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1 Úvod 

Obavy z toho, co naše, potaţmo evropské, přetechnizované, přechemizované a masové 

zemědělství způsobuje, akcentují jiţ publikace ze začátku 80. let.
1
 Produkovat masově a 

levně, to je mottem dnešní doby. Spotřebitel baţí po co největším mnoţství zboţí za co 

nejniţší cenu, vesměs bez ohledu na to, jaká je kvalita, ţivotnost výrobku, či dopad 

produkce na ţivotní prostředí. Jenţe produkovat levně znamená sniţovat náklady na 

minimum. V průmyslové výrobě je moţné pouţívat levné a nekvalitní materiály, 

výrobek slouţí a neţ se rozbije, vymění ho spotřebitel stejně za modernější. V 

zemědělství ovšem sniţovaní nákladů, znamená nevyhovující ţivotní podmínky 

hospodářských zvířat a drancování ţivotního prostředí okolo nás. Znamená to rychlý 

úbytek volně ţijících druhů, znečišťování podzemních vod, znehodnocování půdy a 

rezidua hnojiv v potravinách.        

 Jako odpověď na tento nevyhovující stav vznikají alternativní způsoby 

zemědělské výroby, které se odvracejí od masovosti a chemizace a vracejí se k 

tradičním způsobům zemědělského hospodaření. Nejvýznamnější alternativou je právě 

ekologické zemědělství. Ekologické zemědělství se v České republice začalo výrazněji 

rozvíjet aţ po roce1989, ale bioprodukt jako produkt ekologického zemědělství se na 

českém trhu velmi dobře ujal a v posledních letech je stále ţádanější.    

 Impulzy, které spotřebitele ke koupi tohoto bioproduktu vedou, se různí. Někdo 

upřednostňuje chuť a kvalitu, někdo si bioprodukty spojuje se zdravým ţivotním stylem 

a postupně přibývá i spotřebitelů, kteří se snaţí chovat ohleduplně k ţivotnímu prostředí 

a koupi bioproduktu povaţují za jednu z moţností, jak k jeho ochraně přispět. Se 

zvýšeným zájmem souvisí i to, ţe se spotřebitelé stále více začínají zajímat i o to, co 

přesně bioprodukt znamená, jaké charakteristiky a vlastnosti jsou zde garantovány a zda 

je systém udělování tohoto označení a jeho kontrola důvěryhodná a transparentní. 

Hovořit o ekologickém zemědělství není moţné bez stručného vysvětlení toho, jak 

systém funguje, jaké jsou podmínky pro to, aby se ze zemědělského provozu stal provoz 

ekologický, co je to přechodné období, nebo jak funguje kontrolní systém. Z tohoto 

důvodu jsem na začátek své práce zařadila přehled právní úpravy a stručný náhled do 

                                            
1
 Staub, Hans A. (1982): Alternative Landwirtschaft. D. ökolog. Weg aus d. Sackgasse. 23. - 27. Tsd., 

Orig.-Ausg. Frankfurt am Main: Fischer, str. 8. 
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jejího obsahu, abych se nadále mohla věnovat jednotlivým institutům bez nutnosti 

vysvětlení jejich významu a postavení v celém systému. Zabývám se i okolnostmi 

přijímání této úpravy a důvody, které zákonodárce k jejímu přijetí vedly, vzhledem k 

tomu, ţe podle mého názoru nejsou při aplikaci i studiu ţádné právní úpravy bez 

důleţitosti.           

 Cílem mé práce je obecně zejména přesvědčit se o kvalitě, důvěryhodnosti a 

efektivnosti celého systému a zhodnotit jak velký je jeho skutečný přínos pro české 

zemědělství a samozřejmě i ţivotní prostředí. Základní právní úprava v této oblasti 

platná pro území Evropské unie, a sice Nařízení o ekologickém zemědělství (Nařízení 

Rady č.834/2007) obsahuje v Hlavě II. základní zásady a principy, které jsou v případě 

nedostatků či skulin v úpravě základním výkladovým vodítkem při aplikaci tohoto 

předpisu a zajišťují zachování nejdůleţitějších hodnot a ducha celého systému 

ekologického zemědělství. Pro přehlednost jsem tyto zásady zobecnila na pět 

základních, které podrobně rozeberu a zamyslím se nad tím, zda je jejich smysl naplněn 

a jejich právní rámec dostatečný. Těchto pět principů chci názorně a ve světle faktů 

konfrontovat s realitou a vyzdvihnout pozitivní přínos ekologického zemědělství, 

upozornit na případné nedostatky a navrhnout způsob jejich řešení de lege ferenda.   

 S problematikou ekologického zemědělství úzce souvisí i prodej a marketing 

konečných produktů, protoţe bez dostatečného odbytu, osvěty a reklamy by celý systém 

nemohl fungovat. Ekologické zemědělství je, co se prodeje týče, velmi specifické a 

proto se chci ve své práci věnovat i fenoménům jako je bedýnkování, stále oblíbenějším 

farmářským trhům, či ekoagroturistice. V souvislosti s prodejem biopotravin se budu 

zabývat i otázkou, zda je český spotřebitel o systému ekologického zemědělství 

dostatečně informován a zda jsou mu známy základní principy a zásady ekologické 

produkce a konečně, zda dokáţe bioprodukt od ostatních produktů spolehlivě rozeznat.  

 Vzhledem k tomu, ţe ekologické zemědělství je v české republice stále ještě 

poměrně nový fenomén, téměř neexistuje právní literatura, která by se touto 

problematikou zabývala. Při své práci budu proto hojně vyuţívat literaturu německou, 

které k tomuto tématu existuje jiţ poměrně velké mnoţství, coţ souvisí zejména s 

výrazně delší tradicí ekologického zemědělství ve Spolkové republice Německo a 

obecně jistě i s tím, ţe německý trh je nejdůleţitější trh s bioprodukty v Evropě a za 
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Spojenými státy americkými celosvětové dokonce číslo dvě.
2
 Dalším důleţitým 

zdrojem mi vzhledem k aktuálnosti tématu bude i internet, kde jsem našla mnoho 

věrohodných a zajímavých informací, zejména pak na portálech ministerstva 

zemědělství a ministerstva ţivotního prostředí, které se problematice ekologického 

zemědělství jiţ poměrně hojně věnují. Právě nedostatek literatury bude při mé práci 

velkým hnacím motorem a výzvou ke zpracování tohoto tématu, protoţe vzhledem k tak 

výraznému rozvoji ekologického zemědělství u nás by podle mého názoru tato 

problematika z právního hlediska jiţ neměla být nadále opomíjena, zejména s ohledem 

na to, ţe jiţ opravdu přestává být okrajovým způsobem hospodaření, coţ dokládají 

mnohé statistické údaje. V České republice se v roce 2004 ekologicky hospodařilo na 

více neţ 250 tisících hektarech půdy, coţ představovalo 5,97% z celkové výměry 

zemědělské půdy. V srpnu 2010 to ovšem bylo jiţ přes 440 tisíc hektarů půdy v objemu 

10,42% z celkové výměry (viz. Příloha 1.) a podíl ekologicky obdělávané půdy trvale 

stoupá, stejně jako se zvyšuje počet ekozemědělských podniků a výrobců biopotravin.
3
 

Kvalitní právní rámec pomáhá zajistit a udrţet důvěryhodnost a smysluplnost celého 

systému. 

Základním cílem mé práce je tedy zejména zhodnotit zda právní úprava ekologického 

zemědělství je tak dostatečná, aby mohla garantovat důvěryhodný a efektivní systém 

produkce kvalitních a ekologicky šetrných bioproduktů. A dále zda je dostatečně a 

všemi dostupnými způsoby zaručena osvěta a publicita ohledně celého systému, 

dostupnost bioproduktů pro co nejširší spektrum spotřebitelů a obecně i rozvoj celého 

ekologického zemědělství u nás.  

  

                                            
2
 Härtel, Ines (2008): Biologische Vielfalt zwischen Nachhaltigkeit und Nutzung,: Zeitschrift für 

Umweltrecht, H. 5, str. 235. 
3
 Ekologické zemědělství v České republice, Ministerstvo zemědělství, Praha 2008, str. 20. 
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2 Prameny právní úpravy 

2.1 Zemědělství a ekologie 

Ţivotní prostředí a zemědělství jsou navzájem úzce provázány a bez čerpání přírodních 

zdrojů se zemědělství zkrátka neobejde. Jeho intenzifikace ovšem přinesla neúnosné 

zatěţování všech sloţek ţivotního prostředí a zemědělství se tak stalo jedním z 

největších znečišťovatelů vůbec. Právní řád České republiky upravuje zemědělství 

obecně v zákoně č. 252/1997 Sb. o zemědělství (dále jen zákon o zemědělství), o 

ochraně ţivotního prostředí je zde ovšem jen malá zmínka v úvodu, jinak se jí samotný 

text nevěnuje vůbec. Základním právním předpisem ochrany ţivotního prostředí je 

obecně zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí a dále také zákony o ochraně 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí jako jsou zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší, 

dále zákon č. 254/2001 o vodách, zákon č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního 

fondu a další. Povinnosti ohledně ochrany ţivotního prostředí a jeho sloţek jsou 

zemědělsky hospodařícím subjektům, jakoţ i všem subjektům uloţeny tedy aţ těmito 

předpisy. Veškeré tyto zákonem stanovené povinnosti se vztahují i na zemědělství 

ekologické, ovšem uplatní se jen minimálně, vzhledem k tomu, ţe systém ekologického 

zemědělství přichází s výrazně vyššími standardy ochrany ţivotního prostředí ve všech 

oblastech.          

 Vzhledem ke specifičnosti celého systému se ekologické zemědělství neobejde 

bez speciální právní úpravy. Tímto právním předpisem je u nás Zákon o ekologickém 

zemědělství č. 242/2000 Sb. (dále jen Zoez), který je ovšem předpisem, který pouze 

zbytkově upravuje problémy, které nejsou řešeny na celoevropské úrovni a které jsou 

vzhledem k respektování principu subsidiarity přenechány národním úpravám. 

Základním právním předpisem pro členské státy evropské unie je tedy v této oblasti 

Nařízení Rady č. 834/2007 (dále jen Noez, Nařízení o ekologickém zemědělství) ze dne 

28. června 2007, celým jménem Nařízení o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.    

 Na poli mezinárodního práva se vztahu zemědělství a ekologie věnuje mnoho 

významných dokumentů, patří mezi ně zejména Agenda 21, Úmluva o bilogické 

rozmanitosti (UNCBD), Úmluva o boji proti desertifikaci (UNCCD), či Rámcová 
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úmluva o změně klimatu (UNFCCC)
4
. Ekologické zemědělství přímo smluvně nijak 

upraveno není. Právní význam v mezinárodním měřítku má ovšem v oblasti 

ekologického zemědělství zejména tzv. Codex Alimentarus, který je sbírkou 

mezinárodních potravinových standardů. Je výsledkem práce tzv. Codex Alimentarus 

komise, která je společným orgánem Organizace pro výţivu a zemědělství (FAO) a 

Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou odbornými organizacemi 

Organizace spojených národů. V současné době je v této komisi reprezentováno skrze 

174 zúčastněných států 99 % světového obyvatelstva a úkolem této komise je zejména 

ochrana zdraví spotřebitelů, prosazování férových praktik ve světovém obchodu 

s potravinami a koordinace norem v oblasti potravin na světové úrovni. Normy Codex 

Alimentarus představují základní vzor, podle kterého by zúčastněné státy měly 

harmonizovat svou právní úpravu. Práce této komise je tvořena přibliţně 24 výbory a 

v oblasti ekologického zemědělství je významný zejména výbor pro označování 

potravin. Tento výbor vytvořil základní rámec pro produkci, zpracování, označování a 

odbyt ekologických potravin. (GL-32-1999)
5
 Tento dokument upravuje označování 

ekoproduktů, pravidla pro jejich produkci a zpracování, dále i pravidla ohledně kontroly 

a certifikace a další podrobnosti. Tyto rámcové dokumenty jsou nejméně kaţdé čtyři 

roky právně posuzovány a případně novelizovány. Celý Codex Alimentarus je sice 

v reţimu pouhých doporučení bez přímé právní závaznosti, ale nepřímo je moţné ho 

povaţovat za závazný skrze odkaz v úmluvě o světové obchodní organizaci (WTO), 

evropském právu, či případně národním právu. Noez dokonce v čl. 33, odstavci druhém 

a třetím výslovně odkazuje na zohlednění pokynů Codexu Alimentarus a sice přímo na 

pokyny CAC/GL 32. Jedná se o pokyny ohledně dovozu produktů poskytujících 

rovnocenné záruky.
6
          

 Dalším významným subjektem v rovině mezinárodní je v oblasti ekologického 

zemědělství organizace IFOAM (International federation of Organic Agriculture)
7
, jejíţ 

rámcové směrnice, mající striktně privátní charakter, se staly předlohou jak předchozího 

původního nařízení č. 2092/1991, tak současného Noez. Základními principy IFOAM 

                                            
4
 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí 3. vydání, Praha, CH Beck, 2010, str. 574. 

5
 www.codexalimentarius.net (1. 2. 2011). 

6
 Härtel, Ines (2008): Biologische Vielfalt zwischen Nachhaltigkeit und Nutzung.,: Zeitschrift für 

Umweltrecht, H. 5, str. 236. 
7
 www.ifoam.org (12.1. 2011). 
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jsou zdraví, ekologie, spravedlnost a péče.
8
 IFOAM vytvořila tzv. ekologický garanční 

systém (OGS), který velmi usnadnil ekologické certifikace na základě IFOAM směrnice 

a na druhé straně garantuje na základě kritérií akreditace dodrţování předepsaných 

standardů kvality. Tyto subjekty jsou pak tzv. „IFOAM Accredited“, čímţ budí důvěru 

na světovém trhu s ekologickými produkty.        

 Další významnou organizací, která podporuje výzkum ve všech oblastech 

ekologického zemědělství je ISOFAR „International Society of Organic Agriculture 

Research“. Tato organizace podporuje kromě výzkumu i vzdělávání a výměnu dat na 

celosvětové úrovni.
9
 

2.2 Pojem bioprodukt jako právní pojem 

Právně vymezit pojem bioprodukt podle české právní úpravy není snadné. Paragraf třetí 

Zoez vedle výkladu jiných klíčových pojmů vykládá i tento pojem. Bioproduktem se 

podle tohoto zákona rozumí „Surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo 

hospodářské zvíře získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropských 

společenství.“         

 Nařízení o ekologickém zemědělství samo pojem bioprodukt ovšem také přímo 

nedefinuje, ale definuje pojem ekologická produkce. „Ekologickou produkcí“ se rozumí 

používání způsobů produkce slučitelných s pravidly stanovenými tímto nařízením ve 

všech fázích produkce, přípravy a distribuce (Hlava II., čl. 2/a) Noez). Následující 

výkladové ustanovení poté objasňuje, co je myšleno všemi fázemi produkce, přípravy a 

distribuce a tento pojem definuje jako: „fázemi produkce, přípravy a distribuce“ se 

rozumí všechny fáze počínající prvovýrobou ekologických produktů až po jejich 

skladování, zpracování, přepravu, prodej nebo dodání konečnému spotřebiteli, a podle 

potřeby též označování, propagace, dovoz, vývoz a subdodavatelská činnost. (Hlava II., 

čl.2/b) Noez)           

 Pokud naváţeme na tuto původní definici ze zákona o ekologickém zemědělství, 

dala by se vytvořit definice biproduktu takto: „Bioprodukt je surovina rostlinného nebo 

živočišného původu nebo hospodářské zvíře, při jejíž produkci či chovu byly používány 

                                            
8
 Härtel, Ines (2008): Biologische Vielfalt zwischen Nachhaltigkeit und Nutzung.,: Zeitschrift für 

Umweltrecht, H. 5, str. 235–237. 
9
 www.isofar.org (12.1. 2011). 
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způsoby produkce slučitelné s pravidly stanovenými Nařízením o ekologickém 

zemědělství ve všech fázích této produkce, počínaje prvovýrobou ekologických produktů 

až po jejich skladování, zpracování, přepravu, prodej nebo dodání konečnému 

spotřebiteli, a podle potřeby též označování, propagace, dovoz, vývoz a 

subdodavatelská činnost.“        

 Definici bioproduktu přináší i komentář k Zákonu o ekologickém zemědělství 

z pera ministerstva zemědělství.„Jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného 

původu pocházející z ekofarmy. Bioproduktem je také hospodářské zvíře. Jako 

bioprodukt lze tak certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také 

zástavová zvířata (zvířata na výkrm, ne na chov), chovná zvířata nebo suroviny pro 

nepotravinářské využití, jako např. vlna či přadný len.“ (Dále zde existuje 

podkategorie, zvaná ostatní bioprodukt, která obsahuje produkty jako biokrmivo, 

bioosivo a biosadbu.) Ovšem ani tato definice není zcela jasná a neobejde se bez 

vysvětlení zejména pojmu ekofarma, který je v rámci komentáře vysvětlen velmi 

popisným způsobem a obsahuje vlastně jiţ stručné popsání toho, jak ekologický 

zemědělský subjekt vzniká a pracuje, tedy pouze částečné nastínění obsahu Nařízení o 

ekologickém zemědělství, potaţmo Zákona o ekologickém zemědělství. Odkaz na 

Nařízení o ekologickém zemědělství, místo pouţití pojmu „ekofarma“, povaţuji pro 

účely definice za přesnější, vzhledem k tomu, ţe popisný způsob definice pojmu 

ekofarma není a ani nemůţe být vyčerpávající a pro pochopení pojmu bioprodukt je 

stejně nutné do Nařízení o ekologickém zemědělství nahlédnout.     

  Zabývat se právními otázkami bioproduktů není, jak jiţ i z pokusu o jeho 

definici vyplývá, moţné, bez stručného představení systému ekologického zemědělství, 

jehoţ je bioprodukt produktem. Proto je toto předmětem další kapitoly, po krátkém 

exkurzu do historie přijímání právní úpravy této oblasti na celoevropské úrovni, který 

dokreslí úmysl zákonodárce a pohnutky, které ho k přijetí Nařízení o ekologickém 

zemědělství vedly.  
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2.1 Právní úprava ekologického zemědělství 

2.1.1 Tvorba evropské právní úpravy 

Současná právní úprava ekologického zemědělství není první celoevropskou právní 

úpravou této problematiky. Předcházelo jí Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, ze dne 24. 

června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahující označování 

zemědělských produktů a potravin. (dále jen Nařízení č. 2092/91)
10

    

 Kdyţ bylo v polovině 80. let v Evropě zaznamenáno rychlé rozšíření 

ekologického zemědělství a s tím související růst produkce biopotravin, bylo přirozeně 

třeba reagovat právní úpravou, která by zavedla kontrolní mechanismus na ochranu 

spotřebitelů. Přijetí Nařízení č. 2092/91 jako takového znamenalo mezník zejména z 

hlediska přijetí společných minimálních norem ekologického zemědělství pro celou EU 

a počátek právní ochrany označení ekologický produkt a bioprodukt. Toto zejména 

významně podpořilo důvěru spotřebitelů v domácí produkty ekologického zemědělství i 

ty dováţené z ostatních členských států.
11

        

 Důleţitou úlohu při tvorbě právní úpravy v této oblasti sehrála jiţ zmíněná 

organizace IFOAM, která dnes sdruţuje jiţ přes 750 zemědělských producentů, 

zpracovatelů, obchodníků, výzkumných organizací a jednotlivých ekologických farmářů 

z více neţ 108 států. Základním cílem této mezinárodní organizace je prosazení 

ekologicky, sociálně a ekonomicky vyrovnané a odpovědné zemědělské politiky.  

 IFOAM měla svou tzv. základní směrnici, ve formě pravidel závazných pro její 

členy jiţ od poloviny sedmdesátých let minulého století. Tato základní směrnice a 

zejména spolupráce s odborníky z organizace IFOAM se stala velmi důleţitým 

vodítkem při práci na Nařízení č. 2092/91. Přijetí bylo prosazeno v rámci MacSharryho 

reformy společné zemědělské politiky EU a představovalo ukončení procesu, ve kterém 

ekologické zemědělství bylo oficiálně uznáno 15 státy, jeţ v té době byly členskými 

státy EU.
12

Toto poměrně strohé Nařízení č. 2092/91  se vyznačovalo, vzhledem k 

obsáhlosti problematiky, často nešťastně zvolenými formulacemi, a proto vyţadovalo 

                                            
10

 Schmidt, Hanspeter; Haccius, Manon (1992): EG-Verordnung "Ökologischer Landbau". Eine juristische 
und agrarfachliche Kommentierung. Karlsruhe (Alternative Konzepte, 81), str.7. 
11 www.ec.europa.eu (1.10. 2010). 
12

 Schmidt, Hanspeter; Haccius, Manon (1992): EG-Verordnung "Ökologischer Landbau". Eine juristische 
und agrarfachliche Kommentierung. Karlsruhe (Alternative Konzepte, 81), str.7. 
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obsáhlé komentáře, které se staly jeho trvalou a nepostradatelnou přílohou.
13

   

 Nutno podotknout, ţe Nařízení č. 2092/91 prodělalo od ledna 1993, kdy se stalo 

účinným, mnoho zásahů, jednalo se aţ o 80 oprav, rozšíření a změn.  Byla mezi nimi i 

dodatečná úprava pro výrobu ţivočišných produktů
14

, protoţe dosavadní úprava 

zahrnovala pouze výrobu rostlinnou, a dále byla do nařízení zařazena i úprava dovozu 

ekologických produktů.          

 Vzhledem k potřebě jasné, stručné a především ucelené úpravy ekologického 

zemědělství vyzvala Rada Evropské unie v roce 2004 Evropskou komisi k přípravě 

nového právního dokumentu.
15

 Jiţ koncem roku 2005 předloţila Evropská komise 

návrh nového Nařízení o ekologickém zemědělství, které bylo přes odpor Maďarska, 

Belgie, Itálie a Řecka přijato ministry zemědělství EU. Jedná se o jiţ zmiňované 

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

ekologických produktů, nahrazující nařízení (EHS) č. 2092/91.16     

 Noez
17

 s sebou přináší oproti staré úpravě mnoho pozitivního, zejména jasnější 

strukturu a jednodušší znění. Dále oprávnění Komise vydávat prováděcí pravidla k 

Nařízení podle článku 38., Hlavy7., je zde samostatná kapitola obsahující poprvé 

formulované základní cíle a principy, v článku 3. aţ 7. Je zde obsaţena mnohem 

preciznější úprava pouţití geneticky modifikovaných organismů V článku 9. Obsahuje 

katalog moţných výjimek při ekologické produkci v kapitole páté. Všechny produkty 

musí být označeny společným logem EU a takto označen smí být nadále pouze produkt 

obsahující 95% přísad pocházejících z ekologického zemědělství (Hlava IV, čl.23/4a)) 

místo původních pouhých 70%
1819

        

 Celý kontrolní systém je nově pod záštitou OFFC (Ústřední kontroly potravin a 

                                            
13

 Schmidt, Hanspeter; Haccius, Manon (1992): EG-Verordnung "Ökologischer Landbau". Eine juristische 
und agrarfachliche Kommentierung. Karlsruhe (Alternative Konzepte, 81), str.5. 
14 Stalo se tak nařízením (es) č. 1804/1999. 
15

 K práci na tomto dokumentu byly přizvány i zájmové skupiny, které kritizovaly v průběhu přijímání 
Nařízení jejich nedostatečné zapojení a to, že s  pomocí dotazníků a tabulek pro srovnávací analýzu 
mohlo být dosaženo specificky odborného dokumentu, oproti samotnému Nařízení, které zůstává spíše 
na politické úrovni. (Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství-pozadí, zhodnocení, 
interpretace. IFOAM Brusel 2009, str. 9-15). 
16 www.ec.europa.eu (1.10.2010). 
17

 Přijetí tohoto nařízení se opírá o článek 37. Smlouvy o Evropském společenství, který upravuje 
pravomoc v rámci společné zemědělské politiky. 
18

 Zbytky zásob smí být prodány do 31.12.2011. 
19

 Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství-pozadí, zhodnocení, interpretace. 
IFOAM Brusel 2009, str. 39. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:CS:PDF
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krmiv). Frekvence kontrol je zaloţena na riziku, i kdyţ je zachována kaţdoroční 

kontrola na místě. Přístup třetích států na Evropský trh je zjednodušen a jasně upraven. 

Co legislativní rámec doposud nezahrnuje, je veřejné stravování, kosmetika a textilní 

zboţí, které ovšem mohou být regulovány v národní úpravě.
20

 A konečně nařízení je ve 

formě nařízení Rady, coţ znamená, ţe změny jsou moţné pouze v rámci dohody, 

dosaţené v Radě. 

2.1.2 Právní rámec evropský 

Právní úprava zemědělství v Evropské unii obecně i zemědělství ekologického vychází 

z tzv. Společné zemědělské politiky. Mezi zásadní změny této koncepce patřila zejména 

MacSharryho reforma Společné zemědělské politiky z roku 1992 a dále reforma z roku 

2003, která iniciovala systém tzv. kontrol podmíněnosti, neboli „Cross compliance“.
21

 

A konečně reforma v roce 2007, kdy byl představen plán modernizace společné 

zemědělské politiky, který spočívá v „kontrole stavu", tzv. Health Check, který má 

zdokonalit, zmodernizovat, zjednodušit a zefektivnit zemědělskou politiku Unie na 

základě zkušeností získaných z předchozích let a přizpůsobit ji vyššímu počtu členských 

států Unie. Cíle Společné zemědělské politiky jsou v následujícím období zejména 

zvyšování kvality potravin, zajištění bezpečnosti potravin, zajištění dobrých ţivotních 

podmínek venkovské společnosti, zajištění zachování zdravého ţivotního prostředí pro 

další generace, zajištění lepšího zdraví a lepších ţivotních podmínek zvířat, a to vše s co 

nejniţšími náklady.
22

          

 V rámci Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, 

pokračují procesy reformování EU, cíle společné zemědělské politiky včetně hlavních 

                                            
20 Härtel, Ines (2008): Biologische Vielfalt zwischen Nachhaltigkeit und Nutzung. In: Zeitschrift für 
Umweltrecht, H. 5, str. 233–240. 
21  „Cross comliance“, neboli kontrola podmíněnosti ja poměrně nový institut, který je účinný od 1.1. 
2009 a smyslem je podřízení výplaty dotací plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu, jedná se o požadavky v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví 
zvířat a zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci 
agrienviromentálních opatření. Pokud podmínky kontrol podmíněnosti splněny nejsou, je možné 
zemědělské dotace snížit či vůbec nevyplatit, což považuji za velmi efektivní a dobrý způsob zabezpečení 
zejména ochrany životního prostředí, zejména oproti ostatním sankcím, kdy jsou pokuty vymáhány 
následně, či finanční prostředky již vyplacené vymáhány zpět. 
22

 www.businessinfo.cz (1.10.2010). 

http://www.businessinfo.cz/


13 

 

nástrojů k dosaţení těchto cílů ovšem Lisabonská smlouva ponechává beze změny.
23

 

 Zásadním okamţikem pro českou bioprodukci ještě před vstupem České 

republiky do Evropské unie bylo zařazení našeho ekologického zemědělství do systému 

ekologického zemědělství EU, jednalo se o akreditaci skrze rozhodnutí Rady č. 

548/2000 a nařízení Komise (ES) č. 2589/2001, kdy byla Česká republika postupně 

zařazena na listinu třetích zemí EU pro oblast rostlinné produkce a zpracování 

rostlinných produktů a posléze i pro oblast ţivočišné produkce.
24

 Po vstupu České 

republiky do Evropské unie v roce 2004 je pak základní právní úpravou této 

problematiky u nás tedy Nařízení o ekologickém zemědělství č. 834/2007, účinné od 

1.ledna 2009.          

 „Nařízení poskytuje základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce při 

zajištění účinného fungování vnitřního trhu, zaručení korektní hospodářské soutěže, 

zajištění důvěry spotřebitele a ochrany zájmů spotřebitele. Stanoví společné cíle a 

zásady, z nichž mají vycházet pravidla stanovená tímto nařízením, týkající se všech fází 

produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů a jejich kontroly, používání 

označení odkazujících na ekologickou produkci, při označování a propagaci těchto 

produktů.“ (Hlava I., čl.1/1) Takto je stanoven účel celé právní úpravy a zde se skrývá 

jiţ v úvodu zmiňované výkladové ustanovení, které osvětluje význam obecných cílů a 

zásad (čl.3.-7. Noez), které tvoří základní mantinely celé úpravy, jsou podstatným 

výkladovým vodítkem a celý systém ekologického zemědělství z nich vychází. Pokud 

zde hovoříme o ekologické produkci je nutné osvětlit, ţe Noez se nevztahuje na 

všechny produkty ekologické produkce, ale na jejich přesně vyjmenovaný seznam, 

jedná se o ţivé nebo nezpracované zemědělské produkty, zpracované zemědělské 

produkty určené k pouţití jako potraviny, krmiva a dále vegetativní rozmnoţovací 

materiál a osiva pro pěstitelské účely. Negativně se vymezuje vůči produktům lovu 

volně ţijících zvířat a ryb. (čl. 1 Noez)       

 Pro lepší pochopení systému ekologického zemědělství je nutné vymezit ho vůči 

ostatním způsobům zemědělské produkce. Zemědělskou výrobu, neboli agroekosystémy 

je moţné obecně členit podle intenzity vstupů do tří základních systémů, na A) 

Konvenční zemědělství, které je charakteristické vyšší intenzitou hospodaření i 

                                            
23

 www.eagri.cz (1.10.2010). 
24

 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí 3. vydání, Praha, CH Beck, 2010, str. 573. 

http://www.eagri.cz/
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pouţitím vyšších energetických a materiálových vstupů za účelem maximalizace 

produkce resp. momentálního ekonomického efektu, dále B) Integrované zemědělství, 

které je přechodným systémem mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím, coţ 

znamená omezování pouţívání pesticidů, preferování preventivních opatření, 

biologických metod regulace a konečně za C) systém ekologického zemědělství, který 

vychází ze zásad udrţitelného rozvoje, usiluje o uchování a zlepšení přírodních zdrojů a 

kvality ţivotního prostředí, respektování přirozených potřeb hospodářských zvířat, 

jejich všeobecnou „pohodu“ a co největší vyváţenost všech ekologických, 

ekonomických a sociálních aspektů.
25

        

 Prakticky jsou tyto základní zásady a cíle rozpracovány do pravidel rostlinné a 

ţivočišné produkce, která upravuje samotné Nařízení o ekologickém zemědělství. Co se 

rostlinné produkce týče, jedná se zejména o vyuţívání pěstitelských postupů a způsobů 

obdělávání, které zachovávají biologickou rozmanitost půdy, udrţují její stabilitu a 

zachovávají či zvyšují obsah organických látek v ní. Toho lze dosáhnout zejména 

víceletým střídáním plodin a prevencí škod, zaloţené na ochraně přirozených nepřátel 

škůdců a volbě vhodných druhů a odrůd. (čl. 12 Noez) V ţivočišné produkci se 

ekologicky chovaná zvířata v ekologických zemědělských podnicích jiţ rodí a jsou zde 

odchována, intenzita chovu i chovatelské postupy odpovídají vývojovým, 

fyziologickým i etologickým potřebám zvířat, která mají stálý přístup na otevřená 

prostranství a pastvu a jejich počet je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva. 

