollen drift), 

konvenčními zpracovatelskými přípravky nebo prostřednictvím smíchání během toku zboží.

  3.7. Evropský akční plán

Evropský akční plán pro ekologické potraviny a zemědělství byl přijat dne 10. června 2004 

v Bruselu a vytyčuje jednadvacet iniciativ k dosažení cílů rozvoje trhu s ekologickými 

potravinami a zlepšuje normy zvýšením účinnosti, transparentnosti a důvěry spotřebitelů. 

Cílem tohoto plánu je mimo jiné zlepšit povědomí o ekologickém zemědělství, podnítit 

veřejnou podporu prostřednictvím rozvoje venkova, zlepšit normy produkce a posílit výzkum. 

Komise jím hodnotí stávající situaci a stanovuje základy pro vytvoření politiky rozvoje pro 

následující roky, čímž chce poskytnout celkovou strategickou vizi pro přínos organického 

zemědělství do CAP. Plán reaguje na prudký nárůst počtu ekologicky hospodařících farmářů 

a vysokou poptávku spotřebitelů v posledních několika letech. Základem akčního plánu byly 

rozsáhlé konzultace s členskými státy a zainteresovanými osobami včetně internetové 

konzultace, která proběhla v roce 2003, veřejného slyšení v lednu 2004 a setkání s členskými 
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státy a skupinami zainteresovaných osob. Akční plán se skládá ze dvou dokumentů: 

Oficiálního sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu119 vytyčující 21 iniciativ a 

Pracovní dokument útvarů Komise120 obsahující podkladovou analýzu a komplexní popis 

návrhů. 

3.8. Shrnutí 3. kapitoly

Environmentální ochrana, trvale udržitelný rozvoj a v souvislosti s tím i trvale udržitelné 

zemědělství patří k prioritám evropské integrace. Jedním z důležitých témat, kterým se orgány 

Evropského společenství zabývají, je ekologické zemědělství. Hlavní motivací pro úpravu 

ekologického zemědělství na unijní úrovni je ochrana společného evropského trhu. S tím se 

pojí i další aspekty, zejména ochrana spotřebitele na základě certifikace a označování 

produktů, stanovení stejných podmínek pro soutěžitele, konkretizace pravidel pro vývoz a 

dovoz bioproduktů na a z území EU apod. Právní úprava ekologického zemědělství je též 

součástí Společné zemědělské politiky, která hraje důležitou roli při řešení nových problémů, 

jako jsou změna klimatu, vodní hospodářství, bioenergetika a biologická rozmanitost a která 

také zásadním způsobem utváří současnou podobu zemědělství v České republice. Většinu 

území EU pokrývají zemědělsky a lesnicky využívané plochy, které jsou životně důležité pro 

naše zdraví i hospodářství a Společná zemědělská politika má zajišťovat, aby se zájmy 

zemědělství a ochrana životního prostředí navzájem nevylučovaly a pomáhat s rozvojem 

hospodářské a sociální sítě venkova. V současné době je založena na třech základních 

principech - jednotném zemědělském trhu, zvýhodnění produkce ze zemí EU a finanční 

solidaritě. Disponuje velkým potenciálem zajišťovat, kromě primární produkce potravin, řadu 

veřejných služeb, což je však doposud velmi málo využíváno. Pozitivní skutečností je, že 

plocha půdy obhospodařované podle pravidel ekologického zemědělství ale každoročně na 

území EU vzrůstá. Evropská unie výraznou měrou ekofarmáře podporuje, dotace pro ně jsou 

vyšší než podpory jejich konvenčně hospodařícím kolegům, což je zdůvodněno většími 

náklady, pracností výroby a nižšími výnosy oproti zemědělství konvenčnímu.

                                                
119 Viz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0415:FIN:CS:PDF.
120 Viz. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/action-plan/working_doc_en.pdf.
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4. Právní úprava ekologického zemědělství v České republice

  4.1. Historický vývoj

V Československu byly první důležitější zmínky o ekologickém zemědělství publikovány 

teprve na sklonku socialistické éry, to je v letech 1985 - 1987. Šlo pouze o jednoduché 

zprávy, které přetiskovaly odborné časopisy. Mezi odbornou veřejností však neměly často 

žádnou odezvu, případně měly odezvu negativní. Na druhé straně zde byli spotřebitelé, kteří 

se začali více zajímat o svůj zdravotní stav. K obyvatelstvu začaly pronikat informace o 

problematice zdravotního stavu populace ve srovnání se zeměmi západní Evropy, nezávislými 

odborníky byla kritizována vysoká spotřeba masa a mezi lidmi začal vzrůstat zájem o zdravou 

výživu. Koncem 80. let začaly vycházet různé publikace, které propagovaly zdravou výživu 

jako hlavní možnou prevenci před civilizačními chorobami. Vznikaly skupiny orientované 

vegetariánsky či jinými směry alternativní výživy, které byly východiskem z tehdejších 

výživářských norem a doporučení. Tyto organizované i neorganizované skupiny zabývající se 

zdravou výživou začaly doporučovat svým členům a dalším zájemcům „nechemizované 

potraviny“. Zdravá strava, jak se tehdy říkalo „z nechemizovaných surovin“, byla v té době 

hlavním impulsem, aby se začalo i u nás hovořit o ekologickém pěstování rostlin a 

ekologickém chovu zvířat. Tento impuls však nevzešel od zemědělců, ale od spotřebitelů 

z měst. Praktické základy celého systému kontrolovaného ekologického zemědělství v ČR 

položili, také ještě před revolucí v roce 1989, samotní zemědělsky vzdělaní odborníci. 

Reagovali na negativa socialistické zemědělské velkovýroby. 

Ekologické zemědělství v České republice prochází v současné době dynamickým rozvojem, 

především díky státní podpoře došlo v posledních letech k výraznému nárůstu výměry 

certifikované ekologické půdy. K 31. prosinci 2010 jich hospodařilo již 3 517 a to na výměře 

téměř 450 tisíc hektarů, což představuje podíl 10,55% z celkové výměry zemědělské půdy121. 

Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, zvyšuje se výměra vinic a sadů v ekologickém 

zemědělství, do režimu ekologického zemědělství se dostaly první chmelnice. I přes stále 

rostoucí rozměr ekologického zemědělství je zřejmé, že existují značné rezervy pro jeho další 

rozšíření.

                                                
121 Viz. příloha č. VI. a VII.
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Ekologické zemědělství je stabilní součástí agrární politiky Ministerstva zemědělství ČR od 

roku 1998, kdy došlo k obnovení státní podpory ekologickým zemědělcům. Státní podpora je 

ekologickým zemědělcům každoročně poskytována prostřednictvím nařízení vlády na 

podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které je zpracováno a aktualizováno v souladu 

s Nařízením Rady č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského 

orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF). Finanční podpora je ekologickým 

zemědělcům v ČR poskytována po celou dobu jejich hospodaření, není omezena pouze 

například na období přechodu farmy na ekologické zemědělství, tzv. období konverze a je 

diferencována v sazbách na jeden hektar podle zemědělských kultur. Pro stabilizaci systému 

ekologického zemědělství bylo zcela zásadní přijetí zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství, který vytvořil tolik potřebný právní rámec celého systému. Stanoví pravidla 

ekologického zemědělství a výroby biopotravin, dále zpracování, dovozní požadavky na 

výrobky z jiných zemí a označování výrobků pocházejících z ekologického zemědělství, 

stejně jako všeobecné požadavky na kontrolní postupy pro tento typ produkce. Velký význam 

pro rozvoj ekologického zemědělství, jak z tuzemského tak z mezinárodního hlediska, má i ta 

skutečnost, že Česká republika byla v únoru roku 2002 na základě rozhodnutí Rady 

č.548/2000, ze dne 14. března 2000 zařazena na listinu třetích zemí EU v souladu s čl. 11 a) 

nařízení Rady č. 2092/91/EEC pro oblast rostlinné produkce a zpracování rostlinných 

produktů. V roce 2001 byla ČR zařazena na listinu třetích zemí EU také pro oblast živočišné 

produkce v souladu s nařízením Rady 804/99/EEC, a to nařízením Komise 2589/2001, ze dne 

27. prosince 2001. Tato rozhodnutí jsou významná především z toho důvodu, že umožňují 

volný přístup českých bioproduktů a biopotravin živočišného původu na trh zemí EU. Česká 

kontrolní organizace ekologického zemědělství KEZ o.p.s. byla ze strany EU uznána jako 

kontrolní a certifikační orgán pro bioprodukty a biopotraviny rostlinného a živočišného 

původu, vypěstované a zpracované na území ČR. Ministerstvo zemědělství ČR klade velký 

důraz na vybudování kvalitního kontrolního a certifikačního systému a považuje jeho zajištění 

za jeden z hlavních pilířů pro důvěryhodnost celého systému ekologického zemědělství.

Ekologické zemědělství je dále podpořeno Nařízením vlády č.505/2000 Sb., ve znění nařízení 

vlády č.500/2001 Sb., kterým se stanoví programy k podpoře mimoprodukčních funkcí 

zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci 

k podpoře méně příznivých oblastí. I v ČR se vyplácení příspěvků projevuje rychlým 

nárůstem počtu podniků a ekologicky obhospodařovaných ploch. Ve struktuře ekofarem stále 
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převládají podniky s trvalými travními porosty (louky a pastviny) a s chovem masných 

plemen skotu v podhorských a horských oblastech. 

  4.2. Současná právní úprava ekologického zemědělství v České republice

    4.2.1. Zákon o ekologickém zemědělství

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

Tento zákon stanoví podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro 

výrobu biopotravin, upravuje systém osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich 

označování. Stanovuje systém pro výkon kontroly a dozoru nad dodržováním tohoto zákona. 

