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Předmluva 

Téma ekologické zemědělství mne zajímá dlouhodobě. Při svých cestách do 

zahraničí jsem si vždy všímala, jak obyvatelé hospodaří se svou půdou a jaké potraviny 

spotřebovávají. Chovat se ekologicky ve všech odvětvích lidské činnosti mi připadá 

stejně tak samozřejmé jako to, že dýcháme. Dalších stovek stran by zabrala studie o 

tom, proč lidem trvá tak nesmírně dlouho pochopení těchto primitivních zásad. Právo 

by mělo být pomocníkem na cestě k pochopení. Mělo by jedince správně směřovat. 

Proto je tak důležitá jeho znalost, rozvoj a pozitivní propagace. To je pro mne 

nejsilnější důvod, proč se zabývám problematikou ekologického zemědělství. Jen tak, 

že budu rozumět a tvořit tyto pilíře, budu moci být součástí celého procesu osvěty 

národa, lidstva globálně a být pozorovatelem změny myšlení k dobru ekologického 

zemědělství, potažmo celého životního prostředí.  

V prvobytně pospolné společnosti, nebo ještě téměř před sto lety, lidé 

hospodařili ekologicky přirozeně. Neměli důvod tak nečinit. Sázeli, sklízeli, chovali, 

pěstovali, skladovali, jedli v souladu s přírodou. To, co jim nabídla, s pokorou 

spotřebovali, co nenabídla, neměli. V dnešní době vlivem globalizace a výzkumu 

můžeme mít, na co si vzpomeneme. Jahody v zimě, grapefruity velikosti fotbalových 

míčů, stejně velká rajčata bez jediného kazu, apod. Hodí se mi poznamenat pořekadlo: 

čím víc mám, tím víc chci. 

Po 2.sv.válce se toto smýšlení rapidně zvýšilo, samozřejmě jako logická reakce 

na léta strádání. Lidé chtěli mít všechno a ve velkém množství. Chtěli mít zásoby. Kola 

konzumu se rozjela obrovskou rychlostí, nikdo nepřemýšlel, že se zásoby mohou 

vyčerpat, že se škodí planetě, vždyť byla svoboda, lidé si uvědomovali, nejspíš více než 

kdy jindy, dar života a na přírodu a zdraví nezbývalo. Až po desítkách let se lidstvo 

nasytilo a přišla chvíle složit účty. Taková situace je přirozená, teď jen záleží, jak 

budeme schopní a vytrvalí. Myslím, že jde o běh na dlouhou trať, ale která historická 

fáze trvala krátce.  

Z předešlého vyplývá, že změnit myšlení jedinců je ten nejdůležitější cíl, právo 

je k němu prostředkem, a to zásadním. Právní úprava by proto měla být harmonická, 

komplexní, jasná a přesná. Měla by být srozumitelně vykládána. 
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Úvod 

Cílem této práce je představit souhrn právní úpravy ekologického zemědělství, 

jednotlivosti zasadit do komplexu a zamyslet se nad možnými budoucími kroky vývoje. 

Práce je rozdělena na devět tématických kapitol. V první kapitole nastiňuji 

příčiny, které vedly ke vzniku odvětví ekologického zemědělství, zabývám se 

nejvýznamnějšími souvislostmi životního prostředí a ekologického zemědělství. 

Zemědělství jako takové je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v EU, ale 

zároveň může také být důležitým prostředkem k jeho ochraně a i k ochraně ostatních 

složek životního prostředí. Takový stav přirozeně dokládá potřebu se na všech úrovních 

zemědělstvím zabývat a nacházet účinná řešení a nové přístupy k napravení 

napáchaných škod.1  V této práci se zabývám především problematikou na úrovni 

vnitrostátní, i když si uvědomuji, že mezinárodní úroveň je neméně důležitá, avšak téma 

zemědělství, potažmo ekologické zemědělství v mezinárodním měřítku je natolik 

obsáhlé, že by bylo na úkor kvality práce rozšiřovat vnitrostátní úpravu ještě o globální 

souvislosti. Věřím, že budu mít v budoucnosti ještě příležitost se problematikou 

ekologického zemědělství v souvislosti s ochranou životního prostředí zabývat a 

případně poskytnout analýzu mezinárodních smluv a nástrojů soft law, které byly 

přijaty, aby řešily kromě ostatních globálních problémů i dopady konvenčního 

zemědělství. Je evidentní, že tato práce obsahuje pouze malý zlomek celé problematiky, 

vypovídá o již nalezeném, lze také říci o znovuobjeveném způsobu hospodaření, který 

se postupně může stát jistou pomocí při rekonvalescenci planety ke zmírnění 

napáchaných škod na životním prostředí a biodiverzitě. Do první kapitoly jsem dále 

vložila exkurz do historie ekologického zemědělství v Evropě a v České republice a 

rovněž statistické údaje o vývoji odvětví v posledních letech. 

Druhá kapitola pojednává o organizacích a jiných aktérech v ekologickém 

zemědělství. Podkapitoly se snaží systematicky oddělit jednotlivé subjekty podle jejich 

                                                 
1 Srovnej např. rozprava ke zprávě Stéphana Le Folla, jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, 
o zemědělství EU a změně klimatu, zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20100419+ITEM-023+DOC+XML+V0//CS. 
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působnosti, proto se mezinárodní mezivládní Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

nachází v samostatné první podkapitole, druhá podkapitola obsahuje ostatní organizace, 

které jsou rovněž mezinárodní, ale nikoliv mezivládní2 , a v třetí podkapitole jsou 

specifikováni aktéři mající vliv v oblasti ekologického zemědělství v České republice.  

Třetí kapitola se zaměřuje na konkrétní právní úpravu ekologického zemědělství, 

nejprve popisuje vývoj a právní úpravu EU a posléze podrobněji zmiňuje zásadní české 

právní předpisy týkající se ekologické produkce včetně prováděcích předpisů. V dalších 

podkapitolách je analyzována právní úprava v ČR, zejména zákon č. 242/2000 Sb., o 

ekologickém zemědělství, a také strategické dokumenty zaměřené na ekologické 

zemědělství shrnuté pod názvem koncepční nástroje. Čtvrtá kapitola pojednává o 

procesu registrace jako o administrativním nástroji ekologického zemědělství, pátá 

kapitola o pravidlech produkce a šestá o právním režimu samotných produktů 

ekologického zemědělství. Pravidla produkce představují podle mého názoru spíše 

věcnou problematiku, proto se o nich zmiňuji pouze okrajově a nevypisuji jednotlivé 

povinnosti a zásady produkce. Další, v pořadí sedmá kapitola se věnuje systému kontrol 

v ekologickém zemědělství, působnost je zde rozprostřena mezi subjekty 

soukromoprávní, ale i veřejnoprávní, tato dualita je reflektována v jednotlivých 

podkapitolách, zastřešujícím systémem jsou tzv. supervize, o nichž je pojednáno 

v podkapitole poslední. Osmá kapitola pojednává o obchodu s třetími zeměmi, 

v systematice práce jsem toto téma začlenila téměř na konec, a to následně po výkladu o 

kontrolním systému, poněvadž k jeho porozumění je nutné povědomí o kontrolních 

subjektech v ekologickém zemědělství, jejich činnosti a fungování. Devátá kapitola se 

věnuje financování ekologického zemědělství, jedná se o téma, které je velmi 

diskutované, zejména proto, že se nejedná o soubor neměnných pravidel, dotace a 

subvenční programy jsou neustále ve vývoji, reflektují politiku a události a ekologické 

zemědělství je na jejich čerpání závislé. V oblasti dotací se zaměřuji na zásadní program 

pro zemědělce, Program rozvoje venkova, a  v jeho rámci na agroenviromentální 

opatření. Financování ekologického zemědělství je velmi aktuální téma, tomu odpovídá 

i množství otázek a témat s tím souvisejících, které není možné zmínit v jedné práci, 

                                                 
2 Mezinárodní nevládní organizace (Non Governmental Organizations, NGOs). 
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ráda bych se proto na problematiku dotací zaměřila i v budoucnosti. Zatím tedy 

podávám základní shrnutí o možnostech čerpání dotací ekozemědělci, o zásadní roli 

některých orgánů a dalších subjektů a kontrolním systému nazývaném Kontroly 

podmíněnosti. 

Vzájemné vztahy životního prostředí a zemědělství a zejména problematika 

ekologického zemědělství se stávají předmětem právních úprav až v poslední době, 

většina použitelných pramenů je ve formě nezávazných koncepčních nástrojů, to je 

důvodem nedostatku právních zdrojů, z kterých by bylo možné reálně čerpat pro téma 

této práce. Hlavními zdroji mi tudíž byly vedle předmětných právních předpisů i 

oficiální internetové zdroje a v neposlední řadě příručky a dokumenty vydané 

Ministerstvem zemědělství a dalšími státními orgány. 

1. Úvod do ekologického zemědělství  

Mezi důvody vzniku odvětví ekologické zemědělství řadíme zejména negativní 

dopady industrializace zemědělství. Lidé si postupem let začali všímat, jak se vinou 

používání těžkých strojů a minerálních hnojiv snižuje kvalita půdy, zhoršuje se plodnost 

hospodářských zvířat. Dalším bodem zájmu se postupně stávalo nehumánní zacházení 

se zvířaty, opomíjení jejich potřeb. V důsledku používání nebezpečných látek a 

poškozování životního prostředí docházelo samozřejmě i k poškozování zdraví 

populace. K takovému ne zcela šťastnému vývoji směřovalo celé dvacáté století, 

z důvodu silně se rozvíjejícího průmyslu, zejména na počátku století, lidé hromadně 

migrovali do měst. Industrializace byla v rozkvětu. To vše mělo za následek, že se 

produktivita zemědělství rapidně zvyšovala. Kvantita produkce pohltila kvalitu. Vedle 

pozitivních přínosů v objemu produkce se objevují zmiňované negativní dopady, které 

byly zjevné již po první světové válce.  

Nejviditelnější změny nastávají po druhé světové válce, a to zejména vlivem tzv. 

socializace zemědělství. Socializace zemědělství v zemích bývalého východního bloku 

dovršila proces, který se započal jak již bylo řečeno počátkem dvacátého století. Proces, 

který měl za následek  degradaci zemědělské půdy. Socializace zemědělství znamenala 

zrušení rodinných farem a chemizaci, velkovýrobu zemědělství. Logickým vyústěním 

bylo přetrhání vazeb, které po staletí vznikaly mezi zemědělci a jejich půdou, zemědělci 

ztratili zodpovědnost za svou půdu, majetek a hospodářská zvířata. S používáním 
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minerálních hnojiv, nerespektováním potřeb chovaných zvířat a používáním těžkých 

strojů jsou spojeny postupně vznikající ekologické problémy podrobněji nastíněné níže. 

Právě proto průkopníci ekologického zemědělství, vyjadřující opačný přístup 

k zemědělství než je zastáván v zemědělství konvenčním, odmítli industrializaci 

zemědělství a začali hospodařit v souladu s přírodou, postupně získávali spotřebitele 

svých produktů a vytvořili si kontrolní mechanismy. Logicky se obávali dalšího 

negativního vývoje v zemědělství, s kterým jsou spojeny takové problémy jako je 

používání dnes již zakázané zdraví nebezpečné látky DDT3. Tato obava a jí podobné je 

vedly k odmítnutí používání geneticky modifikovaných organismů. Dnes se začínají 

zjišťovat další negativní důsledky podobných látek, z nejvíce šokujících je výzkum, 

který prokazuje nebezpečné dopady hormonálních látek. Poslední výzkumy prokazují, 

že vlivem tzv.endokrinních disruptorů, látek, které jsou používány při výrobě 

hormonální antikoncepce, dochází k transformaci genetické informace ostatních 

organismů. Zmiňované látky se dostávají přes odpadní systém prostřednictvím 

vylučované moči žen používajících hormonální antikoncepci do vody, a následně i do 

půdy. Jedním z následků tohoto koloběhu je, že se snižuje plodnost samců ryb a 

v některých případech byly v  tělech samců ryb nalezeny jikry.4 Takový příklad vede 

k zamyšlení, jak hluboké následky může mít používání hormonálních látek na 

zemědělství, potažmo na lidský organismus. V ekologickém zemědělství se například 

nepřipouští používání rychle rostoucích hormonů, které jsou v zemědělství konvenčním 

hojně používány. 

