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Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu ekologického zemědělství 

v České republice. Práce se snaží shrnout naši vnitrostátní úpravu v souvislosti 

s úpravou Evropské unie.

Práce se skládá z devíti kapitol, každá z nich se zabývá různými aspekty 

ekologického zemědělství. Jednotlivé celky na sebe logicky navazují, aby tak nakonec 

vytvořily celistvý souhrn problematiky. 

V první kapitole se práce věnuje úvodu do problematiky. Celá kapitola je 

rozčleněna do tří podkapitol, které pojednávají o základních souvislostech ekologického 

zemědělství a ochrany životního prostředí, historickém vývoji ekologického 

zemědělství v Čechách i ve světě a o vývoji posledních let prostřednictvím statistických 

údajů.

Druhá kapitola představuje mezinárodní organizace a další aktéry v ekologickém 

zemědělství. První podkapitola pojednává o mezinárodní mezivládní Organizaci OSN 

pro výživu a zemědělství, druhá se věnuje ostatním mezinárodním organizacím a třetí 

podkapitola se zaměřuje na nejdůležitější aktéry ekologického zemědělství v ČR.

Třetí kapitola obsahuje právní úpravu, v první podkapitole je nejprve pojednáno 

o evropské právní úpravě, o jejím vývoji a platné právní úpravě současnosti a v druhé 

podkapitole se práce věnuje vnitrostátní právní úpravě, analyzuje stěžejní zákon úpravy 

(zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství) a také neméně důležité koncepční 

nástroje. 

Čtvrtá kapitola se zabývá administrativním procesem registrace osoby 

podnikající v ekologickém zemědělství. Následující pátá kapitola pojednává o 

pravidlech produkce a šestá kapitola o právním režimu bioproduktů, ta zahrnuje téma 

certifikace i označování bioproduktů.

Sedmá kapitola obsahuje kontrolní systém v ekologickém zemědělství. První 

podkapitola se zabývá soukromoprávními subjekty vykonávající činnost v oblasti 

kontrol a obecně o procesu kontrol. Druhá podkapitola má za úkol představit 

veřejnoprávní subjekt vykonávající kontroly a třetí podkapitola se zaměřuje na 

zastřešující systém tzv.supervizí.
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Osmá kapitola analyzuje problematiku obchodu s bioprodukty se třetími zeměmi 

a kapitola devátá se zaměřuje na financování ekologického zemědělství. Je členěna do 

tří podkapitol, které pojednávají obecně o vývoji dotací, o jednotlivých zdrojích 

financování a o kontrolách jejich čerpání.

Cílem této práce je podat celistvý souhrn dané problematiky, jednotlivé části 

zasadit do komplexu, jelikož odvětví ekologické zemědělství je mladý obor, kterému je 

třeba vzhledem k dnešním ekologickým problémům a zdraví společnosti, věnovat 

zvýšenou pozornost.