Jedná se tedy o zákonnou vnitrostátní normu, která upravuje efektivní prosazování pravidel

chování ekologických zemědělců, stanovených evropskou normou. Zákon provádí vyhláška 

Ministerstva zemědělství č.53/2001 Sb. Po vstupu do EU se stávají závaznou normou 

Nařízení Rady EU č.2092/91 a č.1804/1999, kterými je ekologické zemědělství upraveno ve 

všech členských zemích. Od roku 2005 nastaly v právní úpravě ekologického zemědělství 

v České republice změny, které se dotkly i kontrolního a certifikačního systému. S účinností 

od 30. prosince 2005 začal platit zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství. Novela vypustila z původního zákona č. 242/2000 Sb. 

všechna ustanovení, která byla duplicitní evropskému Nařízení Rady č. 2092/91 a došlo tak ze 

zjednodušení naší legislativy ekologického zemědělství. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. 

vyšlo ve Sbírce zákonů jako zákon č. 30/2005 Sb. dne 2. 2. 2006. S účinností od 1. 2. 2006

začala také platit nová prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky 

č.16/2006, která nahradila všechny dosud platné prováděcí vyhláška k zákonu o ekologickém 

zemědělství.

Předmětem úpravy zákona o ekologickém zemědělství jsou „v návaznosti na přímo použitelný 

předpis Evropského společenství podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu 

se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů a 

dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.“122 Následuje 

vymezení základních pojmů a upřesnění některých pojmů tak, aby zapadly do systému 

českého právního řádu. Ust. § 4 stanovuje výčet zásad, kterými se řídí česká ekologická 

produkce dle vnitrostátního předpisu. Jedná se hlavně o zákaz souběhu ekologické a 

                                                
122 Ust. §1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 
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konvenční produkce u jednoho subjektu, zejména s ohledem na nebezpečí záměny produktů. 

Dle tohoto ustanovení není možné například chovat ekologický vedle konvenčního skotu, či 

pěstovat stejné či podobné a zaměnitelné plodiny v obou režimech. Ekologická produkce 

jednoho producenta musí být zcela zřetelně odlišitelná od konvenční produkce stejného 

producenta. Dále je stanoven okruh druhů zvířat, které mohou být chovány ekologicky, 

produkce z ostatních zvířat nemůže obdržet osvědčení. Hlava II. již stanovuje konkrétní práva 

a povinnosti subjektům účastnícím se vztahů v ekologickém zemědělství. V návaznosti na 

evropskou normu stanovuje přechodné období, po které jsou zájemci o ekologickou produkci 

podrobeni kontrolám jakosti a na konci kterého mohou zažádat o osvědčení. Další 

podrobnosti stanoví prováděcí předpis. Právní norma dále upravuje náležitosti žádosti o 

zapsání do registru, okruh subjektů, které mohou žádost podat a lhůty pro jejich vyřízení. 

Dále stanovuje tato hlava určité specifické povinnosti při ochraně produkce před vnějšími 

vlivy (opylování GMO, splachy syntetických látek z vedlejších pozemků atd.), zejména 

aktivním přístupem, jako je zakládání remízků, větrolamů či živých plotů. Specifické 

povinnosti se týkají také přístupu k chovu zvířat. Hlava IV. se týká označování a osvědčování

bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů. Jedná se o právní úpravu, která specifikuje 

ochranu trhu a spotřebitele na vnitrostátní úrovni. Tato úprava stanovuje zejména lhůty a 

procesní pravidla při řízení o udělení osvědčení, a dále také obsahuje specifickou vnitrostátní 

úpravu použití českého „BIO“ loga pro české ekologické produkty. Zvláštní pozornost je 

věnována i uznávání osvědčení produktů pocházejících z jiných členských zemí. Jedním z 

nejdůležitějších částí zákona je Hlava V, která pojednává o kontrolním systému.

    4.2.2. Prováděcí předpisy k zákonu o ekologickém zemědělství

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

ekologickém zemědělství

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství se týká zejména specifikace a omezení 

živočišné produkce. Jedná se o aktuální prováděcí předpis k zákonu o ekologickém 

zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích. Taxativně vymezuje 

druhy zvířat, které je možné chovat pro certifikovanou bioprodukci. Jedná se o skot, koně, 

prasat, ovce, kozy, králíky drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné. V tomto 

vymezení je patrný záměr začlenit bioprodukci do regionálního ekosystému co nejpřirozeněji, 
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čímž je vyloučeno chování pro středoevropský ekosystém netypických zvířat, jako lamy či 

pštrosi, která jinak chována být mohou. Dále vyhláška specifikuje chov králíků a hlavně ryb, 

které nejsou v předchozích normách upraveny. Reaguje na nový trend ekologické produkce, 

kterým je produkce ekologické akvakultury. V poslední části upravuje vyhláška ještě podobu 

grafického znaku loga „BIO“ a dále ruší některé předchozí podzákonné předpisy, týkající se 

vesměs ekologického zemědělství. Příloha vyhlášky obsahuje zejména registrační vzory a 

další formuláře, s ekologickým zemědělstvím spojené a dále grafickou podobu loga „BIO“.

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření je

podzákonnou normu z produkce Vlády ČR, která je aktuálně ve znění Nařízení vlády č. 

114/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření. Tato norma upravuje podmínky čerpání dotací pro 

ekologické zemědělce a další osoby čerpající dotace na agroenvironmentální opatření.123

Základním předpokladem získání dotace je registrace ve Státním zemědělském intervenčním 

fondu. Dále existuje několik podskupin (tzv. „titulů“), které dělí žadatele dle charakteru 

agroenvironmentálního opatření. Jedním z titulů je i Titul ekologické zemědělství124, který 

stanovuje podmínky čerpání dotací pro ekologické producenty. Ty jsou čerpány na základě 

více kritérií, nejdůležitějším je však výměra pozemku v režimu ekologického hospodaření. 

Dalšími kritérii je například zařazení pozemku do ornice či pastviny, poměr travních ploch a 

užití specifických technologií pro ekologické zemědělství (podsev, používání meziplodin a 

další). Státní zemědělský intervenční fond čerpá finanční prostředky mimo jiné z finančních 

programů pro rozvoj venkova, jak je stanoveno v Akčním plánu ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství do roku 2010, stejně jako v novém Akčním plánu pro roky 2011 až 2015.125

Norma také vedle úpravy sazby dotace obsahuje sankční ustanovení, které nastanou při 

porušení normy a mohou vyústit ve vrácení dotace žadatelem či v krajním případě ve 

vyloučení z registru agroenvironmentálních opatření.

    4.2.3. Ostatní zákony s vlivem na ekologické zemědělství 

Bylo by mylné se domnívat, že ekologické zemědělství podléhá jen právní úpravě obsažené v 

nařízení o ekologické produkci (včetně nařízení prováděcích) a v zákoně o ekologickém 

zemědělství (včetně prováděcí vyhlášky). Ekozemědělci musí reflektovat i regulaci 
                                                
123 Ust. § 2 Nařízení vlády č. 114/2008 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření.
124 Ust. § 7 tamtéž.
125 Viz. http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan/.
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vycházející z jiných právních předpisů, jež upravují oblasti, které by mohly být zemědělstvím 

nějak dotčeny. Je ale také pravdou, že přísná pravidla stanovená ve výše zmíněných právních 

předpisech výslovně pro ekologické zemědělství jdou nad rámec pravidel stanovených jinými 

právními předpisy, tudíž zemědělci, kteří splňují podmínky pro ekologickou produkci, mají v 

mnoha směrech jednodušší cestu. Nás budou pochopitelně v této souvislosti zajímat právní 

předpisy zaměřené na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

Zákon o ochraně životního prostředí

Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, je každý „povinen předcházet znečišťování 

nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na 

životní prostředí”126 a každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, „je povinen takové 

činnosti provádět jen po zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a zatížení území”.127

Životním prostředí je ve smyslu tohoto zákona „vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje”.128 Půjde tedy zejména o 

ovzduší, vodu, půdu, horniny, organismy, ekosystémy a energie. Dále tento zákon ukládá 

každému, kdo využívá přírodní zdroje, zajišťovat na vlastní náklady sledování působení své 

činnosti a znát jeho možné důsledky. Přírodní zdroje definuje zákon o ochraně životního 

prostředí jako „části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k 

uspokojování svých potřeb”.129 Důležitá je také obecná zakročovací povinnost, kterou zákon o 

ochraně životního prostředí ukládá každému, „kdo zjistí, že hrozí nebo již došlo k poškození 

životního prostředí“.130

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Zemědělství můžeme jednoduše charakterizovat jako hospodaření s půdou a na půdě. V této 

souvislosti je tedy nezbytné zohlednit právní úpravu obsaženou v zákoně č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Podle ust. § 1 tohoto zákona je ZPF 

„základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem 

umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí a že 

                                                
126 Ust. § 17 odst. 1) zákona č. 17/1999 Sb., o ochraně životního prostředí.
127 Ust. § 17 odst. 2) tamtéž.
128 Ust. § 2 tamtéž.
129 Ust. § 7 tamtéž.
130 Ust. § 19 zákona č. 17/1999 Sb., o ochraně životního prostředí.
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ochranou ZPF je zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí“.131 ZPF je dle 

ustanovení zákona o ZPF tvořen zemědělskou půdou, kam patří pozemky zemědělsky 

obhospodařované, tj. orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny, i 

půda, která má být zemědělsky obhospodařovaná, ale dočasně obdělávaná není. Do ZPF patří 

dále rybníky s chovem ryb a vodní drůbeže a nezemědělská půda potřební k zajišťování 

zemědělské výroby. Pro ekozemědělce pak vyplývají z tohoto zákona zejména povinnosti, což 

odpovídá jeho účelu, kterým je ochrana ZPF. Při své činnosti by měly zohlednit jednak 

náležitosti případné změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy132 nebo odnětí půdy133 ze 

ZPF, tak především zásady hospodaření na ZPF, u nichž se však ani nepředpokládá, že by 

mohly být při dodržování myšlenky ekologického zemědělství nějakým způsobem porušeny. 