1.1 Ekologické zemědělství v souvislostech 

Podle definice, kterou uvádí Mezinárodní federace hnutí ekologického 

zemědělství (dále IFOAM, International Federation of Organic Agriculture 

Movements)5 je ekologické zemědělství: 

                                                 
3 Odborníci řadu let tvrdili, že jde o nezávadný insekticid. V roce 1998 byla přijata na mezinárodním poli 
Úmluva o persistentních organických polutantech (nazývána rovněž Stockholmská úmluva o POPs), která 
omezuje nebo zakazuje používání látek, které vykazují škodlivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. 
Jednou z těchto látek je právě DDT. Česká republika jej ratifikovala v roce 2002. 
4 Viz.dokumentární film Hormonální akvárium, 2007, režie Tereza Tara. 
5 Více o Mezinárodní federaci ekologického zemědělství pojednáno v kapitole 2.2. 
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„zemědělský produkční systém, který zachovává zdraví půd, ekosystémů a lidí. 

Místo využívání vstupů s nepříznivými dopady spoléhá na ekologické postupy, 

rozmanitost a koloběhy přizpůsobené místním podmínkám. Ekologické zemědělství je 

systémem hospodaření, který spojuje tradice, inovace a vědecký výzkum s cílem 

prospívat společnému prostředí a podporovat spravedlivé vztahy a dobrou kvalitu 

života všech zúčastněných.“6 

Ekologické zemědělství se vyznačuje tzv.multifunkčností. 7 Mluvíme totiž o jeho 

produkční a mimoprodukční funkci. Produkční funkce je původní a primární funkcí 

zemědělství, která se zaměřuje na zajišťování potravin a ostatních produktů. 8 Takové 

aspekty jako je ekonomická výhodnost z dlouhodobého hlediska, ochrana životního 

prostředí a zdrojů podzemních vod, snížení znečištění povrchových vod, úspora energie 

a neobnovitelných zdrojů, zlepšení kvality potravin a zdraví populace nebo například 

udržení přírodního rázu krajiny a stability osídlení řadíme mezi funkce 

mimoprodukční.9  

Významnou z hlediska globálního je ochrana životního prostředí, která má 

v ekologickém zemědělství značný rozsah. Na ekologických farmách dochází 

k mnohem menšímu znečišťování podzemních i povrchových vod. Velká část tohoto 

znečištění je způsobena zemědělskou výrobou, jedná se především o znečištění 

vznikající v souvislosti s erozí a vyplavováním. Z výzkumů je prokázáno, že 

v ekologickém zemědělství je vyplavováno menší množství dusičnanů, a také až o 50% 

méně živin na hektar na rozdíl od zemědělství konvenčního. Půda je vlivem šetrnějších 

mechanických zásahů, pěstování vhodných plodin a nepoužíváním umělých hnojiv 

mnohem zdravější a je schopna lépe odolat erozi, na ekofarmách je prokázána vyšší 

biologická rozmanitost (biodiverzita) 10 . Ekologické zemědělství také minimálně 

                                                 
6 Www.ifoam.org. 
7 Pojem multifunkčnosti byl poprvé použit na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), 
která se konala v Rio de Janeiru v roce 1992, je nám známá pod názvem Summit Země, jehož hlavním 
cílem bylo shodnout se na koncepci trvale udržitelného rozvoje čili takového rozvoje, který by byl šetrný 
k životnímu prostředí a zajistil ekonomický rozvoj. Výsledkem Summitu byl dokument Agenda 21.  
8 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, C.H.Beck, 3.vydání, 2010, str. 572. 
9 Šarapatka, B., Urban, J., a kol., Ekologické zemědělství v praxi, Pro-Bio Šumperk, 2006. 
10 Podle Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD – Convention on the Biological Diversity) se pod tímto 
pojmem rozumí variabilita všech žijících organismů včetně, mj. suchozemských, mořských a jiných 
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zatěžuje životní prostředí negativními dopady, které vznikají při dopravě potravin. 

Svým holistickým11  přístupem ekologičtí farmáři podporují spotřebu takových 

produktů, které jsou vypěstovány, eventuelně zpracovány, v co nejbližším místě 

spotřebitelova bydliště. Neuznávají se dlouhé a drahé přepravní cesty, tím pádem se 

šetří na pohonných hmotách, šetří se finanční prostředky, ale i ovzduší. Dovoz produktů 

s logem KNOSPE12 letadly je přímo zakázán. Ovzduší je chráněno také zákazem 

používání dusíkatých minerálních hnojiv, tím se snižují emise oxidů dusíku z půdy.  

V ekologickém zemědělství je zakázáno, až na minimální počet výjimek, 

používání chemických produktů, jako jsou syntetická hnojiva, pesticidy, léčiva a 

zejména GMO, čili  geneticky modifikované organizmy. Ekozemědělci produkují 

přírodním způsobem, co nejvíce v souladu s přírodou, proto se používání GMO tak 

zásadně příčí filosofii ekologického zemědělství. Hnojí se tzv. harmonicky, zemědělci 

používají organická hnojiva, jako je hnůj, močůvka a nikoliv syntetická dusíkatá 

hnojiva a lehce rozpustná fosforečná hnojiva.13 Průzkumy prokázaly, že bio zelenina 

obsahuje až o 40% méně dusičnanů, že je bohatší na vitamíny než zelenina 

z konvenčního zemědělství. Biozelenina dále obsahuje až o 250krát méně reziduí 

pesticidů, malá množství obsažena v biozelenině či bioovoci jsou způsobena 

kontaminací půd, které nemusí být zcela zhojeny po předešlém konvenčním 

obhospodařování. Vyšší obsah flavonoidů a jiných polyfenolů v konvenčních 

produktech stále jen dokazuje a přináší množství argumentů, proč je ekologické 

zemědělství zdravější pro populaci. Argumentem ve prospěch biozeleniny je rovněž její 

lepší chuť, nebo to, že při pokusech si zvířata instinktivně vybírají biozeleninu. 

                                                 

vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž je součástí. Zahrnuje diverzitu v rámci druhů, 
mezi druhy i diverzitu ekosystémů. Čerpáno z Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 
C.H.Beck, 3.vydání, 2010.  
11 Holistický přístup je takový způsob myšlení, který spojuje všechny aspekty světa a života. Propojuje 
sociální, ekonomické, přírodní, politické systémy. Na jednotlivé otázky nahlíží komplexně. 
12 Art. 5.10.1., Směrnice pro produkci, zpracování a obchod s produkty Knospe ( Richtlinien fur die 
Erzeugung, die Verarbeitung und den Handel mit Knospe-Produkten ), Bio Suisse 2006. Ve Švýcarsku se 
farmáři sdružují ve svazu Bio Suisse, který se vyznačuje v mnoha směrech přísnějšími směrnicemi než 
nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Logem 
KNOSPE jsou označeny produkty, které tyto směrnice splňují. Pro zajímavost zmiňuji, že nařízení Rady 
(ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů transport produktů výslovně 
neomezuje. 
13 Šarapatka, B., Urban, J., a kol., Ekologické zemědělství v praxi, Pro-Bio Šumperk, 2006. 
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Jednou z podmínek ekologického zemědělství je chov zvířat přirozeným 

způsobem, s ohledem na psychickou a fyzickou pohodu zvířat (tzv. welfare zvířat). Je 

zakázáno preventivní používání antibiotik, hormonálních látek podporujících růst nebo 

užitkovost. Ekologicky chovaná zvířata jsou krmena biokrmivy. Musí jim být zajištěn 

celoroční přístup na pastvu nebo do výběhu. Telata jsou nejméně 3 měsíce krmena 

přirozeným biomlékem, prasatům se neodstraňují ocásky. Chovají se pomalu rostoucí 

kuřata. Ekologické zemědělství chrání také ptactvo, na okrajích polí ekologických 

zemědělců je zjištěno až o 25% více ptáků než při konvenčním způsobu hospodaření. 

Ekologické zemědělství podporuje i druhovou pestrost rostlin.14 Půdy v ekologickém 

zemědělství mají lepší strukturu. Organickým hnojením je chráněna již zmiňovaná 

kvalita podzemních i povrchových vod. 

1.2 Historie ekologického zemědělství 

1.2.1 Historie ve světě 

V 19. stol. a na přelomu 20. stol. probíhá rozsáhlá industrializace a v tomto 

období se setkáváme s prvními dokumentovanými údaji o změnách 

v agroekosystémech, jako je změna kvality půdy a další problémy životního prostředí 

Počátky vzniku ekologického zemědělství můžeme datovat do období po první 

světové válce. Teorií, která stála u zrodu ekologického zemědělství je tzv. přírodní 

zemědělství. Vznik je spojován s prací E. Könemanna.15 Realizace takového přístupu 

                                                 
14 90 argumentů pro ekologické zemědělství v ČR 2008, Mze. 
15  Ewald Könemann je považován za průkopníka přírodního zemědělství. Na popud svého učitele 
zemědělství Richarda Bloecka začal usilovat o rozvoj ekologického zemědělství. Mnoho důležitých 
aspektů obsahoval již jeho první odborný článek "Viehloser Landbau - naturgemäße Bodenbearbeitung" 
(Zemědělství bez chovu dobytka – přirozené zpracování půdy), který vyšel v časopise "TAO-
Monatsblätter für Verinnerlichung und Selbstgestaltung". Jeho stěžejní třísvazkové dílo "Biologische 
Bodenkultur und Düngewirtschaft" (Přírodní zemědělství a hnojiva), vyšlo ve 30. letech 20. století, 
zabývá se otázkami humusového hospodářství, které jsou dodnes aktuální, základem teorie je nahlížení na 
úrodnost půdy z pohledu vědecko-biologického, prioritou je vytvořit a udržet biologicky aktivní půdní 
život se stabilní strukturou včetně půdy bohaté na humus, obhospodařování je upraveno i v péči o 
chlévskou mrvu přes přípravu hnoje bez příměsí a uzemňující kompostování stejně jako o obdělávání a 
ochranu půdy, zelené hnojení a o užití odpadu ke kompostování. Další prvky přírodního zemědělství se 
zformovaly v „Hnutí za reformu života“, konkrétně se jedná o způsob zemědělství bez chovu dobytka na 
základě vegetariánského přesvědčení a rovněž výrobu potravin bez použití dusíkatých hnojiv a pesticidů 
obsahujících těžké kovy. Ewald Könemann publikoval v mnoha časopisech specializovaných na 
ekologické způsoby zemědělství, byl aktivně zapojen do založení a vedení "Arbeitsgemeinschaft 
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znamenala opuštění měst, přestěhování se na venkov, samozásobení se vlastními 

produkty, hospodaření bez chovu dobytka. 

Dalším systémem je tzv. biologicko dynamické zemědělství, které vychází 

z antroposofické filozofie. Představitelem tohoto směru je Rudolf Steiner.16 Zemědělský 

statek je zde chápán jako uzavřený celek, tvořený půdou, rostlinami, zvířaty i člověkem. 

R.Steiner tvrdí, že ve všem živém působí pozemské a kosmické formující síly. 

Důsledkem je například to, že krmiva a hnojiva by měla pocházet z vlastního statku, 

aby si zachoval své přirozené zdraví.17 Biodynamičtí zemědělci mají dnes své vlastní 

směrnice, které jsou přísnější než legislativa ekologického zemědělství. Jsou sdruženi 

ve svazu DEMETER, který vlastní celosvětově známou ochrannou známku.18 

V Německu se rozvíjí ještě další systém, a to biologické zemědělství, které 

navazuje na biologicko dynamické zemědělství, nejdůležitější jsou pro něj práce 

Johanese Görbinga. V 50. a 60. letech se spolu s biologicko dynamickým zemědělstvím 

stávají alternativami k technické a chemické industrializaci zemědělství. 

Po druhé světové válce se začíná šířit organicko–biologické zemědělství. Za 

zakladatele jsou považováni lékař H.P.Rusch a biologové manželé Müllerovi. Jejich 

hlavním mottem je, že kvalitní produkty lze získávat pouze ze zdravé půdy. V době 

industrializace se projevují snahy o zachování tradičního selského způsobu života. 