Vazné ustájení a izolace je aţ na výjimky zakázána a doba trvání přepravy je co 

nejkratší. Při rozmnoţování se pouţívají přirozené metody, bez pouţívání hormonálních 

přípravků. Krmivo je v prvé řadě původem ze zemědělského podniku, kde jsou zvířata 

chována, nebo z okolního regionu. Prevence nákaz vychází zejména z výběru vhodných 

plemen, kvalitního krmiva a dostatečného pohybu. (čl.14 Noez) Pouţívání Geneticky 

modifikovaných organismů (dále jen GMO) a produktů z nich získaných jako 

potraviny, krmivo, hnojiva, osivo či samotných zvířat atd. je zakázáno. (čl.9 Noez)       

Nařízení komise (ES) č.889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k Nařízení Rady (ES) č. 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických 

                                            
25

 Moudrý, Jan a kol., Základní principy ekologického zemědělství: odborná monografie, Jihočeská 
univerzita, zemědělská fakulta, České Budějovice, 2007, str. 18. 
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produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (dále jen Prováděcí 

nařízení) následně velmi konkrétně rozpracovává pravidla pro jednotlivé ekologické 

produkce, je zde např. přesně stanoveno, jaký je minimální věk při poráţce drůbeţe, 

limity vyprodukovaného dusíku na hektar zemědělské půdy, či minimální věk pro 

zařazení zvířete do stáda. Některá ustanovení ovšem znovu odkazují s konkrétním 

údajem na další přílohu tohoto prováděcího nařízení, jako jsou např. minimální rozlohy 

ustájovacích prostor.          

 Dále je obecně nutné omezit se při zemědělském hospodaření a následně i 

produkci na pouţívání pouze konkrétních produktů a látek (čl. 16 Noez), vypočtených 

v tzv. „Pozitivních seznamech“, které jsou součástí příloh prováděcího Nařízení Komise 

(ES) č. 889/2008. Je tedy zakázáno pouţívat jiné vstupy, neţ které seznam obsahuje. 

Článek 16. Noez v odstavci 1. vypočítává pouze uţití látek a produktů k určitému účelu, 

kdy je nutné pouţít pozitivní seznam. Ten je tedy nutné poţít pouze v případě, kdy se 

tyto přípravky pouţívají ,“jako a)přípravky na ochranu rostlin; b) jako hnojiva a 

pomocné půdní látky; c) jako jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného původu, 

krmné suroviny živočišného a minerálního původu a určité látky používané ve výživě 

zvířat; d) jako doplňkové látky v krmivech a činidla; e) jako produkty pro účely čistění a 

dezinfekce rybníků, klecí, budov a zařízení pro živočišnou výrobu; f) jako produkty pro 

účely čistění a dezinfekce budova zařízení používaných pro rostlinnou výrobu včetně 

skladových prostor v zemědělském podniku. Na látky pouţívané k jinému účelu, se 

seznam nevztahuje. Pouţití těchto látek je moţné pro účely odlišné od výše 

jmenovaného upravit na národní úrovni (čl.16/4 Noez). Ale i pokud se tak nestane, je 

moţné pouţít látky mimo seznam k jiným neţ vyjmenovaným účelům, pouze pokud 

toto pouţití splňuje cíle a zásady uvedené v Hlavě II. a obecná kritéria čl.16. (čl.16/5 

Noez)           

 V praxi toto znamená např. moţnost pouţití rostlinných posilujících prostředků, 

které nelze povaţovat za přípravek na ochranu rostlin, který by spadal pod čl.16/1 Noez, 

ani jiný druh definovaného uţití, takţe např. fosforitan draselný, který je pouţíván 

k regulaci plísně révy vinné na tomto seznamu není. Je moţné ho zařadit na pozitivní 

seznam pouze na národní úrovni. Tento způsob úpravy byl zaveden zejména u látek a 

produktů, u kterých by na celoevropské úrovni nebyla nalezena shoda pro jejich 

zařazeni na pozitivní seznam. Pokud tato národní úprava neexistuje, musí si biofarmář 
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pečlivě zdokumentovat důvody, které ho vedly k pouţití např. posilujícího prostředku, 

aby obstál se svou argumentací, zda splnil cíle Hlavy II. a obecné zásady článku 16.
26

  

           

 Mohlo by se zdát, ţe tato úprava otevře dveře pouţívání neţádoucích látek i 

zakázaných syntetických biocidů
27

, ale v tomto případě by tato činnost narazila právě na 

povinnost aplikace základních rámcových cílů a zásad v Hlavě II., které ţádné jednání 

proti duchu tohoto nařízení nepřipustí. Faktem ale zůstává, ţe Odstavec 2. Článku 16 

můţe činit výkladové problémy a můţe vést k různosti výkladů kvůli své nepřehlednosti 

a sloţité struktuře.           

 Článek 16. je také např. odpovědí na problém výskytu nepatrných stop 

pirimifosmetylu v ekologických těstovinách z tvrdé pšenice, biocidního přípravku 

pouţívaného k hubení hmyzu v prázdných přepravních vozidlech, nebo mlýnech. Jeho 

pouţití totiţ nelze subsumovat pod ani jednu z definic uţití v odstavci I. a jiný vhodný 

přípravek k tomuto účelu není.
28

        

 V momentě, kdy ekologický podnik oznámí svou činnost příslušným orgánům a 

podřídí svůj podnik kontrolnímu systému, začíná běţet tzv. přechodné období, během 

kterého pro zemědělský podnik platí jiţ všechna pravidla v Noez stanovená. Konkrétní 

rysy okolností registrace, systému kontroly a přechodného období jsou přenechány 

národním úpravám. Noez zde upravuje pouze jejich hrubé rysy. Obecně jsou zde státy 

pověřeny stanovením kontrolního systému a určením jednoho či více orgánů 

odpovědných za kontrolu. (čl. 27 Noez)       

 Na tomto místě bych ještě chtěla zmínit otázku výjimek, které jsou upraveny 

v Kapitole „Pruţnost“ a jejich samotná existence by mohla budit nedůvěru. Výjimky 

jsou, jak to sám hodnotí Odstavec 2. Článku 22 zmiňované kapitoly, omezeny na 

minimum. Jsou případně časově omezené a lze je poskytnout pouze v přesně 

                                            
26

 Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství-pozadí zhodnocení, interpretace. 
IFOAM Brusel 2009 str. 27-28. 
27

 Biocid je látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škůdců ve všech oblastech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008 o uvádění biocidních přípravků na trh rozděluje 
biocidní přípravky do čtyř kategorií a 23 typů, jedná se o desinfekční a biocidní látky, konzervační 
přípravky, přípravky pro regulaci živočišných škůdců, ostatní biocidní přípravky. V roce 2009 předložila 
Evropská Komise návrh nové směrnice o biocidech, která se nyní projednává na úrovní expertů 
členských států EU a která by měla vstoupit v platnost v roce 2013.  
28

 IFOAM, Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství-pozadí zhodnocení, 
interpretace, Brusel 2009 strana 27-28. 
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vyjmenovaných případech. Při bliţším pohledu zde nalezneme formulace typu „pokud 

je to nezbytné, k řešení zvláštních problémů spojených s řízením ekologické živočišné 

produkce“(22/2d)), které působí dost vágně. Ostatní, jako výjimka umoţňující 

pokračování produkce v případě katastrofických událostí, či výjimka nezbytná 

k zajištění produkce potravin s dlouhodobou tradicí v podobě ekologických produktů 

nevzbuzují větších pochyb o tom, ţe není dost dobře moţné pouţít toto ustanovení 

s úmyslem obejít některou z povinností ukládaných tímto nařízením.  

Vzhledem k velké přírodní rozmanitosti, podnebným podmínkám či kulturním 

tradicím ani není moţné pamatovat v legislativě EU na všechny konkrétní situace a 

proto je opodstatněné, ţe v zájmu stručných, jasných a přehledných pravidel je naprosto 

nutné pracovat i s výjimkami. Výjimky, které upravuje Noez, lze tedy obecně rozdělit 

do tří kategorií. Prvou kategorií jsou výjimky trvalé, týkající se nákupu zvířat 

z konvenčních chovů pro chovné účely, dále výše zmíněné výjimky, které jsou zařazeny 

do kapitoly „pruţnost“ a výjimky s končící platností, které byly prodlouţeny do konce 

roku 2013 a které lze nalézt v přechodných pravidlech. Existují ovšem i konkrétní 

drobné výjimky, jako třeba vazné ustájení zvířat v malém podniku.
29

 Všechny výjimky 

jsou ovšem podle mého názoru zcela legitimní a nepovaţuji je za přímou hrozbu 

důvěryhodnosti celého systému, jejich omezení by znamenalo pouze ochromení 

systému ekologického zemědělství, coţ zcela jistě není ţádoucí.  

2.1.3 Právní rámec český 

Základním tuzemským právním předpisem, který upravuje ekologické zemědělství je 

zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.368/1992 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn, provedených 

zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb, účinný od 1. 1.2001. (dále jen 

Zoez, Zákon o ekologickém zemědělství).        

 Zákon o ekologickém zemědělství upravuje, jak jiţ bylo popsáno výše, pouze ty 

                                            
29

 IFOAM, Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství-pozadí zhodnocení, 
interpretace, Brusel 2009, str. 36. 
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oblasti, které nejsou v nařízení o ekologickém zemědělství
30

 obsaţeny, protoţe jsou 

ponechány národní úpravě jednotlivých členských zemí. Na mnoha místech proto zákon 

o ekologickém zemědělství na Nařízení o ekologickém zemědělství odkazuje. Zákon je 

členěn na pouhé tři části, část II. byla zrušena, protoţe s účinností od 30. 12.2005 začal 

platit zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a smyslem této novely bylo vypustit z tohoto zákona všechna ustanovení, 

která jsou duplicitní s evropskou legislativou EZ, tehdy ještě nařízením Rady (EHS) 

2092/91 o ekologickém zemědělství.       

 Zákon o ekologickém zemědělství podrobně upravuje např. výslovný zákaz 

souběţné produkce stejné suroviny rostlinné nebo ţivočišné jiným neţ ekologickým 

způsobem, z čehoţ vyplývá snaha zákonodárce předcházet moţnému riziku záměny 

těchto produktů a dále také definuje výčet druhů hospodářských zvířat, která je moţné 

v ekologickém zemědělství chovat, coţ přesně stanovuje aţ prováděcí předpis. (§ 4 

Zoez) Tímto předpisem je vyhláška ministerstva zemědělství č. 16/2006, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Paragraf druhý této 

vyhlášky uvádí uzavřený výčet druhů těchto hospodářských zvířat. „V ekologickém 

zemědělství je možné v souladu s právem Evropských společenství chovat pouze tyto 

druhy hospodářských zvířat: skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a 

středoevropské ekotypy včely medonosné. „
31

Jiné druhy zvířat je moţné chovat pouze 

jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství. 

Pokud jsou předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.(§4 Zoez)   

 Přechodné období český právní řád definuje takto „Přechodné období je období, 

ve kterém dochází k přeměně zemědělské výroby na ekologické zemědělství a k 

odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou 

půdu, krajinu a životní prostředí“. Jedná se tedy o období, kdy se, jak jiţ bylo zmíněno 

výše, hospodaří, jiţ zcela podle pravidel ekologického zemědělství s cílem jakéhosi 

očištění od předchozího konvenčního způsobu hospodaření.    

                                            
30 Od 1. 1. 2009 se odkazy v zákoně o ekologickém zemědělství na předpisy Evropských společenství, 
které se vztahovaly k Nařízení č. 2092/91 nově vztahují k nařízení o ekologickém zemědělství. (Úplné 
znění zákona č. 242/2000 Sb., s komentářem, ministerstvo zemědělství, str. 3). 
31

Pravidla chovu těchto hospodářských zvířat upravuje samotné Nařízení o ekologickém zemědělství, 
výjimkou je ovšem chov králíků a ryb. Pravidla jejich chovu upravuje až vyhláška ministerstva 
zemědělství č. 16/2006 Sb (par. 4, 5). 
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 Přechodné období fakticky začíná dnem doručení ţádosti o registraci
32

 osob 

podnikajících v ekologickém zemědělství
33

 na Ministerstvo zemědělství. Formuláře 

ţádosti o registraci jsou jako přílohy součástí vyhlášky ministerstva zemědělství č. 

16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 

zemědělství.
34

 Ministerstvo vede seznam osob zařazených do přechodného období, 

který obsahuje i údaj o výměře obhospodařovaných pozemků. Dále je ţadatel povinen 

uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny 

nebo ostatního bioproduktu smlouvu o kontrolní činnosti, reálně je ovšem vyjádření 

kontrolní organizace, ţe ţadatel prošel vstupní kontrolou a plní zákonné podmínky jiţ 

přílohou uvedené ţádosti. (§5 Zoez) Přechodné období trvá 2 roky na orné půdě a 

travních porostech, 3 roky u sadů, vinic a chmelnic. Pokud jde o přechodné období u 

hospodářských zvířat, je zde hranice od 6 týdnů u drůbeţe po 12 měsíců u koní, kdy je 

ještě dále omezena tato doba ve vztahu k jejich stáří. (Příloha 1. Zoez) Následně po 

uplynutí přechodného období je na základě ţádosti ekologický zemědělec zaregistrován 

a aţ od tohoto okamţiku můţe produkovat pod označením ekologický a biologický 

produkt. To aby ekologický zemědělec svůj produkt mohl označit jako bioprodukt či 

biopotravinu, musí ovšem nejdříve získat osvědčení o jeho původu, toto osvědčení má 

platnost nejméně jeden rok a nejdéle 15 měsíců na ţádost ho producent obdrţí do 30 

dnů od příslušného kontrolního subjektu. (§22 Zoez) V této souvislosti je důleţitou 

otázkou, jak funguje systém kontroly u nás a kdo můţe být kontrolním subjektem. Hned 

v úvodu Zoez je dozor nad dodrţováním tohoto zákona a předpisů evropského 

společenství svěřen ministerstvu
35

. Právě ministerstvo můţe vyhlásit obchodní veřejnou 

soutěţ
36

 a na základě jejích výsledků uzavřít smlouvu s právnickou osobou nebo 

organizační sloţkou státu, na základě které je tato osoba pověřena vydávat osvědčení o 

původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a 

další odborné úkony. Zákon podrobně vyjmenovává povinnosti, které tato osoba musí 

                                            
32 Evidence zemědělské půdy v ekologickém zemědělství, ale i půdy v přechodném období probíhá 
v systému LPIS. Jedná se o centrální evidenci využití zemědělské půdy, k jejímuž vytvoření se ČR zavázala 
v roce 1999 Evropské Komisi. (http://www.lpis.cz). 
33 Až od roku 2006 nemusí být registrován maloobchodní prodejce, který biopotraviny pouze prodává. 
(Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., s komentářem, ministerstvo zemědělství 2009, str. 7). 
34

 Rozlišuje se formulář pro osobu podnikající v ekologickém zemědělství, tedy ekologického 
podnikatele, výrobce biopotravin, osobu uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, výrobce a 
dodavatele ekologických krmiv a dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu. 
35

 V ČR je působnost svěřena Ministerstvu zemědělství. 
36

 § 281 a násl. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb. 
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splnit, rovněţ obsahuje výslovné zákazy, které mají za cíl vyloučit případné střety 

zájmů mezi kontrolovaným subjektem a osobou pověřenou. Konkrétně je zakázáno 

např., aby osoba pověřená kontrolou byla osobou podnikající v ekologickém 

zemědělství nebo prováděla kontrolu osoby, které poskytla v posledních 3 letech 

poradenství, či prováděla kontrolu u osob blízkých.      

 Mimo provádění kontrolní činnosti je kontrolní osoba pověřená povinna 

poskytovat údaje ministerstvu, navrhovat uloţení pokuty nebo zvláštního opatření při 

shledání nedostatků a kontrolované osoby jsou povinny poskytnout součinnost.(blíţe 

viz Kapitola 4.1 Kontrola)         

 Zákon dále upravuje i soubor správních deliktů, kterých se právnická nebo 

podnikající fyzická osoba můţe dopustit jako jiţ podnikající ekologický zemědělec, 

nebo jako osoba zařazená do přechodného období tím, ţe poruší tento zákon, nebo 

předpisy Evropského společenství, ţe např.“a) použije nepovolená krmiva, krmné 

suroviny, krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové látky a premixy, přípravky na 

ochranu rostlin, hnojiva, půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál, čistící a 

desinfekční přípravky pro čištění a desinfekci chovatelských budov a zařízení, přípravky 

a prostředky proti škůdcům ve stájích a chovatelských zařízeních nebo osiva, b) 

přepravuje zvířata nepovoleným způsobem, c) používá vazné ustájení zvířat, d) 

nepodporuje přirozenou imunitu zvířete, e) použije geneticky modifikované organismy 

nebo produkty takových organismů s výjimkou veterinárních léčiv.“Tento výčet 

pokračuje aţ do písmene aa), které je definováno jako sběrné ustanovení pro nesplněné 

povinnosti, které nelze podřadit pod ţádnou z vyjmenovaných skutkových podstat, 

cituji:„nesplní jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství“.(§33 

Zoez)            

 Dále je jako skutková podstata přestupku upraveno i neoprávněné pouţití 

jakéhokoliv odkazu na ekologické zemědělství, jako jsou slova ekologický a biologický, 

nebo jejich odvozeniny eko, bio. Výše pokut se pohybuje od 10.000 do jednoho milionu 

korun. K projednání těchto přestupků je v prvním stupni příslušné ministerstvo, a 

pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Zákon dále upravuje tzv. zvláštní opatření, 

jedná se o zvláštní druh sankcí, které znamenají povinnost odstranit označení 

bioprodukt z výrobku, nebo zákaz takového označování na určitou dobu, pokud osoba 

takto produkty označuje v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských 
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společenství a je nutné zabránit klamání spotřebitele.(§34 Zoez)     

 Na řízení podle Zoez se obecně vztahuje správní řád s výjimkou řízení o vydání 

osvědčení o původu bioproduktu, biopotravin, nebo ostatního bioproduktu a 

rozhodování o námitkách a stíţnostech proti nevydání osvědčení.(§37 Zoez)  

 Dále zákon o ekologickém zemědělství upravuje velmi důleţitou problematiku 

sousedství pozemků, které jsou obhospodařovány ekologickým způsobem s těmi, které 

jsou obhospodařovány konvenčně. Vzniká zde povinnost ekologického 

podnikatele,„učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím 

ekologicky obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru; takovými 

opatřeními jsou zejména výsadba živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních 

travnatých pásů nebo zřizování cest.“ Je zde tedy vyţadován aktivní přístup 

ekologického zemědělce, aby učinil vhodná opatření. Za dostačující oddělení 

konvenčně obhospodařované plochy od té ekologicky obdělávané jsou povaţovány 

remízky, meze, polní cesty, silnice, tratě, liniová zeleň, vodoteč, les a další.
37

Novou 

hrozbou jsou ovšem kontaminace pylem z geneticky modifikovaných plodin, kde běţné, 

výše zmiňované formy ochrany nestačí. (§10 Zoez) ( blíţe viz. kapitola 3.2.2. o GMO) 

           

 Dále Zoez ještě explicitně upozorňuje na to, ţe ekologický způsob pěstování 

hospodářských zvířat nezbavuje povinností, které při zemědělské činnosti má i 

konvenční zemědělec, jak jsou definovány např. Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání v platném znění, nebo např. Zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění. (§14 Zoez)        

 Zákon o ekologickém zemědělství je tedy poměrně strohou právní úpravou, 

která se omezuje pouze na úpravu přechodného období, registraci osob podnikajících 

v ekologickém zemědělství, osvědčování a označování bioproduktů, kontrolní systém a 

správní delikty. Národním úpravám je vlastně tedy svěřena pouze úprava 

administrativních záleţitostí, jejichţ evidence by na celoevropské úrovni nebyla moţná, 

přesně, jak to přikazuje zásada subsidiarity.  

  

                                            
37

 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., s komentářem, ministerstvo zemědělství 2009, str. 8. 
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3 Cíle a zásady ekologické produkce 

Důvodů, proč sáhnout po bioproduktu a ne po produktu konvenčního zemědělství je 

jistě celá řada. Někdo
38

 preferuje chuť, někdo se zabývá etickými otázkami 

ekologického zemědělství 
39

, někdo moţná jen následuje jakýsi bioboom, který na trhu 

s biopotravinami v současné době je, někdo upřednostňuje bio jako výraz zdravého 

ţivotního stylu.
40

Vědecké publikace 
41

vyzdvihují spíše pohled ekologického přínosu 

ekologické produkce, zejména udrţitelnou zemědělskou produkci, jako modifikaci 

jedné ze základních zásad ochrany ţivotního prostředí, dále ochranu biodiverzity nebo 

co nejširší vyuţití obnovitelných zdrojů. Jak jiţ bylo zmíněno výše, Hlava II Noez 

obsahuje cíle a zásady, které tvoří hranice výkladu celé právní normy a brání tak 

odchýlení se od základních principů tohoto nařízení. Právě tyto zásady a cíle musí být 

váţeny a respektovány při kaţdém pouţití tohoto právního předpisu. Rozhodla jsem se 

proto právě na nich ve světle faktů demonstrovat, zda právní úprava jako taková tyto 

cíle a zásady naplňuje, upozornit na případné problémy a zejména také vyzdvihnout 

výhody systému ekologického zemědělství jak pro Českou republiku, tak v měřítku 

problémů zemědělství a ţivotního prostředí globálního. 

Cíle a zásady, které jsou obsaţeny v Noez jsem shrnula pod pět stručných budů, 

které celou problematiku zpřehledňují a jedná se podle mého názoru i o základní 

principy, které ekologické zemědělství a jeho přínos obecně a stručně vystihují, a sice 

šetrné vyuţívání energie a přírodních zdrojů, udrţení biologické rozmanitosti, produkce 

kvalitních potravin, důstojné ţivotní podmínky hospodářských zvířat a udrţitelná 

zemědělská produkce obecně. 

 

3.1 Šetrné využívání energie a přírodních zdrojů 

 

Tento princip ztělesňuje zásada stanovená Noez, kdy ekologické zemědělství znamená 

„udržitelný systém řízení zemědělství, který odpovědným způsobem využívá energii a 
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 Altner, Günter; Leitschuh, H.; Michelsen, Gerd; Simonis, Udo E.; Weizsäcker, Ernst U. von (2008): Lob 
der Vielfalt. Stuttgart: Hirzel (Jahrbuch Ökologie, 2009)., str. 157. 
39 Srovnej např. Umwelbundesamt, symposium ökologischer Landou. Eine klimaverträgliche Alternative, 
1995, ISSN 0722-186X. 
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 Lehnert, Markus (2009): Präferenzanalyse ethischer Produkte. Eine verhaltenswissenschaftliche 
Analyse am Beispiel von Bio und Fairtrade. Univ. des Saarlandes, Diss.--Saarbrücken, 2009., str. 50. 
41

 Základní principy ekologického zemědělství: odborná monografie, Jan Moudrý a kol., Jihočeská 
univerzita, zemědělská fakulta, České Budějovice, 2007, str. 25. 
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přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a vzduch“.(Noez Hlava II., 

čl.3/a)/iii)) a dále s tím související zásada „minimalizace využívání neobnovitelných 

zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního hospodářství“. (čl. 5 Noez) 

Tato zásada je naplňována zejména pouţíváním přírodních hnojiv a 

vyvarováním se těch syntetických. Dále přináší ekologické zemědělství soubor malých 

pozitivních přínosů, které z dlouhodobého hlediska znamenají přínos velký spočívající v 

ozdravení půdy i krajiny. Patří mezi ně to, ţe se méně hnojí dusíkem ve formě N2O, 

který má 300 krát vyšší účinek na změny klimatu neţ CO2 u něhoţ je emise oxidu 

uhličitého na hektar obecně aţ o 5O% niţší. Ekologická půda dále ukládá obecně víc 

uhlíku a tím nárůst atmosférického CO2 dokonce cíleně omezuje. V ekologickém 

zemědělství se do půdy také vyplavuje o 40-64% méně dusičnanů a proto jsou v okolí 

ekologicky obhospodařovaných polí znatelně méně znečištěné povrchové a podzemní 

vody. Při pestřejším osevním postupu s víceletými jetelotrávami a při hnojení hnojem se 

dále zvyšuje obsah humusu v půdě, coţ přináší stabilní strukturu půdy a umoţňuje 

blahodárné působení ţíţal. Půda pak nepodléhá tolik slévání a erozi, má mnohem vyšší 

infiltrační schopnost a tak pomáhá chránit i před povodněmi. Půda v ekologických 

vinicích a sadech je celoročně, trvale zatravněná, coţ chrání půdu před nepříznivým 

působením slunce, vyplavováním ţivin a erozí. Dále je také počet zvířat chovaných na 

plochu značně omezen, coţ vede ke sníţení produkce amoniaku a ohroţování 

přírodních ekosystémů.(Noez čl.14/1,b/iv))
42

 

Co se týče odpovědného vyuţívání přírodních zdrojů ve formě fosilních paliv, 

situace jiţ tak růţová není. Přes to, ţe poptávka po biopotravinách roste, je bohuţel aţ 

ze 70% 
43

kryta dovozem. V momentě, kdy např. biozelenina, běţně pěstovaná v našich 

podnebných podmínkách, vypěstovaná sice způsobem šetrným k ţivotnímu prostředí, 

musí ale ke svému spotřebiteli urazit stovky kilometrů, pak uţ se zcela jistě nejedná o 

odpovědné vyuţívání energie, jak je popsáno ve výše uvedené zásadě Noez.  Na jedné 

straně se tedy skleníkové plyny ekologickými způsoby hospodaření ušetří, ale na druhé 

se do ovzduší vypustí uskutečněnou dopravou. Pokud tedy bio znamená šetrnost 

k ţivotnímu prostředí a opravdovou změnu, mělo by být alespoň z valné většiny 

produkováno lokálně a u plodin, které v našem podnebí není moţné pěstovat, je třeba 

                                            
42 Bioinstitut, 90 argumentů pro ekologické zemědělství, Olomouc 2007, str. 3-16. 
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hledat tu nejšetrnější moţnou cestu. Nejen, ţe lokální potravina můţe dorazit na 

spotřebitelský stůl ve své nejčerstvější podobě, ale koupí takového produktu spotřebitel 

i nepřímo podporuje ochranu ţivotního prostředí ve svém bezprostředním okolí. 

Odpovědné vyuţití fosilních paliv, jako neobnovitelných zdrojů by mělo být bráno v 

potaz nejen u dopravy k cílovému spotřebiteli, ale i u dílčích přeprav např. obilnin 

z pole ke zpracování, zabalení, prvotní distribuci. Za tuto dobu potraviny urazí běţně i 

několik set kilometrů. 

Jako pozitivní příklad můţe slouţit např. hlavní Švýcarské sdruţení 

ekologických zemědělců Bio suisse
44

, které ve svých směrnicích zcela zakázalo jako 

způsob dopravy jimi certifikovaných produktů leteckou dopravu. Domnívám se, ţe 

problém nehospodárné dopravy zejména v tuzemsku produkovatelných surovin by 

právní úpravou neměl být dále opomíjen. 

 Nařízení o ekologickém zemědělství dále vůbec neupravuje skleníkové 

pěstování plodin. V zimním období se takové pěstování ve většině Evropy neobejde bez 

nutného přitápění, které opět naprosto odporuje zásadám odpovědného vyuţívání 

energie dle článku třetího, a proto rovněţ není zcela obhájitelné. Švýcarské sdruţení Bio 

suisse
45

 na tuto problematiku opět reaguje alespoň částečně, a sice, omezuje přitápění ve 

sklenících tak, ţe je moţné udrţovat teplotu pouze nad bodem mrazu. Současný 

spotřebitel si uţ jen těţko představí zimní měsíce bez plodin, které v zimě prostě 

pěstovat nelze a není moţné je přes zimu skladovat, ale bioprodukt by přece jen měl 

znamenat záruku, ţe byl vyprodukován tím nejšetrnějším moţným způsobem a tedy i za 

odpovědného vyuţití energie, jak to deklaruje i Noez.  

„Minimalizace využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z 

vlastního hospodářství“ (čl. 5 Noez) znamená výrazné omezení vyuţívání všech 

vnějších vstupů. Je moţné je vyuţít, pouze pokud je jejich vyuţití nutné nebo pokud 

neexistují jiné vhodné řídící postupy nebo způsoby ( čl.4, písm. a) Noez). Mezi tyto 

vhodné postupy patří vyuţití vlastních přírodních zdrojů, jako jsou ţivé organismy nebo 

mechanické způsoby produkce, pěstování a produkce vázaná na půdu, vyloučení GMO 

mimo léčivých přípravků nebo systém posouzení rizik. Pokud takové postupy nebo 

způsoby tedy nejsou, omezí se ekologický zemědělec pouze na vstupy z ekologické 
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produkce, přírodní látky nebo látky z nich odvozené, minerální hnojiva s nízkou 

rozpustností.(čl.4/b) Noez)  

Ekologické zemědělství si takto klade za cíl uzavřený látkový a energetický 

koloběh, být samostatné, pomocí vlastních zdrojů zajistit celkový chod hospodářství.
46

 

Ekologické zemědělství zde vlastně jistým způsobem napodobuje soběstačný přírodní 

ekosystém. Domnívám se, ţe jen tímto způsobem je moţné omezit zbytečné výdaje 

energie i materiálu a zcela vyuţít potenciál, který zemědělská výroba skýtá a tím i 

maximálně dostát závazku šetrnosti k přírodě. Ekologické zemědělství by tedy mělo být 

vedeno snahou omezit cizí vstupy na minimum. Dokupování krmiva, či jiných 

vstupních materiálů sice odporuje této zásadě, úplný zákaz vnějších vstupů je asi 

naprosto nereálný, ovšem jsou zde stanoveny dostatečně jasné hranice s cílem přiblíţit 

se ideálnímu stavu, tedy soběstačnosti. 

Pokud hovoříme o minimalizaci vyuţívání neobnovitelných zdrojů, jedním 

z dalších v Noez neřešených problémů jsou obaly. Domnívám se, ţe by měly být 

pouţívány výhradně recyklované a dále recyklovatelné materiály a to jen v nezbytném 

mnoţství. Tento problém by v právní úpravě jistě stál alespoň za zmínku. (Viz např. 