Zákon o vodách

Další složkou životního prostředí, pro kterou představuje zemědělská výroba, resp. postupy v 

ní uplatňované, značné riziko, je voda. Právní úprava týkající se nakládání s vodami bude pro 

zemědělce a ekozemědělce dle mého názoru významná, neboť na zemědělství připadají až 2/3 

celkového využití vody člověkem.134 „Chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod“135 je účelem zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(dále jen vodní zákon). Ten ukládá každému, kdo nakládá s vodami, dbát o jejich ochranu a 

zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání136. Důležitý je také §6, který zakazuje 

ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí a porušovat 

práva a právem chráněné zájmy jiných. Vlastníkům pozemků, kterými mohou být i 

ekozemědělci, ukládá zákon o vodách povinnost zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo 

ke zhoršování vodních poměrů.137 „Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby 

nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o 

zlepšování retenční schopnosti krajiny.”138 V rámci ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů 

pak vodní zákon zakazuje v chráněných krajinných oblastech přirozené akumulace vod 

odvodňovat v rozsahu stanoveném nařízením vlády zemědělské pozemky.139 V ochranných 

                                                
131 Ust. § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdním fondu.
132 Ust. § 2 tamtéž.
133 Ust. § 9 tamtéž.
134 Šarapatka, B., Urban, J. a kolektiv: Ekologické zemědělství v praxi, PRO-BIO Šumperk 2006, str. 18.
135 Ust. § 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.
136 Ust. § 5 tamtéž.
137 Ust. § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.
138 Ust. § 27, věta druhá tamtéž.
139 Ust. § 28 tamtéž.
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pásmech vodních zdrojů zase může vodoprávní úřad v rozhodnutí o jejich zřízení nebo změně 

stanovit činnosti, jež nelze v tomto pásmu provádět, protože poškozují nebo ohrožují 

vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Je více než pravděpodobné, že 

by mezi tyto činnosti byly zařazeny i některé postupy konvenčního zemědělství.140 Omezení 

ve vztahu k tradiční zemědělské výrobě lze očekávat i v citlivých a zranitelných oblastech.141

V souvislosti s živočišnou výrobou pak v zemědělství vznikají odpadní vody, jež má subjekt, 

který je vypouští, povinnost zneškodňovat – a to v souladu s podmínkami stanovenými v 

povolení k jejich vypouštění.142 „Využívat vodu takovým způsobem, aby zásoby kvalitní vody 

mohly být obnovovány a zároveň, aby byly uspokojovány potřeby”143 patří mezi požadavky, 

které klademe na udržitelné zemědělství, jehož kritéria se snaží ekologické zemědělství 

bezezbytku naplňovat. 

Zákon o ochraně ovzduší

Zemědělství je v souvislosti s ochranou ovzduší jednak odvětvím, které má na ovzduší 

negativní vliv (emise skleníkových plynů ze zemědělské prvovýroby, hlavní producent 

toxického plynu amoniaku atd.), tak odvětvím, které může naopak výrazně přispět k řešení 

mnoha problémů s ochranou ovzduší souvisejícími, např. klimatické změny nebo závislost na 

ropě. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší upravuje „práva a povinnosti osob při ochraně 

vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností [...]” 144, „podmínky pro 

další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem 

na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek”145 a „nástroje ke 

snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země”146. I na zemědělce se tedy 

budou vztahovat ustanovení tohoto zákona o tom, že „každý je povinen omezovat a 

předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek”147

a dále budou mít povinnosti jakožto provozovatelé stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

V souvislosti se vztahem zemědělství k životnímu prostředí bych ráda zmínila ještě tři právní 

předpisy, z nichž mohou pro zemědělskou výrobu plynout určitá omezení, která jsou 

                                                
140 Ust. § 30 odst. 8 tamtéž.
141 Ust. § 33 odst. 2 tamtéž.
142 Ust. § 38 odst. 1, 3 tamtéž.
143 Šarapatka B., Urban J. a kolektiv.: Ekologické zemědělství v praxi, PRO-BIO, Šumperk 2006, str. 19.
144 Ust. § 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
145 Ust. § 1 písm. b zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
146 Ust. § 1 písm. c) tamtéž.
147 Ust. § 3 odst. 1 tamtéž.
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zdůvodňována právě požadavkem ochrany životního prostředí.

Prvním zákonem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem tohoto zákona 

je, i za účasti vlastníků a správců pozemků, „přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v 

krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému 

hospodaření s přírodními zdroji [...], přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a 

kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry”.148 Pro zemědělce, jakožto vlastníky a 

uživatele pozemků, bude podle mého názoru významná povinnost chránit systém ekologické 

stability149 a významné krajinné prvky, které mohou být poškozeny nebo zničeny např. 

zásahem v podobě pozemkových úprav, změny kultur pozemků nebo úpravy vodních nádrží, 

o nichž bychom mohli uvažovat právě ve spojitosti se zemědělskou výrobou. Při provádění 

zemědělských prací jsou fyzické a právnické osoby povinny „postupovat tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky”.150 Se 

zvláštními omezeními musí počítat zemědělci hospodařící v některém ze zvláště chráněných 

územích. Na celém území národních parků, na území první a druhé zóny chráněné krajinné 

oblasti a na území národních přírodních rezervací a přírodních rezervací je zakázáno 

„hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a 

činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch”151 a „zavádět intenzivní chovy 

zvěře”.152 Na území první zóny národního parku je navíc zakázáno měnit současnou skladbu a 

plochu kultur153 a hnojit, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady154, což platí i 

pro první zóny CHKO.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrované prevenci

Druhý zákon, o kterém bych se chtěla v souvislosti se zemědělstvím a životním prostředí 

zmínit, je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů. Předmětem tohoto posuzování jsou ze zákona i některé záměry mající 

                                                
148 Ust. §1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
149 Ust. § 4 odst. 1 tamtéž.
150 Ust. § 5 odst. 3 tamtéž.
151 Ust. § 16 odst. 1 a) a § 26 odst. 3 a) a § 29 a) a § 34 a) tamtéž.
152 Ust. § 16 odst. 1 i) a § 26 odst. 3 b) a § 29 g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
153 Ust. § 16 odst. 2 c) tamtéž.
154 Ust. § 16 odst. 2 d) tamtéž.
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vztah k zemědělské výrobě.155 Půjde např. o chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 

180 nebo s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek, využívání neobdělávaných pozemků k 

intenzivnímu zemědělskému využívaní nebo naopak uvedení zemědělské půdy do klidu na 

ploše od 10 hektarů.

Jako poslední z trojice zákonů bych uvedla zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(dále jen zákon o integrované prevenci). Účelem tohoto zákona je „dosáhnout vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování 

znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu”156. Zákon o 

integrované prevenci upravuje povinnosti provozovatelů zařízení a postup při vydávání 

integrovaného povolení. Nás bude v souvislosti se zemědělskou výrobou zajímat, že mezi 

kategorie průmyslových činností podléhajících režimu integrovaného povolení, řadí zákon i 

zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než 40 000 kusů 

drůbeže, 2 000 kusů prasat na porážku nebo 750 kusů prasnic157. S ohledem na vysoká čísla 

chovaných zvířat podmiňující povinnost podrobit svou činnost integrovanému povolování a s 

ohledem na minimální vnitřní a venkovní plochu a další charakteristiky ustájení požadované 

pro hospodářská zvířata chovaná v ekologické produkci158 a dále s ohledem na maximální 

počet zvířat na hektar v ekologickém zemědělství159 je více než pravděpodobné, že 

ekozemědělců se ustanovení zákona o integrované prevenci týkat nebudou.

Zákon o hnojivech

Další otázkou, která nás v souvislosti se zemědělstvím napadne, bude pravděpodobně 

problematika hnojiv. Pojem hnojivo je v právních předpisech vymezen zákonem č. 156/1998 

Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (dále jen zákon o hnojivech), 

jehož předmětem úpravy je „stanovit podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání 

                                                
155 Viz. příloha č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů.
156 Ust. §1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
157 Bod 6.6. přílohy č. 1 tamtéž.
158 Nařízení Komise (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 (příloha III).
159 Nařízení Komise (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 (příloha IV).
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hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů“160. Hnojivo 

pak definuje jako „látku způsobilou poskytnout účinné množství živin pro výživu kulturních 

rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění 

výnosu či kvality produkce“ 161. Povinnosti z tohoto zákona vyplývají zejména pro výrobce, 

dovozce nebo dodavatele hnojiv a pomocných látek, kterým ukládá před jeho prvním 

uvedením do oběhu ohlašovací povinnost162 (jde-li o typ hnojiva uvedený ve vyhlášce), jejímž 

adresátem je ÚKZÚZ a teprve na základě jeho písemného souhlasu mohou hnojivo uvést v 

České republice do oběhu. Ustanovení o skladování a používání hnojiv a pomocných látek již 

dopadají přímo na zemědělce (slovy zákona na „podnikatele v zemědělství“). Zákon o 

hnojivech jim ukládá používat hnojiva způsobem stanoveným tímto zákonem, zákonem o 

odpadech (který bude dopadat na již nepoužitelná hnojiva) a zákonem o ochraně ZPF a 

stanoví, že hnojivy nesmí být do půdy vnášeny rizikové prvky a látky.163 Rovněž vymezuje 

případy, kdy hnojiva nemohou být na zemědělské půdě využívána.164 Důležitá je dále 

povinnost zemědělců vést řádně evidenci o použitých hnojivech a pomocných látkách.