V dnešní době se k ní hlásí svazy jako je například Bioland, Naturland aj. 

V roce 1946 vzniká Soil association, což je dodnes nejvýznamnější svaz 

ekologického zemědělství ve Velké Británii zabývající se organickým zemědělstvím 

čili organic agriculture. V USA se tento systém nazývá organic farming. Definice 

organického zemědělství odpovídá v podstatě pojmu našeho ekologického zemědělství. 

Zakladatelem byl sir Albert Howard. 

                                                 

natürlicher Landbau und Siedlung (AN LS)" („Pracovního kolektivu přírodního zemědělství a osídlení“). 
Po 2. světové válce Ewald Könemann založil spolek „Bionomie“ – název pochází z řeckých výrazů pro 
„život“ ( bios) a „zákon“ (nomos), pod tímto názvem bylo označováno celé učení Könemanna. Převzato 
z článku www.vebu.de/menschen/verdienstvolle-vegetarierinnen/101-ewald-koeneman. 
16 Steiner, Rudolf, Zemědělský kurz, PRO-BIO Šumperk 1998. 
17 Více v Steiner, Rudolf, Zemědělský kurz, str.23 a násl. 
18 Více na www.demeter.net. 
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Ve Francii se objevují dvě metody, a to metoda Lemaire-Boucher a Nature et 

Progres. 19  Sdružení Nature et Progres – Association européenne d´agriculture et 

d´Hygiene biologiques stojí později u zrodu mezinárodní organizace IFOAM.20 

Mezinárodní federace IFOAM vzniká v 70. letech minulého století. Mezinárodní uznání 

ekologického zemědělství setřelo rozdíly mezi jednotlivými metodami a přístupy. 

Zemědělci sdružení ve federaci hospodaří podle jednotných směrnic. Jednou z mála 

výjimek je biodynamické zemědělství, které si zachovalo svou jedinečnost. 

1.2.2 Historie v ČR 

V České republice se ekologický pohled na zemědělství vyvíjí relativně pomalu, 

první náznaky lze spatřit na konci 80. let 20. stol., kdy začala být kritizována vysoká 

spotřeba masa, vzrůstal zájem o zdravý životní styl a s tím související zdravou výživu, 

což se stalo impulsem pro zemědělce, aby poskytli spotřebitelům odpovídající produkty. 

V roce 1988 vzniká Odborná skupina pro alternativní zemědělství. V roce 1990 byla 

na Ministerstvu zemědělství ČR zřízena funkce náměstka ministra odpovědného za 

ekologické zemědělství, byly přijaty rámcové směrnice IFOAM. Postupně vznikají 

svazy ekologických zemědělců, nejstarším z nich, a působícím dodnes, je svaz Pro-

Bio.21  

Vývoj je v ČR určován poskytovanými dotacemi, ty byly zavedeny v roce 1990. 

V roce 1992 byly zrušeny a znovu zavedeny až v roce 1998. V roce 1992 existovalo 135 

farem, jejich počet se do roku 1997 zvýšil na 211. V roce 1999 činil jejich počet již 473. 

V roce 2003 byl vyhlášen národní Akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR 

do roku 2010. Jedním z cílů bylo dosáhnout do konce roku 2010 podíl 10% z celkové 

výměry zemědělské půdy. Cíle nového Akčního plánu na roky 2011 – 2015 se tentokrát 

                                                 
19 Koncepci metody Lemaire-Boucher vypracoval Raul Lemaire a Jean Boucher v 50. letech. Tato metoda 
je charakteristická používáním mořské řasy Lithothamnium calcareum jako hnojiva. Dle této teorie 
rostliny používáním moučky z dané řasy lépe odolávají chorobám, mají zvýšenou schopnost přijímat 
fosfor a vápník. Základem metody je tzv. teorie biologické transmutace prvků, která prohlašuje, že 
spojením jader a elektronových obalů dvou prvků může vzniknout prvek třetí. Tato teorie ovšem nebyla 
nikdy vědeckou společností přijata. Zakladatelem metody Nature et Progres je Claude Aubert a její 
charakter odpovídá obecnému modelu ekologického zemědělství. Šarapatka, B., Urban, J., a kol., 
Ekologické zemědělství v praxi, Pro-Bio Šumperk, 2006, str. 38-39. 
20 Šarapatka, B., Urban, J., a kol., Ekologické zemědělství v praxi, Pro-Bio Šumperk, 2006. 
21 Viz.kapitola Mezinárodní organizace a další aktéři v ekologickém zemědělství. 
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týkají produkce českých biopotravin, rozvoje domácího trhu s biopotravinami a 

spočívají v oblasti celkového zkvalitnění systému ekologického zemědělství. Akční 

plán připravuje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ústavem zemědělské 

ekonomiky a informací (dále ÚZEI) a nevládními organizacemi.22 

Ovšem nejdůležitějšími mezníky v historii ekologického zemědělství z hlediska 

práva je rok 2000, kdy byl schválen zákon č.242/2002 Sb., o ekologickém zemědělství a 

rok 2004 jako vstup do EU a s tím spojená povinnost řídit se přímo použitelnými 

předpisy Evropské unie. 

1.3 Současná situace ekologického zemědělství 

1.3.1 Současná situace ve světě 

Ve světě dochází k stabilnímu rozšiřování ekologického zemědělství. Ze 

statistických údajů vyplývá, že ke konci roku 2007 hospodařilo ekologicky 1,2 miliony 

ekologických zemědělců na 32,2 milionech ha půdy. Podle dat nashromážděných 

prostřednictvím FiBL23  a IFOAM v roce 2008 ekologicky hospodařilo 1 381 154 

subjektů na 35 243 365 ha půdy celkem.24 Více než jedna třetina této půdy se nachází 

v Oceánii, následuje Evropa a Latinská Amerika. Nejnovější a podrobné statistické 

údaje jsou obsaženy v publikaci The World of Organic Agriculture 2010, která byla 

prezentována na konferenci BioFach v únoru 2010 a jejímž zpracovatelem je sdružení 

IFOAM ve spolupráci s FiBL. Jde již o její 11.edici.25 

1.3.2 Současná situace v ČR 

Od roku 1990 došlo v roce 2009 zatím k nejvyššímu nárůstu počtu plochy 

obhospodařované ekologicky. Celková plocha obhospodařovaná ekologicky vzrostla na 

398 407 ha, což představuje 9,38% podíl na celkové zemědělské půdě ČR. S tím souvisí 

                                                 
22 Více pojednáno v kapitole 3.2.2. 
23 Švýcarský výzkumný ústav ekologického zemědělství (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, 
FiBL) je jedním z nejvýznamnějších výzkumných ústavů ekologického zemědělství na světě, zabývá se 
výzkumem a také zaváděním ekologických a trvale udržitelných systémů hospodaření v zemích Latinské 
Ameriky, Afriky, Východní Evropy a Středomoří.Více na: www.fibl.org. 
24 Převzato z www.organic-world.net/statistics-world-area-producers. 
25 Informace převzata z www.shop.ifoam.org/bookstore. 
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i nárůst počtu registrovaných ekologických zemědělců na 2 698 subjektů, tj. 8% 

z registrovaných zemědělských podnikatelů v ČR.26 Nejčastější rozlohou ekofarem je 

10 až 50 ha, v této kategorii dochází dlouhodobě k největšímu nárůstu počtu ekofarem, 

naopak se nezvyšuje počet farem s výměrou nad 1000 ha . 

Průměrná velikost ekofarmy poklesla na 148 ha a trvale klesá, což je způsobeno 

dělením stávajících farem a zároveň zapojováním se malých podnikatelů do 

rozvíjejícího se ekologického zemědělství. Stále větší počet rodin na vesnicích chce 

pěstovat, chovat a spotřebovávat vlastní produkty a logickým vyústěním je registrace 

jako ekologického zemědělce, aby mohly postupem času vykazovat finanční zisk 

prostřednictvím jejich prodeje. Přesto je výměra ekologické farmy průměrně 

dvojnásobně vyšší než výměra farmy konvenční, což je způsobeno vysokým 

zastoupením pozemků s trvalými travními porosty (dále TTP) v ekologickém 

zemědělství.27  

Od roku 2000 dochází na ekologických farmách k nárůstu výměry orné půdy, za 

rok 2009 o 9 728 ha  na celkový počet 44 906 ha. Stejně tak u trvalých kultur, jako jsou 

sady, vinice a chmelnice. Nárůst u vinic a chmelnic je obecně hodnocen jako velmi 

pozitivní, plochy vinic vzrostly téměř o 60%, plochy sadů o 32% a vstoupilo prvních 8 

ha chmelnic.28 

Podle jednotlivých krajů se nacházejí největší plochy ekologicky 

obhospodařovaných půd v kraji Jihočeském, a to v pohraničních okresech, dále 

následuje kraj Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký a další.29 V těchto zmíněných 

krajích se nachází více než polovina ploch v ekologickém zemědělství. Od roku 2006 

došlo k největšímu nárůstu počtu ekofarem i ploch v ekologickém zemědělství v kraji 

Vysočina, Středočeském a Jihomoravském. Z hlediska podílu výměry celkové 

ekologické plochy na celkové zemědělské půdě v ČR jednoznačně vede Karlovarský 

kraj se svými 46,5%. 

                                                 
26 Ročenka ekologického zemědělství v České republice 2009, Mze. 
27 Tab. 1 Vývoj struktury půdního fondu v EZ (1999 – 2009) z přílohy I.  
26 Tab. 2 Vývoj výměry celkové plochy a počtu ekofarem z přílohy I. 
27 Tab. 3 Počet ekofarem a výměra ekologických ploch v krajích ČR v roce 2009 z přílohy I. 
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Ke konci roku 2009 bylo v ekologickém zemědělství registrováno 2 689 

ekofarem, respektive 2 674 ekologických podnikatelů. Pro srovnání je zajímavé uvést 

situaci v roce 2008, kdy bylo registrováno 1 836 ekofarem. Nárůst je nejvyšší u výrobců 

krmiv, a to téměř dvojnásobný. Důvodem je omezení možnosti použití konvenčních 

krmiv v ekologickém zemědělství, a to na základě přijatého nařízení Rady (ES) č. 

834/2007 a nařízení Rady (ES) č. 889/2008. 

Počet výrobců biopotravin v roce 2009 je 395 subjektů, tzn. zvýšení oproti roku 

2008 o 40 subjektů. Nejčastěji jde o zpracovatele masa, výrobu pekařských, 

cukrářských a jiných moučných výrobků, zpracování mléka, výrobu mléčných výrobků 

a sýrů a zpracovávání zeleniny a ovoce. Počet distributorů (tzn. subjektů uvádějících 

bioprodukty do oběhu) vzrostl v roce 2008 na 168. 30 Do tohoto čísla se nezapočítávají 

subjekty realizující maloobchodní prodej, na které se nevztahuje povinnost registrace.31 

Výše uvedené statistiky jsou nezbytnou součástí, která slouží ke kvalitnímu 

fungování odvětví jako celku. Bez nich by bylo nemožné hodnotit dosavadní vývoj 

v odvětví ekologického zemědělství a předpovídat budoucí. Z toho plyne, že by 

nemohla vznikat ani kvalitní legislativa. Tato reflexe je vždy důležitý bod při tvorbě 

platných norem. 32 

                                                 
30 Tab. 4 Počet registrovaných subjektů v EZ 2008  2009 z přílohy I. 
31 Viz. kapitola 4. 
32 Statistické údaje zpracovává každoročně Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. 
a vydává Ročenku ekologického zemědělství. Dále podrobné statistické údaje ekologického zemědělství 
zpracovává Ústav zemědělské ekonomiky a informací, jehož zpráva je tématickým úkolem pod názvem 
Statistická šetření ekologického zemědělství, který navazuje na předchozí šetření z let 2007 a 2008. 
Zadavatelem úkolu je Ministerstvo zemědělství ČR (Mze), odbor ekologického zemědělství a 
obnovitelných zdrojů energie. Hlavním účelem tématického úkolu je sběr údajů ze všech ekofarem 
potřebných ke splnění povinných závazků vůči Evropské Komisi dle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (tj. 
vyplnění statistických informací o ekologickém zemědělství, které jsou definovány Eurostatem a jejichž 
hlášení je povinné pro všechny členské státy) a sběr informací nutných z pohledu Ministerstva 
zemědělství k hodnocení vývoje sektoru a implementované politiky. Ústav jednotlivé informace 
shromažďuje prostřednictvím inspektorů kontrolních organizací (KEZ o.p.s, ABCert AG, Biokont CZ). 
Podkladem je dotazník, který zpracovává ÚZEI a je předáván v den kontroly přímo na farmě. Mezi 
povinné statistické údaje dle aktuální EU legislativy patří: a) počty subjektů v ekologickém zemědělství 
ke konci roku (ekozemědělci, výrobci, distributoři, dovozci ze a vývozci do třetích zemí a ostatní subjekty 
jako např.výrobci krmiv a osiv), b) data o rostlinné produkci a plochách v ekologickém zemědělství 
(členění na plochy v konverzi, po konverzi a celkem), c) data o počtu zvířat v ekologickém zemědělství a 
jejich živočišné bioprodukci, údaje o zpracované bioprodukci dle typu aktivity (počty subjektů a nově i 
objem produkce vyjádřený dosaženým obratem). Viz. Statistická šetření ekologického zemědělství 
provedená v roce 2009, ÚZEI, Brno 2010. Třetím souhrnným dílem na tomto poli je ročenka Český trh 
s biopotravinami 2009, kterou vydává Mgr.Tomáš Václavík – Green marketing. Ta má sloužit dle 
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2. Mezinárodní organizace a další aktéři  ekologického 
zemědělství  

Organizace a další aktéři plní v ekologickém zemědělství velmi důležitou funkci. 