Biomrkev Deblín, 3ks mrkve na plastovém tácku, přebalené další vrstvou plastové fólie, 

řetězec Globus) 

 

Jako velké pozitivum systému ekologického zemědělství shledávám snahu o 

energetickou a látkovou soběstačnost, kdy jsou vyuţity všechny zdroje zemědělské 

produkce a zemědělský provoz tak minimalizuje znečištění při dovozu potřebných 

vstupů a produkuje minimální mnoţství odpadů. Ovšem šetrné, či odpovědné vyuţívání 

energie a přírodních zdrojů by mělo znamenat snahu být šetrný od produkce po 

spotřebu. V momentě, kdy jsou bioprodukty produkovány ve vytápěných sklenících, 

zabaleny do několika vrstev obalů a tisíce kilometrů letecky, či po zemi dopravovány ke 

konečnému spotřebiteli, domnívám se, ţe o ţádné šetrnosti nemůţe být řeč a 

zemědělství, které si říká ekologické, není v tomto bodě zatím schopno dostát svému 

jménu.  
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3.2 Udržení přírodní rozmanitosti 

3.2.1 Biodiverzita 

Dalším deklarovaným cílem ekologického zemědělství je udrţitelný systém řízení 

zemědělství, který přispívá k vysoké úrovni biologické rozmanitosti. (čl.3/a)/ii) Noez),  

Kaţdoročně se na naší planetě ztratí lesní plocha o velikosti tří rozloh Švýcarska, 16000 

známých druhů ţivočichů a rostlin je před vyhynutím a ohroţena je celá třetina z 1,75 

milionů v současné době známých druhů. Pokud se bude pokračovat v současném 

způsobu a objemu rybolovu, nebude od roku 2050 moţný jiţ ţádný komerční rybolov, 

protoţe jednoduše nebude co lovit.
47

Vymírání druhů na základě přírodního výběru je 

v přírodě sice přirozená věc, ovšem působení člověka ovlivňuje ţivotní prostředí 

natolik, ţe druhy podle údajů OSN vymírají 100 aţ tisíckrát rychleji, neţ by byl postup 

evoluce. 717 druhů vymřelo v samotném roce 2008. 
48

Ubývaní druhů je velmi tichý a 

nenápadný následek poškozování ţivotního prostředí. Skutečnost, jaký je příroda velmi 

úzce propojený systém se dá demonstrovat třeba na donedávna velmi běţném vrabci 

domácím
49

. V momentě kdy je půda znečišťována chemickými látkami, začíná být příliš 

kyselá a ubývá hmyzu, zejména ţíţal, které jsou velmi oblíbenou potravou vrabce, tento 

ptáček téměř vymizel.         

 Území České republiky se vyznačuje velkou diverzitou, a zintenzivnění 

zemědělství k jejímu zvýšení v minulosti dokonce i značně přispělo. V posledních 

padesáti letech však díky změně technologií bylo zemědělství naopak hlavní příčinou 

jejího sníţení. Došlo ke scelování pozemků do velkých půdních bloků, průměrná plocha 

pozemků se zvýšila z 0,23 ha v roce 1948 na přibliţně 20 ha v současnosti a většinou 

nebyl respektován reliéf terénu.
50

Postupnou kolektivizací začaly v důsledku 

socialistické zemědělské politiky vznikat Jednotná zemědělská druţstva (JZD) a rolníci 

byli za účelem vytvoření co největších orných ploch nuceni vzdát se své půdy pod 
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nátlakem. Vznik JZD
51

 s sebou ovšem přinesl i podstatné ekologické problémy. Kvůli 

rozorání prostorů mezi menšími poli zanikly remízky a jiná přirozená ochrana zvěře, 

tím došlo k jejímu výraznému úbytku a mnoho druhů se stalo ohroţenými. To vše ještě 

zhoršila chemizace zemědělství, která přinesla zejména nekontrolované pouţívání 

pesticidů a umělých hnojiv. Jiţ v 60. letech zde byly signály váţného 

narušení ekologické rovnováhy. Jakákoliv snaha řešit ekologické problémy byla ovšem 

minimální, byly zveřejňovány dokonce nepravdivé informace o stavu ţivotního 

prostředí a celá problematika byla výrazně zlehčována.
52

      

 Tato opatření mají dodnes za následek značně narušené odtokové poměry, 

znečištění vod, degradaci půdy. V dnešní zemědělské krajině je problémem zejména 

malý počet stanovišť pro planě rostoucí druhy rostlin a nedostatek úkrytů, resp. 

potravních základen pro volně ţijící ţivočichy. Typickým příkladem je úbytek druhů 

závislých na drobných plochách rozptýlené zeleně, polních okrajích a celkově niţší 

intenzitě hospodaření, jako jsou koroptev a zajíc polní. Současné intenzivní způsoby 

hospodaření, vedou k fyzické destrukci snůšek nebo mladých jedinců u ptáků a celkové 

ztrátě těch druhů, které jsou vázány na stanoviště nenarušená chemickými znečištěním. 

Konvenční velkoplošné hospodaření se také podepsalo na značném ohroţení řady 

biotopů na travních porostech, z celkové rozlohy travních porostů v ČR je cca 40 000 ha 

zachovalých druhově bohatých luk a pastvin, z toho většina je ve stávajících chráněných 

územích a dalších přibliţně 300 000 ha jich vykazuje jiţ znaky určité degradace.
53

 
54

  

 Ekologické zemědělství jistě není lékem na všechny neduhy související se 

zemědělskou aktivitou, ovšem co se týče biodiverzity, má velmi pozitivní dopad. Na 

okraji ekologicky obhospodařovaných polí a sadů je zjišťováno o 25% více ptáků, 

v zimě dokonce aţ o 44% oproti polím konvenčně obhospodařovaným. Skřivani polní, 

kteří hnízdí na zemi, si mnohem častěji vybírají ekologicky obhospodařované pole, 

                                            
51 Podrobněji např. Ladislav Feierabend, Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, 
Stehlík 2007. 
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v oblasti životního prostředí zmiňuje, „Zemědělské hospodaření v České republice je jedním z 
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významné prvky biologické rozmanitosti důležité pro zajištění produkce potravy, fungování ekosystémů a 
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stejně tak zde ţije dvojnásobný počet střevlíků, o 50% více ţíţal, o 60 % více 

drabčíkovitých brouků, kteří jsou draví a ţiví se škůdci, stejně jako pavouků. 

Nepouţívání syntetických prostředků na ochranu rostlin znamená také ochranu 

opylovačů rostlin, patří k nim divoké druhy včel, mnoho druhů hmyzu, malé druhy 

ptáků či netopýrů.
55

         

 Nařízení o ekologickém zemědělství ve zvláštních zásadách ve vztahu 

k ţivočišné produkci dále specifikuje způsob výběru plemene hospodářských zvířat 

vhodných pro ekologické zemědělství jako „výběr plemene s ohledem na schopnost 

zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, na jejich vitalitu a jejich odolnost vůči 

nákazám nebo zdravotním problémům.“ (čl.5/j) Noez) Toto pravidlo podstatně souvisí i 

se základní zásadou chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství, a sice 

zásadou předcházení zdravotním problémům. (viz níţe Kapitola 3.5 Důstojné ţivotní 

podmínky hospodářských zvířat) Stejným způsobem si ekologický zemědělec vybírá i 

zemědělské plodiny, „výběr vhodných druhů a odrůd odolných vůči škůdcům a 

chorobám“.(čl.5/f Noez)          

 Jedním z problémů konvenčního způsobu pěstování hospodářských zvířat je 

omezení se na několik málo vysoce výnosových druhů, jejichţ genetická rozmanitost 

kvůli vysoce selektivnímu šlechtění upadá. Pole a stáda jsou geneticky stále 

monotónnější. Současné intenzivní zemědělství zaměřené na co nejvyšší produkci vedlo 

k omezení tradičních lokálních druhů a ras. Přitom je genetická rozmanitost 

zemědělských hospodářských zvířat i plodin velmi důleţitá, je totiţ základem pro 

budoucí šlechtění, jeho udrţení, nejen pasivní v genetických bankách, ale i jeho aktivní 

rozvoj. Je zcela klíčová, aby bylo moţné vyrovnat se s budoucími poţadavky na rostliny 

a přírodní druhy. Ztráta zemědělské biodiverzity omezuje budoucí moţnosti šlechtění a 

tím i budoucí rozvoj zemědělství jako takového. Pouţití rozmanitých regionálně 

přizpůsobených druhů tedy znamená stabilitu zemědělského výnosu a nese s sebou 

pokles náchylnosti k nemocem, škůdcům a tím nebrání moţnosti pokroku budoucího 

šlechtění a brání rozšiřování nepozorovatelných genetických vad.
56

  

 Zemědělská biodiverzita jako taková přináší pozitiva i pro ţivotní prostředí a 

                                            
55 Bioinstitut, 90 argumentů pro ekologické zemědělství, Olomouc 2007, str. 3-16, dále srovnej 
www.efrc.com (12.2.2011). 
56

 Altner, Günter; Leitschuh, H.; Michelsen, Gerd; Simonis, Udo E.; Weizsäcker, Ernst U. von von (2008): 
Lob der Vielfalt. Stuttgart: Hirzel (Jahrbuch Ökologie, 2009)., str. 88-89. 

http://www.efrc.com/
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klima obecně. Při pěstování a chování druhů zaměřených pouze na vysokou produkci je 

mnoţství vstupů, které je nutné vynaloţit mnohem vyšší, neţ u lokálních rozmanitých 

druhů, jedná se zejména o spotřebu pesticidů, umělých hnojiv, léků, přídavků stravy, 

vysoce technizovaná ustájení atd. To vše s sebou přináší znečištění a čerpání 

neobnovitelných přírodních zdrojů.
57

      

 Z výše uvedeného jasně vyplývá, ţe přínos ekologického zemědělství k udrţení 

a obnově biologické rozmanitosti je nesporný. Nejedná se jen o přínos v souvislosti 

s šetrnějším způsobem obdělávání půdy, nechemickým hnojením, či menší intenzitou 

hospodaření obecně. Velmi významný přínos shledávám zejména v tom, si ekologický 

zemědělec vybírá ţivočišné i rostlinné druhy, jejichţ fyziologické vlastnosti a potřeby 

odpovídají místu jejich chování a pěstování, coţ výrazně omezuje nutnost chemických 

ošetření rostlin i medikace zvířat. Další přidanou hodnotou je pak oţivení monotónního 

genofondu rostlin a hospodářských zvířat u nás pěstovaných, které je jak obohacením 

české krajiny i venkova, tak přínosem pro budoucí hospodaření, protoţe uchová 

rozmanité druhy pro budoucí šlechtění druhů přizpůsobivých klimatickým změnám.  

3.2.2 GMO 

Ekologické zemědělství si dále klade za cíl pouţívat vhodné plánování a řízení 

biologických postupů zaloţených na ekologických systémech vyuţívajících vlastní 

přírodní zdroje způsoby, které vylučují pouţívání GMO a produktů získaných z GMO či 

získaných za pouţití GMO s výjimkou veterinárních léčivých přípravků.
58

 (čl.4/a) 

Noez)  

Geneticky modifikovaný organismus, který je produktem moderní biotechnologie 

neboli genetického inţenýrství, je ve své podstatě výsledek souboru technik pro výběr 

                                            
57

 Altner, Günter; Leitschuh, H.; Michelsen, Gerd; Simonis, Udo E.; Weizsäcker, Ernst U. von von (2008): 
Lob der Vielfalt. Stuttgart: Hirzel (Jahrbuch Ökologie, 2009)., str. 90. 
58 Noez dále podrobně stanovuje, co vše nesmí být v ekologickém zemědělství jak samotným GMO, tak 
z něho, či za jeho použití získaným produktem a na co se ekozemědělec při jejich nákupu může 
spolehnout. Jedná se o „potraviny, krmiva, činidla, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní 
látky, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci“. Podle 
druhého odstavce stejného článku se ohledně potravin a krmiv může hospodářský subjekt při jejich 

použití spolehnout na označení produktu, podle legislativy Evropského společenství.
58

 (čl. 9/2, 3 Noez) 
Další možností jak situaci nejistoty u koupi produktů mimo potravin a krmiva vyřešit, je tak, že kupující 
od prodávajícího nechá vystavit potvrzení, že zboží GMO neobsahuje.(čl. 9/3 Noez). 
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jednotlivých genů a jejich přenos z jednoho organizmu do jiného bez ohledu na 

příbuznost těchto organismů. Genetická modifikace znamená cílenou změnu dědičného 

materiálu organismu způsobem, který nelze dosáhnout přirozenou rekombinací. 

V oblasti zemědělství to znamená přetváření obvyklých plodin s cílem vylepšit jejich 

odolnost vůči škůdcům a zvýšit jejich výnosnost.
59

      

 Přes to, ţe ekologické zemědělství GMO při produkci zakazuje, s mnoţstvím 

GMO v konečných bioproduktech je jiţ poněkud benevolentnější. Nová evropská 

legislativa přináší změnu ve stanovení technických limitů příměsí pro náhodný a 

technicky nevyhnutelný výskyt GMO v bioproduktech. Jedná se o změnu z nulové 

tolerance na 0,9%
60

, která prošla i přes ostrou kritiku. Limit je totiţ stejný jako u 

produktů konvenčního zemědělství. 
61

Na obhajobu této změny je nutné konstatovat, ţe 

se jedná o detekční limit laboratorních přístrojů při rozborech vzorků, ovšem pro 

ekologické zemědělství můţe být právem povaţován za krok zpět.    

 Článek 12. Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách 

a krmivu definuje, ţe hranice 0,9% GMO se pouţije za předpokladu, ţe přítomnost 

znečištění geneticky modifikovanými organismy je náhodná nebo technicky 

nevyhnutelná. Povinnost označit potraviny jako GMO nastává aţ v momentě, kdy 

přítomnost geneticky modifikovaných organismů tuto mez překročí. Ovšem obecně 

není technicky nevyhnutelná jakákoliv přítomnost, tedy ani niţší neţ 0,9. Negativní 

zprávou tedy je, ţe jediné co je u bioproduktu zaručeno, je, ţe znečištění nepřesáhne 

mez 0,9% GMO, ale jiţ zde nemůţeme hovořit o produktech zcela GMO-FREE, neboli 

produktech zcela oproštěných od GMO. Dalším problémem je koexistence zemědělců 

GMO pěstujících s těmi ostatními, tedy jak konvenčně, tak ekologicky hospodařícími. 

Obecná Pravidla a povinnosti ohledně pěstování geneticky modifikovaných odrůd a 

koexistence těchto plodin s geneticky neupravenými plodinami upravuje český 

zákonodárce v zákoně č.252/1997 Sb., tzv. zemědělský zákon. Z §2i tohoto zákona 

vyplývá, ţe právnická či fyzická osoba, která chce GMO pěstovat, je zejména povinna 

dodrţovat minimální stanovenou vzdálenost od konvenčně obhospodařovaných polí 
62

, 

dodrţovat stanovenou vzdálenost od ekologicky obhospodařovaných polí, informovat 
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 Bioinstitut, Ekologické zemědělství a GMO, otázky koexistence, Olomouc 2008, str. 30-38. 
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 Nařízení č. 1829/2003 a Nařízení č.1830/2003. 
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 Bioinstitut, Ekologické zemědělství a GMO, otázky koexistence, Olomouc 2008, str. 10-24. 
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 Přesné vzdálenosti a další přesné údaje upravuje Vyhláška č. 89/2006 o bližších podmínkách pěstování 
geneticky modifikované odrůdy. 
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ostatní zemědělce do určité stanovené vzdálenosti, písemně informovat ministerstvo a 

nejméně po dobu 5 let uchovat informace o pěstování.     

 Situace je ovšem poněkud sloţitější. Včelstva totiţ mohou kontaminovat plodiny 

aţ do vzdálenosti 3 kilometrů a i taková kontaminace by mohla být důvodem pro 

zrušení registrace produktu ekologického zemědělství. Postiţenému ekofarmáři vznikne 

škoda tedy nejen z toho důvodu, ţe svoje plodiny nebude moci deklarovat jako 

ekologické, čímţ výrazně klesnou na ceně, ale v nejhorším případě je bude muset 

deklarovat jako GMO plodiny, čímţ cena klesne opětovně. GMOzemědělec se v tomto 

případě můţe proti náhradě škody účinně bránit dodrţením všech zákonných 

povinností. Tuto sloţitou situaci velmi efektivně řeší právní řád Spolkové republiky 

Německo. Německý zákon o genetickém inţenýrství (Gentechnikgesetz) obsahuje 

přímou úpravu koexistence konvenčního a ekologického zemědělce, jak v rovině dobré 

odborné praxe, registrace, monitoringu, označení i případné odpovědnosti.
63

 Úprava 

velmi nekompromisně řeší otázku odškodnění postiţených farmářů, bez ohledu na to, 

zda farmář pěstující GMO plodiny závazná pravidla dodrţel, či ne. Vţdy odpovídá za 

škodu. Pokud se pěstitelů v okolí vyskytuje více a viník není zcela jasný, bude soud 

rozhodovat o tom, kdo škodu uhradí.
64

Jedná se tedy o objektivní odpovědnost nezávisle 

na zavinění, bez moţnosti vyvinění. Je zde skutečná jistota, ţe postiţený farmář bude 

odškodněn.          

 Moţným řešením celého problému by bylo vyhlášení tzv. GMO-free zóny, 

k čemuţ přistoupily jiţ mnohé regiony EU, tyto zóny lze ovšem vyhlásit pouze na 

základě dobrovolné dohody zemědělců. Existuje také mnoho států EU, které pěstování 

GMO zcela zakázaly, jsou jimi např. Francie, Rakousko, Polsko, Maďarsko. Naopak 

mezi státy s povoleným komerčním pěstováním GMO patří Španělsko, Německo, 

Slovensko, Rumunsko a také Česká republika, všechny s méně neţ 0,5% zemědělské 

plochy.
65

           

 Zcela zásadní je zde ovšem i otázka zda GMO plodiny přináší opravdu ty 

výhody, pro které jsou vlastně pěstovány. Hlavním důvodem je jejich vyšší odolnost 

                                            
63 K této problematice bylo vydáno ještě spolkovým Ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu 

spotřebitele nařízení tzv.gentechnik-pflanzenerzeugungsverordnung
63

, tedy nařízení o geneticky 
modifikovaných rostlinách, které předepisuje další přísná pravidla koexistence GMO a ekologických polí, 
jako je např. vzdálenost těchto polí od sebe, která je dvojnásobná oproti vzdálenosti konvenčního pole.  
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 §36a GenTG, Gentechnitgesetz. 
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 Bioinstitut, Ekologické zemědělství a GMO, otázky koexistence, Olomouc 2008, strana 30-38. 
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proti škůdcům a jiným specifickým problémům jednotlivých plodin. Např. zpráva 

amerického střediska pro výzkum vědy a otázek ţivotního prostředí (Northwest Science 

and Environmental policy Center) konstatuje, ţe pěstování GM kukuřice, sóji a bavlny 

v USA na více neţ 200 milionech hektarů vedlo v letech 1996-2003 ke zvýšení spotřeby 

pesticidů o více neţ 22 milionů kilogramů. Navíc se zemědělci stávají zcela závislí na 

biotechnologických firmách, které vlastní patenty na osivo. Dochází k tak absurdním 

situacím, jako jsou právní spory Amerického gigantu Monsanto, který neumoţňuje 

vysetí osiva z předešlého roku pod hrozbou porušení patentového zákona a dokonce 

ţaluje zemědělce ze sousedních polí, kteří se stali oběťmi kontaminace, ţe nelegálně 

pouţívají jejich patentové osivo. Dalším odstrašujícím příkladem je Kanada, kde se 

pěstování GMO řepky tak rozšířilo, ţe kvůli kontaminaci jiţ není moţné pěstovat ji 

ekologicky. 
66

           

 Např. GMO sója celosvětově zabírá 51% celkové plochy pěstovaných GMO 

plodin. Plochy oseté konkrétně geneticky upravenou Bt kukuřicí MON 810 v ČR činily 

v roce 2008 830 Ha, zasetých 171 pěstiteli. Jedná se o plodiny pouţívané ve velkém 

jako krmivo pro hospodářská zvířata. Povinnost označit masné produkty jako GMO, 

protoţe byla zvířata krmena GMO krmivem ovšem neexistuje. Jistotu, ţe hospodářské 

zvíře nebylo krmeno GMO krmivem má spotřebitel pouze u bio masných výrobků, 

protoţe GMO krmivo je, jak jiţ bylo zmíněno výše, v ekologickém zemědělství 

zakázáno. (výše zmíněný Čl. 9, odstavec 1.) Dva ze tří zatím evidovaných případů 

výskytu GMO na ekofarmách se týkaly právě sóji, jednalo se o dva případy z roku 

2004.
67

          

Vzhledem k tomu, ţe pěstování GMO bylo v České republice povoleno, měla 

být současně přijata i odpovídající právní úprava, která by zaručovala dostatečnou 

ochranu okolních zemědělců v případě i náhodné kontaminace GMO ze sousedních 

polí. Povaţuji za vhodné, aby se do budoucna zákonodárce inspiroval např. uvedenou 

úpravou německou a podmínky odpovědnosti zpřísnil. Z výše popsaného dále vyplývá, 

ţe rizika, která s sebou GMO přináší, zatím výrazně převyšují veškerá pozitiva. Slovo 

„Zatím“ je na místě, protoţe naprosto nevylučuji vyuţití biotechnologie v budoucnu. 
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Vyuţití ovšem aţ v momentě, kdy bude zcela jasné, jaké účinky a následky mají 

modifikované organismy po vypuštění do volné přírody a současně GMO technologie 

přinese jasná pozitiva, kterými by mohly být zejména omezení pesticidů či vyšší 

výnosnost. Za hrozbu pro ekologické zemědělství povaţuje zavádění GMO v Evropě i 

ve světě dokonce samotný Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 

2011-2015.
68

Zemědělství potaţmo zabezpečování obyvatelstva potravou, by mělo být 

provozováno ověřenými metodami, s cílem zachovat udrţitelný zemědělský rozvoj. 

GMO toto zatím nesplňuje a proto by bylo odpovědným řešením následovat státy jako 

je Francie či Polsko a GMO v zemědělství zatím zakázat. 

3.3 Kvalitní potraviny 

Cíl produkovat kvalitní potraviny je v Noez vyjádřen takto: Ekologická produkce se 

zaměřuje na získávání produktů vysoké jakosti a na získávání celé řady potravin a 

jiných zemědělských 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.(čl.3/b),c) Noez)  

Naprosto základním předpokladem pro splnění tohoto cíle tak, jak je definován, je zcela 

beze sporu omezení pouţívání jak chemických hnojiv, tak různých chemických látek při 

pěstování i samotné produkci a zpracování bioproduktů. Jak jiţ bylo popsáno výše, 

pouţití syntetických a chemických látek v ekologickém zemědělství se omezuje pouze 

na výjimečné případy, u nichţ neexistují vhodné postupy řízení a vhodné vnější vstupy 

z ekologické produkce nebo v okamţiku, kdy přírodní látky nebo látky z nich odvozené 

nejsou na trhu dostupné nebo přispívají k nepřijatelným dopadům na ţivotní 

prostředí.(čl.4/c) Noez) Syntetické a chemické látky tedy představují v ekologickém 

zemědělství jen nouzové řešení, nelze je ovšem zakázat zcela, aniţ by se neochromil 

celý systém.           

 Aby se pouţívání chemických a syntetických látek omezilo na minimum, či se 

zcela vyloučilo, klade se v ekologickém zemědělství velký důraz na prevenci, zejména 

tím, ţe jsou vybírány vhodné druhy, které jsou přirozeně odolné a vhodné pro dané 

podnebné podmínky a konkrétní lokalitu. Mezi tato preventivní opatření patří „výběr 
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vhodných druhů odrůd odolných vůči škůdcům a chorobám, vhodné střídání plodin, … 

a ochrana přirozených nepřátel škůdců.(čl.5/f) Noez)      

 Po roce 1990 je v České republice obecně moţné sledovat pokles spotřeby 

chemických hnojiv. Na tom se podílela nejen transformace zemědělství, posun ve 

vývoji nových účinných látek, ale i přijetí nových předpisů a přehodnocování jiţ 

registrovaných přípravků v rámci vize vstupu ČR do EU. Za posledních 20 let se 

významně sníţila i toxicita přípravků. Zatímco v roce 1990 činila spotřeba tzv. 

„ostatních jedů“ (OJ) 14,5% a tzv. „zvláště nebezpečných jedů“ (ZNJ) 0,35% z celkové 

spotřeby přípravků, v roce 1999 to bylo u OJ jiţ jen 2,7% a u ZNJ 0,004%.Od 1.1.2000 

došlo také k nové klasifikaci těchto přípravků (zákon o chemických látkách 356/2003 

Sb. ) a podíl toxických a vysoce toxických přípravků činí v současnosti pouze 0,5-1% z 

celkové spotřeby.
69

          

 Přes to, ţe spotřeba nejvíce toxických chemických hnojiv v České republice 

klesá, celosvětově tomu tak není a proto je nasnadě otázka, jak tyto látky které 

konzumujeme sice jen ve velmi malém mnoţství, ovšem dlouhodobě, působí na lidský 

organismus. Při pouţívaní různých agrochemických látek včetně pesticidů,
70

 se 

v konvenčním zemědělství bohuţel nedá zabránit průniku jejich zbytkových hodnot, 

neboli reziduí do samotných plodin a produktů a tím i do lidského těla. Do lidského 

organizmu se rezidua pesticidů mohou dostat buď přímo z pesticidy ošetřených plodin, 

či potravin z nich vyrobených nebo nepřímo, dojde-li k přenosu reziduí 

z kontaminovaného krmiva,  mléka, vajec či masných výrobků.    

 Na světě je registrováno okolo 800
71

 látek s pesticidními účinky. Tyto látky je 

moţné dělit podle různých kritérií, nejčastěji podle cílových organismů, u kterých 

vyvolávají toxické efekty, a tím je hubí. Jsou jimi např. herbicidy proti plevelným 

rostlinám, fungicidy proti houbovým chorobám, insekticidy proti hmyzu a další. 

Aplikace těchto přípravků, zejména ve formě sprejů a prášku můţe vést i ke 
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 Jaroslav Progar a kol., Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. Tisíciletí, Výzkumný ústav pivovarský a 
sladařský ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV, Praha 2008, strana 59-65. 
70 Pesticidy jsou přípravky určené k omezování a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně 
rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a 
člověka.(Miroslav Šuta, Opatrně s pesticidy, Ekolist 02/2009)Tyto prostředky na ochranu rostlin 
používané v zemědělství musí být v ČR uvedeny na tzv. Seznamu registrovaných prostředků na ochranu 
rostlin. Jejich použití je upraveno zákonem o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů a dále směrnicí ES 414/1991. 
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kontaminaci okolí. Odhaduje se, ţe 10-20% těchto látek je ve formě par, kapénky nebo i 

pevných částic přeneseno vzduchem do více či méně vzdálených lokalit, kde jako imise 

vstupují do ekosystému. Stopy některých pesticidů mohou být za jistých okolností 

prokázány i v pitné vodě. Otravy pesticidy způsobí ročně např. ve Spolkové republice 

Německo náklady na zdravotní péči aţ ve výši 12 milionů eur.
72

Toto číslo v sobě ale 

nezahrnuje efekty právě dlouhodobého, chronického vystavení nízkým dávkám reziduí 

pesticidů, které zatím takřka nejsou zmapovány, zejména vzhledem ke sloţitosti a 

nákladnosti takové analýzy. Dokonce vlastní mechanismus toxických účinků na člověka 

je přesně popsán jen u velmi malého počtu registrovaných pesticidů. Další otevřenou 

otázkou také zůstává, jak působí na lidský organismus současný výskyt několika druhů 

reziduí, které se v těle mohou kumulovat, navzájem na sebe působit a společně 

chemicky reagovat. V posledních letech se hovoří v souvislosti s dlouhodobou expozicí 

pesticidových reziduí o vlivu na chemické reakce související s přenosy nervových 

vzruchů, ale i s hormonálními pochody obratlovců včetně člověka. Nejedná se zde 

pouze o zastaralé a nechvalně známé látky jako DDT
73

, ale i moderní a běţně pouţívané 

preparáty.          

 Produkty konvenčního zemědělství jsou před nadměrným výskytem pesticidů 

chráněny tzv. Maximálními limity reziduí, neboli MLR
74

, které jsou vyjádřeny 

v miligramech na kilogram potravinové komodity. Tyto limity jsou přísnější u potravin 

pro malé děti u pesticidů s vysokou akutní toxicitou. V České republice za kontrolu 

těchto hodnot v oblasti potravin rostlinného původu zodpovídá Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce (SZPI), u ţivočišných produktů Státní veterinární správa (SVS), 

tento systém je jiţ plně kompatibilní s ostatními zeměmi EU
75

. Výsledky těchto kontrol 

se v případě ovoce a zeleniny v dlouhodobém průměru pohybují mezi 20-30% vzorků 

                                            
72 Bioinstitut, 90 argumentů pro ekologické zemědělství, Olomouc 2007, str. 3-16. 
73 Je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů a od druhé světové války byl používán v masovém 
měřítku v zemědělství, ale především k likvidaci komárů a moskytů v tropických zemích. Až v roce 1962 
publikovala bioložka Rachel Carson informace o hromadění DDT v tkáních a potravních řetězcích 
živočichů. Zejména u dravých ptáků, kteří stojí na vrcholu potravní pyramidy došlo ke snížení plodnosti, 
zeslabení skořápky, které neumožňovalo dostatečný vývoj mláděte a tím i k postupnému vymírání 
druhu.(Miroslav Šuta, Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Ekologický institut Veronica, Brno 
2008). 
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obsahujících rezidua. Nadlimitní nálezy reziduí nejsou časté, přibliţně 1-4%.
76

   

 Bohuţel existuje sice jen velmi málo prací, které by srovnávaly zdravotní 

aspekty bioproduktu a konvenčního zemědělského výrobku v souvislosti s jejich 

sloţením a výskytem chemických reziduí. I to málo, co existuje, ovšem jasně prokazuje 

přednosti bioproduktů. Příkladem můţe být studie spermiogramů ekozemědělců 

konzumujících bioprodukty a konvenčních zemědělců, které jsou podle studie dánských 

a švédských výzkumníků prokazatelně lepší u ekozemědělců. Existují také tuzemské 

šestileté výzkumy, kdy potkani prokazatelně preferují biopšenici, proti pšenici ošetřené 

pesticidy.
77

           

 Pokud média čas od času přinesou zcela převratnou zprávu o tom, ţe 

biopotraviny nejsou zdravější neţ běţné potraviny
78

 s odkazem na obsah bílkovin, 

vlákniny či vitamínu c, nelze neţ zkonstatovat, ţe se jedná o velmi zkreslené sdělení. 