Zákon o rostlinolékařské péči

S rostlinnou produkcí v zemědělství je spojena také otázka ochrany rostlin a rostlinných 

druhů proti škodlivým organismům a poruchám. Tato problematika je předmětem úpravy 

zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(dále jen zákon o rostlinolékařské péči). Ten dále upravuje práva a povinnosti FO a PO 

týkající se registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků dalších prostředků na 

ochranu rostlin a omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a 

dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, za nějž považuje ve smyslu 

svého § 2 vodu, vzduch, půdu, volně žijící druhy živočichů, planě rostoucí druhy rostlin a 

vzájemné vztahy mezi nimi, jakož i jejich vztahy s ostatními živými organismy.165 Nejen pro 

zemědělce, ale i pro ostatní FO a PO, ukládá tento zákon povinnost omezovat výskyt a šíření 

škodlivých organismů včetně plevelů, aby nedošlo k poškození životního prostředí anebo k 

ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, a ošetřování rostlin používat pouze povolené (podle tohoto 

zákona příp. podle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

                                                
160 Ust. § 1, odst. 1 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
161 Ust. § 2 tamtéž.
162 Ust. § 3 písm. a) tamtéž.
163 Ust. § 8, odst. 3  tamtéž.
164 Ust. § 9, odst. 2 tamtéž.
165 Ust. § 1a 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
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účinných látek na trh) přípravky a prostředky.166 Každý takový přípravek i další prostředek, 

má-li být uveden na trh a používán, musí být registrován rostlinolékařskou správou.167

Zemědělců se bude týkat ustanovení o skladování přípravků, v rámci kterého jsou povinni 

zajistit např. uskladnění přípravků podle jejich druhů, splnění technických požadavků atd. 168

Významné je také ustanovení, podle kterého osoba, hodlá-li při své podnikatelské činnosti 

použít ve venkovním prostředí přípravek označený jako vysoce toxický musí písemně požádat 

rostlinolékařskou správu o souhlas s jeho použitím a při nakládání s takovýmto přípravkem se 

řídit ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.169 Zvláštní omezení

jsou pak stanovena pro použití přípravků označených jako nebezpečné nebo zvláště 

nebezpečné pro včely, zvěř a vodní organismy.170

Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

Až dosud jsme se zabývali právními předpisy, které dopadají převážně na rostlinnou výrobu. 

Nedílnou součástí zemědělství je však i živočišná výroba. Právní úprava, kterou se musí 

zemědělci v tomto směru řídit, směřuje zejména k ochraně chovaných hospodářských zvířat. 

Právním předpisem, o kterém bych se chtěla zmínit na prvním místě, je zákon č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jeho účelem je „chránit zvířata, jež jsou živými tvory 

schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich 

usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem“171. Týrání zvířat i 

všechny formy jeho propagace jsou tímto zákonem zakázány.172 Zákon pak konkrétně uvádí, 

co všechno lze pro účely zákona zahrnout pod pojem zvíře. Není nijak překvapující, že jeho 

předmětem ochrany jsou i hospodářská zvířata, která vymezuje jako „zvířata chovaná pro 

produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské 

nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, 

drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně 

zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických 

kombinací“ 173. V § 3 se zákonodárce věnoval i vysvětlení dalších pojmů, které se dotýkají 

problematiky ochrany zvířat proti týrání, např. utrpení zvířete, nepřiměřená bolest, usmrcení, 

utýrání aj. Mezi zacházení naplňující znaky týrání, ke kterému by mohlo dle mého názoru v

                                                
166 Ust. § 3 tamtéž.
167 Ust. § 31 odst. 1 tamtéž.
168 Ust. § 32 tamtéž.
169 Ust. § 50 tamtéž.
170 Ust. § 51 tamtéž.
171 Ust. § 1 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
172 Ust. § 2 tamtéž.
173 Ust. § 3 písm. e) tamtéž.
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souvislosti s živočišnou produkcí v zemědělství dojít, bych z výčtu obsaženého v ust. § 4 

zdůraznila zejména omezování výživy zvířete včetně napájení, podávání potravy zvířeti, jež 

obsahuje příměsi, které ho poškozují, omezování (bez nutnosti) svobody pohybu zvířete, 

podávání dopingových látek zvířeti, provádění chirurgických zákroků za účelem změny 

vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, chování zvířat v nevhodných podmínkách či v 

nevhodných prostorech, překrmování nebo krmení zvířat násilným způsobem, označování 

zvířat vymrazováním či výžehem. Zákon rovněž vymezuje důvody, za kterých je dovoleno 

zvíře usmrtit, protože zároveň zakazuje usmrtit zvíře bez důvodu, a současně stanovuje i 

postupy při usmrcování zvířat.174 U hospodářských zvířat bude důvodem k usmrcení na 

prvním místě využití jejich produktů, ale v úvahu by mohly přicházet např. i nevyléčitelná 

nemoc či těžké poranění, vrozená vada nebo nařízené mimořádné veterinární nebo hygienické 

opatření při ochraně před nákazami. Cílem zákona je dále chránit zvířata před jakoukoli jinou 

než nezbytnou bolestí nebo utrpením v průběhu celého jejich života, při všech situacích, které 

je mohou potkat (od přepravy, po ustájení až po porážku).175 Podrobněji se zákon na ochranu 

zvířat proti týrání věnuje ochraně hospodářských zvířat ve svém § 9 a násl. V této části se 

zaměřuje jak na podmínky chovaných hospodářských zvířat, tak zdůrazňuje některé 

povinnosti chovatele, které mají zajistit, že se zvířaty bude zacházeno v souladu s cíli s tohoto 

zákona. Zákon na ochranu zvířat proti týrání zaručuje podle mého názoru vysoký standard 

zacházení se zvířaty. Dokonce tak vysoký, že bude v mnoha směrech vyhovovat i 

požadavkům stanoveným pro chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství.

Zákon o veterinární péči

Druhým právním předpisem, o kterém bych se chtěla v souvislosti se živočišnou výrobou a 

zemědělstvím zmínit, je zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon). Vláda dne 16. února 2011 schválila jeho 

novelu, která má zvýšit bezpečnost (např. povinnost maloobchodů vždy označovat balené 

maso) a omezit byrokracii, zejména zrušením některých povinností (např. zrušení povinnosti 

chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území 

kraje). Předmětem úpravy tohoto zákona je „stanovit požadavky veterinární péče na chov a 

zdraví zvířat a na živočišné produkty [...]“ 176. Veterinární péče podle § 2 tohoto zákona 

zahrnuje nejen péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, kam spadá zejména předcházení vzniku a 

šíření nákaz, ale i ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s 

                                                
174 Ust. § 5 odst. 2 tamtéž.
175 Ust. § 5a tamtéž.
176 Ust. § 1zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
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chovem zvířat, jakož i ochranu zvířat a jejich produkce před riziky ze znečištěného životního 

prostředí. Hospodářskými zvířaty „zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným 

hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, 

běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a 

včely“177. Po vymezení základních pojmů se veterinární zákon zaměřuje na chovatele, kterým 

je „každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať už za 

úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“,178 a vymezuje jeho povinnosti ve vztahu 

k chovaným zvířatům. Zmínila bych zejména povinnost „chovat zvířata způsobem, v prostředí 

a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a 

předcházet poškození jejich zdraví”179 a povinnost „sledovat zdravotní stav zdravotní stav 

zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou 

veterinární pomoc”180. 

    4.2.4. Nadstandardní úprava

PRO-BIO

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců181 je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů 

a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického 

zemědělství. Hlavním posláním svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v 

méně intenzivních oblastech ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je 

propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů svazu PRO-

BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990. Svaz PRO-BIO dbá na to, 

aby v ČR fungovala transparentní a nezávislá kontrola ekologického zemědělství182 a aby 

bylo pro přírodu i zdraví prospěšné hospodaření ekozemědělců, státem dostatečně 

kompenzováno. Svaz ve spolupráci s předními evropskými svazy ekologického zemědělství 

vyvíjí vlastní směrnice pro hospodaření i zpracování, které respektují základní evropskou 

normu Nařízení Rady NR (dotace a legislativa), ale navíc požadují celopodnikový přechod na 

ekozemědělství, a jsou přísnější než základní požadavky NR v mnoha dalších oblastech 

(Směrnice PRO-BIO). Kromě toho poskytuje svaz PRO-BIO svým členům informační servis, 

poradenství, bezúročné půjčky, pořádá vzdělávací akce, pomáhá s odbytem a zajišťuje cílenou 

                                                
177 Ust. § 3 písm. c) tamtéž.
178 Ust. § 3 odst. 1 písm. a) tamtéž.
179 Ust. § 4 odst. 1 písm. a) tamtéž.
180 Ust. § 4 odst. 1 písm. b) tamtéž.
181 Viz. http://www.pro-bio.cz/cms/.
182 Viz. http://www.abcert.cz, http://www.biokont.cz, http://www.kez.cz.



82

propagaci a reklamu. Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního 

prostředí a také s významnými zahraničními svazy183, výzkumnými ústavy184 a je členem 

mezinárodní asociace IFOAM. Svaz PRO-BIO je registrován jako občanské sdružení 

(nestátní nezisková organizace), každoročně o své činnosti vydává veřejně přístupnou výroční 

zprávu.

Směrnice PRO-BIO představují pro členy svazu dobrovolný závazek dodržování přísnějších 

pravidel hospodaření, než požaduje zákon o ekologickém zemědělství i NR. K plnění 

směrnice se členové svazu PRO-BIO hlásí dobrovolně. Dlouhodobým cílem je zavedení 

směrnice pro všechny členy svazu. Směrnice PRO-BIO s dlouhodobě vyšším standardem 

znamenají pro poučeného zákazníka tradiční záruku kvality. Zejména požadavek na nutnost 

ekologického hospodaření v celém podniku, tzv. „uzavřenost ekologického zemědělského 

podniku“, umocňuje holistický přístup k tomuto problému a zlepšuje transparentnost celého 

systému – od ekologické produkce, přes zpracování bioproduktů, kontrolu a certifikaci až po 

prodej biopotravin. Původně byly produkční směrnice nejdůležitějším dokumentem svazu 

PRO-BIO, později se však svaz zaměřil na tvorbu směrnic celostátních, které byly 

přetransformovány do zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 16/2006.