Stáli při samotném zrodu ekologického zemědělství, podíleli se a podílejí na tvorbě 

norem. Poskytují nezbytné informace o situaci v ekologickém zemědělství, ať už 

samotným ekozemědělcům nebo veřejnosti. Organizace pro výživu a zemědělství je 

uvedena v samostatné podkapitole, protože na rozdíl od následujících subjektů je 

organizací mezivládní s mezinárodněprávní subjektivitou. 

2.1 Organizace OSN pro výživu a zemědělství  

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 

Organizace pro výživu a zemědělství je hlavním orgánem OSN pro rozvoj 

zemědělských oblastí. Byla založena v roce 1945. Jejím cílem je vymýcení chudoby a 

hladu. Poskytuje poradenskou činnost, rozvojovou pomoc, shromažďuje statistické 

údaje a informace. Je diskusním forem v otázkách zemědělství a výživy. Její zastoupení 

v ČR nalezneme v domě OSN a v knihovně Ústavu zemědělských a potravinářských 

studií (dále ÚZPI).33  Pro téma této diplomové práce je zásadní vydání tzv. 

potravinářského kodexu  (Codex Alimentarius), ke kterému roku 2003 přistoupilo i 

tehdejší Evropské společenství, a to na základě rozhodnutí Rady (ES) ze dne 17. 

listopadu 2003 o přistoupení Evropského společenství ke Komisi pro Kodex 

Alimentarius. Komise je mezivládní orgán. 

Codex Alimentarius čili Světový potravinářský kodex34 byl vypracován FAO a 

WHO (World Health Organization). Obsahuje řadu obecných norem35 týkajících se 

                                                 

Mgr.Václavíka : „maloobchodníkům i potravinářům v porozumění specifickému sortimentu biopotravin a 
stává se nezbytným nástrojem pro analýzu příležitostí, vývoj nových produktů, rozvoj komunikace a 
plánování strategií na tomto perspektivním trhu“.  Viz Český trh s biopotravinami 2009, Mgr.Tomáš 
Václavík- Green Marketing, str.3. 
33 Knihovna ÚZPI slouží jako depozitní knihovna FAO v ČR, je třetí největší zemědělskou knihovnou na 
světě. 
34  Na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství se používá překladu latinského 
termínu Codex Alimentarius jako Světového potravinářského zákoníku, avšak pro účely této práce je 
použit překlad Světový potravinářský kodex, neboť pojem „zákoník“ je nevhodný z důvodu nezávaznosti 
pravidel v něm obsažených. Viz. http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/codex-alimentarius/. 
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všech potravin a též řadu norem specifických36. Jeho normy nejsou právně závazné, i 

přesto jsou uznávané a členové Kodexu se jimi řídí.37 Jsou vypracovány na vědecké 

úrovni. 

2.2 Další mezinárodní organizace 

Mezi další organizace s působností v oblasti ekologického zemědělství patří na 

prvním místě Mezinárodní federace ekologického zemědělství, a to pro svou 

strategickou úlohu v ekologickém zemědělství. Pravidelně se také účastní jako 

pozorovatel schůzek konaných FAO, podílí se na jejím programu pro udržitelný rozvoj 

zemědělství a venkova. Druhá v pořadí je Mezinárodní výzkumná asociace pro jakost 

ekologických potravin, a to pro svou významnou roli ve vědě a výzkumu. 

Mezinárodní federace ekologického zemědělství 

(International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM) 

Mezinárodní federace ekologického zemědělství 38  je světovou federací 

sdružující více než 750 subjektů zabývajících se ekologickým zemědělstvím. Vznikla 

v roce 1972. Zájmy ekologických zemědělců z Evropy zastupuje sdružení IFOAM EU 

Group. Z České Republiky jsou členy IFOAM Svaz ekologických zemědělců Pro Bio, 

katedra Agrobiologie České zemědělské univerzity v Praze, sdružení Česká 

technologická platforma pro ekologické zemědělství a Tomáš Václavík - Green 

Marketing39. 

                                                 
35 Obecné normy se týkají hygieny, značení výrobků, reziduí pesticidů a veterinárních léčiv, inspekce 
dovozu a vývozu, certifikačních systémů, metod pro odběr vzorků a provádění analýz potravinářských 
aditiv, kontaminantů, výživy a potravin pro speciální dietní účely. 
36 Jedná se o specifické normy pro všechny druhy potravin a potravinářských výrobků, které zahrnují 
čerstvou, zmrazenou a zpracovanou zeleninu a ovoce, ovocné šťávy, cereální výrobky, tuky a oleje, ryby, 
maso, cukr, kakao a čokoládu, mléko a mléčné výrobky. 
37Např. odkaz na Kodex v nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, kde se v článku 15 
uvádí, že v požadavcích systému HACCP (zásady analýzy rizik a kritických kontrolních bodů) by měly 
být zohledněny zásady obsažené v Codex Alimentarius. 
38 Na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR je používán překlad z angličtiny 
Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství. V práci pracuji s překladem Mezinárodní federace 
ekologického zemědělství, jaký je použit v Damohorský, M., a kol., Právo životního prostředí, C.H.Beck, 
2010, str. 572. 
39 Více informací o České technologické platformě pro ekologické zemědělství a Tomáši Václavíkovi 
viz.níže.  
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IFOAM stanovila definici ekologického zemědělství40 a také čtyři základní principy 

ekologického zemědělství. Na jejich základech stojí celá činnost a směřování IFOAM. 

Jsou jimi: 

- princip zdraví – vyjadřuje zásadu, že ekologické zemědělství by mělo 

přistupovat k půdě, rostlinám, zvířatům, lidem, planetě jako k celku, tak aby 

zlepšovalo jejich zdraví, 

- princip ekologie – ekologické zemědělství má pracovat s živými 

ekologickými systémy, má respektovat přirozený koloběh v přírodě, 

napodobovat ho, 

- princip spravedlnosti – ekologické zemědělství by mělo přistupovat 

spravedlivě nejen ke všem subjektům napříč spektrem (zemědělci, 

obchodníci, spotřebitelé), ale i k přírodě a ke zvířatům, 

- princip péče – ekologické zemědělství by se mělo vyvíjet s respektem 

k budoucím generacím, jednat preventivně (jedním z důsledků tohoto 

pohledu je odmítnutí genového inženýrství). 

IFOAM vydala dva základní druhy norem, které  jsou obsaženy jednak v 

Základních standardech IFOAM pro ekologické zemědělství a zpracování bioproduktů 

(IFOAM Basic Standards for Organic Production and Processing) a v Akreditačních 

kritériích IFOAM (IFOAM Accreditation Criteria). Základní standardy popisují 

základní principy a doporučení pro ekologickou produkci, odrážejí momentální stav 

ekologické produkce a poskytují rámec pro tvorbu národních standardů. Spolu s 

Akreditačními kritérii slouží jako základ pro certifikační systémy prováděné 

jednotlivými pověřenými subjekty. Dohromady plní funkci základních požadavků pro 

ty subjekty, které žádají o IFOAM akreditaci. Po řádné implementaci Základních 

standardů se konkrétní subjekty stávají „IFOAM Accredited Certification Bodies“ 

(ACBs). V Evropě mohou značku „IFOAM accredited“ udělovat například Bioland 

                                                 
40 Viz.kapitola 1. 1, odst. 1. 
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nebo KRAV.41 V ČR tyto normy převzala KEZ, o.p.s., tudíž ekozemědělci kontrolovaní 

tímto subjektem splňují vysoké standardy pro používání a označování svých produktů 

logem IFOAM. Základní standardy slouží také necertifikovaným organizacím jako 

podklad při přijímání vlastních pravidel. 

IFOAM vydala publikaci Program 2011, v níž vyjmenovává cíle pro rok 2011.42 

Jsou jimi mezinárodní vliv a účinné slovo IFOAM v záležitostech týkajících se 

ekologického způsobu zemědělství a produkce, podíl na trhu s biopotravinami a jejich 

zpřístupňování na místní, regionální a mezinárodní úrovni, a také posílit postavení 

ekologického zemědělství, tak aby se udržel jeho růst a rozvoj. IFOAM by se měla stát 

demokratickou mezinárodní akční zájmovou skupinou a vytvořit zázemí, kde se bude 

rozvíjet budoucnost ekologického zemědělství. Neméně důležitým cílem je zabezpečit 

účinně řízenou organizaci s využitím dostatečných a trvale udržitelných zdrojů. 

Mezinárodní výzkumná asociace pro jakost ekologických potravin 

(International Organic food Quality & Health Research Association, FQH) 

FQH je významná výzkumná asociace, jejímž cílem je vytvořit síť výzkumných 

institucí zabývajících se biopotravinami, zejména jejich vlivem na lidské zdraví. Kvalita 

potravin je určována žádoucími složkami v rostlinných a zvířecích produktech a naopak 

nežádoucími složkami. Zdravotní účinky jsou určovány použitými technologiemi, 

metodologií a procesy a jsou zkoumány jak tzv. ve zkumavce, tak na zvířatech a lidech. 

Asociace je zatím tvořena čtyřmi zemědělskými výzkumnými ústavy, jedná se o 

Univerzitu v Kastel v Německu, Louis Bolk Institut v Nizozemí, Švýcarský výzkumný 

ústav ekologického zemědělství (FiBL) a Výzkumnou asociaci pro biodynamiku 

(BRAD) v Dánsku. 

                                                 
41 Organizace KRAV je svaz sdružující nezávislé organizace na švédském trhu s bioprodukty, byl založen 
roku 1985. Vytváří vlastní standardy pro ekologické zemědělství, provádí kontroly dodržování standardů 
a propaguje značku produktů ekologického zemědělství KRAV. Více na: www.krav.se. 
42 Www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/Program_2011_web.pdf. 
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2.3 Aktéři ekologického zemědělství v ČR 

Mezi aktéry ekologického zemědělství v České republice je možné řadit jak 

subjekty, které stály u zrodu samotného odvětví, tak ty, které vznikly později štěpením 

jiných, i ostatní, které plní např. lobbyistickou či jinou funkci. Pro-Bio svaz 

ekologických zemědělců je průkopníkem ekologického zemědělství, z něj později 

vznikl Bioinstitut se snahou zaměřit se na spolupráci s vědou a výzkumem a Probio liga 

zaměřená na spotřebitele. Dále bych ráda zmínila podobné aktéry v dalších evropských 

státech, z jejichž činnosti si naše organizace berou často příklad. V Německu je největší 

svazovou organizací svaz Bioland, jenž má vlastní standardy, ve kterých jsou detailně 

zpracovaná pravidla ekologické produkce. Zastřešující organizací svazových organizací 

v Rakousku je Bio Austria, která vznikla v roce 2003. Sdružuje přibližně 14 tisíc 

výrobců a farmářů a má také vlastní standardy. Soil Association je největší svazová 

organizace ve Spojeném království, má vlastní certifikační organizaci Soil Association 

Certification Ltd. Standardy Soil Association jsou přísnější než pravidla Evropské unie. 