Látky, které lidský organismus čerpá z potravy nelze redukovat pouze na těchto pár 

nejběţnějších nutričních hodnot a vitamínů, protoţe v momentě, kdy se provádí 

podrobnější analýza, začínají být výsledky pro biopotraviny velmi příznivé. Např. fakt, 

ţe biopotraviny obsahují jen zřídka, a pokud, tak 200 aţ 250 krát méně reziduí pesticidů 

a i ty jsou většinou způsobeny kontaminací z okolí, jiţ většinou zmíněn nebývá. Dále 

např., biomléko obsahuje více omega-3-mastných kyselin. Výsledky šetření 

Výzkumného ústavu mlékárenského v  pětiletém projektu, financovaném Ministerstvem 

zemědělství v rámci Národního programu výzkumu jednoznačně potvrzují zvýšený 

výskyt bioaktivních látek v mléku pocházejícím z ekologického zemědělství v 

porovnání s mlékem z konvenčních chovů.
79

    

 Bioovoce a biozelenina mají vyšší obsah flavonoidů, nebo reservatrolu a jiných 

polyfenolů působících jako antioxidanty, které chrání cévy a pomáhají předcházet 

onemocnění s nimi spojenými. Konvenčně pěstovaná pšenice obsahuje látky, které 

brzdí vyuţití v pšenici obsaţených proteinů tělem.
80

Velmi oblíbená odrůda jablek 

                                            
76 Jaroslav Progar a kol. ,Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. Tisíciletí, Výzkumný ústav pivovarský a 
sladařský ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV, Praha 2008, str. 59-65. 
77 Jaroslav Progar a kol. ,Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. Tisíciletí, Výzkumný ústav pivovarský a 
sladařský ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV, Praha 2008, str. 162-165. 
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Golden delicius má v biokvalitě o 32% více fosforu, o 9% více vlákniny a opět o 19% 

více antioxidantů. Listová zelenina z ekologické produkce obsahuje o 10- 40% méně 

dusičnanů atd.
81

          

 Přísná pravidla pokud jde o pouţití chemických látek má povinnost dodrţovat i 

zpracovatel bioproduktů. Látky schválené pro pouţití v bioprodukci jsou zařazeny na 

omezený seznam, který opět podléhá základním cílům a zásadám, které brání vybočení 

ze smyslu právní úpravy.(čl. 21/1 Noez) Jedná se opět o jakési nouzové řešení, protoţe 

jsou to látky, u kterých neexistují vhodné alternativy a bez jejich pouţití není moţné 

potravinu vyrobit, skladovat, či splnit další stravovací poţadavky. Většina těchto látek 

se stejně nachází v přírodě, pouze v jiné formě s výjimkou případů, kdy nejsou 

v dostatečném mnoţství či jakosti na trhu.  

Jaký skutečný vliv dlouhodobá konzumace plodin obsahujících rezidua chemických 

hnojiv má, ukáţe aţ čas. Jiţ dnes je ovšem jasné, ţe bioprodukt znamená zejména 

potravinu, která byla vypěstována takřka bez pouţití syntetických chemických látek, 

byla bez jejich pouţití zpracována, neobsahuje umělá barviva, konzervační látky a jiné 

chemické přísady. Tento produkt je beze sporu hodnotnějším zdrojem celého spektra 

vitamínů, minerálních látek či stopových prvků. Ve světle těchto faktů je bioprodukt ve 

srovnání s produktem konvenčního zemědělství bezesporu jedná o kvalitnější produkt, 

jehoţ koupí spotřebitel ještě přispěje k menšímu chemickému zatíţení ţivotního 

prostředí, ve kterém byl pěstován.  

3.5 Důstojné životní podmínky hospodářských zvířat 

„Ekologické zemědělství zavádí udržitelný systém řízení zemědělství, který dodržuje 

přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat a zejména uspokojuje jejich druhově 

specifické etologické potřeby.(čl.3/a)/iv)Noez)  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, základní zásadou, kterou ekologické zemědělství sleduje, je 

prevence, která je zaloţená na podpoře přirozené imunologické obrany zvířete, coţ je 

moţné právě zejména s pomocí výběru vhodných plemen a chovatelských 

postupů.(čl.5/e)Noez) Plemena jsou vybírána s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit 
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se místním podmínkám, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám a zdravotním 

problémům.(čl.5/j)Noez) Jsou pouţívány chovatelské postupy, které zlepšují imunitní 

systém a posilují přirozenou obranyschopnost.(čl.5/l) Noez)     

 Dále je zakázáno podávat léčivé přípravky či doplňkové látky u zdravých 

jedinců. Nesmí být prováděny zákroky měnící vzhled nebo funkci orgánů zvířat z jiných 

neţ zdravotních důvodů a zvířata jsou chráněna před utrpením, bolestí a poškozováním 

zdraví. Vyloučeny jsou praktiky pouţívané v konvenčním zemědělství jako stříhání 

ocásků, upalování zobáků a oddrobování či kastrace. (čl.14 Noez) Reprodukce je 

přednostně zajišťována přirozenou plemenitbou, jsou zakázány způsoby reprodukce, 

které by vedly k poškození samice nebo plodu, jako jsou hybridizace či přenos embryí. 

Je nutné zajistit spontánní průběh porodu a následný kontakt matky a novorozeného 

mláděte.
82

 Zvířata jsou krmena ekologickým krmivem sloţeným ze zemědělských 

sloţek získaných z ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských 

látek.(čl.5/k)Noez) a krmivo se získává z ekologických krmných surovin s výjimkou 

případů, kdy krmná surovina není v ekologické podobě na trhu dostupná.(Noez čl.7). 

V letních měsících je nutné zajistit přístup k pastvě nebo zelené píci. Dále je zakázáno 

krmit mláďata savců směsmi ze sušeného mléka a také násilné krmení zvířat.
83

 

Zvířatům musí být zajištěny ţivotní podmínky, které odpovídají jejich etologickým a 

fyziologickým potřebám. Především prostor k pohybu při ustájení, dostatečný výběh, 

dále přirozená ventilace, osvětlení, přirozený způsob odpočinku, péče o vlastní tělo, 

nebo podestýlka z přírodních materiálů. Výslovně zakázáno je trvalé ustájení 

v uzavřených prostorách bez moţnosti výběhu, klecové chovy, pouţití roštů na více neţ 

50% plochy stáje a vytápění budov s výjimkou staveb pro selata. Neustájeným zvířatům 

musí být zajištěna ochrana před deštěm, větrem, sluncem či extrémními teplotami.
84

 

 Tento namátkový seznam zákazů a povinností zde uvádím zejména z toho 

důvodu, ţe se jedná o explicitní pravidla, která vymezují ekologický způsob chovu 

hospodářských zvířat od způsobu konvenčního. U konvenčních chovů je tedy běţné, ţe 
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jsou zvířata chována bez přístupu k dennímu světlu, pastvě, čerstvé potravě, jsou 

mrzačena či násilně krmena. Ekologické zemědělství toto odmítá a garantuje důstojné 

ţivotní podmínky hospodářských zvířat, které by v naší vyspělé společnosti měly být 

samozřejmostí snad pro všechny ţivé tvory.        

 Jedním z restů, které ekologické zemědělství vůči hospodářským zvířatům podle 

mého názoru stále ještě má je, ţe nebyla zcela zakázána přeprava ţivých zvířat na 

poráţku. Nařízení o ekologickém zemědělství se zde omezuje pouze na, dalo by se říci 

prosbu o to, aby „trvání přepravy bylo co nejkratší“ (čl.14/1,b)/vii)Noez) Nejenţe jsou 

tyto převozy pro hospodářská zvířata velkým utrpením, ale jsou s nimi spojeny např. i 

faktické vady masa z těchto zvířat pocházejícího. Jedná se, zejména o tzv. vadu PSE, 

především u masa vepřového a DFD u masa vepřového i hovězího.  

 Šlechtěním prasat na vysokou zmasilost, ale nedostatečnou adaptací zvířat na 

dosaţené změny došlo k biologickým změnám v organismu, které mají za následek 

zvýšení citlivosti vyšlechtěných prasat na stres. Rozhodující je stresová situace těsně 

před poráţkou a bezprostředně po ní. U prasat s dispozicí k tvorbě PSE se okamţikem 

jejich zabití, odstartuje velmi rychlý průběh chemických reakcí, které způsobují, ţe 

maso není schopno udrţet vodu v něm přirozeně obsaţenou i tu technologicky 

přidávanou, coţ znamená velké problémy s jeho dalším zpracováním na masné výrobky 

a jeho kulinářská kvalita klesá. Maso se tak stává PSE „pale, soft, exudative“, neboli 

bledé, měkké a vodnaté. Tuto vadu vykazuje 10-20% produkovaného vepřového masa. 

Oproti vadě PSE, DFB vada nemá souvislost se šlechtěním hospodářských zvířat, ale je 

způsobena přílišným fyzickým zatíţením a vyčerpáním těsně před poráţkou, maso je 

pak „dark, firm, dry, tedy tmavé, tuhé a suché.
85

     

 Někteří ekologičtí zemědělci se snaţí dobrovolně řešit i tento problém 

ekologické produkce a proto vznikají u ekozemědělských provozů tzv. Biojatka, která 

jsou v České republice stále ještě novinkou. První biojatka byla v ČR dostavena v roce 

2009 v Sasově u Jihlavy, kde se stala součásti biofarmy fungující jiţ od roku 1991. Tím, 

ţe se jatka nacházejí v bezprostředním sousedství biofarmy odpadá stres z transportu. 

Nejedná se o ţádnou masovou produkci, ale zejména poráţku na biofarmě 

vypěstovaných zvířat. Se zvířaty je do posledního okamţiku zacházeno ohleduplným 

způsobem, jsou přirozeně po jednom nalákána do poráţecí místnosti, kde jsou za 
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zavřenými dveřmi humánně poraţena. Zvířata na poráţku čekající tedy nevidí jak 

samotnou poráţku, tak ani jiţ mrtvá zvířata. Dokonce prostor, ve kterém zvířata na 

poráţku čekají je záměrně zmenšován, aby zvířata nebyla stresována tím, ţe jich stále 

ubývá.
86

  

To jakým způsobem je s hospodářskými zvířaty zacházeno se projevuje na kvalitě jejich 

masa. Je zřejmé, ţe racionalizaci a intenzifikaci zemědělství a sniţování nákladů na 

úkor ţivotních podmínek hospodářských zvířat nebude moţné praktikovat do 

nekonečna. Ekologické zemědělství přináší alternativu, opět nazírá na hospodářská 

zvířata jako na ţivé tvory, které mají své potřeby a ke kterým bychom se neměli chovat 

pouze jako k běţným součástem cílových produktů. Malebná ekofarma, která má ve 

svém sousedství i vlastní biojatka je jistě naprosto ideální stav. Systém ekologického 

zemědělství garantuje vysoký standard ţivotních podmínek hospodářských zvířat a 

vysoký standard znamená i zákaz utrpení ţivých hospodářských zvířat při jejich 

přepravě.  

3.4 Udržitelná zemědělská produkce 

Dalším cílem ekologické produkce je zavést „udržitelný systém řízení zemědělství, který 

respektuje přírodní systémy a cykly a zachovává a zlepšuje zdraví půdy, vody, rostlin a 

živočichů a rovnováhu mezi nimi.“ (čl.3/a)/i)Noez) Tento základní cíl je pokud jde o 

zdraví půdy ještě dále specifikován: „ekologické zemědělství si klade za cíl zachovávat 

a zlepšovat živé složky půdy a přirozenou úrodnost půdy, její stabilitu a biologickou 

rozmanitost, předcházet zhutnění a erozi půdy, jakož i bojovat proti nim a vyživovat 

rostliny zejména prostřednictvím půdního ekosystému.“ (Noez Hlava III čl.5/a)) 

V poslední kapitole, se budu věnovat jednomu z největších problému, celosvětové, ale i 

českého zemědělství. Jedná se o degradaci půdy, neboli sníţení její úrodnosti, 

vyuţitelnosti a ekologické funkce. Kaţdoročně zmizí jen erozí, která v souvislosti 

s půdou znamená její rozrušení např. vodou, větrem, či sněhem, okolo 10 milionů 

hektarů orné půdy, coţ představuje asi 0,7 veškeré orné půdy na světě.   

 Je to způsobováno zejména špatnou půdní strukturou, nízkým obsahem humusu, 
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malým mnoţstvím ţivočichů a drobných organismů ţijících v půdě. 
87

Vedle eroze je 

degradace způsobena desertifikací, neboli šířením pouští, dále deforestací, neboli 

odlesňováním a také kontaminací cizorodými látkami.
88

     

 V České republice přetrvává vysoký podíl půd ohroţených degradací zejména z 

důvodu nevhodných technologických postupů. Ze zemědělského pohledu znamená 

obecně degradace půdy ztrátu její produkční schopnosti. Z hlediska ekologického je 

chápána jako ztráta schopností plnit její přirozené funkce. Základní příčiny degradace 

půd u nás, jsou vyvolané člověkem a vyplývají především z jejího necitlivého vyuţití a 

nevhodných způsobů zemědělského hospodaření. V podmínkách ČR je moţné 

pozorovat šest základních typů degradace, ohroţujících zemědělsky nebo lesnicky 

vyuţívané půdy. Jedná se o erozi vodní a větrnou, debazifikaci (vylouhování bazických 

kationtů) a acidifikaci (okyselování půdy), degradaci fyzikální (degradaci půdní 

struktury, neboli kompakce), degradaci znečištěním a kontaminací, úbytky organické 

hmoty (humusu) a degradaci biologickou.
89

 Problémem je, ţe se vyjmenované způsoby 

degradace často i kombinují či probíhají současně.     

 Nejváţnější je degradace vodní, kterou je v ČR ohroţena aţ jedna polovina 

veškeré zemědělské půdy. Přesný rozsah určit nelze, podle odborníků z VÚMOP 

Praha
90

 se odhaduje, ţe poškozeno můţe být přibliţně aţ 1,4 mil. ha zemědělské půdy. 

Eroze jsou způsobeny zejména přívalovými dešti, které podle posledních průzkumů 

vykazují slabě stoupající trend, i kdyţ zatím nelze konstatovat, ţe se jedná o trend 

trvalý. Oproti tomu větrnou erozí je u nás potenciálně ohroţeno jen asi 7,5 % 

zemědělské půdy. Značné škody způsobuje zejména v sušších a teplejších klimatických 

oblastech na lehčích půdách (např. Polabí a jiţní Morava). Ohroţeny jsou také těţké 

jílovité půdy, u kterých po zimním přemrznutí dochází k narušení jejich struktury a při 

jarních výsušných větrech dochází k jejímu snadnému přemísťování. Další problémy 

jako úbytky humusu či biologická degradace jsou většinou způsobeny nevhodným 

zemědělským hospodařením, a to zejména nedodrţováním osevních postupů, či 

pouţíváním těţké mechanizace. Přes to, ţe tyto typy degradací jsou proces velmi 
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pozvolný, je moţné konstatovat, ţe stav zemědělských půd u nás se trvale zhoršuje.
91

 Vzhledem k tomu, ţe ekologické zemědělství, jak jiţ bylo pojednáno i výše, 

nezatěţuje půdu minerálními hnojivy a syntetickými pesticidy, dochází i k mnohem 

menšímu znečišťování podzemních a povrchových vod. Ekologické zemědělství 

předchází pouţívání chemických hnojiv a tím i kontaminaci půdy především víceletým 

střídáním plodin s různou konkurenční schopností vůči plevelům, citlivostí vůči různým 

škůdcům a původcům chorob. To umoţňuje sníţení jejich populační hustoty, oproti 

konvenčnímu zemědělství, které je orientováno na monokultury,
92

 které jsou právě vůči 

škůdcům velmi náchylné. Ekologické zemědělství dále vyuţívá zelené hnojení, 

podsevy, meziplodiny, coţ napomáhá udrţení nebo zvyšování humusu v půdě, 

(Čl.12/1b)Noez) Plevel je přímo regulován zejména mechanicky, a sice plečkováním, 

vláčením, podrýváním, dále jsou povoleny fyzikální metody regulace včetně 

termických. Obdělávání půdy je prováděno šetrným způsobem s ohledem na zlepšování 

fyzikálních vlastností půdy, coţ napomáhá i větší úrodnosti a působí proti erozím. 

Výţiva a hnojení rostlin pochází ze statkových hnojiv.
 93

 Je zakázáno pouţívat statková 

hnojiva z klecových chovů drůbeţe a trvalého ustájení hospodářských zvířat na roštech. 

(čl.12/1b)Noez) Tím nejsou nepřímo podporovány způsoby chování hospodářských 

zvířat, které jsou neslučitelné s hodnotami ekologického zemědělství.    

 Zdravá půda je zcela zásadním faktorem také při ochraně před povodněmi, 

vzhledem k tomu, ţe si zachovává vysokou infiltrační schopnost, zadrţuje mnohem více 

vody a tím ji přirozeně zadrţuje.  

Kvalitní půda je beze sporu základním předpokladem udrţitelné zemědělské produkce a 

právě ekologické zemědělství znamená významný přínos k jejímu ozdravení a pozvolné 

nápravě jiţ napáchaných škod. Dalším přínosem ekologického zemědělství a podle 

mého názoru i předpokladem udrţitelní zemědělské produkce je i jeho sociální rozměr. 

Mechanické plevelení a volné chovy znamenají mnoho ruční práce a tak i mnoho 

pracovních příleţitostí, coţ zmírňuje odliv pracovní síly z českého venkova. 

                                            
91

 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, strana 20-22 
92

  Porost tvořený jedním druhem rostliny. 
93

 Konvalina Petr a kol. Právní normy a dotace v ekologickém zemědělství, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice 2007, str. 10-12 



43 

 

4 Bioprodukty-základní problémy 

Změny v zemědělství i v ekologii jsou opravdu „běhy na dlouhou trať“ a právě proto se 

ani ekologické zemědělství jako spojnice jich obou neobejde bez dlouhodobého 

plánování a vize, která by udávala směr a formulovala cíle, kterých chceme dosáhnout. 

Jedná se beze sporu i o důleţité vodítko právní úpravy. Při své práci jsem se proto 

zabývala i oblastí plánování a koncepcí, které v ekologickém zemědělství a ekologické 

produkcí v ČR existují.   

Základní koncepcí zemědělství na celostátní úrovni u nás je tzv. Koncepce agrární 

politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013). Jako základní cíl je zde 

definována snaha zastavit sniţování rozměru českého zemědělství a v souvislosti 

s ekologickým zemědělstvím je zde pouze několik málo zmínek zejména o tom, ţe trh 

s produkty ekologického zemědělství je nedostatečně rozvinut. Problematika 

ekologického zemědělství je podrobně rozpracována v samostatném Akčním plánu 

České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010.    

 Ministerstvo zemědělství přistoupilo k vytvoření tohoto plánu, jak uvádí v úvodu 

tohoto dokumentu, „z důvodů nedostatečné informovanosti veřejnosti a nedostatečného 

rozvoje výzkumu a vzdělávání zemědělců v této oblasti a vedeno snahou podpořit 

domácí trh s produkty“. Potřeba takového plánu vyplynula také ze závěrů mezinárodní 

konference ekologického zemědělství „Evropská letní akademie ekologického 

zemědělství, která se konala v roce 2001. Také Evropská komise vydala v roce 2002 

dokument nazvaný „Analýza moţností vzniku evropského akčního plánu rozvoje 

ekologického zemědělství“ ve kterém vyzvala členské státy k jeho zpracování. Na 

zpracování akčního plánu se podílelo jak ministerstvo zemědělství, tak ţivotního 

prostředí, Výzkumný ústav zemědělský, zástupci svazů ekologických zemědělců, tak i 

samotní ekozemědělci, výrobci a obchodníci s biopotravinami.     

 Akční plán konstatuje, ţe jsme mezi tehdy ještě kandidátskými zeměmi na 

prvním místě v rozsahu ploch zařazených do ekologického zemědělství. Za hlavní cíle 

si akční plán klade zejména posílit postavení ekologického zemědělství v ČR, zajistit 

ţivotaschopnost ekologických farem, zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství 

v EU, zvyšovat důvěru veřejnosti v ekologické zemědělce, zajistit ochranu produktů 
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ekologického zemědělství před kontaminací geneticky modifikovanými organismy a 

posilovat pozitivní vnímání biopotravin u spotřebitelů.
94

      

 V případě akčního plánu se beze sporu jedná o kvalitní analýzu, ovšem obsahuje 

pouze shrnutí pozitivních stránek Českého ekologického zemědělství a konstatuje i 

některé problémy. Za jeho zcela zásadní problém povaţuji to, ţe nenavrhuje ţádná 

konstruktivní řešení. Domnívám se, ţe se nejedná o plán ale zhodnocení stavu. Přílohou 

akčního plánu je velmi názorná SWOT analýza
95

, která porovnává slabé a silné stránky 

tohoto odvětví a definuje příleţitosti a současně i rizika, které v české republice 

ekologické zemědělství má. Tato rizika jsou na konci roku 2010 tedy skoro po vypršení 

desetileté platnosti tohoto plánu téměř stejně aktuální. Patří mezi ně zejména jiţ 

zmíněný nedostatečný stupeň koordinace a společného postupu při prosazování 

klíčových úprav, logo BIO není veřejnosti dostatečně známé, výzkum, vzdělávání a 

poradenství jsou nedostatečně rozvinuté, zpracování a odbyt je nedostatečně 

rovnoměrně rozvinut, vztah ekologického zemědělství k ţivotnímu prostředí není 

dostatečně vyzdviţen v komunikaci se spotřebitelem, důvěra spotřebitele v ekologické 

produkty není cíleně budována, atd.       

 14.12.2010 byl vládou ČR přijat nový Akční plán pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2011-2015. Jedná se oproti předchozímu Akčnímu plánu o 

poměrně skromný dokument, který ve své podstatě opět formuluje stejné problémy a 

stanovuje si stejné cíle jako Akční plán předchozí. Cílem je opět zejména zvýšit podíl 

ekologického zemědělství na celkové ploše zemědělské půdy v ČR, zvýšit podíl orně 

půdy na výměře půdy v ekologickém zemědělství, dosáhnout vyššího podílu 

biopotravin na celkovém mnoţství zpracovaných potravin a zvýšit podíl českých 

biopotravin na trhu. Je zde sestaven i velmi optimistický výhled rozvoje ekologického 

zemědělství u nás, který počítá v roce 2015 s více neţ 15% podílem ekologického 

zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy u nás. (viz Příloha 2.)  

České ekologické zemědělství podle mého názoru postrádá dlouhodobou vizi, která by 

alespoň přibliţně definovala, co jsou jeho hlavní priority, podchytila slabé stránky a 
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navrhla dílčí plány, jak realisticky a v realistickém časovém intervalu problémy řešit. 

Akční plány, které rok co rok pouze konstatují stejné slabiny, nepovaţuji za smysluplné. 

V této kapitole podrobněji rozebírám vybrané problémy ekologického zemědělství a 

přibliţuji fungování jednotlivých nejdůleţitějších institutů, jako je zejména kontrola, a 

označení bioproduktů. 

4.1 Kontrola 

Kontrola ekologického zemědělství je, jak jiţ bylo zmíněno v úvodním nastínění celého 

systému, přenechána národním úpravám. Jistá pravidla a základní zásady způsobu 

kontroly a výběru kontrolních subjektů jsou Nařízením o ekologickém zemědělství 

dána, ovšem členské státy si samy stanoví kontrolní systém a určí jeden či více orgánů 

za kontroly odpovědných.  

V České republice dozor nad dodrţováním Zákona o ekologickém zemědělství a 

předpisů Evropských společenství vykonává ministerstvo, konkrétně ministerstvo 

zemědělství. (Zoez § 28) Ministerstvo můţe na základě výsledků obchodní veřejné 

soutěţe uzavřít smlouvu s právnickou osobou nebo organizační sloţkou státu, na 

základě níţ je tato pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, 

biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony. 

Předpokladem je, ţe pověřená osoba má technické a administrativní vybavení, 

odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti a zaměstnanci pověřené osoby 

a další osoby provádějící za pověřenou osobu kontrolu, mají odpovídající odborné 

vzdělání a praxi a splňují podmínky stanovené v Zoez a předpisy Evropských 

společenství. Členské státy přidělí kaţdému kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu 

subjektu, jenţ vykonává kontrolní úkoly, číselný kód, který je následně uváděn na 

výrobcích kontrolovaných subjektů.(Noez čl. 27)     

 Příslušný orgán můţe kontrolními úkoly pověřit určitý kontrolní subjekt, pouze 

jsou-li splněny podmínky stanovené nařízením ES č. 882/2004, a zejména pokud 

existuje přesný popis úkolů, které můţe kontrolní subjekt provádět, i podmínek, za 

kterých je můţe provádět a existuje-li důkaz, ţe kontrolní subjekt má odbornou 

způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebnou k výkonu úkolů, jeţ mu byly svěřeny, 
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má dostatečný počet vhodných, kvalifikovaných a zkušených pracovníků, a je nestranný 

a bez jakéhokoli střetu zájmů, co se týče provádění úkolů jemu svěřených. Kontrolní 

subjekt je schválen podle evropské normy EN 45011 nebo ISO 65 (Všeobecné 

poţadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků) v posledním znění 

oznámeném zveřejněním v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, příslušnými 

orgány. Kontrolní subjekt pravidelně, a kdykoli si to příslušný orgán vyţádá, sděluje 

tomuto orgánu výsledky provedených kontrol. V případě, ţe výsledky kontrol vykazují 

nesoulad nebo poukazují na pravděpodobnost nesouladu, kontrolní subjekt neprodleně 

informuje příslušný orgán. Pověřující příslušný orgán s kontrolním subjektem účinně 

spolupracuje. (čl.27/5Noez)         

 Zákon o ekologickém zemědělství dále stanoví další podrobná pravidla kontroly. 

Osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoba, která uvádí biopotraviny 

nebo bioprodukty do oběhu, musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání v oboru 

zemědělství a lesní hospodářství nebo potravinářství a nejméně 5 let odborné praxe 

nebo vysokoškolské vzdělání příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe. Osoba 

provádějící kontrolu, nesmí být osobou podnikající v ekologickém zemědělství, nesmí 

provádět kontrolu osoby podnikající v ekologickém zemědělství, které poskytla v 

posledních 3 letech poradenství, dále nesmí provádět kontrolu v obci, kde má trvalý 

pobyt, nebo provádět kontrolu u osob blízkých. Osoba provádějící kontrolu podle tohoto 

zákona je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichţ se dověděla během 

výkonu kontroly, to neplatí, jde-li o informace, které je povinna poskytnout ministerstvu 

podle. (Zoez § 29)         

 Členské státy jsou tedy povinny zajistit, aby kaţdý hospodářský subjekt, který 

dodrţuje pravidla tohoto nařízení a zaplatí přiměřený poplatek jako svůj příspěvek na 

výdaje na kontrolu, měl nárok být do kontrolního systému zahrnut. Kontrolní orgány a 

kontrolní subjekty vedou aktualizovaný seznam, obsahující názvy a adresy 

hospodářských subjektů, podléhajících jejich kontrole. (Noez čl.28/4,5) Kontrolní 

orgány a kontrolní subjekty vystaví osvědčení kaţdému hospodářskému subjektu, který 

podléhá jejich kontrole a který ve své oblasti činnosti splňuje poţadavky tohoto 

nařízení. Osvědčení přinejmenším umoţní identifikaci hospodářského subjektu a druhu 

či rozsahu produktů, jakoţ i doby platnosti.(Noez čl.29/1)      

 Obecný přístup ke kontrolám, který Noez uplatňuje, je přístup vycházející 
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z posouzení rizika. Povaha a četnost kontrol se tedy stanoví na základě posouzení rizika 

výskytu nesrovnalostí a porušení poţadavků stanovených v nařízení. Je zde ovšem i 

jedna povinná kaţdoroční fyzická kontrola kaţdého subjektu přímo v místě 

ekologického provozu i pokud ţádné nesrovnalosti zjištěny nebyly. (čl.27/3 Noez)
96

  

 Je-li při kontrole zjištěna nesrovnalost s poţadavky Noez, kontrolní orgán nebo 

kontrolní subjekt zajistí, aby označení a propagace celé dávky odporujících produktů 

nebo produkční série danou nesrovnalostí dotčené neobsahovaly ţádný odkaz na 

ekologický způsob produkce, pokud je to úměrné důleţitosti nesplněného poţadavku a 

jeho povaze a zvláštním okolnostem daným nesrovnalostí.“Při zjištění vážného 

porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo 

kontrolní subjekt dotyčnému hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž 

označení nebo propagace odkazuje na ekologický způsob produkce, a to po dobu, na níž 

se dohodne s příslušným orgánem členského státu“. (čl.30/1Noez)Tyto informace se 

neprodleně sdělí dotčeným kontrolním subjektům, kontrolním orgánům, příslušným 

orgánům a členským státům a případně Komisi.(Noez čl.30/2)     

 Zjistí-li pověřená osoba nedostatky při kontrole, které by mohly naplňovat 

skutkovou podstatu správního deliktu, je povinna navrhnout bez zbytečného odkladu 

ministerstvu uloţení pokuty nebo zvláštního opatření. Osoby podnikající v ekologickém 

zemědělství jsou povinny poskytnout pověřené osobě stanovené doklady a součinnost 

za účelem ověření skutečností rozhodných pro kontrolu. Osoba provádějící kontrolu je 

oprávněna po ohlášení vstupovat do prostorů, kde se bioprodukty, biopotraviny nebo 

ostatní bioprodukty vyrábějí, přepravují nebo uvádějí do oběhu, a vyţadovat od jejich 

výrobců, dovozců nebo osob, které je uvádějí do oběhu, potřebné doklady, informace a 

nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu své činnosti, včetně odběru 

vzorků.           

 V ČR jsou kontrolní a certifikační činností pověřeny tyto subjekty. Jedná se o 

ABCERT AG, Biokont CZ s.r.o. a KEZ o.p.s. Společnost ABCERT AG byla zaloţena 

v roce 2002 a jedná se o největší certifikační organizaci v SRN. V České republice 

působí pobočka této společnosti od října 2005, sídlí v Brně. Mezinárodní kód kontrolní 
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organizace je CZ-BIO-002
97

Dalším pověřeným subjektem je společnost Biokont CZ 

s.r.o., která byla první kontrolní organizací na našem území v této oblasti, mezinárodní 

kód kontrolní organizace je CZ-BIO-003
98

a konečně posledním subjektem je KEZ 

o.p.s., který je obecně prospěšnou společností která byla zaloţena v roce 1999 Svazem 

producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické 

zemědělství FOA a Spolkem poradců ekologického zemědělství EPOS. Mezinárodní 

kód kontrolní organizace je CZ-BIO-001
99

       

 Dne 1.2.2010 schválila vláda ČR sněmovní návrh novely zákona o ekologickém 

zemědělství, nově by mělo dojít k rozdělení kompetencí v oblasti kontroly. Nad 

dodrţováním právních předpisů bude vedle soukromých kontrolních subjektů dohlíţet 

také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
100

. Ten bude provádět 

úřední kontroly podniků, vybraných na základě analýzy rizik.     