Certifikace kosmetických přípravků společností KEZ

KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro certifikační orgán 

provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených v 

systému ekologického zemědělství. Vzhledem ke zvyšující se poptávce ze strany spotřebitelů 

po kosmetických přípravcích s obsahem přírodních surovin, případně biosložek a absenci 

české certifikační organizace, která by se touto problematikou trvale zabývala, se kontrolní 

organizace KEZ o.p.s. rozhodla vypracovat CPK185 - Standardy pro certifikaci kosmetických 

přípravků (dále jen Standardy) definující podmínky pro oblast kosmetických přípravků, které 

nejsou zahrnuty v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickém zemědělství. Smyslem 

Standardů je poskytnout spotřebitelům pravdivé a ověřené informace o obsahu ekologických 

a ekologicky šetrných surovin v certifikovaných kosmetických přípravcích. Účelem 

Standardů CPK je stanovit jednoznačná a transparentní pravidla pro výrobce i dodavatele 

kosmetických přípravků, které obsahují suroviny pocházející z ekologického zemědělství 

                                                
183 Viz. http://www.bioland.de, http://www.bioaustria.at.
184 Viz. http://www.fibl.org.
185 Certifikovaná přírodní kosmetika
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nebo suroviny šetrné k životnímu prostředí. Standardy se vztahují na kosmetické přípravky 

definované Směrnicí Rady 76/768/EHS, nařízením EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o

kosmetických přípravcích, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho 

prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na 

kosmetické prostředky. Jestliže výše uvedené legislativní požadavky nebyly splněny nelze u 

takového kosmetického přípravku provést certifikaci dle Standardů. Při získávání 

používaných surovin je dbáno na šetrné využívání a uchovávání přírody v přirozených 

formách včetně ochrany zvířat, rostlinných druhů i anorganických složek. Zakázáno je 

využívání geneticky modifikovaných surovin (GMO) a surovin, u kterých se v jakékoliv fázi 

svého vývoje nebo výroby používá metod vycházejících z genové manipulace. Tento 

požadavek se vztahuje na všechny složky certifikovaného kosmetického prostředku. Je 

zakázáno používat suroviny získané z mrtvých zvířat, zvířat omráčených, nemocných nebo 

podstupujících léčbu, popřípadě farmakologickou nutriční a metabolickou suplementaci. Při 

získávání používaných surovin je dbáno na to, aby příroda byla co nejméně ničena či 

poškozena.

Řádné označení všech složek na etiketě v INCI (International Nomenclature of Cosmetic

Ingredients186) je nezbytné pro poskytnutí jasné a přesné informace spotřebiteli a je

podmínkou certifikace. Zejména se jedná o plnění požadavků uvedených v zákoně č.258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ČR č. 448/2009 Sb., o hygienických 

požadavcích na kosmetické prostředky, jakož i nařízení Rady (EHS) č.768/76 a nařízení EP a 

Rady (ES) č. 1223/2009. Pokud výrobek prokazatelně splňuje parametry stanovené ve 

Standardech neobsahuje biosurovinu/y, případně obsahuje biosurovinu/y v množství do 10%, 

může jej výrobce/první distributor/distributor – obecně nositel certifikace - označit na obale 

nebo v reklamě značkou „CPK - CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA“187 a to na 

základě vystaveného certifikátu a smluvního ujednání s KEZ o.p.s o poskytnutí práva užívání

ochranné známky. Pokud výrobek prokazatelně splňuje parametry stanovené ve Standardech a 

zároveň obsahuje bio surovinu/y, případně bio surovinu/y v minimálním množství 10%, může 

jej výrobce/ první distributor/distributor – obecně nositel certifikace - označit na obale nebo v

reklamě značkou „CPK bio“188 buď samostatně nebo v kombinaci se značkou „CPK -

CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA“ a to na základě vystaveného certifikátu a

smluvního ujednání s KEZ o.p.s o poskytnutí práva užívání ochranné známky.

                                                
186 Viz. http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm.
187 Viz. příloha č. IV.
188 Viz. tamtéž.
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    4.2.6. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán navazuje na předchozí strategický dokument „Akční plán ČR pro rozvoj 

ekologického zemědělství do roku 2010“, který byl přijat vládou ČR v březnu roku 2004. 

Tento původní Akční plán vycházel především z „Evropského Akčního plánu pro rozvoj 

ekologického zemědělství“, který se začal na úrovni EU připravovat v roce 2002 na základě 

dokumentu Evropské Komise „Možnosti vzniku evropského akčního plánu rozvoje 

ekologického zemědělství“. Podobně jako ČR přijala své národní Akční plány rozvoje EZ 

většina členských zemí EU. Hlavním měřitelným cílem původního Akčního plánu bylo 

dosažení podílu 10% EZ na celkové výměře zemědělské půdy. Akční plán se tak zpracovává 

v době, kdy desetina zemědělské půdy v České republice je již obhospodařována 

ekologickým způsobem. Proto jsou do nového Akčního plánu doplněny další kvalitativní 

ukazatele, jako je rozvoj trhu s biopotravinami, včetně podílu českých biopotravin na trhu. 

Hlavním cílem tak již není pouze nárůst ploch v EZ na 15% do konce roku 2015, ale 

zkvalitnění celého systému, včetně zkvalitnění kontrolního systému EZ. Tomu odpovídá 

zaměření hlavních priorit Akčního plánu, které jsou orientovány především na trh 

s biopotravinami, zvýšení informovanosti spotřebitelů o EZ a biopotravinách, poradenství, 

výzkum a vzdělávání, nebo na vztah ekologického zemědělství k životnímu prostředí a 

pohodě zvířat. 

Institucí odpovědnou za realizaci Akčního plánu je MZe ČR. Pro koordinaci a praktickou 

realizaci Akčního plánu bude od roku 2011 ustanovena Komise pro ekologické zemědělství, 

jejíž činnost bude koordinovaná MZe a která bude složená ze zástupců dotčených rezortů, 

nevládních organizací a ČTPEZ189. Komise pro ekologické zemědělství bude poradním 

orgánem MZe, který bude mít cca deset členů a jejíž hlavním cílem bude koordinace realizace 

Akčního plánu. Prostřednictvím Komise budou stanovovány dílčí aktivity nutné ke splnění 

stanovených cílů a konkrétních úkolů Akčního plánu. Komise tak bude fungovat jako 

kontrolní orgán plnění cílů Akčního plánu, bude každý rok posuzovat plnění Akčního plánu 

podle jednotlivých priorit a konkrétních úkolů. Na základě průběžného hodnocení plnění cílů 

budou, mohou být aktualizovány konkrétní aktivity pro další roky. 

                                                
189 Česká technologická platforma pro ekologické zemědělce
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4.3. Osvědčování původu a označování bioproduktů a biopotravin

Každý, kdo hodlá uvádět do oběhu bioprodukty či biopotraviny, nejedná-li se o výrobce 

biopotravin nebo ekologického podnikatele, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 

ministerstvu zemědělství. MZe vede seznam těchto osob a zveřejňuje jej ve Věstníku 

Ministerstva zemědělství. Osoba, která uvádí do oběhu bioprodukty či biopotraviny, je 

povinna používat pouze takové postupy, materiály a prostředky, které jsou stanovené v 

prováděcím právním předpisu, vést evidenci o druhu a množství bioproduktů a biopotravin, 

které odebírá, a osob, od kterých je odebírá. Je také povinna zajistit, aby nedošlo k míchání 

nebo záměně bioproduktů nebo biopotravin s jinými produkty nebo potravinami. Bioprodukty 

a biopotraviny musí být skladovány a přepravovány odděleně od jiných surovin a potravin za 

podmínek, které umožňují jejich jednoznačnou identifikaci a uchování jejich kvality. 

Přepravovány mohou být pouze ve vhodných obalech či kontejnerech, uzavřených takovým 

způsobem, který brání záměně jejich obsahu. Ekologický podnikatel a výrobce biopotravin je 

povinen zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci bioproduktů při sklizni nebo sušení chemickými 

přípravky. Mze nebo právnická osoba, s níž ministerstvo uzavřelo smlouvu podle § 29190

(dále jen "kontrolní orgán") vydá ekologickému podnikateli do třiceti dnů od provedené 

kontroly osvědčení o původu bioproduktu nebo výrobci biopotravin osvědčení o biopotravině, 

jestliže splnil požadavky stanovené zákonem o ekologickém zemědělství a jeho prováděcím 

právním předpisem. Kontrolní orgán osvědčení o původu bioproduktu nevydá, jestliže 

ekologický zemědělec nesplnil zákonné požadavky, jeho hospodářství bylo vážně narušeno 

v důsledku povodně nebo jiné havarijní události nebo pokud podal zvířatům nadměrnou 

dávku léčiv, než je schválena zákonem. Podrobné náležitosti osvědčení stanoví prováděcí 

právní předpis191 a nevztahuje se na něj správní řád192.