Asociace certifikuje i textil a kosmetiku. Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku je zastřešující 

organizací pro více než 6300 ekozemědělců Bio Suisse. 

Potravinářská komora ČR – Sekce pro biopotraviny 

Potravinářská komora je významným lobbyistickým nástrojem při přípravě a 

přijímání právních předpisů. 43  Je tvořena několika samostatnými organizačními 

složkami čili sekcemi, dále ji tvoří pracovní skupiny.44,45 Sekce pro biopotraviny byla 

vytvořena vlivem situace v roce 2008, kdy vyvstala zcela evidentní potřeba zajistit 

podporu růstu výroby a prodeje českých biopotravin. Sekce pro biopotraviny má za úkol 

odstraňovat překážky vznikající při výrobě biopotravin, při jejich prosazování na trhu, 

zajišťovat vzdělávání v oboru a zvyšovat důvěru spotřebitelů k biopotravinám. Pro tyto 

                                                 
43 Více na www.foodnet.cz. 
44 Sekce pro zmrazené potraviny, sekce surovin a polotovarů pro pekařskou a cukrářskou výrobu, sekce 
pro biopotraviny, sekce pro mléko a pracovní skupina pro obchodní politiku a marketing, pracovní 
skupina pro zdravý životní styl a pracovní skupina pro bezpečnost potravin a komunikaci. 
45 Vyobrazení ochranné známky viz. příloha II. 
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účely byla vydána Vize BIO 2012, v níž jsou obsaženy jednotlivé cíle spolu s návrhy 

možných opatření.46 

Pro Bio svaz ekologických zemědělců 

Jedná se o největší celostátní organizaci sdružující ekologické zemědělce, 

zpracovatele a prodejce biopotravin se sídlem v Šumperku.47 Pro Bio svaz dbá o 

propagaci bio potravin, osvětu a také o řádnou kontrolu ekologického zemědělství. 

Svaz vydává své vlastní směrnice, které jsou přísnější než legislativa EU a 

představují pro členy dobrovolný závazek přísnějšího dodržování pravidel. Jedná se 

zejména o požadavek uzavřenosti ekologického zemědělského podniku jako výraz 

holistického přístupu a prostředek větší transparentnosti jednotlivých farem. 

Předpisy vydané Svazem jsou Směrnice Pro Bio svazu ekologických zemědělců 

pro ekologické zemědělství zpracované v souladu se směrnicemi německého svazu 

Bioland a s právními normami pro ekologické zemědělství ČR. Tyto vlastní předpisy 

umožňují rychlé reakce na požadavky spotřebitelů a také jsou jistou zárukou k tomu, 

aby svaz dále ctil své tradice, které vyjádřili jeho zakladatelé a jsou obsaženy 

v preambuli ke stanovám Svazu.  

„My - rolníci, zpracovatelé, obchodníci, zástupci škol, nevládních organizací, 

spotřebitelé a přátelé přírody, cítící odpovědnost za budoucnost zdravého životního 

prostředí, jehož jsme všichni součástí, a usilující o prosperitu své práce, jsme se 

rozhodli, sdružit ve svazu PRO BIO. Naším cílem je trvale udržitelným ekologickým 

zemědělstvím chránit životní prostředí, přírodu a její zdroje, produkovat kvalitní 

biopotraviny a spoluvytvářet harmonickou kulturní krajinu. Chceme pečovat o pestrost 

života, vytvářet slušné životné podmínky pro člověka a chovaná zvířata a tím udržet 

zemědělství jako tradiční obor lidské činnosti.“48 

                                                 
46 Mezi cíle Vize BIO 2012 patří například dosáhnutí toho, aby do konce roku 2012 90% populace 
důvěřovalo výrobkům s „Bio značkou“, nebo aby byl do stejného období zajištěn 2% podíl biopotravin na 
celkové spotřebě potravin v České republice.  
47 Vyobrazení ochranné známky Pro Bio svazu ekologických zemědělců viz. příloha č. II. 
48 Preambule, Stanovy Svazu ekologických zemědělců Pro Bio. 
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Tyto směrnice jsou v souladu s platnými předpisy o ekologickém zemědělství, 

tvoří nadstavbu či nadstandard, k němuž se jednotliví ekologičtí podnikatelé hlásí zcela 

dobrovolně. K jejich závaznému dodržování je třeba, aby byl subjekt členem Svazu. 

Členem Svazu se stane ten, kdo je registrován podle zákona č. 242/2002 Sb., o 

ekologickém zemědělství a zároveň se přihlásí do Svazu. Výkon kontrol je zajištěn 

smluvně s pověřenou kontrolní organizací.49 Kontrola podle směrnic Pro Bio se děje 

následně po kontrole dle výše uvedeného zákona. V případě porušení směrnic Pro Bio 

se použije sankční řád.50  Jako druhy sankcí jsou uvedeny: výstraha s nápravným 

opatřením, odepření osvědčení dle směrnic svazu Pro Bio s nápravným opatřením, 

vyřazení z programu nebo vyloučení ze Svazu.  

Jako příklad rozdílnosti Směrnicí Pro Bio a nařízení Rady (ES) č. 834/200751 je 

možné uvést zákaz člena Svazu provozovat souběžnou produkci. Ekologický podnikatel 

nemůže přejít na ekologické hospodaření jen u části podniku a přitom souběžně 

hospodařit konvenčně, tak jak je to možné dle uvedeného nařízení. Podle směrnic Pro 

Bio je přikupování dusíkatých hnojiv limitováno na max. 40 kg N na ha a rok, 

v nařízení limit stanoven není. Označení „bio“ smí být podle směrnic Pro Bio použito 

pouze v případě, že 100% složek je v bio kvalitě, až na možnost povolení výjimky 

v případě, že přísada není k dispozici, ovšem podle nařízení smí být „bio“ použito i 

v případě, že jen 95% surovin je ekologického původu. Z těchto příkladů je zřejmé, že 

certifikace značkou Pro Bio s sebou nese větší snahu ze strany zemědělců a záruku 

vysokého standardu pro spotřebitele. 

Bioinstitut, o.p.s. 

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj v krajině byl založen 

v roce 2004.52 Vznikl jako partnerská organizace výzkumného ústavu pro ekologické 

zemědělství FiBL ve Švýcarsku, dalšími spoluzakladateli je Pro Bio svaz ekologických 

zemědělců a Univerzita Palackého v Olomouci. Bioinstitut zastává důležitou roli na poli 

                                                 
49 O pověřených kontrolních organizacích viz.kapitola 7. 
50 Sankční řád je přílohou č. 4 Směrnice Pro Bio svazu ekologických zemědělců. 
51 Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení 
Nařízení (EHS) č.2092/91 je základním právním předpisem upravujícím problematiku ekologického 
zemědělství. Blíže pojednáno v kapitole 3.1. 
52 Vyobrazení ochranné známky Bioinstitutu v příloze II. 
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ekologického zemědělství v ČR, stará se o vzdělanost a osvětu v této oblasti, poskytuje 

aktuální informace, pořádá semináře. Je zakládajícím členem České technologické 

platformy pro ekologické zemědělství. 

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ)53 

Předmětem činnosti je ve Stanovách ČTPEZ uveden rozvoj znalostí v oblasti 

ekologického zemědělství a produkce biopotravin.54 Dále podpora takových iniciativ, 

které jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství, 

iniciativ zabývajících se výzkumem, novými technologiemi a také iniciace a tvorba 

strategických dokumentů. 

ČTPEZ vychází z evropské technologické platformy TP Organics, která byla 

založena v roce 2008 při IFOAM EU Group. ČTPEZ vydala Strategickou výzkumnou 

agendu a Implementační akční plán.55 Evropská technologická platforma TP Organics, 

Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán ČTPEZ vychází z Akčního 

plánu pro biopotraviny a ekologické zemědělství z roku 2004 a respektují nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007 o biopotravinách. Evropská platforma mapuje situaci v horizontu 15 

let, stanovuje milníky a trendy ve vývoji, navrhuje postup ve výzkumu. 

Prioritou č. 1, jak ji uvádí Strategická výzkumná agenda, je ekonomicky 

životaschopné ekologické zemědělství jako součást venkovské ekonomiky, v roce 2025 

by agroturistika a zpracování ekologických surovin měly být dle dokumentu 

v ekonomice venkova silným hráčem. Prioritou č. 2 je produkce na bázi ekologických 

principů a s ohledem na životní prostředí, kde se ekologické zemědělství může stát 

přínosem k řešení aktuálních problémů životního prostředí. Ekologické potraviny pro 

zlepšení kvality života a zdraví je třetí prioritou; dle dokumentu by do roku 2025 mělo 

mít obyvatelstvo zdravější a vyváženější stravu.56 

                                                 
53 Technologické platformy slouží k identifikaci a zaměření se na výzkumnou prioritu a ke zlepšení 
spolupráce mezi všemi složkami jako je věda, aplikovaný výzkum, zemědělec nebo spotřebitel. 
54 Vyobrazení ochranné známky v příloze II. 
55 Více na: www.ctpp.cz. 
56 Čerpáno z dokumentu Strategická výzkumná agenda. 
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Implementační akční plán následuje v jednom dokumentu za Strategickou 

výzkumnou agendou, popisuje střednědobé a dlouhodobé cíle, popisuje aktivity, kroky, 

implementace, výstupy a nástroje k jejich dosažení. 

Významným cílem výzkumu v ekologickém zemědělství je snížení nákladů na 

produkci  biopotravin a zvýšení produkce. Úspěšný výzkum by pomohl českým 

zemědělcům odpoutat se od závislosti na dotačních programech, vyžaduje to ale také 

komunikaci a spolupráci mezi subjekty ekologického zemědělství napříč spektrem. Té 

by měla ČTPEZ pomoci dosáhnout. 

V oblasti ekologického zemědělství působí další iniciativy, které se zabývají 

poradenstvím, marketingem, propagací, osvětou nebo vzděláváním v oboru. Mezi 

takové subjekty lze řadit například sdružení Pro - bio Liga nebo Green Marketing – 

Tomáš Václavík. Pro-bio Liga byla založena jako právně samostatná pobočka Pro Bio 

svazu ekologických zemědělců. Má vlastní stanovy. Jejím hlavním cílem je informovat 

a vzdělávat veřejnost v oblasti trvale udržitelné spotřeby potravin a sdružovat 

spotřebitele biopotravin. Provozuje informačně - poradenské centrum a server 

www.biospotrebitel.cz. Tomáš Václavík – Green Marketing, který je právnickou 

osobou zabývající se marketingem a poradenstvím na poli ekologického zemědělství. 

Provozuje informační internetový portál www.bio-info.cz. Jeho významnou činností je 

vydávání Ročenky ekologického zemědělství.57 

3. Prameny právní úpravy ekologického zemědělství 

3.1 Evropská úprava ekologického zemědělství 

Základní otázky ekologického zemědělství jsou upraveny nařízením Rady (ES) 

č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení 

nařízení (EHS) č. 2092/91.58  Podrobnější a odbornější pravidla jsou upravena 

nařízeními Komise59. Jejich schvalovací proces není tak složitý, tato flexibilita je 

                                                 
57 Viz. pozn. p. č. č. 20. 
58 Úř. věst. L 189, 20. 7. 2007, s. 1. 
59 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, 
označování a kontrolu, nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
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důležitá z hlediska možných změn jednotlivých pravidel. Komise řídí SCOF (Standing 

Committee of Organic Farming, Stálý výbor úředníků pro ekologické zemědělství), na 

jeho úrovni se rozhoduje kvalifikovanou většinou a jeho souhlasu je třeba pro přijetí 

nařízení Komisí. 

3.1.1 Vývoj právní úpravy  

V polovině 80. let minulého století vzrůstala produkce biopotravin a Evropská 

komise cítila potřebu regulace a zavedení kontrolních mechanismů, proto začala 

uvažovat o navržení směrnice týkající se ekologického zemědělství biopotravin. 