 Tato úprava vyplývá také z nových povinností, které přineslo nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem 

ověření dodrţování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví 

zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, které rozšířilo povinnosti členských států 

ohledně prováděných kontrol. Argumentem pro toto zpřísnění je zajištění nezávislé 

kontroly, která je důleţitým předpokladem pro průhledné čerpání finanční podpory, 

která je z velké části financována právě zdroji z EU. Kontrolu ekologického zemědělství 

ve vztahu k dotacím z Programu rozvoje venkova vykonával dosud SZIF(Státní 

zemědělský intervenční fond, viz níţe), cca 3% kontrol. Ten je ale především platební 

agenturou a vzhledem k nedostatku kontrolní kapacity byl tento druh kontroly stejně 

přenechán převáţně soukromým kontrolním subjektům. Zavedením úřední kontroly by 

se počet kontrolovaných zemědělců měl zvýšit na 5%, takţe o pouhá dvě procenta. 
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Faktem je, ţe privátní kontrolní organizace jsou plně financovány těmi, kteří si 

certifikaci objednávají, subjekt si můţe vybrat ze tří u nás registrovaných kontrolních 

subjektů a tedy i úroveň kontrol a jejich kvalita můţe být v zájmu zachování si 

zákazníka, tedy kontrolovaného subjektu, různá. Tento problém je moţné sledovat 

v rámci celé EU, proto je zde poţadavek přídatné státní kontroly na úrovni celé Evropy. 

ÚKZÚZ provádí i kontroly podmíněnosti tzv.crosscomplinace, (viz. Kapitola dotace), 

takţe nedojde k navýšení počtu kontrol a dalšímu prodraţení systému. Pokud ÚKZÚZ 

zjistí nesrovnalost na jiţ odkontrolovaném podniku, oznámí podnět na Ministerstvo 

zemědělství a to zahájí správní řízení, které následně můţe vyústit v pokutu a současně 

bude o zjištění informován příslušný kontrolní subjekt, který posoudí, zda podniku 

případně odejme i osvědčení. Pokud bude zjištěno, ţe se jedná o porušení, na které 

neupozornil kontrolní subjekt a jde o porušení dlouhodobějšího charakteru, budou 

vyvozeny důsledky také pro tento kontrolní subjekt. Ministerstvo zemědělství bude také 

nadále pokračovat v supervizích kontrolních organizací svou účastí přímo při 

kontrolách i kontrolami přímo v sídlech kontrolních subjektů.
101

O konečné formě a 

způsobu těchto kontrol jsou vedena jednání a doposud nebylo závazně rozhodnuto. 
102

 

Systém kontroly, který funguje, jak jiţ bylo zmíněno výše „za přiměřený poplatek“. 

(čl.28/4,5 Noez) se tedy ukázal být systémem, kdy si kontrolovaný subjekt, jako platící 

zákazník vybere kontrolní subjekt nejméně přísný a kontrolující subjekt se snaţí nebýt 

moc přísný, protoţe jinak by přišel o zákazníka. Věrohodnost systému kontroly je alfou 

a omegou věrohodnosti celého systému, nezbývá neţ doufat, ţe vstup státního orgánu 

do procesu kontrol přispěje ke zkvalitnění a udrţení odpovídající laťky kontrol 

ekologického zemědělství.  

4.1 Biologo 

Pokud má spotřebitel bioprodukty kupovat, zcela zásadní je jejich jasné, viditelné a 

věrohodné označení. Otázkou druhou je pak povědomí spotřebitele o tom, které logo a 

výrazy věrohodný bioprodukt podle Nařízení o ekologickém zemědělství označuje.  
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 Pod ochranou Nařízení ekologického zemědělství jsou pro Českou republiku 

označení produktů jako ekologický, biologický a zkratky „bio“ a „eko“. Příloha Noez 

uvádí seznam těchto označení a zkratek ve všech jazycích unie, je tedy vţdy přesně 

stanoveno, který pojem a která zkratka jsou v daném jazyce chráněné označení 

bioproduktu. Tato označení mohou být samostatně nebo v kombinaci pouţívána kdekoli 

ve Společenství a v kterémkoli jazyce Společenství při označování a propagaci 

produktu, který splňuje poţadavky Noez nebo poţadavky z něj plynoucí.(čl.23/1Noez)  

 Tyto výrazy se nesmí pouţívat nikde ve Společenství a v ţádném jazyce 

Společenství při označování, propagaci či v obchodních dokladech produktu, který 

nesplňuje poţadavky tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy se nevztahují na 

zemědělské produkty určené ke spotřebě jako potraviny nebo krmivo nebo kdy zjevně 

nesouvisejí s ekologickou produkcí.(Noez 23/2)) Při neoprávněném pouţití tohoto 

označení je moţné vyvozovat odpovědnost za správní delikt, podle §33 zákona o 

ekologickém zemědělství.        

 Biopotraviny vyrobené v ČR musí být označeny národním grafickým znakem 

Bio, tzv. biozebrou (viz. Příloha 3.), jedná se o celostátní ochrannou známku pro 

biopotraviny a k jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny pouze 

příslušné kontrolní orgány.
103

         

 U zpracovaných potravin mohou být chráněné výrazy pouţity za podmínky, ţe 

zpracovaná potravina splňuje ustanovení o zpracování potravin v Nařízení o 

ekologickém zemědělství a alespoň 95 % jejích hmotnostních sloţek zemědělského 

původu je ekologických. Je moţné pouţít také výrazů ekologický či biologický v rámci 

sezamu sloţek produktu. Seznam sloţek obsahuje informaci o celkovém procentuálním 

podílu ekologických sloţek v celkovém mnoţství sloţek zemědělského původu.(Noez 

23/4, b), c))Je tedy moţné označit ekologické sloţky i v neekologickém produktu, 

ovšem pouze kdyţ je uveden celý seznam sloţek tohoto produktu. Prakticky to 

znamená, ţe např. vzhledem k tomu, ţe přes to, ţe produkty lovu volně ţijících zvířat a 

ryb se jak jiţ bylo rozebráno výše, za produkty ekologického zemědělství nepovaţují, 

můţe být na trhu distribuován např. „uzený losos v ekologickém kopru“, pouţije se 

sloţková metoda, kdy se vypočte procentní zastoupení ekologické suroviny v tomto 

případě kopru v procentech, vzhledem k celku. Prakticky se tak děje pomocí hvězdičky, 
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označení je pak vysvětleno jako biosloţka. V tomto případě na celkovém produktu 

nesmí být pouţito logo a označení původu, ovšem musí být pouţit číselný kód.   

          

 Číselný kód, který je uveden vedle Noez chráněného výrazu, identifikuje 

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, jemuţ podléhá hospodářský subjekt, který 

provedl poslední fázi produkce nebo přípravy bioproduktu (Noez čl.24/1a)) a pokud jde 

o balené potraviny, je na obalu uvedeno rovněţ logo Společenství. (Noez čl.24/1b)) Je-li 

toto logo pouţito, je ve stejném zorném poli jako toto logo uvedeno rovněţ místo, kde 

byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichţ se produkt skládá, a to podle situace 

v následující podobě:„zemědělská produkce EU“, byla-li zemědělská surovina 

vyprodukována v EU, „zemědělská produkce mimo EU“, byla-li zemědělská surovina 

vyprodukována ve třetích zemích,„zemědělská produkce EU / mimo EU“, byla-li část 

zemědělských surovin vyprodukována ve Společenství a část ve třetí zemi.(Noez 

čl.24/1c)) Uvedený výraz „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit či doplnit názvem země v 

případě, ţe v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichţ se 

produkt skládá. U produktů dovezených z třetích zemí je pouţití loga Společenství a 

uvedení údaje o původu podle prvního pododstavce dobrovolné. Všechny údaje se 

vyznačí na nápadném místě tak, aby byly dobře viditelné, jasně čitelné a nedaly se 

odstranit. (Noez čl.24/1,2,3)        

 V důsledku kritiky dřívějšího dobrovolného loga EU komisařka pro zemědělství 

Fischer Boel na veletrhu Biofach 2007 poprvé oznámila, ţe komise vytvoří pro 

ekologické produkty nové a lepší logo EU. Do konce roku 2007 bylo nové logo 

předloţeno výboru pro ekologické zemědělství SCOF a ten je schválil. Toto logo, jak se 

později ukázalo, bylo ale aţ příliš podobné logu, které jako svou soukromou značku 

pouţíval německý diskontní supermarket Aldi na svých ekologických produktech. 

Vznikly problémy s vlastnickými právy tohoto loga a Komise se rozhodla pro jeho 

staţení, proto se v září 2008 pouţívání povinného loga odloţilo na 1. červenec 2010. 
104

  

 Pouţívání nového jednotného loga společenství je povinné od 1.7.2010. ( 

grafické zobrazení viz. Příloha 4.) Na produktu musí být logo na jasně viditelném místě, 

musí být čitelné a neodstranitelné. Musí být pouţito v označování všech balených 
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potravin a můţe být uţito i v propagaci ekologických produktů. Obalový materiál 

předtištěný ještě podle starého nařízení můţe být pouţíván nejpozději do 1.1.2012, coţ 

vysvětluje převahu obalů podle staré úpravy v obchodech, produkt samozřejmě jiţ musí 

odpovídat úpravě nové.
105

         

 Na trhu existují i jiné typy ekooznačení, jedná se ovšem v obou případech o 

velmi málo známá a u nás ještě nepouţívaná označení. Jedná se o označení Mezinárodní 

organizace pro standardizaci, neboli ISO- International organisation of standardisation, 

která mají v obou případech formu určitého prohlášení. První z nich je tzv. „Vlastní, či 

sebe – prohlášení“, realizované podle mezinárodní technické normy ISO 14 021. Jedná 

se o prohlášení, které je přesné a nezavádějící, doloţené a ověřené, týká se určitého 

výrobku a je pouţíváno pouze v odpovídajících souvislostech, je specifické ve vztahu k 

enviromentálnímu zlepšení, vyhlašovatel je zodpovědný za opatření a vyhodnocení 

údajů, nezbytných pro ověření vlastního enviromentálního prohlášení. V současné době 

probíhají mezi MŢP, Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky a několika zájemci 

úspěšná jednání, která by měla být ukončena zpracováním a zveřejněním formou 

„Sebeprohlášení“ daných firem o jejich výrobcích. Firma můţe uvádět a zvýraznit 

příslušné prohlášení či tvrzení, slovní formou jako např. „Opakovatelně pouţitelný“, 

„Kompostovatelný“, „Sníţená spotřeba energie“, „Sníţená prašnost“ atp. Coţ zásadně 

můţe zvýšit zájem spotřebitelů o takto nabízený druh zboţí.    

 Bohuţel není nijak zajištěno, jak toto prohlášení můţe na trhu spotřebitel 

rozeznat od běţného reklamního ozančení. Jedinou moţností je pouze nahlédnutí do 

připravované databáze, která má obsahovat výrobky se schváleným „sebeprohlášením“.  

 Druhým je ekoznačení, tzv. „Ekoprofil“, neboli enviromentální prohlášení o 

výrobku (environmental produkt declaration – EPD), podle mezinárodní technické 

normy ISO 14 025. Prohlášení musí být přesné a nezavádějící,doloţené a ověřené 

nezávislou, odbornou akreditovanou institucí,musí se týkat pouze určitého výrobku a 

musí být pouţíváno pouze v určitých souvislostech, dále je prohlášení  zpracováno ve 

všech fázích ţivotního cyklu výrobku, a předchází mu studie těchto fází podle normy 
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ISO. Toto prohlášení klade důraz zejména na princip ţivotního cyklu produktu, neboli 

LCA(Life cycle Assassmen).
106

 

Produkty, které o sobě prohlašují, ţe jsou „přírodní“ začínají být poptávaným 

produktem a spotřebitel se stále častěji rozhoduje právě podle toho, ţe produkt o sobě 

prohlašuje, ţe je „bez konzervantů“, „bez chemických látek“, „šetrný k přírodě“atd. To 

všechno jsou hodnoty a záruky, které důvěryhodně, pravdivě a zejména s patřičnou 

kontrolou přináší pouze bioprodukty. Jenţe aby si spotřebitel mohl bioprodukt koupit, 

musí být schopen ho poznat, musí mít tedy povědomí o tom, který slogan a které logo 

bioprodukt označuje. Hlavní problém proto shledávám zejména v tom, ţe na trhu 

existuje velká změť různých označení, ve kterých se většina spotřebitelů nemůţe 

orientovat. Podle mého názoru je velmi sporné, zda bylo nutné zavést i jednotné 

evropské logo, které ve své podstatě znamená jen další označení z mnoha. Nabízí se 

také otázka, zda harmonizací loga nedošlo k porušení zásady subsidiarity a 

proporcionality čl. 5 Smlouvy o zaloţení evropského společenství, neboť v tomto 

případě jiţ existují snazší moţnosti a opatření, která způsobují povinným subjektům 

menší zatíţení, neţ je zavedení povinného loga EU. Vytvořit zcela nové logo je velmi 

sloţitý úkol. Toto logo musí být nositelem ekologického sdělení ve všech jazycích a 

kulturách členských států a zejména je nutné, aby si na něj spotřebitel zvykl a vnímal 

ho, vzbuzovalo u něho důvěru a bylo důvodem pro jeho kupní rozhodnutí. Jednalo by se 

beze sporu o porušení zásady subsidiarity, kdyby nově zavedené logo poškodilo trh 

s bioprodukty a jiţ zavedené značky a loga.
107

 A právě vzhledem k obavám z poškození 

jiţ známých a dobře fungujících národních označení, mohou být národní loga nadále 

pouţívána vedle tohoto nového loga. A zde se naskýtá otázka, proč dvě loga 

s identickým sdělením vedle sebe? Český spotřebitel, který biopotraviny cíleně kupuje 

si na českou „ekologickou zebru“ poměrně dobře zvykl a nové další logo, které se 

objevuje vedle, zůstává spíše bez povšimnutí. Dále např. i německé šestihranné národní 

logo, které je vzhledem k masovému importu německých biopotravin známé jiţ i 

českému spotřebiteli, je pro německé spotřebitele zaběhnuté a podle průzkumů dokonce 
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nejznámější biologo na trhu.
108

 Jako prioritu proto shledávám spíše výraznější podporu 

národního loga a osvětu ohledně „pravého“ státem chráněného a podporovaného 

biologa, neţ vytváření nových log a označení a tím přispívání k jiţ tak existujícímu 

chaosu na trhu s bioprodukty.  

4.4 Dovoz  

I přes to, ţe meziroční nárůst obratu v biopotravinách stále stoupá, je s politováním, ţe 

je převáţně kryt dovozem a to aţ ze 60%
109

. I toto číslo je však poněkud zavádějící, 

vzhledem k tomu, ţe tento údaj se týká pouze zemí mimo EU, protoţe vzhledem 

k volnému pohybu zboţí v rámci Unie celkové statistiky objemu dovozu a vývozu 

neexistují. V tom případě by toto číslo bylo ještě vyšší, vzhledem k objemu zejména 

německých bioproduktů na našem trhu. Toto číslo by teoreticky měl navýšit i fakt, ţe 

řada potravin, deklarovaných jako v ČR vyráběných, se u nás fakticky pouze přebaluje a 

dále mnoţství českých bioproduktů obsahuje dováţené suroviny.
110

Vzhledem k tomu, 

ţe se u těchto dováţených produktů jedná z velké části o potraviny, které by mohly být 

pěstovány potaţmo vyráběny u nás, je otázkou, proč ekologické zemědělství nezvládá 

poptávku po bioproduktech lépe pokrýt. Neţ se touto problematikou budu dále zabývat, 

osvětlím pro úplnost pravidla dovozu bioproduktů v rámci EU a do EU.  

Obecně můţeme definovat tři moţnosti, jak dovézt bioprodukt ze třetích zemí, tedy 

zemí mimo EU. První moţností je, ţe Noez platí i v této třetí zemi a evropská komise 

pak jiţ jen stanoví seznam vyhovujících kontrolních orgánů k provádění kontrol a 

vydávání osvědčení. Zde hovoříme o tzv. Konformních produktech. Druhá moţnost je, 

ţe třetí země má legislativu rovnocennou s Noez, produkují se tedy rovnocenné 

produkty a na stejné úrovni probíhá i kontrola, pak je nutné tuto zemi zařadit do 

seznamu zemí, jejichţ osvědčení se povaţuje za rovnocenné, nebo tamní kontrolní úřad 

zařadit na seznam rovnocenných kontrolních úřadů.       

 Za třetí, pokud se jedná o dovoz zboţí, ze země, která neodpovídá první ani 

druhé moţnosti, je nutné postupovat podle čl. 19, Nařízení komise č. 1235/2008, coţ je 
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prováděcí nařízení k Noez o úpravě dovozu ekologických a biologických produktů ze 

třetích zemí (dále jen Nařízení o dovozu). Je nutné oznámit činnost příslušným orgánům 

členského státu, v němţ je činnost provozována a podřídit podnik kontrolnímu systému. 

(čl. 28 Noez) Následně můţe tento subjekt poţádat o povolení k dovozu, pokud 

dosvědčí splnění podmínek stanovených v čl.33 Noez, písmenu a) a b). Jedná se o 

podmínky takové, ţe produkt byl získán v souladu s pravidly produkce, které jsou 

rovnocenné s pravidly produkce a označování. Hospodářské subjekty podléhají 

kontrolním opatřením s účinností rovnocennou opatřením pravidel kontroly podle Noez 

a tato opatření jsou pouţívána nepřetrţitě a účinně.       

 Toto dovozní povolení můţe být vydáno 12 měsíců po tom, kdy bude zveřejněn 

seznam rovnocenných kontrolních orgánů, oprávnění jsou platná aţ po 24 měsíců po 

zveřejnění seznamu. Postup procesního uznávání kontrolních úřadů byl zahájen v roce 

2009 a seznam uznaných kontrolních úřadů bude zveřejněn v průběhu roku 2011
111

. 

Seznam uznaných třetích států za rovnocenné je přílohou číslo III. výše zmiňovaného 

Nařízení o dovozu.           

 Nová úprava přináší sníţení byrokratické zátěţe, kdy dovozce bude moci získat 

kontrolní osvědčení u vlastního certifikačního orgánu a nebude muset ţádat o dovozní 

povolení, ani mu nebude hrozit odloţení nebo zamítnutí schválení v EU. Přes tato 

pozitiva se objevují také problémy související s nedostatkem kontrol, chemických 

analýz a v momentě kdy kontrolní orgán začne být příliš náročný, nastává jiţ výše 

zmiňovaný problém a sice, ţe subjekt přejde k jinému kontrolnímu orgánu a začíná 

vlastně s čistým štítem, protoţe zde není ţádná povinnost předat dosavadní agendu 

následujícímu kontrolnímu úřadu. Dalším problémem je včasné zveřejnění pozastavení 

nebo odebrání osvědčení, nebo rozdílná interpretace právní úpravy EU.
112

   

 V České republice dovoz bioproduktů doslova kvete. Dobrá zpráva pro dovozce, 

špatné zpráva pro české zemědělce i spotřebitele. Např. v rámci zkušeností z Blanského 

lesa v rámci projektu Natura 2000 Ekologický zemědělec kritizuje velkou 

administrativu, která můţe k přechodu na ekologické zemědělství odradit. Dále 

nedostatečnou informovanost a špatnou pověst celého systému.     

 Např. pro farmu s travními porosty, jejíţ výměra činí pouze 30 hektarů, 
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zaměřená na chov skotu, která vyuţívá, bez mála pouze vlastní zdroje, se nevyplatí při 

současném rozsahu hospodaření přechod na ekologické zemědělství, protoţe zátěţ 

plynoucí z podmínek, které přechod vynucuje, je vyšší neţ potenciální výhody. 

Nekompromisní trvání na dodrţování podmínek nepřiměřených vzhledem k velikosti 

provozu, spojených s hrozbou vracení dotací při zjištění nedostatků a placení penále tu 

nejen prohlubuje averzi vůči komunikaci s příslušnými úřady, ale brzdí a poškozuje 

rozvoj ekologického zemědělství u nás.
113

       

 Dále nesmyslně přísné hygienické poţadavky, které jsou vynucovány 

odpovědnými orgány, jsou mnohokrát akcentovány jako jeden ze zásadních problémů. 

Nejde ovšem o předpisy samé, ty odpovídají běţným evropským standardům, jde o 

výklad a pouţití těchto norem. Technické naplnění veterinárních a hygienických 

poţadavků na faremní zpracování biosurovin je ve srovnání s praxí např. v Rakousku či 

Spolkové republice Německo aţ nesmyslně přísné a tato praxe objektivně brzdí a 

celkově poškozuje rozvoj výroby potravin a podnikání na venkově.
114

    

 Přes to, ţe hygienická a veterinární pravidla EU ohledně ekologických provozů 

jsou stejná, v SRN či Rakousku běţně a nutno podotknout, ţe dobře, fungují provozy, 

které by u nás nikdy nedostaly povolení ke své činnosti. Poţadavky jako bezdotykové 

baterie, kulaté spojnice podlah a stěn, omyvatelné obklady aţ po strop nebo veškeré 

zařízení v nerezu, jsou podmínky pro malé provozy nesplnitelné. K malému 

zpracovateli je zde přistupováno jako k provozu velikosti hypermarketu.
115

 Úřady se 

ohání zájmem spotřebitele a jeho ochranou, ale ve skutečnosti je právě spotřebitel 

poškozen. Přichází o kvalitní čerstvé produkty z tuzemska a je nucen sáhnout po 

srovnatelném produktu z dovozu. Tímto neosobním a paušálním přístupem úřadů je 

spotřebitel spíše ochuzován neţ chráněn.
116

Přitom přímé zpracování potravin je pro 

vzdálenější oblasti často dokonce jediná moţnost odbytu vypěstovaných surovin, 
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protoţe prodávat zpracovatelům zde znamená závislost na často likvidačních výkupních 

cenách. Je nutné připomenout, ţe také pouze finální produkce přináší pracovní místa, 

podporu infrastruktury a celkový rozkvět venkova.
117

      

 Problémem je, ţe neexistuje jasná metodika úředních postupů, úředníci nejsou 

vedeni k tomu, aby přebrali odpovědnost za své rozhodnutí, hledali řešení a snaţili se 

pracovat v souladu se zákonem. Pak je moţné, ţe dojde k tak absurdním situacím, jako 

je např. tato:Abrlovi, kteří vlastní menší rodinnou ekologickou farmu v Pavlově u 

Mikulova v Jihomoravském kraji, vyhráli tendr na VIP víno, které bude formou 

reprezentativních balíčků bioproduktů předáváno českým zahraničním návštěvám. O tři 

roky později, tedy kdy byla veškerá sklizeň i mimo tuto reprezentativní objednávku 

prodána bez jediné stíţnosti, obdrţeli Abrlovi oznámení o zahájení správního řízení 

Českou zemědělskou inspekcí z toho důvodu, ţe komise shledala, ţe biovíno ze sklizně 

v roce 2005-2006 nemá typickou chuť a vůni a tak neodpovídá jakostním poţadavkům. 

Jedná se o smyslové ohodnocení, které přes uspokojivé výsledky všech laboratorních 

výsledků zakládá povinnost zahájit správní řízení, jehoţ výsledkem můţe být pokuta aţ 

do výše 5 milionů korun.
118

 

Zcela zásadní je tedy výklad zákona a také přístup příslušných orgánů, které by měly 

flexibilně reagovat na nové moţnosti, které ekologické zemědělství přináší a 

spolupracovat se zemědělci s cílem nalezení optimálního řešení za udrţení provozu. 

V rovině implementovaných hygienických a veterinárních norem i ostatní legislativy 

EU je zde jasné poselství, a sice nezavírat provozy
119

. Evropa od nás ţádá flexibilitu, 

individuální řešení případů a osobní odpovědnost terénních pracovníků. Nikoliv 

bezduché vyplnění formuláře, ale individuální přístup šitý na míru kaţdému 

ekologickému zemědělskému provozu.
120
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4.3 Dotační systém 

Předmětem této kapitoly je přiblíţit zemědělský dotační systém český, potaţmo 

evropský a upozornit na některé jeho problémy, zhodnotit jeho efektivnost a návratnost. 

4.3.1 Systém dotačních titulů 

Základním systémem zemědělských dotací jsou tzv. platby na základě jednotné ţádosti. 

Předpokladem při ucházení se o tuto platbu je deklarace veškeré zemědělské půdy, 

kterou má uţivatel k dispozici. Tyto údaje jsou zaneseny do Evidence vyuţití 

zemědělské půdy tzv. (LPIS) a slouţí následně k ověřování správnosti údajů uvedených 

v ţádosti, které jsou předmětem dotace, ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí 

dotace a mimo jiné i pro evidenci ekologického zemědělství. Základní jednotkou 

evidence půdy je tzv. půdní blok, coţ je půdní plocha o minimální výměře 0,1 ha, která 

představuje „souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu 

oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním útvarem povrchových 

vod nebo zemědělsky neobdělanou půdou, popřípadě obsahuje krajinný prvek, pokud se 

nachází uvnitř půdního bloku“. Dále také souvislou vodní plochu vyuţívanou pro účely 

chovu ryb, vodních ţivočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, 

pro účely provozování rybníkářství, nebo se jedná o souvislou plochu zalesněné půdy, 

která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se 

zemědělskou kulturou. (§3a Zoez) 

Základní platby na základě jednotné ţádosti jsou rozděleny na osm jednotlivých titulů. 

Jedná se za prvé o Jednotnou platbu na plochu (SAPS), kde minimální výměra 

obhospodařovaných půdních bloků je jeden hektar. K jednotné platbě na plochu je 

moţné zaţádat o další dotaci ve formě Národní doplňkové platby (Top-up), zde se jedná 

o platbu na předem vyjmenované činnosti (chmel, přeţvýkavci atd.), která se váţe na 

platbu SAPS a pokud nebyla tato přiznána, není nárok ani na platbu Top-up. Dalším 

titulem jsou Platby LFA a Natura 2000 na zemědělskou půdu. Platba LFA se poskytuje 

pouze na travní porosty obhospodařované v horské oblasti a dále ostatních méně 

příznivých oblastech a oblastech se specifickými omezeními, které jsou dále 

definovány.           
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 Platba Natura 2000 se poskytuje pouze na travní porosty, které se nacházejí na 

území ptačích oblastí (dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody) a 

zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí, 

nebo evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (dle § 45a odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb.) a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny 

chráněných krajinných oblastí. Dalším titulem pro získání dotace je Platba na krávy 

chované v systému s trţní produkcí mléka. Dále jsou spíše jiţ jen okrajové platby -  

oddělená platba za cukr (SSP), oddělenoá platba za rajčata (STP) a konečně poslední 

titul agroenviromentální opatření v systému EAFRD a HRDP. Podrobné podmínky 

dotací v rámci agroenviromentálních opatření jsou uvedeny v Metodice k provádění 

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentálních 

opatření.
121

( dále jen NV k provádění Agroenvi) V paragrafu 2. tohoto nařízení vlády 

jsou agroenviromentální opatření dělena na postupy šetrné k ţivotnímu prostředí, které 

se člení právě na ekologické zemědělství a integrovanou produkci, dále ošetřování 

travních porostů a péči o krajinu. Ţádost se podává na období pěti let a během této 

doby, je moţné výměru půdního bloku, na kterou byly dotace schváleny, zvýšit pouze 

na základě povolení a sníţit pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů, jako jsou 

restituce, vyšší moc, atd. (par. 5/5 NV k provádění Agroenvi). Pokud dojde ke sníţení 

výměry z jiných důvodů, neţ uvedených v odstavci pátém, dotace se úměrně sníţí a 

dokonce má subjekt povinnost vrátit rozdíl sníţené a původní dotace od začátku 

pětiletého období.(par. 5/7 NV k provádění Agroenvi)      

 Zcela zásadní roli hraje dotační politika EU. V rámci společné zemědělské 

politiky se v EU uplatňují tři zásady - společný trh pro zemědělské produkty při 

společných cenách, zvýhodnění produkce ze zemí Unie na úkor vnější konkurence a 

finanční solidarita - financování ze společného fondu, do něhoţ všichni přispívají. 

Pilířem, poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným 

systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké moţnosti pro zemědělství 

představuje Program rozvoje venkova (PRV), který byl spuštěn v roce 2007. Stejně 

nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak rovněţ trţní opatření Společného 

evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují 
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zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.
122

  

 Řídícím orgánem je v oblasti dotací ministerstvo zemědělství, 

zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů je Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF), který je k tomu akreditovanou platební agenturou. 

Státní zemědělský intervenční fond náleţí do působnosti Ministerstva zemědělství a v 

souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána, rozhoduje o poskytnutí dotace v 

souladu se zákonem č. 256/2000 Sb. o SZIF (dále jen zákon o SZIF), zákonem o 

zemědělství, nařízeními vlády vydanými k jejich provedení a podle přímo pouţitelných 

předpisů Evropských společenství. Kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace, dále 

provádí programy strukturální podpory a Program rozvoje venkova podle přímo 

pouţitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího podpory pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. (EZFRV) Zjistí-li 

Fond, ţe nebyly splněny podmínky pro poskytnutí dotace, uloţí její vrácení.   

 Jiţ výše zmíněný Program rozvoje venkova se vztahuje na celé území České 

republiky a je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tento dokument byl schválen 23. 

května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise a jiţ v květnu toho roku 

byl zahájen příjem ţádostí o dotace. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské 

politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v 

nynějším programovém období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program 

rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil 

Horizontální plán rozvoje venkova
123

 (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a 
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zdrojů” obsahuje s odvoláním na příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999: Předčasné 
ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agro-
environmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc. Technická pomoc, je 
zaměřena na podporu aktivit nezbytných pro monitoring úspěšnosti implementace, řízení využití HRDP a 
zdokonalování jednotlivých opatření. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a 
materiálů nezbytných pro proces od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Práce 
budou mít především formu odborných studií, sběrů a analýzy dat, vypracování informačních materiálů 
a dalších aktivit spojených se šířením informací o zaváděných opatřeních. Příjemcem této dotace je 
Ministerstvo zemědělství. Opatření HRDP jsou uplatňována na celém území České republiky.“ 

(www.szif.cz), (22.2.2011). 
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multifunkční zemědělství
124

 (OP RVMZ).
125

     

 Evropský zemědělský záruční fond (EAGF)v rámci společných organizací trhu a 

v rámci intervenčních opatření poskytuje vývozní subvence ve vazbě na vývozní licence 

a přímé platby (reţim jednotné platby na plochu). Dále provádí administraci vývozních 

a dovozních licencí, administraci záruk, administraci systému produkčních kvót, 

vybírání finančních dávek z výroby cukru, administrace prémiových práv (pro krávy 

bez trţní produkce mléka a bahnice) administrace národní značky kvalitních potravin 

KLASA.          

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) zajišťuje podtituly, 

jako v Ose I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, v Ose II. 

Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny, v Ose III. Kvalita ţivota ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova je zaměřena na pomoc místním 

obyvatelům venkovských mikroregionů principem „zdola - nahoru“, tedy vlastní 

strategie rozvoje území, ve kterém ţijí a podpora projektů pro jeho rozvoj. Jedná se o 

tzv. metodu LEADER. Do osy II. spadá také titul ekologického zemědělství. Titul 

ekologického zemědělství spadá do agroenviromentálních opatření jejichţ cíle jsou 

integrace agroenviromentálních postupů, tedy postupů šetrných k ţivotnímu prostředí 

v zemědělství, dále trvale udrţitelné vyuţití zemědělské půdy a zlepšení ţivotního 

prostředí a krajiny. Platby na plochu v ekologickém zemědělství pak spadají do Osy II. 

a v rámci investičních projektů ekologického zemědělce formou bodového zhodnocení 

případně i do Osy I. a II, zde se pak nejedná o nárokovou dotaci ale o projektové 

opatření.
126

 Třetím z těchto fondů je Evropský rybářský fond. (EFF)   

                                            
124

 „Navazuje na předvstupní program SAPARD, který byl v ČR již ukončen a jeho cílem je, obdobně jako 

u programu SAPARD, zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a 
zpracování zemědělských produktů. Navíc je zde zahrnuta i podpora lesního a vodního hospodářství. 
Česká republika při poskytování finančních podpor z Evropského zemědělského orientačního a záručního 
fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG) pokračuje v politice podpor, 
které byly poskytovány již v uplynulých obdobích ze státního rozpočtu. Posilování konkurenceschopnosti 
resortu zemědělství se zaměřuje na zavádění nových úsporných technologií šetrných k životnímu 
prostředí, na zlepšování kvality produktů, na vyšší úroveň welfare, zlepšení situace v lesním a vodním 
hospodářství včetně ochrany před povodněmi a odstraňování následků přírodních katastrof. Rovněž tak 
je podporován rozvoj českého rybářství, důraz je kladen na rozvoj venkova a diverzifikaci jako zdroj 
dalších příjmů obyvatel venkova. Podpora pozemkových úprav a odborného vzdělávání doplňuje celkový 
záměr OP Zemědělství. Při realizaci všech opatření je kladen důraz na ochranu a zlepšení životního 
prostředí.“ www.szif.cz, (22.2.2011). 
125

 www.szif.cz, (12.11.2010). 
126

 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015, str. 19. 

http://www.szif.cz/
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62 

 

 V rámci evropských zdrojů se u agroenviromentálních opatření jedná o opatření 

s největším objemem finančních prostředků poskytovaných do zemědělství. Objem 

dotací v rámci AEO dosáhl v roce 2007 částky 2, 881 mld. Kč. Opatření se dále člení na 

čtyři podopatření. Podopatření A jsou postupy šetrné k ţivotnímu prostředí, kde objem 

dotací představuje 216,108 mil. Kč, podopatření B je ošetřování travních porostů, které 

dosáhlo částky 1, 450 mld. Kč, C je péče o krajinu, která představuje částku 1, 214 mld. 

Kč a D je osevní postup v ochranných zónách jeskyní, jeţ činí částku 26 tis. Kč. AEO 

byla v roce 2007 realizována na celkové ploše 926 314 ha. Ze zmíněných  podopatření 

byl největší zájem o ošetřování travních porostů, které bylo uplatněno na 60 % celé 

plochy realizovaných AEO. Podopatření „Postupy šetrné k ţivotnímu prostředí“ 

zaujímaly v roce 2007 13,6 % objemu AEO. Toto podopatření se skládá ze dvou titulů, 

a to Ekologické zemědělství (EZ) a od roku 2005 i z titulu Integrované systémy 

pěstování ovoce nebo révy vinné (IP).
127

     

Jak z výše uvedeného vyplývá, ekologické zemědělství je v největším rozsahu 

realizováno v regionech s vysokým podílem travních porostů na zemědělské půdě, v 

tzv. marginálních oblastech. V úrodných regionech jako jsou Střední Čechy a 

Jihovýchod je opatření realizováno na menších plochách, převáţně však ve větší 

intenzitě.
128

 V oblasti rozvoje ekologického zemědělství, bohuţel, nedošlo k výraznému 

nárůstu ploch ekologicky obhospodařovaných vinic, zeleniny a ovoce, ani ploch orné 

půdy, i kdyţ strategie nastavení výše podpor směřovala k cíli zvýšení rozsahu právě 

těchto ploch. Jak konstatuje i program rozvoje venkova, snahou systému tak, jak byl 

nastaven, bylo zejména podpořit produkci a rozvoj vinic, pěstování zeleniny a ovoce a 

podpora ekologicky obhospodařované orné půdy vůbec. Místo toho zaznamenává 

největší rozmach ošetřování travních porostů, tedy pěstování trávy.  

4.3.2 Privatizace státní půdy 

Problém zmíněných marginálních oblastí
129

, kde převládá ekologické ošetřování 

travních porostů je velmi úzce spojen s problémem privatizace státní půdy podle zákona 
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 Výroční hodnotící zpráva o programu HRDP Čr za rok 2007, str. 14 -16. 
128

 Výroční hodnotící zpráva o programu HRDP Čr za rok 2007, str. 17 -19. 
129

 www.lfa.cz (22.2.2011)  
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č.95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 

státu na jiné osoby. (dále jen zákon o privatizaci zemědělské půdy) Rozhodujícím 

orgánem je zde Pozemkový fond ČR zřízený zákonem č. 569/1991 Sb. Marginální 

oblasti tvoří celých 60% zemědělské půdy ČR a tím pádem i vskutku nemarginální 

objem dotací na ně.  

Podle zákona o privatizaci zemědělské půdy můţe farmář poţádat o převod pozemku, 

který Pozemkový fond ČR nabídl k prodeji, je-li subjektem podle následujících 

podmínek. Prvním subjektem je oprávněná osoba, které vzniklo právo na náhradu za 

nevydaný pozemek dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě). 

Druhým subjektem je samostatně hospodařící rolník, který prokazatelně provozuje 

zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 

ha v katastrálním území obce nebo v katastrálním území sousedícím, do něhoţ pozemky 

určené k prodeji náleţí. Třetím subjektem je společník obchodní společnosti nebo člen 

druţstva, které provozuje zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na 

pozemcích v katastrálním území obce nebo v katastrálním území sousedícím, do něhoţ 

pozemky určené k prodeji náleţí. Čtvrtým subjektem je státní občan ČR nebo jiného 

členského státu EU (s povolením k pobytu s dobou trvaní alespoň 3 roky), který je 

evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu a vlastní 

nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálním území obce nebo v katastrálním území 

sousedícím, do něhoţ pozemky určené k prodeji náleţí. Mezi další spíše okrajové 

subjekty patří např. obec, veřejná vysoká škola atd.    

 Největší problémy činí nabývání pozemků právnickými a fyzickými osobami a 

tato právní úprava je spojena i s řadou problémů, které se úzce dotýkají ekologického 

zemědělství, zejména vzhledem k objemu dotací právě na titul ekologického 

zemědělství, které do těchto oblastí plynou. Základní problém, který se ovšem dotýká 

zemědělství, jako takového, obecně, je nabývání privatizované půdy zákonem 

upravenými subjekty. Při odkupu těchto pozemků od Pozemkového fondu, který tuto 

státní půdu spravuje, chtěl stát být zejména v tzv. marginálních oblastech vstřícný.  V 

LFA, neboli marginálních oblastech je podle evropské definice marginálních oblastí 

cílem zmírnit „demografické, historické a kulturní a geografické handicapy obyvatel 
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žijících v zaostalejších regionech“. Základním hlediskem zemědělské politiky pro tato 

rozsáhlá území je proto platba za hektar neobdělávané půdy, nikoliv podle toho, kolik je 

v těchto podle definice handicapovaných místech vyprodukováno, kolik je zde 

vytvořeno pracovních míst, či přínos pro rozvoj obce, ale pouze čím více půdy, tím 

vyšší dotace.
130

          

 Velkou výhodou je zejména, ţe podle zákona o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě je moţné půdu splácet třicet let a je zde pevně stanovená cena této půdy, která se 

pohybuje za metr od 60 haléřů do 4 korun. Hodnoty dotačních titulů se zde sčítají, takţe 

dotace na trvale travnaté porosty a LFA můţe dosáhnout aţ 12 tisíc kč na hektar. Co se 

nákladů týče, váţe se k této dotaci pouze jiţ zmíněná povinnost zajistit, aby kultury 

travních porostů byly spásány nebo minimálně dvakrát ročně posečeny ve stanoveném 

termínu a posečená hmota z pozemku odklizena.
131

Náklady na hektar je tedy moţné 

spočítat na cca 7200 kč,- za sekání dvakrát ročně, ty je ovšem moţné prodejem 

vytěţeného sena ještě sníţit.
132

       

 Vzhledem k této vysoké dotaci se půda, která je označována za marginální, stává 

půdou výnosnou a tím pádem i půdou ţádanou a původní úmysl směřovaný na prodej 

půdy zejména místním obyvatelům a lidem na prodávané půdě hospodařícím, jimţ měly 

být méně příznivé podmínky marginálních oblastí dotací alespoň částečně 

vynahrazovány, postrádá svůj smysl. Úprava tedy přímo upřednostňuje převod této 

zemědělské půdy na fyzické osoby, tedy samostatně hospodařící rolníky, coţ stát 

odůvodňuje snahou omezit případné spekulace s těmito pozemky. 
133

    

 Omezení nabývání půdy právnickými osobami upravuje ustanovení par. 4 

odstavec druhý, ve spojení s par. 5 odstavcem šest zákona o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě, kdy je nabývání omezeno pouze na pozemky, na kterých právnická osoba 

vlastní nemovitost. Oprávněnost omezení nabývat tuto půdu právnickými osobami 

potvrdil dokonce i ústavní soud, který ve svém nálezu Pl. ÚS 15/99 zhodnotil toto 
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 Dittrichová Šárka, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal, Lištičky na vinici, program rozvoje venkova a 
příčiny stagnace bioprodukce Galén 2008, Praha, str 80. 
131

 Dittrichová Šárka, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal, Lištičky na vinici, program rozvoje venkova a 
příčiny stagnace bioprodukce Galén 2008, Praha, str. 63. 
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 Dittrichová Šárka, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal, Lištičky na vinici, program rozvoje venkova a 
příčiny stagnace bioprodukce Galén 2008, Praha str. 81. 
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 Dittrichová Šárka, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal, Lištičky na vinici, program rozvoje venkova a 
příčiny stagnace bioprodukce Galén 2008, Praha, str. 236-237. 
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počínání státu jako legitimní zejména s ohledem na snahu zabránit případným 

spekulacím. Stěţovatel se svým apelem na porušení práva podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost neuspěl a ústavní soud stíţnost skupiny 54 poslanců, na zrušení 

právě inkriminovaného ustanovení, které vylučuje z nabývání půdy jiné právnické 

osoby, neţ ty, které vlastní nemovitost, zamítl. Odůvodnění tohoto rozhodnutí spočívalo 

zejména v tom, ţe právo podnikat v sobě neobsahuje nárok na poskytnutí prostředků a 

materiálního vybavení, nezbytného pro zvolený druh podnikání a dále ochrana 

vlastnictví nastává aţ v momentě, kdy vlastnické právo jiţ existuje a nikoli pouze 

z titulu tvrzeného nároku na ně. Tím ústavní soud vypořádal argumenty stěţovatelů a 

ještě judikoval ústavní konformitu tohoto zákona s odůvodněním, ţe cituji: „žádné 

subjekty včetně právnických osob z možnosti vlastnit tyto pozemky jednou provždy 

nevylučuje a právnickým osobám takové pozemky vlastnit generálně nezakazuje. Jde 

pouze o vůli státu, jako svrchovaného vlastníka této půdy, rozhodnout, na koho 

přednostně své vlastnictví bezúplatně převede, či komu půdu prodá“ dále argumentuje 

tím, ţe ze samotného odůvodnění zákona vyplývá, ţe smyslem této úpravy bylo, cituji: 

„prodej státní půdy má se zřetelem na obecný zájem za cíl "nalezení odpovědnějšího 

vlastníka v naději, ţe bude dobrým hospodářem". Návrh vycházel z představy, že je v 

obecném zájmu, aby se půda dostala přednostně do rukou těch, kteří na ní pracují a 

kteří mají osobní zájem na vybudování vlastní hospodářské existence a dosažení vlastní 

prosperity. Naproti tomu volný prodej jakýmkoli právnickým osobám otevírá 

přednostně prostor spekulativním nákupům finančně silných skupin.“   

 Jak z výše uvedeného vyplývá, původní záměr zákonodárce i výklad ústavního 

soudu jasně akcentuje vůli převést tuto půdu na usedlé fyzické osoby s cílem zabránit 

spekulacím, realita je ovšem poněkud odlišná. Dochází k obcházení tohoto zákona 

s cílem dosáhnout neţádoucího výsledku, kdy půdu získávají právnické osoby a sice 

přes moţnost, která jim je legitimně umoţněna, kdy vlastní nemovitosti na prodávaných 

pozemcích a dále i na základě zcela legitimní moţnosti, jak bylo jiţ výše zmíněno a sice 

jako členové druţstev a společníci obchodních společností, kteří provozují ţivočišnou 

výrobu po dobu 36 měsíců v katastrálním území obce, nebo v sousedním katastrálním 

území.           

 Poţádá-li totiţ o koupi zemědělského pozemku vice subjektů splňujících výše 

uvedené podmínky, vyzve je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše 
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nabídnutých kupních cen stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá 

zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě. 

Pokud tato osoba neuzavře ve lhůtě 45 dnů smlouvu, vyzve Pozemkový fond k uzavření 

kupní smlouvy postupně osoby na dalších místech v pořadí.     

 To v praxi znamená, ţe je moţné bez jakékoliv sankce předloţit nabídek několik 

a skupina spřízněných subjektů můţe podle reakce ostatních subjektů nechat nabídku 

propadnout a vyčkat do momentu kdy Půdní fond přijme nabídku těsně nad nabídkou 

nespřízněného subjektu. Je zdokumentováno několik takových příkladů z praxe ve 

sborníku neduhů českého ekologického zemědělství nazvaného Lištičky na vinici 

s podtitulem program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce, který byl 

spolufinancován ministerstvem zemědělství, ministerstvem ţivotního prostředí i 

evropským sociálním fondem.
134

(viz příklady z praxe 236-240 tohoto dokumentu) 

Tento úkon by se dal klasifikovat jako obcházení zákona a jako takový by mohl být 

podle §39 Občanského zákoníku klasifikován jako absolutně neplatný, ovšem skutkově 

dokázat úmysl tohoto obcházení by bylo samozřejmě velmi komplikované.   

 Dalším problémem je omezení subjektů s přednostními právy. Výzvu k nabídce 

kupní ceny Pozemkový fond totiţ neučiní, pokud mezi osobami, které poţádaly o koupi 

zemědělského pozemku, existuje oprávněná osoba, jejíţ nárok vznikl nevydáním 

pozemků nebo jejich časti nacházejících se v katastrálním území obce nebo v 

katastrálním území, které sousedí s tímto katastrálním územím, nebo nájemce, který má 

tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 

měsíců před vyhlášením prodeje byl nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. 

Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, můţe tímto 

způsobem nabýt ovšem pouze pozemky maximálně do výše 70 % výměry pozemků 

nabídnutých k prodeji, u kterých ke dni vyhlášení prodeje splňuje podmínky pro vznik 

přednostního práva. Mimo absenci logických důvodů pro toto omezení je ovšem jak jiţ 

bylo uvedeno výše, nutné podmínky na dotační titul splňovat celých pět let 

v nezměněné rozloze. Těchto chybějících 30% můţe tedy pro zemědělce znamenat 

velké problémy spojené s vracením dotací. Problém celofaremnosti ve vztahu k dotacím 

je problémem také zejména z toho důvodu, ţe velký podíl zemědělsky 
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obhospodařované půdy je v nájemním vztahu.
135

 Pětiletý dotační závazek (§5/5g, vládní 

nařízení č. 79/2007) s nemoţností sníţení výměry znamená tedy výrazné riziko, 

omezení a zároveň znemoţnění flexibility a reakcí na trh.      

 Dalším problémem je ustanovení Paragrafu 7/1d zákona o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě, které umoţňuje prodej zemědělské půdy pouze osobě, která jiţ 

v v katastrálním území obce nebo v území s katastrálním územím sousedícím vlastní 

minimálně 10 hektarů půdy. Toto ustanovení opět handicapuje nově příchozí, kteří by o 

hospodaření měli zájem a chtěli by s hospodařením začít, a co se negativního dopadu 

týče, opět upřednostňuje subjekty, které svůj vliv pouze rozšiřují.  

Je tedy otázkou, zda by nebylo vhodné právní úpravu naopak ještě více zpřísnit, aby jak 

uvedl sám Ústavní soud „se půda dostala přednostně do rukou těch, kteří na ní pracují a 

kteří mají osobní zájem na vybudování vlastní hospodářské existence a dosaţení vlastní 

prosperity.“ Protoţe jak z výše uvedeného vyplývá, současná právní úprava tento cíl 

není schopna zajistit. Další problém shledávám také v pětiletém dotačním závazku, kdy 

nedodrţení rozměru ohospodařované půdy znamená hrozbu vracení dotací, bez ohledu 

na důvod sníţení této výměry. Vzhledem k tomu, ţe velké mnoţství zemědělců je na 

obdělávané půdě v nájemním vztahu a mnoţství půdy je stále v procesu privatizace a 

jak bylo zmíněno výše, i přes to, ţe zemědělec na půdě hospodaří, jistotu, ţe půdu získá 

celou nemá. Obecně i povinnost zavázat se předem k obdělávání určité výměry půdy na 

pět let, s tím, ţe situace na trhu za dva tři roky je naprosto nepředvídatelná, povaţuji za 

příliš přísné a neopodstatněné. Domnívám se, ţe by měly existovat zákonem 

aprobované moţnosti, jak výměru sníţit, nebo období ve kterém by existovala 

povinnost výměru udrţet by mělo být výrazně kratší.  

4.3.3 Dotace na TTP 

Rozloha ekologicky obhospodařované půdy vzrostla v posledních letech z důvodu 

relativní snadnosti přechodu z konvenčního, takzvaného rančerského způsobu chovu 

hospodářských zvířat na ekologický chov. Prakticky je nutné podřídit se systému 
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kontrol, upravit krmivo, nepouţívat synchronizaci říje a zavést evidenci o krmení a 

léčbě zvířat. Podíl ekologicky obhospodařované půdy u nás tedy sice stoupá, jak je taky 

na obhajobu stávající právní úpravy všude uváděno, ovšem aţ 80% celkové rozlohy 

ekologicky obhospodařované půdy tvoří právě trvale travnaté plochy, tedy plochy, ze 

které nevzejde bioprodukce, ale tráva a v minimálním mnoţství maso, které je z valné 

většiny zpracováno konvenčně. Tento výrazný nepoměr mezi trvale travnatými porosty 

a ostatními zemědělskými plochami dokládá tabulka v Příloze 5. V porovnání těchto 

údajů s okolními státy vykazuje tak výraznou disproporci pouze Slovensko, viz tabulka 

v Příloze 6. Změnu nepřineslo ani výrazné rozlišení sazeb dotací podle kultur od roku 

2004.
136

 

Podmínky pro dotace na TTP byly zpřísněny poţadavkem nechat pozemky spásat 

dobytkem. O podporu na travní porosty je moţné ţádat v případě, ţe intenzita chovu 

býloţravců dosahuje nejméně 0,2 DJ/ha travního porostu, nejvýše však 1,5 DJ/ha 

zemědělské půdy. Tuto intenzitu je ţadatel povinen splňovat ke stanovenému dni v 

příslušném roce.
137

 Vypočítat samotnou výši ročních nákladů na jeden kus dobytka, aby 

bylo moţné určit dotaci, není však tak snadné jak by se mohlo zdát a názory na tyto 

výpočty a způsoby provedení těchto výpočtů se různí. Výpočty dotací se opírají o 

rakouskou metodiku, která je zaloţena na nákladech na dobytčí jednotku a jejich 

násobcích při stanovených koeficientech zatíţení dojné jednotky na hektar. Výzkumný 

ústav zemědělský došel k závěru, ţe dotace na jeden hektar trávy s 0,2 dobytčí jednotky 

bude 1850,- Kč. Otázkou zůstává, proč je podle programu rozvoje venkova tato dotace 

stanovena na 2650,- Kč za hektar.
138

       

 Obecným důvodem pro tak vysoké částky je, ţe hlavním východiskem pro 

stanovení výše platby,
139

v programu pro rozvoj venkova je předpokládaný niţší výnos 
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plodin a uţitkovost hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství v porovnání s 

konvenčními farmami. Kvůli vyloučení pouţití intenzifikačních faktorů, rozdílné 

struktuře pěstovaných plodin, odlišnému systému chovu hospodářských zvířat a 

zvýšeným nákladům na pracovní síly, zejména zvýšený podíl ruční práce a obecně i její 

organizace.
140

 Toto východisko je ovšem nutné doplnit ještě o rozměr ekologický a 

mimoprodukční obecně. Ekologický zemědělec vedle produkce plní další funkce za 

méně náročnějších finančních, administrativních i sociálních podmínek, neţ by na tuto 

činnost musel vynaloţit stát či jiné instituce. 
141

       

 Jedná se tedy o poměrně vysoké částky, které jsou potencionální ţivnou půdou 

pro zneuţívání celého systému. Jsou zaznamenány případy, kdy po velkých pozemcích 

běhají desítky kusů dobytka zcela volně bez jakékoliv péče aţ do pozdního podzimu a 

na zimu jsou odváţeny na jatka, protoţe ustájení na zimu nemají. Otázkou je také to, 

kam mizí např. březí kusy, které na jatka nesmí. Tímto je učiněno za dost podmínkám 

čerpání dotace, ovšem toto jednání zcela zjevně odporuje významu a smyslu dotace a 

konečně neodpovídá tento postup ani nadstandardní péči o hospodářská zvířata, kterou 

ekologické zemědělství má ztělesňovat.  

Na problém spekulace s dotacemi, jiný termín by zde nebyl dostatečně výstiţný, bylo 

reagováno právní úpravou, a sice zmíněnou povinností chovu hospodářských zvířat a 

následně i vytvořením dotačního stropu ve výši devíti milionů na jednu farmu, ovšem i 

toto opatření je moţné zcela legálně obejít, a sice vytvořením mnoha dceřiných 

společností, jak se také děje. Hlavním problémem tedy zůstává, ţe dotace z valné 

většiny plynou mimo území, na které jsou pobírány, coţ znamená, ţe ze získaných 

dotací se v místě jejich čerpání neproinvestuje ani koruna, nevytvoří jediné pracovní 

místo, nevznikne ţádný prospěch dotací zamýšlený.
142

 

                                                                                                                                
příjmů/vícenáklady: 62 %, Zelenina a speciální byliny na orné půdě: 564 EUR/ha (tj. 16 790 Kč/ha) - 
Procent ztráty příjmů/vícenáklady: 55 %. 
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Obecně s těmito problémy souvisí i kontrola dotací, která se omezuje pouze na kontrolu 

administrativy a účetnictví, ale naprosto pomíjí přínos a efektivnost. Zcela do pozadí se 

tak dostává základní smysl dotace, Skoro dvě třetiny všech zemědělských dotací po 

celém světě znamenají dotace na poškozování ţivotního prostředí a biodiverzity. 

Východiskem by bylo všechny druhy subvencí přezkoumat právě ohledně vlivu na 

ţivotní prostředí, efektivnost a zejména návratnost.
143

 

Evropská dotační politika je nastavená na průměrnou velikost farmy 40 Ha, kde 

hospodaří rodina a dotace jim mají dorovnat zisk tak aby dosáhli slušné ţivotní úrovně. 

EU nediktuje, jak přesně přerozdělovat dotace na jednotlivé tituly, kaţdý členský stát 

má moţnost si svůj systém zvolit. Ovšem ekologické zemědělství, jak je provozuje 

MZE, kritizoval jiţ i NKÚ, který ho označuje za nenávratnou investici. V ekologickém 

zemědělství se nejvíce vyplatí sekat trávu, nikoliv produkovat potraviny, které se pak 

masově dováţí. Produkční funkce ekologického zemědělství by měla být v kaţdém 

případě minimálně stejně důleţitá jako ta mimoprodukční. 
144

 Systém zemědělských 

dotací by se měl snaţit přiblíţit pravému smyslu dotace obecně, a sice navodit takový 

ekonomický a sociální stav, ţe další poskytování dotací jiţ nebude nutné.
145

  

  

                                            
143 Altner, Günter; Leitschuh, H.; Michelsen, Gerd; Simonis, Udo E.; Weizsäcker, Ernst U. von, (2008):Lob der Vielfalt. 
Stuttgart:Hirzel (Jahrbuch Ökologie, 2OO9), str. 69,75. 
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5. Český trh s bioprodukty 

Předmětem mého zájmu je zejména, jakým způsobem se bioprodukty dostávají na stůl 

českému spotřebiteli a jak a zda dostatečně je marketingově státem podporován systém 

ekologického zemědělství a zejména osvěta ohledně bioprodukce u nás v souvislosti  

s jinými zemědělskými marketingovými projekty.  

4.5.1 Formy prodeje 

V západní Evropě obecně převládá tzv. přímý prodej, který umoţňuje zemědělci nedělit 

se o trţby a být nezávislý na zprostředkovateli prodeje. Mezi podformy přímého prodeje 

patří samosběr, dále přímé doručování, stánkový prodej, obchod ve dvoře a prodej ze 

dvora. Dále odbyt zpracovatelskými a odbytovými druţstvy, který velmi dobře funguje 

v Německu, Rakousku i Švýcarsku a kde společnou kooperací přispívají ke zvýšení 

efektivnosti výroby a moţnosti odbytu.       

 V ČR se uplatňuje, zejména odbyt zprostředkovaný, který je pokryt 

velkoodběrateli, jako jsou Country Life
146

, Pro-Bio
147

, Sluneční brána atd. a tyto 

produkty se pak ke spotřebiteli dostanou skrze jiţ poměrně rozvinutý maloobchod a 

nově také supermarkety a hypermarkety, které nabízí svou vlastní řadu 

bioproduktů.
148

U nás nabízí vlastní řadu produktů např. řetězec DM, supermarket 

TESCO, supermarket Billa, či Globus, které zřídily oddělení pouze s bioprodukty.  

 Poměrně inovativním způsobem prodeje je tzv. bedýnkování a dále také spíše 

znovu oţivený způsob prodeje ze dvora.        

 Právě biobedýnky jsou zcela specifickým způsobem odbytu biopotravin, který 

vyzdvihuje i další pozitivní prvky s bio spojené. Jde zejména o lokálnost, kdy si 

spotřebitel tzv.“najde svého farmáře“
149

 a ten ho pravidelně zásobuje čerstvými 

surovinami v době jejich sklizně, tedy v nejlepší kvalitě.       

 Jedná se o soubor ovoce, zeleniny, případně dalších rostlinných a ţivočišných 
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produktů, které biofarma nabízí, ty jsou zákazníkovi dodávány, nebo si je zákazník 

vyzvedává. Někteří farmáři nabízí moţnost, aby si zákazník sloţení bedýnky sám 

sestavil, jiný rozdělí vţdy aktuální úrodu bez moţnosti toto sloţení jakkoliv ovlivnit. 

Tento systém vyţaduje pěstování široké škály plodin, čímţ je podporováno jejich 

vhodné střídání, které má, jak jiţ bylo zmíněno výše, pozitivní vliv na půdní úrodnost, 

kontrolu plevelů a celkovou biodiverzitu hospodářství. Biozemědělec má jistotu odbytu 

i menšího mnoţství nepravidelné úrody např. drobného ovoce či bobulovin, coţ mu 

přináší finanční jistotu a stabilitu. Zákazník má přímý kontakt se svým zásobitelem, 

není zde ţádný mezičlánek, který by navyšoval cenu, nejsou zde nutné zbytečné obaly. 

Je nutné zmínit i negativa, která tato produkce přináší, byť se jedná spíše o jakási 

pseudonegativa, která pouze poukazují na nutnost tvrdé práce a angaţovanosti 

ekologického zemědělce, který chce biobedýnky provozovat. Je nutná značná 

pěstitelská dovednost, aby zemědělec zvládl skloubit široké spektrum plodin, 

dlouhodobé plánování, vyhledat si dostatečnou zákaznickou základnu. Biobedýnky se 

stávají, sice s malým zpoţděním za zbytkem Evropy, zejména Německem, Rakouskem 

a Velkou Británií, jiţ i u nás doslova hitem. Pokud zákazník preferuje čerstvost, 

biozeleninu a bioovoce v době, kdy má nejvíce vitamínů, tedy v její sezóně, nebo dává 

přednost lokálním produktům, je biobedýnka pro něho naprosto ideální sluţba. 
150

  

 Při druhém zmiňovaném prodeji ze dvora je zde hlavní překáţkou jiţ zmíněný 

problém nerozlišování mezi malovýrobci a velkovýrobci. V rovině evropské legislativy 

je prodej ze dvora moţný jiţ z výkladu čl. 1 nařízení komise 853/2004, které jasně 

hovoří o tom, ţe toto nařízení se na tento způsob produkce a prodeje vztahuje. Současný 

ministr zemědělství nedávno přislíbil problém řešit a hodlá se inspirovat zejména 

v Německu a Rakousku, kde mají s tímto způsobem prodeje bohaté zkušenosti a velmi 

dobře tam funguje.
151

         

 Dalším výrazným trendem jsou také farmářské trhy, které zaznamenávají stále 

větší oblibu zejména ve větších městech, kde se z okrajové záleţitosti stal dobře 
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fungující systém. Zde je moţné nakoupit čerstvé potraviny přímo od farmáře, některé 

produkty i v biokvalitě. 
152

 

4.5.2 Marketing bioproduktů 

Alfou a omegou úspěchu nejen bioproduktů je osvěta a dostatečná reklama, která by 

upozornila na jejich pozitiva a vyzdvihla jejich vlastnosti v porovnání s konvenčními 

produkty. V České republice jsou v současné době marketingově podporovány zejména 

značka Klasa (viz. Příloha 7) a Regionální potravina. 

Značka Klasa je v České republice od roku 2003 udělována ministerstvem zemědělství, 

jedná se o národní značku pro kvalitní potraviny. Pro získání této značky je nutné splnit 

podmínky stanovené v tzv. „Pravidlech pro udělování národní značky KLASA“. 

Tato„Pravidla“ jsou navrhována a doporučována Oddělením marketingu Státního 

zemědělského intervenčního fondu a Odbornou radou a schvalována Ministrem 

zemědělství. Značku jako takovou spravuje Oddělení marketingu Státního 

zemědělského intervenčního fondu. Splnění všech kvalitativních podmínek ověřuje a 

hodnotí Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární 

správou.           