  4.4. Kontrolní systém 

O kontrolním systému pojednává hlava V zákona č. 368/1992 Sb., o ekologickém 

zemědělství. Zatímco evropská norma stanovuje povinnost státu pověřit řešením kontroly 

oprávněný orgán a povoluje tomuto orgánu v případě potřeby delegovat své pravomoce na 

další subjekty, poskytuje vnitrostátní norma již specifickou úpravu kontrolního systému v 

České republice. Oprávněným orgánem je dle §2 tohoto zákona Ministerstvo zemědělství, 

                                                
190 Ust. § 22 odst. 1 zákona č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství.
191 Ust. §22 odst. 6 zákona č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství.
192 Ust. §21 odst. 7 tamtéž.
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které dále deleguje své pravomoci na soukromoprávní subjekty. Vznikají tedy právní vztahy 

na dvoustupňové úrovni. V první úrovni se jedná o vztah Ministerstva zemědělství s 

kontrolními subjekty, které zaručují dodržování zákonem stanovené kvality u registrovaných 

osob, podnikajících v ekologickém zemědělství a sami tuto činnost provádějí v souladu se 

zákonem. Jedná se o závazkový vztah, který vzniká na základě výsledků veřejné obchodní 

soutěže. Kontrolou a certifikací byly od roku 2006 ministerstvem zemědělství pověřeny tři 

kontrolní organizace, a vzniklo tak v tomto oboru konkurenční prostředí. Nejdéle v tomto 

oboru v České republice působí KEZ, o. p. s.193 (Kontrola ekologického zemědělství), se 

sídlem v Chrudimi. Dále je to česká pobočka největší německé kontrolní organizace 

ABCERT AG194 se sídlem v Jihlavě. Novou českou kontrolní organizací ekologického 

zemědělství je BIOKONT CZ195 se sídlem v Brně. Všechny uvedené organizace kromě

kontroly a certifikace zemědělských podniků provádějí osvědčování bioproduktů a 

biopotravin a jsou akreditovány nezávislými akreditačními instituty (Český institut pro 

akreditaci, o. p. s.196). S ohledem na zvyšující se počet ekofarem dochází od roku 2010 v

zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení kompetencí. Ke kontrole 

ekologického zemědělství byl vedle stávajících soukromých kontrolních subjektů pověřen od 

1. ledna 2010 také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský197 (ÚKZÚZ). Další úroveň 

je vztah kontrolní subjekt a ekologický zemědělec, který je na základě smlouvy o kontrole 

soukromoprávní. Některé právní vztahy však existují i v rovině Ministerstvo zemědělství –

ekologický zemědělec, zejména týkající se registrace či při opravných prostředcích a 

stížnostech na kontrolní činnost kontrolního subjektu.

Dozor nad dodržováním zákona č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství vykonává 

ministerstvo zemědělství.198 Ministerstvo může na základě výsledků výběrového řízení podle 

zvláštního právního předpisu199 uzavřít smlouvu s právnickou osobou (dále jen "pověřená 

osoba"), na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu 

bioproduktu nebo osvědčení o biopotravině, provádět kontroly a další odborné úkony. 

Předpokladem je, že pověřená osoba má technické a administrativní vybavení odpovídající 

předpokládanému druhu a rozsahu činnosti, a zaměstnanci pověřené osoby mají odborné 

vzdělání a praxi a splňují požadavek nezávislosti. Fyzická osoba provádějící kontrolu osoby 

                                                
193 Viz. http://www.kez.cz/.
194 Viz. http://www.abcert.cz/.
195 Viz. http://www.biokont.cz/.
196 Viz. http://www.cia.cz/.
197 Viz. http://www.ukzuz.cz/.
198 Ust. § 28 z. č. 368/1992 Sb., o ekologickém zemědělství.
199 Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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uvedené v seznamu osob zařazených do přechodného období nebo ekologického podnikatele 

musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání200 v oboru zemědělství a lesní hospodářství 

nebo veterinární vědy201 a nejméně 5 let odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání202

příslušného směru a nejméně 3 roky odborné praxe. Osoba provádějící kontrolu nesmí být 

výrobcem biopotravin či osobou, která uvádí bioprodukty či biopotraviny do oběhu, s 

výjimkou ekologického podnikatele, provádět kontrolu u ekologického podnikatele, výrobce 

biopotravin či osoby, která uvádí bioprodukty či biopotraviny do oběhu, kterému poskytla v 

posledních 3 letech poradenství, provádět kontrolu v okrese, kde má trvalé nebo přechodné 

bydliště, provádět kontrolu u osob blízkých203 nebo provádět kontrolu na jednom místě více 

než 3 roky po sobě. Osoba provádějící kontrolu je povinna zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, které se dozvěděla při kontrole. Tím není dotčena možnost zveřejňovat 

informace o výsledcích osvědčování.

  4.5. Certifikační systém

Certifikační proces je proces ověřující, že daný produkt je vyprodukován v souladu s 

požadavky zákona o EZ a NR č. 834/2007 a NK č. 889/2008. Kontrolní subjekty jsou 

akreditovány ČIA, o.p.s. podle normy ČSN EN 45011, která garantuje jednotný a správný 

postup při procesu kontroly vedoucí k certifikaci produktu. V souladu s touto normou je 

každý rok na ekologických farmách prováděna kontrola, na jejímž základě je zemědělci 

vydáno osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu. Certifikát 

potvrzuje, že daný produkt splňuje všechny podmínky ekologického zemědělství nebo výroby 

biopotravin. Musí být vydán do 30 dní ode dne provedení kontroly. Vydává se nejméně na 1 

rok, max. však na 15 měsíců. Součástí certifikace je udělení práva užívat evropskou a národní 

bioznačku. Pokud ekologický podnikatel nezíská do 36 měsíců od registrace alespoň jedno 

osvědčení na bioprodukt a v průběhu každého kalendářního roku alespoň jedno osvědčení, 

bude mu Ministerstvem zemědělství zrušena registrace pro ekologické zemědělství.

V EU se systémy kontrol ekologického zemědělství značně odlišují. Existuje řada variant, od 

zajišťování kompletní kontrolní a certifikační činnosti pouze státními orgány, přes rozdělení 

                                                
200 Ust. § 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
201 Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.
202 Ust. § 55 a 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách).
203 Ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
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kompetencí mezi státní a privátní sektor či zajišťování kontroly pouze privátní organizací. 

Různé způsoby nastavení jsou dány zejména historickým vývojem v jednotlivých zemích. S 

rozvíjejícím se trhem přirozeně dochází i ke zpřísňování či nastavovaní efektivnějších 

kontrolních systémů. Právě tato různorodost byla jedním z důvodů zavedení požadavků na 

jednotnou úroveň kvality kontroly v NR č. 834/2007. „Od zapojení státního kontrolního 

orgánu očekáváme zejména zvýšení transparentnosti kontrol a možnost rychleji reagovat na 

případná klamání spotřebitele nebo neoprávněné čerpání dotačních prostředků. V případě, že 

se taková podezření objeví, umožňuje nám to cíleně se zaměřit na rizikové oblasti“204, říká 

Ing. Jiří Urban, bývalý náměstek pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání, pod jehož úsek 

kontrola ekologického zemědělství spadala. Hlavním důvodem, proč se MZe k rozšíření 

systému o kontroly Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského205 (dále jen 

ÚKZÚZ) rozhodlo, je zejména nestrannost a nezávislost státního kontrolního orgánu, zajištění 

jednotného přístupu ke kontrolovaným podnikům a standardní využívání kontrolních technik 

jako je výběr kontrolovaných subjektů dle analýzy rizik, plánovaný a cílený monitoring rizik 

či pravidelný odběr a analýzy vzorků. ÚKZÚZ bude také nově pro Státní zemědělský 

intervenční fond206 (SZIF) kontrolovat plnění podmínek pro vyplácení dotací v AEO207. 

Dosud tuto kontrolu zajišťovaly smluvně jednotlivé kontrolní organizace. „I to by mělo 

napomoci ke zvýšení transparentnosti kontrolního systému. Tu považujeme za jednu ze 

základních předpokladů správného fungování ekologického zemědělství“208, doplnil Ing. Jiří 

Urban.

ÚKZÚZ je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR a jako orgán státní správy provádí správní 

řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové 

činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a 

sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné 

produkce. Jeho činnosti jsou definované v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ÚKZÚZ“) a je zmocněn také pro výkon kontrol v 

ekologickém zemědělství209. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na 

pracovištích na území celé České republiky. Úřední kontroly ÚKZÚZ jsou prováděny bez 

                                                
204 Viz. www.abcert.cz/download.php?filename=urednikontroly.pdf.
205 Viz. http://www.ukzuz.cz/.
206 Viz. http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous.
207 Authorised Economic Operator (Oprávněný Ekonomický Subjekt), viz. http://www.aeo.cz/.
208 Viz. www.abcert.cz/download.php?filename=urednikontroly.pdf.
209 Ust. § 3 odst. 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně 
některých souvisejících zákonů.
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předchozího upozornění (NR. č. 882/2004) a jsou zaměřeny na podniky vybrané na základě 

rizikové analýzy. Počet kontrolovaných subjektů, u kterých proběhne každoročně úřední 

kontrola, tvoří přibližně 5 % z celkového počtu ekologicky hospodařících podniků. Mezi 

ekologické podnikatele vybrané ke kontrole je zahrnuta i množina ekologických podnikatelů, 

kteří jsou každoročně kontrolovány dle nařízení vlády č. 79/2007, o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření. Výběr podniků k úředním kontrolám je tak tvořen jak 

subjekty vybranými na základě rizikové analýzy pro AEO, kterou zpracovává SZIF (cca 3 % 

z celkového počtu ekologických podnikatelů, kteří žádají o dotace v rámci AEO), tak subjekty 

vybranými na základě vlastní rizikové analýzy ÚKZÚZ (cca 2 % z celkového počtu 

ekologických podnikatelů). Rizikové faktory schvaluje MZe, což umožňuje flexibilněji 

reagovat na případné problémy (obdobný systém je nastaven například v kontrolách 

podmíněnosti). Mezi rizikové faktory patří například farmy se souběhem konvenční a 

ekologické produkce, farmy s chovem zvířat bez zimního ustájení či farmy, se kterými bylo 

vedeno v minulosti správní řízení. Úřední kontrola je po celém území ČR zajišťována 

inspektory ÚKZÚZ podle příslušné regionální působnosti. „Inspektory, kteří znají detailně 

svůj region, považujeme při kontrolách za velkou výhodu,210“ říká ředitel ústavu RNDr. 