Původní plán vytvořit směrnici se postupem let změnil a došlo k vytvoření nařízení. 

Komise se obrátila v souvislosti s jeho tvorbou na IFOAM, jako na primární zdroj 

odborných informací. Ta vytvořila delegaci IFOAM EC, která fungovala jako spojka 

pro vyjednávání. 

V červnu 1991 bylo vydáno a 1. ledna 1993 vešlo v platnost nařízení Rady 

(EHS) č. 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se 

vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin. 

Delegace IFOAM EC splnila svou funkci a předala pomyslné žezlo pracovní 

skupině IFOAM EU, ve které byly zastoupeny všechny členské státy. Tato se později 

přetvořila na regionální sdružení IFOAM EU Regional Group. Ještě v únoru 1993 bylo 

také přijato nařízení Komise (EHS) č. 207/93, které upravilo přísady, pomocné látky a 

neekologické zemědělské složky ve zpracovaných biopotravinách. V červenci 1999 

bylo přijato nařízení, které stanovilo požadavky na ekologickou živočišnou výrobu, 

nařízení Rady (ES) č. 1804/1999. Od roku 2000 sílily požadavky na úplnější úpravu 

ekologického zemědělství. Na návrh a posléze z iniciativy dánského předsednictví byl 

                                                 

k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, 
nařízení Komise (ES) č. 1254/2008, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, nařízení Komise (ES) č. 710/2009, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů 
pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas. 
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sestaven a v červnu 2004 Komisí přijat ekologický akční plán – Akční plán pro výrobu 

biopotravin a ekologické zemědělství.  

Vydáním akčního plánu došlo k prvnímu kroku směřujícímu k revizi nařízení č. 

2092/91. Příprava nové právní úpravy trvala tři roky. Proces vývoje nového nařízení byl 

složitý a zdlouhavý zejména proto, že některé členské státy, IFOAM EU Group a další 

zájmové skupiny byly k návrhu Komise velmi kritické, nesouhlasný postoj vyslovil i 

Evropský parlament. Rada dosáhla dohody v prosinci 2006, ale proces přijetí byl 

blokován Evropským parlamentem, který neposkytl své vyjádření. Zprávu s vyjádřením 

předložil prostřednictvím zpravodajky Marie-Hélene Aubert ze Skupiny Zelení v květnu 

2007. Tak došlo v červnu 2007 k přijetí dnes klíčového nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Poté začaly práce na vytvoření nařízení o prováděcích pravidlech s přesnými 

požadavky na ekologické podnikatele, dovozy, kontrolu a certifikaci. Šlo spíše o 

odbornou tématiku, SCOF v červenci 2008 nakonec znění schválil a v září 2008 bylo 

vydáno nařízení Rady (ES) č. 889/2008 o všeobecných prováděcích pravidlech. 

Velkým nedostatkem původního nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 byla úprava 

celkem 66 „výjimek“ čili derogation v jazyce anglickém. Nejspornější byla možnost 

přiznání výjimky v případě tzv. „potřeby uznané kontrolním subjektem60“. V novém 

nařízení už tento systém nenajdeme. 

„Záměrem procesu přepracování tak bylo oslabit rozhodovací úlohu odborníků 

a odpovědnosti ekologických kontrolních orgánů. Toto vysvětlení, podané na zasedání 

SCOF však bylo nepřesné, neboť v nařízení (ES) č. 834/2007 nebylo nic, co by 

vyžadovalo nebo dokonce ospravedlňovalo nahrazení dřívějšího systému uznání 

potřeby. Nařízení Rady postoupilo širokým zákonodárným pravomocím Komise, aby 

rozhodla, zda změnit systém uznání potřeby nebo ne. Komise zjevně pokládala za 

potřebné omezit úlohu ekologických kontrolních orgánů.61 

                                                 
60 Bylo prakticky na úvaze kontrolního orgánu, zda výjimku udělí, či nikoli. 
61 Str. 24, odst. 4, Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství (ES) č. 834/2007, 
Pozadí, zhodnocení, interpretace, Bioinstitut 2009. 
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V naší národní legislativě jsou proto pravidla pro udělování výjimek z pravidel 

ekologického zemědělství nyní upravena na úrovni metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství č. 2/10 o udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení 

Rady (ES) č. 834/2007.62  

3.1.2 Platná právní úprava  

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů upravuje ve svých sedmi hlavách základní otázky problematiky 

počínaje účelem úpravy, vymezením oblasti působnosti a definicemi nejdůležitějších 

pojmů, jako jsou ekologická produkce, označování, apod. Dále pojednává o obecných a 

zvláštních zásadách ekologické produkce, stanoví pravidla produkce (jak obecná, např. 

zákaz používání GMO, tak zvláštní pro jednotlivé typy produkce)63 a označování 

produktů ekologické produkce. Upravena jsou též základní pravidla kontrolního 

systému a problematika obchodu se třetími zeměmi. V závěrečných a přechodných 

ustanoveních je vyjádřena zásada volného pohybu ekologických produktů na evropském 

trhu a možnost států uplatňovat pro ekologickou produkci na svém území přísnější 

pravidla. Členským státům je uložena povinnost předávat pravidelně Komisi stanovené 

informace a statistické údaje. Komise je zmocněna přijímat prováděcí pravidla, 

nápomocen jí je regulativní Výbor pro ekologickou produkci. 

Nařízením se zrušuje doposud platné nařízení (EHS) č. 2092/91. Pro snadnější 

přechod od starých pravidel bylo umožněno přijetí přechodných pravidel. Komise má 

povinnost předložit zprávu Radě, a to do konce roku 2011.64  Nařízení vstoupilo 

                                                 
62 Do 1. ledna 2010 uděloval výjimky kontrolní subjekt. Na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
jeho článku 27, odst. 7, písm. b) bylo zakázáno, aby Mze pověřilo kontrolní subjekt pravomocí  udělovat 
výjimky, nadále je tedy pravomoc v rukách Ministerstva zemědělství a Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského. 
63 Nařízení rozlišuje produkci zemědělskou, produkci zpracovaného krmiva a produkci zpracovaných 
potravin. Zemědělská produkce je dále členěna na rostlinnou produkci, produkci pro mořské řasy, 
živočišnou produkci a produkci akvakultury.  
64 Do této zprávy by měl stát zahrnout zkušenosti s prováděním nařízení, zejména co se týče působnosti 
tohoto nařízení pokud se jedná o ekologické potraviny připravované v zařízeních společného stravování, 
dále by měl podat informace o používání GMO, o dostupnosti produktů získaných bez jejich použití, o 
celkovém fungování trhu s bioprodukty a o fungování kontrolního systému. Viz. článek 41 nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
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v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy se, až 

na některá ustanovení o novém logu, použilo od 1. ledna 2009. Nařízení se vztahuje na: 

- živé nebo nezpracované zemědělské produkty, 

- zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, 

- krmiva, 

- vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely, 

- kvasinky používané jako potraviny nebo krmiva, 

- všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do činností kterékoliv 

fáze produkce, přípravy a distribuce, nevztahuje se ovšem na činnosti 

spojené se společným stravováním.65 

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

ekologických produktů je provedeno nařízením Komise (ES) č. 889/2008 z 5. září 

2008,66 Je základním prováděcím předpisem a skládá se z pěti hlav.  

Hlava I upravuje působnost nařízení a vysvětluje důležité pojmy úpravy, hlava II 

obsahuje pravidla pro jednotlivé typy ekologické produkce, tedy rostlinnou produkci, 

produkci mořských řas, živočišnou produkci a produkci živočichů pocházejících 

z akvakultury. Pojednává o zpracovaných produktech, sběru, balení, přepravě a 

skladování produktů. Dále obsahuje ustanovení o pravidlech přechodu, výjimečných 

pravidlech produkce a databázi osiv, s čímž souvisí povinnost každého státu zajistit 

vytvoření takové povinné databáze. Hlava III se věnuje problematice označování a 

hlava IV kontrolám. Hlava V pojednává o předávání statistických a jiných informací 

Komisi, které se uskutečňuje pomocí počítačového systému. Obsahuje demonstrativní 

výčet údajů ve statistických informacích, jako jsou např. počet ekologických producentů, 

počty ekologicky chovaných hospodářských zvířat apod. Je stanoveno kontaktní místo 

                                                 
65 Čl.1 Nařízení Rady (ES) č.834/2007. 
66 Úř. věst. L 250, 18. 9. 2008,, s. 1. Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. 
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pro předání informací, kterým je Eurostat.67 Nařízení uzavírají přechodná a závěrečná 

ustanovení a doplňuje je celkem čtrnáct příloh.68 

Vedle tohoto základního prováděcího nařízení vydala Komise několik dalších 

prováděcích nařízení pro jednotlivé oblasti ekologického zemědělství 69 . V oblasti 

ekologické produkce vína byl v roce 2006 zahájen výzkumný projekt ORWINE, 

předpokládalo se, že do března roku 2010 bude přijata právní úprava. Po 

komplikovaných diskusích není stále nalezen kompromis potřebný k vytvoření právní 

úpravy. V červnu roku 2010 evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova 

Dacian Ciolos stáhnul návrh Komise s odůvodněním, že pravidla v něm stanovená jsou 

výsledkem kompromisů mezi členskými státy, což nedává správný signál spotřebitelům 

a vede ke snížení kvality.70 Do doby přijetí této úpravy není možné označovat víno jako 

biovíno a umisťovat na etiketu produktu evropské logo ekologické produkce. Dosud 

také nedošlo k úpravě pravidel pro restaurace a podobná zařízení, se kterou se počítá do 

                                                 
67  Eurostat je statistický úřad Evropské unie se sídlem v Lucembursku. V roce 1959 vznikl jako 
Statistický úřad Evropských společenství (Statistical Office of European Communities, SOEC), v roce 
1973 byl jeho zkratkovitý název změněn na Eurostat. 
68 Příloha I obsahuje seznam hnojiv a pomocných půdních látek, jejich popis, požadavky na složení a 
podmínky použití, v příloze II jsou vyjmenovány povolené pesticidy, v příloze III je stanovena minimální 
vnitřní a venkovní plocha a další charakteristiky ustájení podle jednotlivých typů produkce, příloha IV 
specifikuje maximální počet zvířat na hektar, v příloze V se nachází seznam krmných surovin a v příloze 
VI seznam doplňkových látek a určitých látek používaných ve výživě zvířat, příloha VII určuje povolené 
produkty k čištění a desinfekci, příloha VIII označuje některé produkty a látky používané při výrobě 
zpracovaných ekologických potravin, kvasinek a výrobků z droždí, v příloze IX jsou vyjmenovány složky 
zemědělského původu, které nebyly vyprodukovány ekologicky, příloha X by měla obsahovat druhy, 
k nimž jsou k dispozici vypěstovaná osiva nebo sadbové brambory v dostatečném množství a ve značném 
počtu odrůd ve všech částech Evropské unie, tento seznam zatím není vytvořen. Příloha XI se týká loga 
Evropské unie a podmínek jeho použití, příloha XII obsahuje vzor osvědčení pro hospodářský subjekt a 
příloha XII vzor prohlášení prodejce, že dodané produkty nebyly vyprodukovány z geneticky 
modifikovaných organismů ani z jejich pomocí. V příloze XIV je zpracována srovnávací tabulka nařízení 
(EHS) č. 2092/91 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008. 
69 Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 z 15. prosince 2008 doplňující nařízení 889/2008 ustanovující 
podrobná pravidla pro zavádění Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické výrobě a označování 
ekologických výrobků, týkající se ekologické výroby, označování a kontroly. Bylo přijato z důvodu 
nových pravidel o výrobě ekologických kvasnic. Nařízení Komise ( ES ) č.1235/2008 z 8.prosince 2008 
ustanovující podrobná pravidla pro zavádění nařízení Rady ( ES ) č.834/2007 týkající se opatření pro 
import nebo ekologické výrobky ze třetích zemí. Nařízení Komise ( ES ) č.710/2009 ze dne 5.srpna 2009, 
kterým se mění nařízení ( ES ) č.889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady ( ES ) 
č.834/2007, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů 
pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas. Účinné od července 2010. Nařízení Komise (EU) 
č.271/2010 ze dne 24.března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č.889/2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č .834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. 
70 Nejdiskutovanější otázkou v oblasti produkce biovína je použití a omezení SO2. 
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konce roku 2011. Pravidla pro kosmetiku a textilní zboží taktéž nejsou v působnosti 

nařízení, mohou být však regulována na národní úrovni. 