 Jak stanovují pravidla, výrobek musí „minimálně v jednom znaku vykazovat 

výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují 

jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu“. Zároveň musí 

výrobek splňovat všechny kvalitativní parametry stanovené Ministerstvem zemědělství 

ČR pro posuzování výrobků KLASA a platnými právními předpisy. Tyto parametry 

ţadatel popíše v technické dokumentaci a doloţí např. posudkem nebo rozborem z 

akreditované laboratoře. Ţadatel musí potravinářský výrobek nebo zemědělský výrobek 

před podáním ţádosti pod svojí značkou dodávat pravidelně do obchodní sítě, výjimku z 

tohoto představují výrobky sezónního charakteru. Dále je ţadatel povinen poskytovat 

součinnost zástupcům kontrolních orgánů a umoţnit jim pravidelnou kontrolu všech 

podmínek a fází výroby, týkajících se oceněných výrobků značkou kvality KLASA. 
153
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 Druhá poměrně nová je kampaň regionální potravina. Jedná se opět o kampaň 

ministerstva zemědělství, která má seznámit spotřebitele s regionálními potravinami 

z jednotlivých krajů České republiky. Součástí této kampaně je i nově vytvořená značka 

„Regionální potravina“, kterou budou moci lokální výrobci a prodejci umísťovat na své 

produkty. Důvody pro vznik této propagační kampaně jsou „snaha prosadit na našem 

trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny „, dále předpoklad, ţe 

produkty „vyráběné v našich domácích podmínkách mohou mít spotřebitelé i kontrolní 

inspekce mnohem lépe na očích“ a dále krátkost distribučních cest, která umoţňuje 

jejich brzké uvedení na trh a tím odpovídající čerstvost a v neposlední řadě je zde i 

podpora zaměstnanosti v daném regionu.  

Základní varianta loga se skládá z grafické části – symbolicky zobrazená krajina 

v kruhu se zeleným zoubkovaným okrajem – a z časti textové – na stuze umístěném 

nápisu „Regionální potravina“.(viz. Příloha 8, příklad loga pro regionální potravinu 

z Olomouckého kraje) Co se metodiky pro udělování značky regionální potraviny týká, 

základním předpokladem je „produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek), který je 

vyroben v příslušném regionu, pochází zejména z tuzemských surovin a vykazuje 

nezaměnitelné regionální charakteristiky“. Regionem se zde rozumí celek, vymezený 

pomocí administrativních hranic kraje, jako vyššího územně samosprávného celku.  

 Za cíl si značka vytyčila zejména podporu a propagaci malých a středních 

potravinářských výrobců a regionu původu produktu. Tento produkt musí být vyroben z 

tradičních surovin v daném regionu, přičemţ podíl tuzemských surovin musí tvořit 

minimálně 70% a hlavní sloţka musí být vţdy ze 100% tuzemského původu. Dále je 

vymezeno, ţe produkt musí „minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné 

kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho 

jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regionální 

charakter výrobku je rovněž deklarace výjimečných kvalitativních znaků.
154

   

 Pokud tedy porovnáme výše uvedené parametry značky KLASA s parametry 

regionální potraviny a sice: „minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné 

kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho 

jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu“, jedná se zcela zjevně o 
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totoţnou definici. K definici regionální potraviny byl pouze přidán dodatek o 

regionálním charakteru. Je tedy s podivem, ţe byla zavedena zcela nová značka, která 

nepřináší naprosto nic nového, pouze zdůrazňuje jeden z aspektů, který u domácích 

specialit ve většině případů splňuje i značka KLASA.     

 Přes to, ţe české bioprodukty snoubí jak kvalitu, tak i regionalitu a ještě přináší 

další přidané hodnoty jako je zlepšování ţivotního prostředí, přirozený ráz krajiny, 

pracovní příleţitosti v odlehlých oblastech a obecně i zvyšují atraktivitu českého 

venkova, tak výraznou marketingovou podporu nemají. Mohlo by se zdát, ţe díky 

zvyšujícímu se zájmu o ně jsou bioprodukty a jejich označení dostatečně známé, ale 

opak je pravdou.          

 Ministerstvo zemědělství nechává pravidelně sestavovat studie zabývající se 

spotřebou bioproduktů, chováním spotřebitelů a obecně zjišťováním postojů a názorů na 

ekologické zemědělství. Zajímavé poznatky přinesla studie uskutečněná v roce 2006 

zpracovaná Synergy Marketing ve spolupráci s Gfk Praha
155

. Tato studie měla podtitul 

potenciál biopotravin na českém trhu a jednoznačně z ní vyplývá, viz Příloha 9 a Příloha 

10, ţe pouze 20% respondentů bylo schopno rozpoznat značku ekologického 

zemědělství, skoro desetina respondentů zaměnila tuto značku se značkou klasa a dále 

skoro polovina respondentů biopotravinu nezná a nekupuje. Jako hlavní důvody pro 

nezájem či negativní postoj vůči potravinám byly jmenovány zejména nedostatek 

informací, cena těchto produktů, dále nedůvěra v ně a jejich nedostupnost.   

 Další uskutečněná studie hned v roce 2007 opět od společnosti Gfk
156

 jiţ 

vykazuje dílčí pokrok. Necelá polovina respondentů jiţ uvedla, ţe o bio-potravinách 

někdy slyšela, ale zatím s nimi nemá zkušenost. Dále bylo zkonstatováno, ţe trvá 

problém rozpoznaní bioproduktu podle jeho značky, a sice 80% respondentů si značku 

bioproduktu nevybaví a dalších deset procent pod pojem ekologický produkt podřazuje 

výrobky konvenčního zemědělství. Studie dále konstatovala, ţe větší povědomí o 

bioproduktech bude záviset na dostatečné mediální podpoře.     

 Další studie byla uskutečněna v roce 2008
157

a přináší, co se týče všeobecného 

povědomí o biopotravinách, jiţ výrazně odlišné údaje. Tato studie, byla vytvořena 

zejména s cílem zmapovat odezvu komunikační kampaně, která byla nastartována 
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v roce 2007. Jedná se o tříletý projekt s rozpočtem 28 milionů korun, který bude 

financován z 50% z fondů EU a z 50% SZIF. Jedná se o projekt „Září – měsíc 

biopotravin a ekologického zemědělství, soutěţ o nejlepší biopotravinu roku, nejlepšího 

biozemědělce a další. (Jen pro srovnání kampaň klasa hospodaří ročně s částkou 200 

milionů korun.)
158

Tato studie společnosti Ogilvy jiţ konstatuje, ţe na otázku, zda 

respondent ví, ţe se u nás prodávají biopotraviny, které byly vyprodukovány bez 

chemických přípravků a ţivočišné produkty z hospodářských zvířat chovaných  

v přirozených podmínkách, odpoví aţ 98% respondentů kladně. (viz Příloha 11) Ovšem 

v širším kontextu můţe být tato informace poměrně zavádějící, protoţe na otázku, zda 

respondent zná logo, nebo nějakou značku biopotravin, odpovědělo pouze 45% 

respondentů kladně.(viz. Příloha 12.) V momentě kdy spotřebitel není schopen na 

základě označení produkt ekologického zemědělství bioprodukt od produktu 

konvenčního zemědělství rozpoznat, není podle mého názoru schopen svůj výběr 

potravin na základě tohoto kritéria uskutečnit.       

 Studie dále konstatuje, ţe značka „Produkty ekologického zemědělství“ je dobře 

známa, ale jen mezi osobami, které se o biopotraviny zajímají. Z celku dotázaných zná 

tuto značku zhruba třetina. Česká veřejnost ztotoţňuje biopotraviny se zemědělskými 

(rostlinnými) produkty pěstovanými „bez chemie“, ovšem produkty biochovů 

zemědělských zvířat nejsou většinou do kategorie biopotravin zařazovány.   

 V roce 2010 byla vytvořena zcela nová marketingová studie společností Stem a 

Mark
159

, ze které vyplývá, ţe mezi hlavní důvody, proč respondent biopotraviny 

nekupuje je jejich vysoká cena, ale dalším důvodem je také nedůvěra v ně, která 

pramení z nedostatku informací. Ve studii z roku 2008 velmi vysoké procento 

respondentů odpovídá kladně, ţe o biopotravinách ví, jedná se o 96%. Ovšem co se 

schopnosti rozpoznat biologo týče, byla zde otázka poloţena způsobem, ze kterého 

nelze usoudit, jaké logo si respondent vybaví, otázka totiţ zněla, zda respondent jiţ 

někdy logo ekologického zemědělství viděl, odpověď byla z 54% kladná.  

Z uvedeného vyplývá, ţe většina spotřebitelů nemá v označeních jasno a zavádění zcela 

nových značek jako je např. i regionální potravina znamená pro spotřebitele jen další 
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zmatek. Vzhledem k tomu, ţe nebyla zveřejněna ţádná marketingová studie, jak 

spotřebitel na značku klasa reaguje, konkrétně co si pod ní představuje a marketingově 

je komunikováno pouze heslo „kvalitní česká potravina“, ale není jiţ dále rozvedeno, 

jaká jsou zde kritéria pro tuto kvalitu, je otázkou, jak si jednotlivý spotřebitel tuto 

kvalitu vykládá. Obávám se, ţe ne kaţdý spotřebitel si vyhledá podmínky získání 

značky klasa a prostuduje celý manuál před tím, neţ učiní své kupní rozhodnutí. Proto 

se domnívám, ţe je více neţ pravděpodobné, ţe spotřebitel jednotlivé tituly zaměňuje, 

jak jiţ vyplývá i ze studie z roku 2006 (viz Příloha 9), kdy měl respondent přiřadit 

k bioproduktu příslušné logo. Právě zde označilo 8 % spotřebitelů logo značky klasa za 

logo ekologického zemědělství. Je nutné dodat, ţe ze vzorku 52% respondentů, kteří 

některé logo vůbec znali, se jedná skoro o pětinu. Tato otázka nebyla, bohuţel, v dalších 

studiích takto znovu jiţ nikdy poloţena a tato problematika byla zkoumána pouze 

z pohledu, zda spotřebitel ekologické logo jiţ někdy viděl, či ne, nebo zda takové logo 

zná. Respondent jiţ nikdy nebyl znovu uveden do situace, kdy by musel různým 

značkám přidělovat konkrétní obsah, tedy uveden do běţné kupní situace, která je pro 

kupní rozhodnutí klíčová.  

Informovanost spotřebitelů a dosavadní marketingové kroky nebyly podle mého názoru 

dostatečné vzhledem k tomu, ţe více neţ polovina dotázaných stále ještě neví, podle 

čeho ve změti značek a log biopotravinu najít. Vzhledem k pozitivům, které ekologické 

zemědělství českému venkovu přináší, by si podle mého názoru zaslouţilo být více 

vidět.  
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6. Ostatní ekologické produkty 

Ekologické ovšem dávno nemusí být pouze potraviny, vzhledem k obecnému bioboomu 

se na trhu objevily produkty všeho druhu, které jsou označeny za přírodní, šetrné 

k ţivotnímu prostředí, biologické, přírodně odbouratelné atd. Označit produkt některým 

ze zmíněných hesel je v současné době i dobrý marketingový tah a vzhledem k tomu, ţe 

různé certifikace a loga mohou na spotřebitele působit poměrně věrohodně, roztrhl se se 

soukromými ekologickými logy přímo pytel. Věrohodné nezávislé certifikáty na 

celostátní úrovni vedle nich pak působí v tomto mnoţství různých označení pouze jako 

jedny z mnoha. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, Noez se vztahuje pouze na potraviny, krmiva rozmnoţovací 

materiál a osiva, veškeré ostatní produkty mohou pouţívat označení biologický a 

ekologický bez jakékoliv kontroly.         

 Vůbec první celostátní certifikační program ekoznačení byl v roce 1978 zahájen 

ve Spolkové republice Německo. Jedná se o označení „der blaue Engel“ (viz Příloha 

13), neboli v překladu modrý anděl. Jeho rychlé rozšíření a úspěch vedly k zaloţení i 

dalších programů po celém světě, např. v Kanadě, Japonsku, USA, Skandinávských 

zemích, na Novém Zélandu a jinde. V roce 1992 byl také zaloţen Systém ekoznačení 

Evropské unie, a sice Nařízením Rady Evropského hospodářského společenství č. 

880/92 z 23. března 1992. Jedná se o ekoznačku „The Flower“ (viz. Příloha 14) neboli v 

překladu květina, která je i graficky znázorněna v logu.
160

      

 V České republice k zavedení systému ekoznačení přispěla zejména iniciativa 

ministra ţivotního prostředí a ministra průmyslu a obchodu. Následoval souhlas vlády s 

jeho realizací Vládním usnesením č. 159 ze dne 7. dubna 1993. Na základě tohoto 

usnesení byl posléze 14. dubna 1994 vyhlášen Národní program označování výrobků 

ochrannou známkou neboli označením Ekologicky šetrný výrobek (viz. Příloha 15). 

Dnes je program celým jménem označován jako Národní program označování 

ekologicky šetrných výrobků a sluţeb. Základním smyslem celého projektu je 

spolehlivě označit produkty s niţším negativním dopadem na ţivotní prostředí v celém 

jejich ţivotním cyklu a tím poskytnout nástroj k jejich marketingu u výrobců/prodejců a 
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naopak snadnější orientaci při nakupování u spotřebitelů.      

 Toto označení slouţí následně jako vodítko i pro tzv. zelené nakupování, neboli 

nakupování, ekologicky co nejšetrnější. Na základě  Usnesení vlády č. 465/2000 ze 14. 

června 2010 byly dokonce stanoveny enviromentální poţadavky při zadávání veřejných 

zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.       

 V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb 

jsou tedy výrobkům a sluţbám, které splňují stanovené poţadavky, udělovány 

ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná sluţba. V současnosti je 

moţné získat ekoznačku u široké škály produktů, které jsou rozděleny do 64 

produktových skupin. Jedná se např. o čistící přípravky, nátěrové hmoty, textilní 

výrobky, ale i některé druhy elektrospotřebičů. Kaţdá z těchto produktových skupin má 

své specifické poţadavky pro propůjčení ochranné známky, ještě mimo obecných 

kritérií. Obecná kritéria jsou tvořena následujícími kroky a zásadami. Jedná se o studie 

proveditelnosti a marketingové studie, zohlednění ţivotního cyklu, analýza zlepšení a 

konečně návrh enviromentálních kritérií. Národní program se řídí ustanoveními 

mezinárodní technické normy ČSN ISO 14024 Enviromentální značky a prohlášení. 

Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/sluţba je proto uznávaným dokladem o kvalitách 

výrobků a sluţeb i v zahraničí, přes to, ţe se vztahuje jen na produkty nabízené na trhu 

v České republice. Podrobná pravidla k realizaci Programu na základě výše uvedeného 

usnesení vlády vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí.
161

     

 Český program ekoznačení je i součástí mezinárodní organizace GEN – Global 

Ecolabelling Network, ve které jej zastupují Ministerstvo ţivotního prostředí a CENIA, 

česká informační agentura ţivotního prostředí. Tato nezisková nevládní organizace byla 

zaloţena v roce 1994 a sdruţuje světovou síť označování ekologicky šetrných výrobků, 

ve které jsou sdruţeny jednotlivé národní i mezinárodní programy z celého světa. V 

současné době ji tvoří 26 členů a další dvě přidruţené organizace.
162

    

 Státní ekologické ochranné známky jsou tedy důvěryhodným, kontrolovaným 

označením. Problémem jsou loga soukromá. Tento problém bývá formulován jako 

„ekologické označování místo ekologické informace“. Produkt bývá označen logem, 

které graficky i slovně evokuje určitý způsob šetrnosti k ţivotnímu prostředí. 
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V momentě, kdy se dostane do širokého povědomí, ţe význam této ekologické 

přátelskosti je jen velmi mizivý, sniţuje to samozřejmě důvěryhodnost a poškozuje to 

všechny značky a celé bioodvětví. Z tohoto nedostatku informací plyne také všeobecná 

skepse, kterou potencionální zákazník můţe pociťovat, vzhledem k tomu, ţe nemá 

moţnosti si slibované vlastnosti produktu nijak ověřit a prověřit.
163

    

 Tento problém je moţné sledovat zejména ve státech, jako je Německo, Francie, 

nebo např. Skandinávské země, kde na základě ekologického uvědomění hraje při 

kupním rozhodnutí ekologická šetrnost produktu významnou roli. S tímto trendem se 

ale zajisté dá počítat i v ČR, vzhledem k tomu, ţe postupně následujeme spotřebitelské 

trendy jako třeba právě u biopotravin či Fairtrade produktů (viz níţe).    

 Soukromé značky je moţné rozdělit na značky jednotlivých společností, značky 

seskupení společností a dále sdruţení společností, které si stanoví určitá základní 

kritéria, která se zaváţou členové dodrţovat a produkty je splňující pak mohou pouţívat 

toto označení a konečně soukromé testovací instituty.
164

     

 Celosvětově existuje např. značka Rainforest aliance (viz. Příloha 16)jedná se o 

certifikaci kávy, kakaa, banánů citrusových plodů a dalších plodin. Dále se jedná ovšem 

i o certifikaci produktů a hotových gastronomických výrobků. Tento certifikát si 

zakládá na principech udrţitelnosti, kdy hledá rovnováhu mezi ochranou přírody, 

sociální spravedlností a úsporností. Značka se na svých internetových stránkách 

negativně vymezuje vůči ekologickému zemědělství, ale deklaruje moţnost pouţívání 

pouze omezených druhů pesticidů, a sice těch, které byly schváleny orgány ţivotního 

prostředí Spojených států amerických.
165

 Ohledně standardů, které tato organizace 

předepisuje, musí být splněno minimálně 80% z deseti základních standardů a 

minimálně z 50% kaţdý jednotlivý. Obecně jsou tyto standardy kritizovány jako 

poměrně málo přísné, ovšem hlavním problémem je skutečnost, ţe tuto certifikaci získá 

produkt obsahující 90% certifikované sloţky, ovšem, pokud producent tuto skutečnost 

na produkt uvede, stačí pouze 30%
166

. To vytváří dva standardy jednoho loga a ztrácí 

tak výrazně na důvěryhodnosti. Certifikaci Rainforest alliance pouţívají např. koncerny 

jako Nestlé, Chiquita, či McDonalds.       
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 Öko-tex Standard 100 (viz Příloha 17) je značka, kterou zaštiťuje nezávislý 

zkušební institut mezinárodní‚ Öko-tex společnosti. Uţ jen samotné jméno této značky 

je ovšem značně zavádějící. Kontrolována a zkoumána je totiţ pouze zdravotní 

nezávadnost těchto textilií. Přesto, ţe se tato značka jmenuje eko standard, ekologické 

aspekty zde zkoumány nejsou. Tento institut vytvořil další značku, která jiţ jisté 

ekologické parametry zkoumá, ovšem jedná se o naprosto identické logo, které je 

pojmenováno Öko-tex Standard plus, coţ je malým písmem uvedeno pod grafickým 

znázorněním tohoto loga. Opět jsou tedy vytvořeny dva standardy stejného loga, jiného 

obsahu, které vedou k matení spotřebitele.
167

      

 Dalším logem je soukromá značka katalogového prodejce OTTO s názvem 

„Pure wear, die reinste mode“(viz. Příloha 18), neboli v překladu čistý oděv, ta nejčistší 

móda. Jedná se o kolekci, která je vytvořena z biologicky pěstované bavlny, a dále jsou 

zde omezeny některé chemické látky. Při koupi tohoto oděvu se ovšem zákazník 

nedozví, ţe stačí, aby mnoţství biobavlny, které výrobek obsahuje, bylo minimálně 50 

%.
168

           

 Specifikem a dalo by se říci i fenoménem trhu Spolkové republiky Německo 

vzhledem k důvěře, kterou spotřebitel do těchto projektů vkládá, jsou tzv. „Stiftung 

Warentest“, neboli nadace pro testy zboţí a „Stiftung Ökotest“, nadace pro ekologické 

testy. Toto označení je ovšem moţné běţně najít jiţ i na českém trhu na zboţí 

dováţeném právě z Německa. Stiftung Ökotest je akciová společnost, která je majoritně 

vlastněna nakladatelstvím DDVG a tato společnost je, a to je poměrně zajímavé, 

vlastněna mediálním holdingem, který patří druhé největší německé politické straně, a 

sice sociálnědemokratické SPD. Stiftung Warentest bylo zaloţeno státem, ovšem 

funguje jako soukromá nadace. Oba tyto subjekty jsou tedy financovány pouze 

z prodeje svých produktů. Mezi tyto produkty patří zejména časopisy a knihy, kde jsou 

zveřejňovány výsledky provedených testů na zboţí a ekologických testů. Základní 

myšlenka pro zaloţení Stiftung Warentest v roce 1964, byla podpořit spotřebitele tím, 

ţe dostane nezávislé a objektivní informace o produktech na základě jejich 

porovnávacího testování. Je tedy porovnávána kvalita a funkčnost výrobků různých 

značek. Tento systém zaznamenává takový úspěch, ţe 94% celkové populace ho zná a 
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celá třetina podřizuje své kupní rozhodnutí právě výsledkům tohoto testu. Výrobci 

produktů proto velmi rádi uvádí dobré známky, které byly jejich produktům uděleny, 

přímo na jejich obaly. V ČR funguje na podobném principu časopis Dtest
169

. Ovšem 

jeho moţnosti nejsou zdaleka takové jako moţnosti gigantu Stiftung Warentest a tyto 

testy nemají v povědomí populace zdaleka takovou důvěru a prestiţ.
170

    

 Co se Stiftung Ökotest týče, nic takového v ČR zatím neexistuje. Stiftung 

Ökotest zejména poukazuje na to, ţe většina právních norem v oblasti produktů, jejich 

kvality a vlastností je úpravou celoevropskou a při tvorbě této úpravy se musí najít 

kompromis mezi mnoha rozdílnými názory, které často vycházejí i z obchodních či 

průmyslových zájmů. Tento fakt způsobuje, ţe tyto subjekty jsou schopné se shodnout 

pouze na velmi nízkých standardech, ne vţdy ve prospěch spotřebitele. Proto Ökotest 

přichází se srovnávací analýzou, která je, jak sám proklamuje, „tvrdší neţ zákon“. Další 

problém spotřebních produktů spatřuje‚ Ökotest ve škodlivých látkách, které se 

v produktech objevují a které nejsou zákonem zařazeny mezi látky škodlivé. I zde hraje 

Stiftung Ökotest důleţitou roli, kdy v mnoha případech upozornil na novou škodlivou 

látku, která byla následně i zákonodárcem zařazena na seznam látek zakázaných. 

Kladné ohodnocení, které produkt v testu získá, je opět tak silným argumenten pro 

kupní rozhodnutí spotřebitelů, ţe je toto ohodnocení, pokud je kladné, viditelnou 

součástí obalu hodnoceného produktu. Je zde zcela jistě výrazný přínos v ochraně 

spotřebitele, ovšem základním problémem je, opět to, ţe tyto testy se omezují pouze na 

testování škodlivých látek v těchto produktech. Zkoumána jsou barviva, vonné látky, 

GMO v potravinách a další, ale nejedná se o ţádný ekologický test.
171

 Nejsou zde 

zkoumány ţádné ekologické aspekty dopadu na ţivotní prostředí, co se surovin, výroby 

i likvidace odpadu z produktu týče. Označení Öko, neboli ekologický je zde pouţíváno 

klamavě, Stiftung Ökotest chrání spotřebitele, ale nechrání ţivotní prostředí.   

 Domnívám se, ţe v těchto případech dochází ke klamavému označení zboţí 

přesně, jak ho definuje Obchodní zákoník. (dále jen ObchZ) Klamavé označení zboţí je 

v § 46/1 definováno jako „označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku 

mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité 

oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické 
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znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně 

na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda 

ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. 

[…]“           

 Přímým označením zboţí za ekologické, biologické, odbouratelné atd., které je 

pouze marketingovým trikem a skutečný ekologický přínos neexistuje, je spotřebitel 

klamán sdělením, ţe produkt „vykazují zvláštní charakteristické znaky“,(§46/1 ObchZ) 

které reálně nevykazuje. Při pouţití soukromých nepravdivých ekooznačení k tomuto 

klamání, opět „nepřímo“ dochází, coţ definice klamavého označení zboţí rovněţ ve své 

skutkové podstatě zahrnuje.   

Vzhledem k tomu, ţe mimo působnost Nařízení o ekologickém zemědělství není 

označení ekologický, či biologický nijak chráněno, dochází tak běţně ke klamání 

spotřebitele a k moţnému poškozování obecné důvěry v ekologické produkty. Celá 

oblast je pak velmi citlivá na aféry, kdy se na veřejnost dostane informace o tom, ţe 

produkt nevykazuje kvality, které deklaruje, nebo nemá kvality, které si spotřebitel 

myslel, ţe má, s důvěrou v deklarovaný „pouze reklamní“ slogan. Proto se domnívám, 

ţe by de lege ferenda mělo být chráněno označení ekologický, biologický výrobek i u 

ostatních produktů podobným způsobem, jako je to právě u Nařízení o ekologickém 

zemědělství. Spotřebitel, který je k ţivotnímu prostředí uvědomělý a chce koupit 

produkt, který je k němu šetrný by měl mít záruku, ţe nebude klamán, vhledem k tomu, 

ţe nemá moţnost si deklarované vlastnosti výrobku nijak ověřit.  S touto problematikou 

souvisí i nedostatečná osvěta důvěryhodného českého označení Ekologicky šetrný 

výrobek.  

Na závěr je asi přece jen nutné dodat, ţe jakákoliv snaha produkovat šetrněji 

k ţivotnímu prostředí je pozitivní, ovšem je třeba umoţnit spotřebiteli rozlišit, kdy se 

jedná pouze o marketingový tah a kdy znamená podpora koupí nějakého produktu 

skutečný přínos.    
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7. Další současné spotřebitelské trendy 

Ráda bych ještě krátce zmínila trendy, které s ekologickým zemědělstvím podle mého 

názoru velmi úzce souvisí, jedná se o agroturistiku a produkty Fairtrade. (grafické 

znázornění viz. Příloha 19)          

 Agroturistika je forma podnikání na zemědělské farmě či ranči s cílem přinášet 

zemědělcům dodatečný příjem. Je zde široké spektrum nabízených sluţeb od pouhých 

exkurzí do provozu na jedno odpoledne, po pobyty s ubytováním přímo na farmě.  

Pokud se jedná o provoz certifikovaný jako ekologický, můţeme hovořit o 

ekoagroturistice. Potenciál je zde moţné vidět zejména v trávení volného času či 

dovolené v tuzemsku, šíření informací o ochraně přírody, oţivování tradic i tradičního 

způsobu ţivota na venkově. Jedná se podle mého názoru o plnohodnotné trávení 

volného času rodin i vhodné místo pro posilování sounáleţitosti v rámci firemního 

týmu.
172

           

 Akční plán pro ekologické zemědělství platný do roku 2010 s politováním 

konstatuje, ţe venkovská turistika u nás není plně rozvinuta a ţe není vyuţit potenciál 

zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Dále konstatuje, ţe turistická infrastruktura 

a propagace v této oblasti také neodpovídá standardům Evropské unie a doprovodné 

sluţby, jako je ubytování, stravování, či informační sluţby mají nízkou 

úroveň.
173

Největším problémem tohoto odvětví je opět právě obecně malá státní 

podpora a nedostatečná propagace.       

 Druhým současným trendem je Fairtrade, neboli férový obchod. Jedná se o 

způsob obchodu, jehoţ „cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a 

řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření 

partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé.“
174

 

Výrobcům fairtrade produktů jsou nabízeny spravedlivé obchodní podmínky a zároveň 

tak i moţnost vymanit se z bludného kruhu bídy. Základním principem je férové 

stanovení výkupní ceny. Tato cena, která je pěstitelům placena, musí odráţet výrobní 

náklady, náklady na ţivobytí pěstitele, potaţmo výrobce a jeho rodiny, provoz druţstva 
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či náklady na harmonizaci s fairtrade kritérii atd.      

 Velmi podstatný přínos přineslo zařazení směrnic pro hodnocení rovnocennosti 

reţimů skupinového osvědčení ekologických producentů pouţívaných v rozvojových 

zemích. Tato úprava je zcela zásadní pro tisíce malorolníků, kteří mají přístup 

k certifikačnímu logu prostřednictví místního certifikačního orgánu, který je jim blíţe, 

hovoří jejich jazykem, rozumí politické situaci a jeho certifikační náklady jsou niţší. 
175

 

 V roce 2005 přesáhl roční maloobchodní obrat produktů se značkou Fairtrade 

poprvé miliardu euro.
176

 

Na trhu jiţ existuje i mnoţství produktů, které v sobě snoubí nejen biokvalitu, 

ale i fairtrade. Podle mého názoru je kombinace bio a Fairtrade produktů ideální spojení 

produktu šetrného k ţivotnímu prostředí s produktem, který má významný sociální a 

etický rozměr a nepřispívá k prohlubování celosvětové chudoby. 

Na logu Fairtrade je také moţné pozorovat výhodu jednotného loga, které se 

vrylo do paměti spotřebitele a je uznávaným a důvěryhodným symbolem, který 

spotřebitel dobře zná a chápe jeho obsah. Ze spotřebitelského výzkumu společnosti 

Fairtrade ve spolupráci Ipsoso Tambor ČR ze srpna 2010
177

 dokonce vyplývá, ţe logo 

Fairtrade patří v ČR mezi tři nejznámější certifikáty původu zboţí v ČR.  
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8. Navrhovaná úprava de lege ferenda v přehledu  

1. Právní úprava ekologického zemědělství by měla reflektovat obaly bioproduktů. 

Právní úprava by nadále neměla opomíjet obaly, ve kterých jsou bioprodukty 

distribuovány. Vzhledem k tomu, ţe bioprodukt je produkt ekologického zemědělství, 

měl by být balen do ekologického recyklovaného a recyklovatelného obalu, jehoţ typ a 

forma by měla být racionálně zvolena.  

2. Výskyt GMO v biopotravinách by se měl vrátit na nulovou toleranci. 

Změna z nulové tolerance na povolený výskyt GMO v hodnotě 0.9% je změnou 

k horšímu a změnou která vytváří stejný standard pro konvenční i ekologické produkty. 

Od této změny jiţ nemůţeme hovořit o ekologickém produktu jako o produktu GMO 

free, coţ výrazně sniţuje jeho kvalitativní standard, který v porovnání s ostatními 

potravinami před touto změnou měl.  

3. Zákaz převozu živých hospodářských zvířat na jatka v systému ekologického 

zemědělství.  

Mezi základní zásady a cíle ekologického zemědělství patří zajistit vysoký ţivotní 

standard hospodářských zvířat a omezit jejich utrpení. Převoz ţivých hospodářských 

zvířat, který je pro ně velkým, jak fyzickým, tak psychickým utrpením, do tohoto 

systému jiţ tedy zcela jistě nepatří. 

4. Zrušení společného loga Evropské unie 

Nové jednotné logo evropské unie není ţádným přínosem do systému ekologického 

zemědělství, nepřiláká více spotřebitelů ke koupi bioproduktu. Jedná se o logo, které je 

otištěno vedle loga národního a jde jen o další zbytečné logo v záplavě jiţ existujících. 
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5. Kontrola ekologického zemědělství musí být zaměřená na individuální přístup 

ke každému ekologickému provozu.   

K malým ekologickým provozům nelze přistupovat stejným způsobem, jako 

k velkovýrobnám. Je nutné, aby úředník individuálně přistupoval ke kaţdému subjektu 

a byl veden snahou nalézt takové řešení, aby zákonné povinnosti a podmínky provozu 

byly dodrţeny, a spotřebitel nebyl ochuzen v důsledku nekompromisního přístupu, o 

lokální speciality v biokvalitě.   