Jaroslav Staňa, který se na nastavení úředních kontrol podílel. „Mezi ÚKZÚZ a všemi 

kontrolními subjekty bude nastaven systém vzájemné informovanosti“211. Z každé kontroly je 

na místě vypracován protokol o kontrolním zjištění. Proti znění tohoto protokolu může 

kontrolovaný subjekt podat písemné a zdůvodněné námitky. V případě zjištění odstranitelné 

závady bude ze strany kontrolního orgánu uloženo ve stanoveném termínu nápravné opatření, 

které bude následně inspektorem zkontrolováno. Kontrolní subjekt při zjištění menší neshody 

uloží zemědělci sankci podle vlastního sankčního systému s termínem odstranění. Bude-li při 

kontrole zjištěno závažné porušení právních předpisů, které je správním deliktem podle 

zákona o EZ, musí jak ÚKZÚZ, tak kontrolní subjekty zaslat podnět na MZe, které po 

prošetření zahájí správní řízení. Informace o zjištěném porušení právních předpisů při úřední 

kontrole bude zároveň ze strany MZe zaslána příslušnému kontrolnímu subjektu, který 

posoudí, zda bude dotyčnému subjektu odebráno nebo pozastaveno vydání osvědčení o 

původu bioproduktu. V případě, že jsou shledány oprávněné důvody k zahájení správního 

řízení, účastník řízení obdrží písemné oznámení o zahájení správního řízení. Od zahájení běží 

lhůta 15 dní na vyjádření účastníka, poté je vydáno rozhodnutí. V případě, že s ním účastník 

nesouhlasí, může se během následujících 15 dní odvolat k odvolacímu orgánu, kterým je 

                                                
210 Viz. www.abcert.cz/download.php?filename=urednikontroly.pdf.
211 Viz. tamtéž.
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rozkladová komise ministra zemědělství. Udělená sankce má dále dopad i na výši čerpaných 

dotací (viz Metodika k provádění nařízení o AOE).

  4.6. Evropská podpora ekologickému zemědělství v České republice

Česká republika již do právního řádu plně zahrnula evropské směrnice, které stanovují 

pravidla pro ekologické zemědělství. Nejdůležitějším nástrojem na podporu ekologického 

zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky jsou tzv. agroenvironmentální programy 

(AEP), které fungují od roku 1992. Součástí AEP jsou platby ekologickým zemědělcům. 

Ekologické farmy dostávaly celkem asi 15% z celkového finančního objemu AEP v EU. 

V roce 2001 dosahovala v zemích EU průměrná výše dotace z AEP na ekologické 

zemědělství 186 Euro za hektar, ovšem mezi jednotlivými státy panovaly velké rozdíly (od 45 

Euro/ha ve Velké Británii až po 445 Euro/ha v Řecku). Na integrované zemědělství plyne ve 

většině členských zemí z AEP téměř stejný objem dotací jako na ekologické zemědělství212. 

  4.7. Finanční podpora ekologického zemědělství v České republice

Program rozvoje venkova 2007 – 2013

Program rozvoje venkova České republiky213 (dále jen PRV) je nástrojem pro získání podpory 

poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD214). Na roky 2007 až 2013 byl schválen dne 23. května 2007 Výborem pro rozvoj 

venkova Evropské Komise a již v květnu roku 2010 byl zahájen příjem žádostí o dotaci pro 

některá opatření osy II následovaný příjmem žádostí v červenci pro vybraná opatření osy I a 

III. PRV, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže 

specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách 

stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje 

tak jeho efektivní realizaci. 

Opatření PRV přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

 Společnost založená na znalostech

                                                
212 Häring, A. M., Dabbert, S., Aurbacher, J., Bichler, B., Eichert, C., Gambelli, D., Lampkin, N., Offerman, F., 
Olmos, S., Tuson, J., Zanoli, R.: Impact of CAP measures on environmentally friendly farming systems, 
European Commission SG Environment, Brussels, 2004.
213 Viz. příloha č. V.
214 Viz. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm.
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 Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

 Trh práce

 Udržitelný rozvoj

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným 

systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná 

pracovní místa. Existence a realizace PRV ČR přispěje k dosažení cílů stanovených 

Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České 

republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení 

negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožní vytvořit 

podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských 

komoditách. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit 

ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru 

nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. Program se vztahuje 

na území České republiky a určuje politiku rozvoje venkova ČR v období 2007–2013.

Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem je Státní 

zemědělský intervenční fond. Základní struktura Programu má čtyři osy a jejich zaměření je 

následující. Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a 

lesnictví. Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a 

zmírnit klimatické změny. Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a 

diverzifikaci hospodářství venkova. Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských 

mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve kterém 

žijí a podpořit projekty pro jeho rozvoj – metodu LEADER.

Ministerstvo zemědělství ČR zřídilo v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 Celostátní 

síť pro venkov jako komunikační platformu PRV. Činnost Sítě byla oficiálně zahájena 

11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. Síť plní úlohu „komunikačního 

mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o 

dopadech a implementaci jednotlivých programů rozvoje venkova. 

  4.8. Komparace se zahraniční právní úpravou

Jednou z vedoucích zemí EU, co se týče ekologického zemědělství, je Rakousko. Každý 

desátý zemědělec hospodaří ekologicky a podíl půdy v EZ již dosáhl 13,5%. Je sice pravdou, 

že EZ má v Rakousku dlouhou tradici (první farmy, propagující nový životní styl hospodařily 
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v duchu zemědělství šetrného k přírodě již v roce 1927), ale díky podobným geografickým

podmínkám pro nás může být Rakousko zemí hodnou následování. K rozvoji EZ v Rakousku 

v 90. letech 20. století přispěly národní finanční podpory, zavedení agro-environmentálního 

programu v 1995 a příhodné podmínky pro konverzi na travnatých porostech. Po překonání 

problému s odbytem biopotravin se od roku 2001 rozrůstá ekologické hospodaření na orné 

půdě. Ekofarmy jsou sice v porovnání s našimi velikostně menší, za to se však vyznačují 

pestrostí a tradičně též přímým prodejem. Rakousko se vyznačuje takovou ekologickou 

produkcí, která mu umožňuje uplatnit se ve větším měřítku i na zahraničních trzích (český trh 

s biopotravinami je zásobován právě zbožím z Rakouska a Německa). Na domácím trhu 

s potravinami se biopotraviny podílely v roce 2008 5,7%215. V Rakousku je trh 

s biopotravinami vysoce funkční. Příčin je mnoho. Kromě dostatečných dotací, je 

bioprodukce podporována vyššími výkupními cenami všech výrobků, prodávat lze i přes řadu 

svazů, které jsou dnes stmeleny v jednu významnou organizaci - BIO AUSTRIA216 (jednou 

z jejich činností je podpora odbytu biovýrobků svých členů, což u nás PRO – BIO zatím 

nezajišťuje). Důležitou roli v úspěchu rakouských biopotravin hraje též dobrá úroveň 

propagace. Již od roku 1994 se velké obchodní potravinové řetězce účastní kampaně na 

podporu zvýšení poptávky po biopotravinách. I dnes mají biopotraviny ve všech médiích a též 

na billboardech v Rakousku své místo. K rozvoji rakouského EZ přispívá též řada 

výzkumných ústavů, které působí jak na univerzitní, národní, tak i soukromé nevládní úrovni. 

Svou pobočku má ve Vídni i švýcarská výzkumná organizace FiBL (Forschungsinstitut für 

biologischen Landbau). U nás na nevládní úrovni existuje pouze Bioinstitut, o.p.s.

Co asi nejvíce odlišuje ČR od Rakouska, je chápání a aplikace samotné podstaty 

ekologického hospodaření. Přestože národní úprava vycházející z Nařízení je též přísnější, 

kontrolní organizace při inspekci vykazují lepší a lidštější přístup než u nás - lépe chápou 

praktické souvislosti a striktní dodržování zákona, tam kde to není ani dost dobře možné, 

nevyžadují (pokud však nedojde k porušení základních zásad EZ). Zajímavé je i to, že 

v procesu přidělení akreditace se provádí jednodenní audit kontrolní organizace přímo během 

kontrolní akce na konkrétní ekofarmě. Četné zastoupení mají i malé zpracovatelské podniky

zaměřené na bioprodukci, výjimkou nejsou ani farmy, které si samy bioprodukty 

zpracovávají. Kromě lepšího nastavení hygienických a veterinárních předpisů, za tím stojí i 

fakt, že v Rakousku na rozdíl od nás nikdy zcela neskončilo selské hospodaření. I přes v celku 

                                                
215 Viz. http://www.fibl.org/de/oesterreich/standort-at.html.
216 Viz. http://www.bio-austria.at/.
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úspěšný vývoj EZ stojí před rakouským ekozemědělstvím řada výzev, které spočívají v 

zefektivnění poradenství, kvalitního managementu, informovanosti, marketingu, atd.71

Toto všechno se týká i České republiky, avšak ještě s větším důrazem a zohledněním i dalších 

aspektů. Základem by měla být platná legislativa, reflektující zmíněné nedostatky právní 

úpravy v našem prostředí. Problematické také je, že v oblasti EZ ještě není vytvořena 

dostatečná judikatura, neboť soudních či správních sporů nebylo mnoho. Většina 

nesrovnalostí s plněním zákonných povinností ekopodnikatelů zjištěných kontrolou se 

prakticky řeší formou udělení pokuty, což je v kompetenci kontrolního orgánu a nepodává se 

návrh na zahájení správního řízení.

  4.9. Shrnutí 4. kapitoly

Role českých vnitrostátních norem v oblasti právní úpravy ekologického zemědělství je 

neméně důležitá než role norem evropských. Zatímco evropské normy stanovují obecný 

právní rámec ekologického zemědělství, vnitrostátní normy tento rámec specifikují a upravují 

vztahy vzniklé při ekologické produkci s ohledem na regionální, sociální, kulturní či 

podnebná specifika České republiky. Evropské normy připravují půdu pro bezchybnou funkci 

společného trhu ekologických výrobků a obecně chrání evropského spotřebitele, česká 

vnitrostátní úprava se pak soustředí na ochranu tuzemského spotřebitele, na pravidla tuzemské 

produkce a na regulaci tuzemského trhu. Legislativní úprava usiluje o stanovení dobrých a 

zdravých podmínek pro tento typ zemědělské produkce, motivuje producenty k přechodu na 

ekologické hospodaření a stimuluje trh a odbyt pro výrobky českého ekologického 

zemědělství. Upravuje zároveň i označování výrobků a tím chrání českého spotřebitele. 

                                                
71 Viz. http://www.organic-europe.net/country_reports/austria/default.asp.
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Závěr

V závěru práce bych ráda zhodnotila, zda je na základě uvedených informací a názorů možné 

zodpovědět otázky nastolené v úvodu práce. Základní otázkou bylo, zda legislativa opravdu 

slouží k dynamickému rozvoji tohoto odvětví, či je pouze brzdícím faktorem. Z poznatků, 

posbíraných v průběhu tvoření této práce je patrné, že názory na legislativu a prostředí 

ekologické produkce budou velmi subjektivní a bude záležet na pozici daného subjektu a jeho 

úhlu pohledu. Je škoda, že ekologické zemědělství je u nás dosud více vítáno spíše 

spotřebiteli než odbornou veřejností, která stále vnímá tento způsob hospodaření za jakousi 

pouhou alternativu k zemědělství konvenčnímu. Soukromí producenti v České republice mají 

pocit, že legislativa týkající se standardů ekologické produkce je oprávněná a nemá přehnané 

nároky, naopak cítí malou ochranu státu před konkurencí velkých producentů, zejména 

v oblasti nakládání s pozemky. Někdo může zastávat i názor, že přísné regule jsou vlastně 

v zájmu producentů, protože filtrují z trhu producenty nepečlivé či dostatečně neekologické a 

tím zmenšují konkurenční prostředí. Stačilo by se tedy chovat přesně dle normy a výrazně 

lepší odbyt produktů bude odměnou. Pokud bychom měli k problému tedy přistoupit 

objektivně, jediný možný přístup je hodnotit skutečný a měřitelný výsledek právní úpravy. 

Faktem je, že podíl ekologické produkce vůči konvenční každoročně stoupá nejen v České 

republice, ale i v Evropské unii a toto odvětví nabývá na důležitosti. To je objektivně 

důkazem, že legislativa nepředstavuje tak neúměrnou zátěž, která by byla pro ekologickou 

produkci zhoubná. Stále častěji je také možné setkat se s biovýrobky jako spotřebitel. 

Produkty, které byly ještě před pár lety dostupné pouze ve specializovaných bioobchodech ve 

velkých městech, jsou dnes již běžně dostupné v supermarketech, roste trend farmářských 

tržišť s českými bio (i nebio) potravinami a venkovské obchody nezřídka nabízejí produkty 

místních ekologických zemědělců. Ekologický produkt si pomalu klestí cestu k masovému a 

průměrnému spotřebiteli. Nicméně určité překážky existují. Patří mezi ně především složitá

administrativa, zdlouhavost ve vyřizování žádostí, finanční překážky jako např. nutnost mít 

počáteční kapitál a až po jeho použití čekat na proplacení finanční podpory a přísné 

požadavky a limity. Mnoho zemědělců se však shoduje, že i přesto jsou programy na podporu 

ekologického zemědělství a jeho právní úprava přínosem.

Myslím si, že ekologické zemědělství si i v České republice našlo své místo. Dává odpověď 

na mnoho otázek a problémů současného zemědělství, venkova obecně a dotýká se kvality 

potravin, a tím i zdravotního stavu obyvatel. Ekologické zemědělství je multifunkčním 
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modelem, který má své ekonomické, sociální i ekologické cíle. Spoléhá na místní zdroje, 

potřebuje více pracovních sil než zemědělství konvenční, je šetrnější k životnímu prostředí a 

produkuje kvalitní biopotraviny. Sází na dlouhodobou udržitelnost a hospodářskou výkonnost 

i ohleduplnost ve vztahu k přírodě, chovaným zvířatům i k lidem, kterým zajišťuje práci, a 

hlavně pro které produkuje kvalitní a bezpečné potraviny. Jelikož se počet lidí na Zemi 

neustále zvětšuje, roste úměrně tomu poptávka po potravinách a tím i úloha zemědělství, které 

produkci potravin zajišťuje. Konvenční zemědělství ale přírodu vyčerpává a přispívá ke

zhoršování životního prostředí. Některé aspekty současné zemědělské výroby je možné 

považovat za trvale neudržitelné a společensky problematické. Produkce, zpracování a 

distribuce potravin, pěstování plodin pro technické využití či pro výrobu biopaliv jsou příliš 

závislé na fosilní energii a spojené s přepravou na ohromné vzdálenosti. Původ zemědělských 

produktů je často nejasný, informace pro spotřebitele nedostatečné a značení málo přehledné. 

Většina hospodářských zvířat žije v nepřirozených podmínkách intenzivních velkochovů bez 

zajištění dostatečného životního prostoru a nevyhovující jsou i podmínky přepravy a porážek 

na jatkách. Velká část zemědělské a lesní půdy je ohrožená sníženou retenční schopností v 

důsledku špatného hospodaření, ve zvýšené míře hrozí extremní výkyvy počasí, valná část 

zdrojů podzemní a povrchové vody je znečištěných, téměř 75% zemědělské půdy je ohroženo 

erozí a biodiverzita v zemědělské krajině je velmi nízká a stále klesá. Domnívám se, že je 

nutné v budoucnosti zemědělce motivovat k přechodu na zemědělství účelně využívající 

přírodní zdroje, které je méně závislé na fosilní energii a tím i stabilnější vůči vnějším vlivům 

způsobeným klimatickými změnami. Nastavit takové podmínky hospodaření, které zajistí 

trvale udržitelnou zemědělskou produkci založenou na ochraně ekosystémů a jejich služeb, 

vytvořit podmínky pro produkci vysoce kvalitních potravin, které jsou bezpečné pro lidské 

zdraví. Přispět k životaschopnosti venkovských oblastí závislých na zemědělství, podporovat 

zaměstnanost a služby v zemědělství a trvale udržitelný systém produkce potravin, který 

přiblíží výrobce ke spotřebiteli. Zároveň si myslím, že každý z nás by měl znát základní 

zásady ekologického chování a dodržovat je, neboť pokud se lidé nenaučí respektovat přírodu 

a nepřestanou ji ničit, hrozí lidstvu záhuba v důsledku vlastní nerozvážnosti a sobeckosti. 

Tato skutečnost je dle mého názoru výstižně vyjádřena ve slovech: „Přírodu jsme nezdědili od 

našich předků, ale máme ji vypůjčenou od našich dětí.“
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Resume

The goal of this thesis is to give an insight in the legislation of the organic farming in the 

Czech Republic. The thesis is divided into four main parts. The first part presents an 

introduction to the topic, defines basic concepts such as sustainable agriculture, organic

farming, organic farm or organic product. It outlines the historical development of organic

farming, its basic principles and objectives, it also deals with genetic engineering and the

reasons why they are not used in organic farming, and finally the relationship between

organic farming and the protection of individual components of the environment. The second

part describes the international regulation of organic agriculture, emphasis is placed on the 

Convention on Biological Diversity, the International Federation of Organic Agricultural 

Movements and Codex Alimentarius. The aim is to outline activities of the most important 

organizations, which were at the beginning of the development of organic agriculture in the 

world and in the Czech Republic, and which significantly contributed to designing the

guidelines and the first laws governing organic farming and they are, in my opinion, up to the 

present day in a position where they not only can continue to intervene in the rulemaking but

also given the gained experince they are supposed and expected to do so. The third part is

devoted to legal regulation of organic agriculture in the European Union and finally, the 

fourth part deals with the regulation of organic farming in the Czech Republic. It outlines the

historical development in Czechoslovakia and the Czech Republic, but the emphasis is

naturally placed on the current legislation - the Law on organic farming, its implementing

regulations, and superior presentation. In the conclusion of my thesis I try to summarize the 

most important facts of the legislation development in the country. I point out, what are the 

barriers to further development of organic farming and how, in my opinion, they could be 

overcome, even with the help of experience with foreign legal regulations, namely Austria.

From the findings, collected during the formation of this work, is evident that opinions on the 

legislation and the environment of organic production are very subjective and depend on the

position of the entity and its angle of view. From my point of view, organic farming has found 

its place in the Czech Republic. It gives answers to many questions and problems of 

contemporary agriculture, countryside in general and it affects the food quality and thereby

the health of the population. Organic farming is a multi-functional model, which has its

economic, social and environmental goals. It relies on local resources, requires more labor

than conventional farming, is more environmentally friendly and produces high quality

organic ingredients. It stakes on long-term sustainability, economic performance and
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consideration given to the relation to nature, bred animals and people, who are provided by 

work in this area and largely for whom it produces high-quality and safe food. In my work I 

see organic farming as a broad-spectrum effect, while the legal issues are only one albeit a 

very substantial part of the issue. General enforceability of the terms and principles contained

in legal standards is a prerequisite for their compliance and thereby for the achievement of the

basic objective of the legislation - to ensure the production, processing and final sale of

quality products with the help of nature-friendly methods.
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