6. Nutná změna dotačního systému s cílem podpořit produkční funkci 

ekologického zemědělství. 

Aţ 80% ekologicky obdělávaných ploch na našem území tvoří trvale travnaté porosty, 

to co je v ČR produkováno, je tedy tráva, nikoliv bioovoce, biozelenina, suroviny na 

výrobu biopotravin. Tak výrazná disproporce mezi produkční a mimoprodukční funkcí 

zemědělství není patrná jinde v Evropě.  

7. Zkrácení pětiletého dotačního závazku na nezměněnou výměru obdělávané 

zemědělské půdy, či možnost výměru za zákonem stanovených podmínek snížit.  

Vzhledem k tomu, ţe velké mnoţství zemědělců v ČR hospodařících je v nájemním 

vztahu a velké mnoţství půdy je stále ještě v procesu privatizace, je neopodstatněným 

zákonným poţadavkem na zemědělce povinnost zavázat se k drţení stejné výměry půdy 

po období pěti let, pod hrozbou vrácení dotací 

8. Je nutné zefektivnit celý dotační systém.  

Dotační zemědělský systém obecně, tak jak je v současné době nastaven, paradoxně 

znamená nepřímou podporu sniţování biodiverzity, degradaci půdy a odliv prostředků 

zcela mimo venkov, kam primárně patří. Celková kontrola dotací v systému 

konvenčního i ekologického zemědělství by neměla nadále fungovat pouze na 
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administrativní bázi, ale kontrolováno by mělo být zejména, to jaký skutečný přínos 

jednotlivé zemědělské činnosti jak produkční i mimoprodukční vlastně mají. 

9. Je nutné posílit státní podpory na reklamu a osvětu ohledně ekologického 

zemědělství a bioproduktů.  

 Ekologické zemědělství přináší pro český venkov celou řadu pozitiv. Nejen šetrné 

nakládání s ţivotním prostředím, zachování přirozeného rázu krajiny, ale i udrţení 

pracovních míst a tím i obyvatel na venkově, zatraktivnění českého venkova pro 

turismus. Bez patřičné osvěty a reklamy se ovšem stále ještě neobejde. Jak z poslední 

studie průzkumu trhu, zadané Ministerstvem zemědělství vyplývá, nedůvěra 

spotřebitelů v bioprodukty pramení právě z nedostatku informací a pouhá polovina 

spotřebitelů logo ekologického zemědělství někdy viděla.  

10. Zavedení právní ochrany označení produktů jako ekologický a biologický nad 

rámec působnosti Noez. 

Mimo rámec Noez je moţné pouţívat označení ekologický, či biologický, či různá 

označení a loga, která ekologický charakter a vlastnosti produktu evokují bez 

jakéhokoliv postihu. Vzhledem k prosazujícímu se trendu ekologického uvědomění 

spotřebitele je v tomto ohledu spotřebitel klamán. Takové označení zboţí lze povaţovat 

za klamavé podle §46/1 ObchZ.  

11. Vytvoření jasné koncepce ekologického zemědělství. 

České ekologické zemědělství potřebuje vizi, která by reflektovala jeho problémy, 

stanovila dlouhodobější cíle a zejména také prostředky, jak jich dosáhnout.  
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9. Závěr 

Ekologické zemědělství reprezentuje takový způsob hospodaření, který chrání přirozené 

vlastnosti půdy, dbá na přirozené podmínky ţivota zvířat a je šetrný ke krajině jako 

takové. Jeho snahou, je nalézt přiměřenou rovnováhu mezi přírodou a zemědělským 

hospodařením. Ekologické zemědělství není jistě odpovědí na všechny problémy 

současného zemědělství, ať uţ na úrovni české nebo evropské, je ovšem, jak jsem se při 

práci na tomto tématu mohla přesvědčit, přínosem pro mnoho problémových oblastí, 

které konvenční intenzivní zemědělství suţuje. Pomáhá řešit problémy, jako je 

sniţování biodiverzity, degradace zemědělských půd, či rezidua chemických hnojiv 

v potravinách.  

Přínos k udrţení vysoké úrovně biodiverzity spočívá v základním principu výběru jak 

rostlinných, tak ţivočišných druhů, kdy je důraz kladen na prevenci. Jsou vybírány 

druhy, jejichţ fyziologické vlastnosti a potřeby odpovídají místu jejich chovu a 

pěstování, coţ výrazně omezuje nutnost chemických ošetření rostlin a medikace zvířat. 

Tento přínos je zdvojnásoben tím, ţe jsou znovu chovány a pěstovány dávno 

zapomenuté druhy a oţivován monotónní monokulturní ráz českého zemědělství a tím i 

uchovány rozmanité druhy pro budoucí šlechtění.       

 Nechemické hnojení pak znamená, ţe bioprodukty, jako produkty ekologického 

zemědělství, jsou vypěstovány, takřka bez pouţití syntetických chemických látek, byly 

zpracovány bez jejich pouţití a neobsahují umělá barviva, konzervační látky či jiné 

chemické přísady. Oproti konvenčním produktům jsou pak hodnotnějším zdrojem 

celého spektra vitamínů, minerálních látek či stopových prvků.     

 Šetrnější způsoby obdělávání půdy, či menší intenzita hospodaření obecně, spolu 

s nechemickým hnojením, pak společně přináší ozdravení zemědělské půdy a tím 

pozvolna pomáhají alespoň částečně napravit škody, napáchané intenzivními způsoby 

hospodaření v minulosti. Neméně podstatným přínosem je ovšem také sociální rozměr 

ekologického zemědělství, šetrné způsoby zemědělského hospodaření jsou náročnější na 

ruční práci a tím pádem vznikají i v odlehlejších oblastech země opět pracovní místa, 

která pomáhají zmírnit odliv obyvatelstva z českého venkova. V  momentu, kdy má 

český venkov co nabídnout, vzniká velký potenciál v turismu obecně, ale nově i ve 
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formující se ekoagroturistice.        

 První z tezí, které jsem si na začátku své práce stanovila, bylo zhodnotit, zda 

právní úprava ekologického zemědělství je natolik dostatečná, aby mohla garantovat 

důvěryhodný a efektivní systém produkce kvalitních a ekologicky šetrných 

bioproduktů. Přes nesporná pozitiva, které tento systém přináší, jsem definovala několik 

problémů a navrhla jejich právní  řešení , aby podle mého názoru celý systém opravdu 

dostál svých zásad.          

 Jedním z principů ekologického zemědělství je šetrné vyuţívání energie a 

přírodních zdrojů. Tento cíl je dále specifikován jako snaha o energetickou a látkovou 

soběstačnost ekologického provozu, který se snaţí o maximální vyuţití všech zdrojů 

produkce. Soběstačný koloběh zemědělských provozů, kdy nedochází k plýtvání a 

tvorbě odpadů, povaţuji za naprosto ideální. Odpovědné vyuţívání energie přírodních 

zdrojů by však mělo znamenat být šetrný od produkce aţ ke konečné spotřebě. Zde 

shledávám problém zejména v dopravě bioproduktů ke konečnému zákazníkovi a 

dosavadní právní úprava zde také ignoruje otázku obalů. Povaţuji za problematické 

hovořit o produktu, který ke konečnému zákazníkovi dorazil letecky tisíce kilometrů a 

byl distribuován na plastovém tácku a omotán plastovou fólií, jako o ekologickém, byť 

při jeho výrobě byla šetrně vyuţívána energie a přírodní zdroje. Obalové materiály jsou 

problém, který by právní úprava mohla snadno ovlivnit. Obaly by u ekologických 

produktů měly být rovněţ ekologické, tedy recyklované a recyklovatelné, ve snaze 

zatíţit ţivotní prostředí co nejméně. Ohledně přepravy bioproduktů povaţuji za 

energeticky nešetrné dováţet plodiny, které se běţně dají pěstovat i v našich 

podnebných podmínkách. Omezit dopravu bioproduktů právní úpravou je však 

nemoţné a vzhledem k volnému pohybu zboţí i nepřípustné. Proto nezbývá neţ 

soustředit se jako spotřebitel na biopotraviny regionálního původu.    

 Další problém shledávám v nedostatečném právním řešení problému pěstování 

geneticky modifikovaných organismů, neboli GMO. Vzhledem k tomu, ţe pěstování 

GMO bylo v České republice, oproti např. Francii, či Polsku povoleno, je nutné 

vypořádat se s problémy souţití GMOpolí s poli ekologicky obhospodařovanými i 

konvenčními, kdy kontaminace, která můţe být způsobena i hmyzem, můţe 

zemědělcům způsobit výrazné škody. Vzhledem k tomu, ţe s touto moţností právní 

úprava nepočítá, šance na náhradu škody poškozeného zemědělce bude mizivá. 
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Řešením by bylo vytvoření právní úpravy, která by stanovovala odpovědnost pěstitelů 

GMO objektivně bez moţnosti vyvinění, jak je tomu např. v SRN. V souvislosti 

s problémem GMO shledávám problematickým i upuštění od nulové tolerance výskytu  

GMO v bioproduktech. Novou právní úpravou byl povolen výskyt GMO v rozsahu 0,9 

% a bioprodukt je tak na stejné úrovni výskytu GMO, jako produkt konvenční. Tím, 

podle mého názoru bioprodukt ztratil svoje výjimečné postavení a nezbývá, neţ doufat, 

ţe právní úprava nepoleví ještě v dalších ohledech.       

 Za jeden z restů ekologického zemědělství dále povaţuji také to, ţe jsou i 

v tomto systému, který pro hospodářská zvířata představuje velmi vysoký ţivotní 

standard, stále ještě povoleny transporty ţivých zvířat na jatka. Jedná se o fyzické i 

psychické utrpení zvířat, které vzhledem k moderním moţnostem mobilních poráţek, či 

biojatek přímo v místě farmy není nutné a do systému, který oproti konvenčnímu chovu 

opět pohlíţí na hospodářská zvířata s úctou a respektem, jako na ţivé tvory, podle mého 

názoru jiţ nepatří.          

 Dále povaţuji zavedení celoevropského jednotného loga za zbytečný krok, který 

znamená jen další logo ve změti jiţ existujících. Toto celoevropské logo ekologického 

zemědělství je na produktu otištěno vedle loga národního, z důvodné obavy samotných 

tvůrců právní úpravy tohoto loga, ţe by zrušení národních log pouze ve prospěch loga 

celoevropského, mohlo poškodit trh s jiţ zaběhnutými a spotřebiteli velmi dobře 

známými bioprodukty. Otázkou tedy zůstává, proč bylo nutné vytvářet logo nové, kdyţ 

je jasně konstatováno, ţe národní loga jsou dobře zaběhlá a jedná se pouze o logo 

přídatné, které spotřebitele ke koupi bioproduktu nenaláká, ani neznamená ţádné jiné 

zlepšení postavení bioproduktu na trhu. Povaţuji tedy za smysluplné společné logo 

ekologického zemědělství zrušit s poukazem na porušení zásady subsidiarity, vzhledem 

k tomu, ţe loga národní jsou dostatečnou zárukou fungování systému ekologického 

zemědělství.           

 Lze tedy uzavřít, ţe právní rámec ekologického zemědělství, tak jak je na 

evropské a částečně i národní úrovni nastaven, je aţ na zmíněné výhrady dostatečný a 

důvěryhodný právní podklad, který tvoří důleţitý předpoklad pro další rozvoj a rozmach 

ekologické zemědělství v celé Evropské unii.       

 Co se českého ekologického zemědělství týče, trpí poměrně specifickými 

neduhy, které s evropskou právní úpravou nesouvisí. Věnovala jsem pozornost zcela 
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zásadním otázkám českého ekologického zemědělství a sice, proč je aţ 60% veškerých 

bioproduktů na našem trhu z dovozu, proč je většina ekologicky obhospodařovaných 

ploch pouze travních porostů a konečně proč není v médiích srovnatelná reklama na 

bioprodukty, jako je např. na značku Klasa, či nově na značku Regionální potravina.  

 Dovozem je v České republice v současné době kryto oficiálně skutečně 60% 

veškerých bioproduktů. Ale i tento nepotěšující údaj je ještě značně zkreslený, 

vzhledem k tomu, ţe mnoho biopotravin je u nás přebaleno a dále distribuováno jako 

český bioprodukt. Mnoho bioproduktů je také vyráběno z velké částí z dovezených 

surovin a deklarováno jako český bioprodukt a shora uvedených 60 % dovezených 

bioproduktů navíc ještě nezahrnuje dovoz ze států EU. Pohyb zboţí v rámci EU se 

vzhledem k volnému pohybu zboţí totiţ ani nesleduje. Pokud by do údaje o dovozu 

byly zahrnuty i tyto další dovozy, bylo by jistě ještě mnohem vyšší. Co se důvodů 

nedostatečné české bioprodukce týče, základním problémem je zde nedostatečně 

individuální přístup odpovědných kontrolních orgánů k malému rodinnému provozu, 

produkujícímu biopotraviny na který jsou nekompromisně vznášeny nároky jako na 

velkodovoz. Není zde snaha najít individuální pravidla a povinnosti šité na míru 

malému provozu, aby byly současně dodrţeny odpovídající zákonné hygienické, 

veterinární i technické normy a mohl být povolen provoz malé výrobny lokálních 

ekologických výrobků. Nesmyslné nároky, které jsou na provoz uvaleny, způsobují, ţe 

se výrobci vůbec nevyplatí na ekologickou produkci přejít a své výrobky prodává jako 

konvenční, nebo s výrobou vůbec nezačne. Spotřebitel je pak ochuzen o kvalitní 

tuzemské bioprodukty. Je zaráţející, ţe např. v sousedním Rakousku či Německu běţně 

fungují provozy, které by u nás vůbec nedostaly povolení k výrobě. Vzhledem k tomu, 

ţe je tato oblast právně harmonizována na evropské úrovni není moţné, aby tento 

problém spočíval v odlišné právní úpravě. Jedná se tedy  pouze o výklad právních 

norem na národní úrovni a přístup odpovědných orgánů, který by měl být jistě přísný ve 

prospěch spotřebitele, ale současně v jeho prospěch zároveň i vstřícný. Co se 

marketingové podpory státu týče, je ekologické zemědělství výrazně zanedbáváno. 

 V porovnání s ostatními značkami potravin jako jsou Klasa nebo Regionální 

potravina je značka Biopotravina, potaţmo Produkt ekologického zemědělství, 

podporována nesrovnatelně méně. Zatímco na značku Klasa a její propagaci se ročně 

utratí 200 milionů korun, u bio je to pouhých 20 milionů. Kdyţ přihlédneme k tomu, ţe 
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značka Klasa marketingově komunikuje heslo „kvalitní česká potravina“, přičemţ se 

jedná pouze o potraviny, které mají „jakousi“ přidanou hodnotu oproti ostatním běţným 

produktů na trhu, (jak to sama definují pravidla pro udělování této značky), ekologické 

zemědělství znamená nejen kvalitní potraviny, ale navíc přináší hodnoty, jako je šetrné 

nakládání s ţivotním prostředím, zachování přirozeného rázu krajiny nebo udrţení 

pracovních míst, a tím i obyvatel na venkově. Tato disproporce ve financování je 

z uvedených důvodů přinejmenším zaráţející.       

 Odpověď na otázku, proč je v ekologickém zemědělství pěstována zejména 

tráva, dává bliţší pohled na dotační systém, který jiţ dávno postrádá svůj původní 

smysl, a sice pomoci dotovanému subjektu tak, aby další dotace jiţ nebyly nutné. 

Dotační systém ekologického zemědělství, jak jej provozuje MZE, kritizoval jiţ i NKÚ 

a označil ho za nenávratnou investici. Problémem je zejména to, ţe se kontrola dotací 

omezuje pouze na administrativu a účetnictví a opět zde chybí individuální přístup, 

který by zkoumal přínos a efektivnost dotace. Ekologického zemědělství se také dotýká 

prodej státní půdy prostřednictvím Pozemkového fondu, který probíhá poměrně 

nestandardním a neprůhledným způsobem a poškozuje jiţ fungující ekologické provozy 

a farmy ve prospěch v místě neusedlých subjektů, které s půdou pouze spekulují a 

dotační systém pouze zneuţívají. To je způsobeno zejména tím, ţe moţnost přechodu 

na ekologické zemědělství formou tzv. rančerského způsobu hospodaření je poměrně 

snadná vzhledem k tomu, ţe jedinou povinností ze zákona pro získání dotace je nechat 

trávu spásat dobytkem nebo ji dvakrát ročně posekat a dotační tituly jsou lákavě vysoké. 

Za takovéto situace se v ekologickém zemědělství v České republice pak nejvíce vyplatí 

pěstovat trávu a ne produkovat potraviny, coţ je samozřejmě stav naprosto neţádoucí. 

V ţádném ze sousedních států není disproporce mezi produkční a mimoprodukční 

funkcí ekologického zemědělství tak výrazná.       

 Odpověď na druhou v úvodu stanovenou tezi, a sice zda je dostatečně a všemi 

dostupnými způsoby zaručena osvěta a publicita ohledně celého systému ekologického 

zemědělství, dostupnosti bioproduktů pro co nejširší spektrum spotřebitelů a rozvoje 

českého ekologického zemědělství, je poměrně jasná. Pokud je zde nedostatečná 

podpora reklamy, potaţmo osvěty, pokud jsou ekologickým zemědělcům stavěny do 

cesty byrokratické překáţky a pokud dotační systém dotuje trávu, ne potraviny, není 

zcela jistě dostatečně zaručen rozvoj ekologického zemědělství a produkce biopotravin 
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u nás.            

 Při své práci jsem narazila na problém s produkty ekologického zemědělství 

úzce související, a sice na produkty, které o sobě prohlašují, ţe jsou ekologické, ale 

Nařízení o ekologickém zemědělství se na ně vůbec nevztahuje. Označení ekologický či 

biologický jsou slogany, které produkt prodávají, a mnoho ekologicky uvědomělých 

spotřebitelů podle nich orientuje své kupní rozhodnutí. Tyto pojmy jsou ovšem 

chráněny pouze u produktů, které jsou v působnosti Nařízení o ekologickém 

zemědělství, coţ jsou potraviny, krmiva, dále rozmnoţovací materiál a osiva. 

Označenou jako bioprodukt, je ovšem moţné pořídit i kosmetiku, textil, čistící 

prostředky a další produkty. Na trhu se objevuje mnoho ekologických označení, 

dokonce i soukromých certifikací, které jsou těmto produktům propůjčovány, a přitom 

se o ekologické produkty vůbec nejedná nebo je ekologický přínos, který logo deklaruje 

naprosto marginální. Tím zde zcela zjevně dochází ke klamavému označení zboţí a 

spotřebitel, který je na označení ekologický či biologický zvyklý a důvěřuje mu, je, 

pokud si ve změti všech označení přesně nedohledá veškeré informace, klamán. Podle 

mého názoru by kaţdý spotřebitel, který má vůli chovat se ekologicky a orientuje svá 

kupní rozhodnutí na základě dopadu produktů na ţivotní prostředí, měl být chráněn. De 

lege ferenda povaţuji tedy za ţádoucí vytvořit obdobnou úpravu, jako je Nařízení o 

ekologickém zemědělství právě i pro tyto ostatní produkty a chránit tak označení 

„ekologický“ a „biologický“, které bude spolehlivým vodítkem při nákupu co nejširší 

škály skutečných bioproduktů.    

Rozvoj ekologického zemědělství u nás je spojen spíše s kvantitou neţ 

s kvalitou, objem ekologicky obhospodařované půdy sice roste, coţ hrdě hlásají 

všechny statistiky na obhajobu dostatečné právní úpravy a dostatečného financování ze 

strany státu, ovšem při bliţším pohledu na celou problematiku u nás stále ještě 

přetrvává mimoprodukční funkce tohoto způsobu hospodaření a naprostá většina 

poptávky je kryta dovozem. Byrokratické bariéry jen těţko překonávají malé provozy, 

které jsou pro ekologické zemědělství právě tak typické - malé rodinné farmy, které 

produkují lokální speciality, ekoagroturistiku a znovu oţivují postkomunistickou šeď 

venkova. Takové provozy, které několik desítek kilometrů za hranicemi bez problémů 

fungují. A nakonec otázka dotací, které z valné většiny vyuţívají subjekty, které v místě 
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nebydlí, tím pádem zde ani neinvestují. Peníze pro venkov tak mizí zcela mimo něj. 

České ekologické zemědělství je jistě na dobré cestě, ovšem jeho potenciál není ke 

škodě spotřebitele a českého venkova stále plně vyuţit.  
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10. Seznam zkratek  

AEO – Agroenviromentální opatření  

EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova 

IFOAM - International federation of agricultural movement 

ISO  - International standardisation organisation 

LPIS - Evidence vyuţití zemědělské půdy  

MZE  - Ministerstvo zemědělství 

Noez - Nařízení o ekologickém zemědělství 

PRV - Program rozvoje venkova  

SAPS - Jednotná platba na plochu  

SZIF   - Státní zemědělský intervenční fond 

TTP    - Trvale travnaté porosty 

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

Zoez  - Zákon o ekologickém zemědělství 
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12. Přílohy 

Příloha 1.Porovnání základních statistických údajů ekologického 

zemědělství(Zdroj: Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 

2011-2015, str.3) 

 leden 2004 leden 2010 srpen 2010 

Počet ekologických 

zemědělců 

810 2 689 3 494 

Výměra zemědělské půdy 

v EZ (ha 

254 982 398 407 442 869 

Podíl ZP v ekologickém 

zemědělství (%)  

5,97 9,38 10,42 

Počet výrobců biopotravin 96 497 643 
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Příloha 2.Výhled rozvoje struktury zemědělské půdy v režimu ekologického 

zemědělství na roky 2010 – 2015 (Zdroj: Akční plán ČR pro rozvoj 

ekologického zemědělství v letech 2011-2015, str.3) 

 2008 2009 2010 2011 2013 2015 

Počet výrobců 

biopotravin 

410 497 660 730 810 920 

Počet ekofarem 1 802 2 689 3 800 4200 5200 5800 

Výměra zemědělské 

půdy v ekologickém 

zemědělství (ha) 

338 

722 

398 407 464 000 511 000 571 000 650 000 

 

Podíl ekologického 

zemědělství na celkové 

výměře zemědělské 

půdy (%) 

7,97 9,38 10,9 12 13,4 15,3 

Výměra orné půdy (ha) 34 990 44 906 58 000 68 000 80 000 94 500 

Výměra trvalých 

travních porostů (ha) 

278 

913 

329 232 381 690 418 888 467 286 532 784 

Výměra trvalých kultur 

(sady) (ha) 

2 777 3 678 5 200 5 800 6 200 6 500 
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Výměra trvalých kultur 

(vinice) (ha) 

408 645 1 100 1 300 1 500  1700 

Výměra trvalých kultur 

(chmelnice) (ha) 

0 8 10 12 14 16 

Ostatní plochy (ha) 21 634 19 890 18 000 17 000 16 000 15 000 

 

Příloha 3. České národní logo označující produkt ekologického zemědělství(Zdroj: 

www.eagri.cz) 
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Příloha 4. Celoevropské logo označující produkt ekologického zemědělství(Zdroj: 

www.eagri.cz) 

 

 

Příloha 5. Srovnání základních statistických ukazatelů EZ v ČR(Zdroj: Akční 

plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015, str. 9) 

 31.12.2008 31.12.2009 Nárůst za 

leden-

prosinec 

2009 

Nárůst 

za leden-

prosinec 

2009 (%) 

Počet výrobců 

biopotravin  

410 497 87 22 

Počet ekofarem 1 802 2 689 887 49 

http://www.eagri.cz/
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Výměra zemědělské 

půdy v ekologickém 

zemědělství (ha) 

338 722 398 407 59 685 18 

Podíl ekologického 

zemědělství na celkové 

výměře zemědělské 

půdy (%) 

7,97 9,38 1,41 --- 

Výměra orné půdy (ha) 34 990 44 906 9 916 28 

Výměra trvalých travních 

porostů (ha) 

278 913 329 232 50 319 18 

Výměra trvalých kultur 

(sady) (ha) 

2 777 3 678 901 32 

Výměra trvalých kultur 

(vinice) (ha) 

408 645 237 58 

Výměra trvalých kultur 

(chmelnice) (ha) 

0 8 8 --- 

Ostatní plochy (ha) 21 634 19 890 - 1 744 - 8 
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Příloha 6. Porovnání základních statistických ukazatelů EZ s okolními státy 

v roce 2009(Zdroj: Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 

2011-2015, str. 10) 

Ukazatel Rakousko Německo Polsko Slovensko ČR 

Počet 

ekofarem  

20 000 20 000 15 000 1 000 2 689 

Výměra 

zemědělské 

půdy v EZ 

493 000 908 000 314 000 141 000 398 407 

Podíl EZ 

(%) 

15,5 5,4 2,0 7,3 9,38 

Výměra 

orné půdy 

(%) 

18,3 29,7 25,8 12,2 11,38 

Výměra 

TTP (%) 

68,7 49,7 37,6 69,1 82,63 
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Příloha 7. Logo značka KLASA(Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz) 

 

 

Příloha 8. Logo značka regionální potravina(pro olomoucký kraj)(Zdroj: 

www.eagri.cz) 

 

 

 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.eagri.cz/
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Příloha 9. Graf z marketingové studie společnosti Synergy marketing, 

respondent odpovídá na otázku „jaká značka podle Vás označuje 

produkty ekologického zemědělství?“ (Zdroj: www.eagri.cz) 

 

 

  

http://www.eagri.cz/
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Příloha 10. Graf z marketingové studie společnosti Synergy marketing, 

respondent odpovídá na otázku „Znáte z prodejen nebo z vlastní 

zkušenosti výrobky označení jako Bio potraviny?(Zdroj: www.eagri.cz) 
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Příloha 11. Marketingová studie společnosti Ogilvy, respondent je 

dotazován,“ (…) zda ví, že se u nás biopotraviny prodávají.“ (Zdroj: 

www.eagri.cz) 

 

 

 

 

 

 

  

0% 25% 50% 75% 100%

Ano, vím o nich – 98 %

„Biopotraviny jsou takové potraviny, které byly vypěstovány bez použití 
chemických prostředků, jako jsou například umělá hnojiva a postřiky. Zvířata na 
biopotraviny musí být chována v podmínkách odpovídajících jejich přirozeným 
potřebám, například v přiměřeném výběhu. Víte o tom, že se u nás prodávají 

tyto biopotraviny?“ (%)
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Příloha 12. Marketingová studie společnosti Ogilvy, respondent je 

dotazován, zda“zná nějaké značky, loga, označující biopotraviny.“ (Zdroj: 

www.eagri.cz) 
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Příloha 13. Logo „der blaueEngel“(Zdroj:www.blauer-engel.de) 

 

 

Pozn. Toto logo je identifikováno obecným symbolem a dále doplněno 

nejdůležitější vlastností produktu s významem pro životní prostředí a dále 

v modrém poli je definován hlavní cíl ochrany, viz příklady shora, jako jsou 

klima, voda atd.  
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Příloha 14. Evropské logo „TheFlower“(Zdroj:www.ec.europa.eu) 

 

 

 

 

 

Příloha 15. Logo „Ekologicky šetrný výrobek“(Zdroj:www.ekoznacka.cz) 
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Příloha 16. Logo „Rainforestalliance“(Zdroj: www.rainforest-alliance.org) 

 

 

Příloha 17. Logo „Öko-tex Standard 100“(Zdroj:www.oeko-tex.com) 

 

 

Příloha 18. Logo „Purewear“(Zdroj:www.otto.com) 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
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Příloha 19. Logo „Fairtrade“(Zdroj:www.transfair.org) 

 

 

Příloha 20. Německé národní logo označující produkt ekologického 

zemědělství.(Zdroj: www.bio-siegel.de) 
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Anglický název: Bioproducts and their legal regulation 

Německý název: Der rechtliche Rahmen der Bioprodukte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

13. Zusammenfassung 

Sowohl der europäische, als auch der tschechische Markt für Bioprodukte wächst, und 

mit ihm auch die Anzahl der Kennzeichen, Logos und Versprechen, die im Verbraucher 

den Eindruck von ökologischer Verträglichkeit oder Nachhaltigkeit erwecken sollen. 

Diese Arbeit hinterfragt den rechtlichen Rahmen der Bioprodukte und überprüft 

dementsprechend, welche Regelungen auf dem Gebiet schon bestehen, auf welche 

Gebiete diese sich beziehen und, ob diese Regelungen in der Praxis wirklich genügen. 

Gerade, weil auch der tschechische Verbraucher immer mehr Kaufentscheidungen von 

Kriterien der Nachhaltigkeit und seinem Umweltbewusstsein abhängig macht, ist das 

Thema rechtswissenschaftlich sehr relevant. 

Diese Arbeit analysiert die europäische Regelung, hauptsächlich die „Ökologische 

Landwirtschaftsverordnung“,  aber auch die nationale tschechische Regelung, das 

„Ökologische Landwirtschaftsgesetz“, da die Gestaltung des Kontrollsystems der 

Produkte und andere organisatorische Regelungen den Mitgliedstaaten überlassen 

werden. Näher befasst sich die Arbeit hauptsächlich mit Problemen der ökologischen 

Landwirtschaft in der Tschechischen Republik und deren rechtlichen Hintergrund.  

Um zu überprüfen, wie weit der allgemeine rechtliche Rahmen der Bioprodukte den 

Erwartungen des immer umweltbewusster werdenden Verbrauchers entspricht, werden 

die Grundziele und Voraussetzungen, die die Ökoverordnung definieren und die die 

Basis der ganzen Regelung darstellen, kritisch hinterfragt. Anschlieβend werden 

ausgewählte Probleme näher angesprochen und konstruktive Verbesserungen de lege 

ferenda vorgeschlagen. Diese Arbeit beantwortet die wichtige Fragen, warum bis zu 

60% aller Bioprodukte im tschechischen Handel importiert werden, warum die meisten 

ökologisch bewirtschafteten Flächen nur als Weideflächen genutzt werden und warum 

es in den Medien keine staatlich unterstützten Werbekampagnen für ökologische 

Landwirtschaft gibt. 

Die ökologische Landwirtschaft in der Tschechischen Republik leidet unter sehr 

spezifischen Problemen, die unabhängig von der europäischen Regelung existent sind. 
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Der schon gegebene rechtliche Rahmen für Bioprodukte, sowohl auf der europäischen 

Ebene, als auch auf der Ebene der Mitgliedsstaaten genügt, bis auf einzelne in der 

Arbeit vorgeschlagene Detailänderungen, um ein glaubwürdiges Produktionssystem der 

Ökologischen  Landwirtschaft zu garantieren. Dieser rechtliche Rahmen stellt eine 

genügende Grundlage für die Entwicklung und Erweiterung der ökologischen 

Landwirtschaft in der Europäischen Union dar.  
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Organic agriculture, organic product 

Ökologische Landwirtschaft, Bioprodukt 