3.2 Vnitrostátní úprava ekologického zemědělství 

Obecnými právními předpisy vztahujícími se na problematiku ekologického 

zemědělství jsou zejména předpisy práva občanského a správního. Mezi předpisy 

zvláštní, upravující ekologické zemědělství komplexně, lze řadit stěžejní zákon č. 

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

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, a zákon 

č. 252/1997 Sb. o zemědělství. 71 Dílčí úprava je obsažena v zákoně o ochraně zvířat, 

zákoně o rostlinolékařské péči, zákoně o hnojivech, zákoně o ochraně přírody a krajiny 

nebo například v zákoně o krmivech a v mnoha dalších.72
  

Evropské předpisy upravují detailně celé odvětví ekologického zemědělství. Na 

úrovni České republiky dochází k postupné harmonizaci právních předpisů s 

předpisy  evropskými, důležitým krokem bude v nejbližší době přijetí novely zákona č. 

242/2002 Sb., o ekologickém zemědělství. Dalším krokem je přiměřený výklad a 

aplikace jednotlivých norem, kde je velmi složité najít správnou míru odpovídající 

podmínkám České republiky, neboť každá země Evropské unie má svá specifika 

záležející v podnebí, kultuře nebo zvyklostech.  

                                                 
71 Mezi zdroje právní úpravy patří také vyhláška č. 16/2006, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o ekologickém zemědělství, řada vládních nařízení jako je nařízení č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenviromentálních opatření a systém vládních doporučení, kterými jsou: metodický pokyn č. 
1/09 Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů v ekologickém zemědělství, metodický pokyn č. 
2/09 Pastva konvenčních zvířat na ekologických trvale travnatých porostech, metodický pokyn č. 1/10 
Chov koní v ekologickém zemědělství, metodický pokyn č. 2/10 Udělování výjimek z pravidel 
ekologického zemědělství, metodický pokyn č.4/10 Zakládání, údržba a ošetřování meziřadí vinic, sadů a 
krajinných prvků, metodický pokyn č. 5/10 Zkrácení přechodného období, metodický pokyn č. 6/10 
Udělování výjimek na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu. 
72 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 
půd, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech. 
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3.2.1 Zákon č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 

Zákon o ekologickém zemědělství a prováděcí právní předpisy k němu vydané 

jsou základem právní úpravy ekologického zemědělství. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 

2001. Před vydáním zákona upravoval ekologické zemědělství  pouze metodický pokyn 

Ministerstva zemědělství č. 655/93-40 pro ekologické zemědělství ze dne 22. června 

1993. 

Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství byl projednáván ve Sněmovně 

v únoru 2000. V obou komorách byl následně vcelku bezproblémově schválen. Zákon 

byl doposud pětkrát novelizován. Čtyři z pěti novelizací se týkaly spíše okrajových 

změn, které souvisely s ukončením činnosti okresních úřadů, se změnou zákona o 

územních finančních orgánech, s přijetím zákona o základních registrech a s přijetím 

daňového řádu. Po vstupu ČR do EU muselo dojít k adaptaci národní legislativy, a proto 

došlo k páté novelizaci, provedené zákonem č. 553/2005 Sb., na základě které došlo 

k vypuštění ustanovení, která již byla regulována nařízením Rady (EHS) č. 2092/91. 

V současné době je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh poslance Ladislava 

Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském.73 

                                                 
73 Z důvodové zprávy k novele lze soudit, že hlavním cílem je přizpůsobení přímo použitelných předpisů 
Evropské unie v oblasti ekologického zemědělství, které byly přijaty po roce 2007. Jde zejména o 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci. Dále se 
zde promítají požadavky z nařízení Komise (ES) č. 1235/ 2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických 
produktů ze třetích zemí a z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Z důvodů těchto změn má 
novela odstranit ta ustanovení, která jsou již obsažena v nařízeních. Pracuje s terminologií používanou 
v nařízeních EU. Nově upravuje procesní stránku povolování výjimek z pravidel ekologické produkce. 
Významné je začlenění Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského do systému kontrol. O 
tomto subjektu je podrobněji pojednáno ve zvláštní kapitole Kontrolní systém. Z konkrétních návrhů je 
možné uvést hned první bod novely. V zákoně o ekologickém zemědělství se nadále odkazuje 
v poznámkách pod čarou na staré nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, přesto již od roku 2009 jsou 
v účinnosti nařízení nová. Proto je třeba nového aktuálního výčtu platných přímo použitelných předpisů 
EU. Dále novela vkládá nový § 9, který se týká povolování výjimek z pravidel ekologické produkce. Tuto 
problematiku upravuje čl. 22 nařízení ( ES ) č. 834/2007 a dále čl. 39 až 56 nařízení (ES) č. 889/2008. Do 
roku 2010 výjimky povolovaly kontrolní orgány. Příslušným orgánem v souladu s nařízením je od 
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3.2.2 Koncepční nástroje 

Důležitou skupinou pramenů jsou sice právně nezávazné, ale významné 

koncepční nástroje ekologického zemědělství. Akčním plánem pro rozvoj 

ekologického zemědělství do roku 2010 byl stanoven obecný rámec politiky 

ekologického zemědělství na dané období, nyní je vytvořen a přijat nový Akční plán 

pro roky 2011-2015. Původní Akční plán vycházel z přijatého Evropského akčního 

plánu pro rozvoj, který je strategickým dokumentem vydaným s cílem systematicky 

rozvíjet ekologické zemědělství. Obsahuje 21 bodů, v dokumentu zvaných akcí, které 

vysvětlují jednotlivé cíle. Evropský akční plán se skládá ze dvou dokumentů, a to 

z Oficiálního sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu74  a z Pracovního 

dokumentu útvarů Komise.75  Oficiální sdělení Komise obsahuje konkrétní vizi 

budoucnosti politiky rozvoje, hlavním bodem zájmu je podpora vývoje trhu. Podíl na 

trhu je ovlivňován spotřebiteli, proto by se státy měly zaměřit na jejich kvalitní 

informovanost. Sdělení zdůrazňuje možný problém v komplikovanosti a nepřehlednosti 

různých soukromých a národních norem, na harmonizaci a řešení této problematiky by 

se mělo v následujících letech zaměřit. Dalšími významnými body zájmu jsou výzkum a 

shromažďování statistických údajů. 

Akční plán ČR je důležitým strategickým dokumentem v politice rozvoje 

ekologického zemědělství, který stanoví cíle v oblasti podpory rozvoje ekologického 

zemědělství, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a osvěty.76  

                                                 

1.1.2010 Ministerstvo zemědělství, odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie. Jsou 
projednávány ve správním řízení. U povolení k používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího 
materiálu nezískaného ekologickým způsobem produkce bude příslušný Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský. Ministerstvo by dle návrhu mělo udělovat výjimky týkající se: vazného ustájení, 
podmínek ustájení a intenzity chovu, vazného ustájení v malých zemědělských podnicích, zásahů na 
zvířatech, katastrofických událostí, nákupu konvenční drůbeže, nákupu konvenčního skotu, ovcí, koz, 
prasat, koňovitých, buvola a bizona, souběžné produkce, použití vitamínů, povolení složek potravin 
zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství členským státem a zkrácení přechodného 
období. Návrh novely zmiňuje také změnu týkající se zákona o správních poplatcích, navrhuje 
zpoplatnění nikoliv registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství, ale zpoplatnění žádosti o 
udělení výjimky z pravidel ekologického hospodaření. Registrace bude tudíž zdarma. 
74 Www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0415:FIN:CS:PDF. 
75 Http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/action-plan/working_doc_en.pdf. 
76 Konkrétními cíli Akčního plánu ČR do roku 2010 bylo posílení postavení ekologického zemědělství 
v ČR, zvyšování pozitivního vlivu ekologického zemědělství na přírodu a krajinu, zajištění 
životaschopnosti ekologických farem, zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství v EU, 
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Při hodnocení dosavadních kroků za účelem splnění uvedených cílů je nutné 

zmínit důležitý počin směřující ke zvyšování důvěry veřejnosti v ekologické zemědělce, 

kterým bylo převedení národního loga BIO do vlastnictví státu a jeho spravování 

prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Zmínit je třeba také první státní propagační 

kampaň pro podporu informovanosti veřejnosti, která se uskutečnila v letech 2008 - 

2010. V oblasti poradenství, vzdělávání a výzkumu jsou důležitými kroky vznik 

Bioinstitutu, o.p.s. a také České technologické platformy77, dále rovněž schválení 

„Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007 - 2012“, jehož část je zaměřena na 

zdokonalování pěstování a chovu v ekologickém zemědělství. Neméně důležité je 

zavedení dotačního titulu pro podporu poradenství v oblasti ekologického zemědělství, 

ten je obsažen v „Zásadách Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky 

pro poskytování dotací“.  

V součinnosti s Akčním plánem se v současné době realizují další projekty. Na 

prvním místě je možné zmínit projekt Ekologické zemědělství a biopotraviny, jehož 

hlavním cílem je vytvoření vzorových ekofarem, na kterých dochází k propagaci a 

vzdělávacím projektům v ekologickém zemědělství a ochraně životního prostředí. Jeho 

hlavní přínos je v oblasti marketingu a zvyšování podílu biopotravin. Tento podíl 

v současné době tvoří 0,75% z celkového obratu prodeje potravin, což je velmi málo, 

nový Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství 2011-2015 si klade za cíl zvýšit 

tento podíl na 3%. Realizátorem projektu je Svaz ekologických zemědělců Pro-Bio. 

Dalším projektem je Podpora rozvoje regionálního odbytu potravin, jehož náplní je 

zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení. 

Samotný dokument Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství 2011-2015 

je složen z osmi kapitol. Jejich obsahem je zhodnocení dosavadní situace a splnění 

                                                 

zvyšování důvěry veřejnosti v ekologické zemědělce, propagovat životaschopná venkovská hospodářství, 
zlepšovat životní podmínky a welfare zvířat chovaných na ekologických farmách, zajistit ochranu 
produktů ekologického zemědělství před kontaminací geneticky modifikovanými organismy, rozšiřovat 
hospodářské aktivity s vyšší přidanou hodnotou, přispět prostřednictvím ekologické produkce k ochraně 
zájmů spotřebitelů, posilovat pozitivní vnímání kvality biopotravin u spotřebitelů, rozšiřovat trh 
s biopotravinami, s rostoucím trhem zefektivňovat produkci a zpracování bioproduktů, zlepšit odborné 
poradenství, vzdělávání a výzkum v ekologickém zemědělství, udržet dosavadní dynamiku nárůstu ploch 
zařazených do ekologického zemědělství.  
77 Viz.kapitola Aktéři v ekologickém zemědělství. 
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jednotlivých cílů předešlého plánu, popis současného stavu ekologického zemědělství a 

zejména stanovení nových cílů. Tématickými okruhy jsou Trh s biopotravinami a 

důvěra spotřebitele, Propagace a osvěta, Poradenství, výzkum a vzdělávání, Přínosy 

ekologického zemědělství pro životní prostředí a pohodu hospodářských zvířat a 

Ekonomická udržitelnost ekologického zemědělství. Dílčími cíli nového Akčního plánu 

je dosáhnout podílu ekologického zemědělství 15% z celkové plochy zemědělské půdy 

v ČR a dosáhnout podílu minimálně 20% orné půdy z celkové výměry půdy 

v ekologickém zemědělství, zvýšení podílu biopotravin na celkovém množství 

zpracovaných potravin na 3% a zvýšení podílu českých biopotravin na trhu 

s biopotravinami na 60%.78 Dalšími cíli je rovněž zvýšení spotřeby biopotravin o 

minimálně 20% za rok, zvýšení důvěru spotřebitelů a podílu příjmů vůči podporám, 

s tím související podpora konkurenceschopnosti a v neposlední řadě též zvýšení 

reálného přínosu životnímu prostředí, pohodě hospodářských zvířat a zdravotnímu stavu 

obyvatelstva. 

4. Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství 

Osoba, která se rozhodne podnikat v ekologickém zemědělství, má povinnost se 

nejprve jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství zaregistrovat. Příslušným 

orgánem pro registraci je Ministerstvo zemědělství (dále též jen „ministerstvo“). 

Osobou podnikající v ekologickém zemědělství je nejen ekologický zemědělec, ale i 

výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami79 , výrobce biokrmiv, dodavatel 

bioosiv a biosadby a ekologický včelař80. Postup registrace je obsažen v § 6 až § 8 

zákona č. 242/2002 Sb., o ekologickém zemědělství. Podle uvedených ustanovení 

                                                 
78 K 20. 8. 2010 byl podíl ekologicky obhospodařované půdy k celkové výměře plochy zemědělské půdy 
v ČR 10,42%, orná půda tvořila přibližně 13% podíl z celkové výměry půdy v ekologickém zemědělství. 
Cíl zvýšit podíl biopotravin na trhu s potravinami na 3% se zdá být velmi odvážný, neboť znamená reálné 
ztrojnásobení dosavadní poptávky ze strany spotřebitelů. Cíl zvýšit podíl českých biopotravin na trhu 
s biopotravinami na 60% znamená jeho celkové zvýšení o 20% ( současný podíl českých biopotravin na 
trhu je 40% ). Zdroj Akční plán ČR pro ekologické zemědělství 2011 – 2015.  
79 Obchodníkem s biopotravinami je osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu na základě 
zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 
80 Zvlášť je vymezen pojem ekologický chovatel včel, který nemusí být ekologickým zemědělcem, 
nemusí mít ekofarmu, touto úpravou se dává prostor pro včelaře, kteří provozují svou činnost na území 
velkých ekofarem nebo na území CHKO a národních parků. 
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žadatel nejprve podá u Ministerstva zemědělství žádost o registraci81. Vzor žádosti je 

uveden v prováděcí vyhlášce č. 16/2006 Sb., a to v její příloze I. Žádost musí být 

opatřena kolkem v hodnotě 1000,- Kč, tento poplatek by měl být novelou zákona č. 

242/2002 Sb., o ekologickém zemědělství zrušen a registrace by měla být posléze 

bezplatná, na druhou stranu by se měla zpoplatnit žádost o udělení výjimek z pravidel 

produkce v ekologickém zemědělství. Okamžikem, kdy je žádost o registraci doručena 

Ministerstvu zemědělství, vstupuje žadatel do tzv. přechodného období, neboli období, 

ve kterém dochází k přeměně konvenční farmy na farmu ekologickou. Povinnosti 

osoby, která se nachází v tomto období, jsou však stejné jako by byla ekologickým 

podnikatelem. Doba trvání přechodného období se liší podle druhu ekologického 

zemědělství, například 2 roky u orné půdy, 3 roky u chmelnic. Důvodem existence 

přechodného období je zejména regenerace půd, snaha zbavit se kontaminace půdy či 

odstranění zbytků reziduí v půdě. Seznam osob zařazených do přechodného období 

vede Ministerstvo zemědělství. V úvahu připadá zkrácení takového období, a to na 

základě Metodických pokynů č. 2/10 a č. 5/10 o zkrácení přechodného období, tyto 

pokyny upravují postup při udělování výjimek. Žadatel musí nejprve získat stanovisko 

kontrolní organizace a pak zaslat žádost na Ministerstvo zemědělství. 

Úkolem Ministerstva je vydat informaci o zahájení přechodného období a po 

skončení přechodného období vydat rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství, 

u ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství, kde se nevyžaduje institutu 

přechodného období, vystaví rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství 

následně po podání žádosti o registraci. 

Podání žádosti o registraci předchází uzavření smlouvy o kontrole a certifikaci 

mezi žadatelem a pověřenou osobou čili osobou pověřenou vydávat osvědčení o původu 

bioproduktu, která je vybrána Ministerstvem zemědělství82. Ta na základě smlouvy o 

kontrole vydá potvrzení o vstupní kontrole, které je povinnou přílohou žádosti o 

                                                 
81 Tato povinnost se netýká maloobchodních prodejců, kteří prodávají již balený a označený produkt 
spotřebiteli. 
82 Viz. kapitola 7. 
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registraci. Vstupní kontrola prověří podnikatele, zdali je připraven na ekologický 

způsob hospodaření.  

Pokud dojde v době přechodného období nebo již po registraci ke změně výměry 

pozemků na ekofarmě nebo ke změně v druzích chovaných zvířat, má zemědělec 

informační povinnost vůči Ministerstvu zemědělství. Dojde-li k převodu nebo 

k přechodu farmy, tak takový nástupce musí podat žádost o registraci jako nový žadatel. 

Ministerstvo je oprávněno registraci zrušit v zákonem stanovených případech. 

Registrace zaniká, jestliže osoba podnikající v ekologickém zemědělství zemřela nebo 

zanikla a nedošlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu, za podmínky, že 

osoba podnikající v ekologickém zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.  

5. Pravidla produkce 

Základní pravidla ekologické produkce jsou obsažena v nařízení Rady (ES) č. 

834/2007. Pojednává se zde o cílech, obecných a zvláštních zásadách ekologické 

produkce. Mezi obecné zásady patří respektování udržitelného systému řízení 

zemědělství, získávání produktů vysoké jakosti a používání postupů, které jsou šetrné 

k životnímu prostředí, lidskému zdraví, zdraví rostlin i zvířat. 

V ekologickém zemědělství by mělo docházet k využívání především vlastních 

přírodních zdrojů, tak aby nedocházelo k používání GMO, aby se používaly přirozené 

mechanické způsoby obhospodařování. Spolu se zákazem používání GMO je také 

zakázáno používat ionizující záření pro ošetření ekologických potravin. Ekologické 

zemědělství je primárně založeno na maximálním omezení používání syntetických látek. 

Měla by se respektovat přirozená úrodnost, biologická rozmanitost půd, s čímž souvisí 

využívání obnovitelných zdrojů, recyklace odpadů. Ekologické zemědělství je 

zaměřeno na dobré životní podmínky zvířat. 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 upravuje nejen produkci zemědělskou, ale i 

produkci zpracovaného krmiva a produkci zpracovaných potravin. V nařízení jsou 

stanovena jednak obecná pravidla zemědělské produkce, mezi které je řazena obecná 

povinnost provozovat podnik v souladu se všemi pravidly ekologické produkce a 
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stanovuje možnost provozovat souběžnou produkci za přísného dodržování stanovených 

podmínek83, a dále pak zvláštní pravidla pro jednotlivé druhy ekologické produkce. 

Zemědělská produkce je členěna podle specifických odlišností na produkci rostlinnou, 

živočišnou, produkci mořských řas a akvakultury. 

Mezi pravidla rostlinné produkce podle čl. 12 nařízení patří například 

dodržování takových postupů při obdělávání a pěstování, které zachovávají obsah 

organických látek v půdě, biologickou rozmanitost a jsou předpokladem k zamezení 

eroze půdy a jejímu zhutnění, dále udržování úrodnosti půdy prostřednictvím víceletého 

střídání plodin, které slouží jako zelené hnojivo a používáním chlévské mrvy nebo 

organických materiálů. V ekologické rostlinné produkci je zakázáno používání 

minerálních dusíkatých hnojiv, škodám způsobených škůdci nebo chorobami se 

předchází prostřednictvím přirozených nepřátel, vhodnou volbou druhů a odrůd, 

střídáním plodin apod. Pokud je plodina již napadena, použije se pouze přípravek na 

ochranu rostlin, který byl schválen pro použití v ekologické produkci. 

Čl.16 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 upravuje pravomoc Komise stanovit 

seznam produktů a látek, jež mohou být použity pro stanovené účely. Jedná se o 

problematiku pozitivních seznamů, která má zásadní význam pro rozlišování 

ekologického zemědělství oproti zemědělství konvenčnímu. Pokud látka není zařazena 

na pozitivním seznamu, platí zákaz jejího užití. Tato zásada se však uplatní jen 

při používání látek pro konkrétně uvedené účely, jejichž výčet je v čl. 16 odst.1.84 

IFOAM EU GROUP ve své publikaci o novém nařízení zmiňuje zajímavou situaci, ke 

které vlivem takto striktně vymezených účelů může dojít.  

                                                 
83 Zemědělský podnik musí být rozdělen do jasně oddělených jednotek akvakulturní produkce, v případě 
chovu zvířat jsou vyžadovány různé druhy a u rostlin se vyžadují různé odrůdy, které jsou snadno 
rozlišitelné.  
84 Na látky, které nejsou v ekologickém zemědělství používány ke stanoveným účelům tzn., že nejsou 
používány jako přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, jako jiné než ekologické 
krmné suroviny rostlinného původu, krmné suroviny živočišného a minerálního původu, určité látky 
používané ve výživě zvířat, jako doplňkové látky v krmivech nebo činidla, jako produkty pro účely 
čištění a desinfekce rybníků, klecí, budov a zařízení pro živočišnou výrobu nebo jako produkty pro účely 
čištění a desinfekci budov a zařízení používaných pro rostlinnou výrobu včetně skladových prostor 
v zemědělském podniku, se požadavek zařazení do seznamu nevztahuje. 
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“Látka, jež se používá ke spuštění sebeobranného systému rostliny vůči útoku 

plísně, je považována za posilující prostředek a nikoli za přípravek na ochranu rostlin. 

Posilující prostředek pro rostliny může být, jak je praxí v některých členských státech, 

používán v EZ volně, bez nutnosti zařazení do pozitivního seznamu. Fosforitan draselný 

ve vinařství je v členských státech používán k regulaci plasmopara viticola (plísně révy 

vinné) jako posilující prostředek pro rostliny za předpokladu, že nenapadne plíseň, ale 

spustí obranu rostliny proti této plísni. Fosforitan draselný vede v závislosti na době 

používání k reziduím fosfonátů na listech a ve víně.“ 85 Na takovém příkladě je zřetelná 

nedokonalost systému pozitivních seznamů, neboť pro jiné než stanovené účely není 

používání látek regulováno na úrovni EU, byť by se jednalo o látky zdraví škodlivé či 

jinak nebezpečné. Posilující prostředky pro rostliny nebyly zařazeny do pozitivního 

seznamu, tudíž je tento aspekt řešen na úrovni jednotlivých členských států. 

Mezi pravidla produkce pro mořské řasy patří zejména požadavek, aby oblasti 

sběru planých mořských řas byly vysoce ekologicky kvalitní a sběr neměl vliv na 

dlouhodobou stabilitu přírodních stanovišť nebo na zachování druhů v oblasti, kde 

dochází ke sběru. V případě pěstování mořských řas je vyžadována rovněž ekologická 

kvalita oblasti a dále používání udržitelných postupů ve všech fázích produkce, 

zachování genofondu, který by se měl pravidelně doplňovat sběrem mladých mořských 

řas ve volné přírodě a hnojiva lze používat, pokud byla schválena pro použití 

v ekologické produkci, jen v uzavřených zařízeních. 

Pravidla živočišné produkce obsahují pravidla týkající se původu zvířat, jako je 

požadavek, aby se ekologicky chovaná zvířata rodila a odchovávala v ekologických 

podnicích, dále pravidla týkající se chovatelských postupů a podmínek ustájení, mezi 

něž patří zejména požadavek na základní znalosti osob chovajících zvířata, zákaz 

vazného ustájení, povinnost umožnit zvířatům stálý přístup na pastviny a další 

podmínky stanovené s ohledem na welfare zvířat. V dalších odstavcích jsou upravena 

pravidla týkající se plemenitby, krmiv a prevence nákaz a veterinární péče.  

                                                 
85 Citace Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství: (ES) č.834/2007 Pozadí, 
zhodnocení, interpretace, Bioinstitut 2009, str.27, odst.3. 
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Podobně jsou řazena pravidla produkce akvakultury. Nejprve stanovují 

požadavky týkající se původu živočichů pocházejících z akvakultury, ta má být 

založena na chovu jedinců, kteří pocházejí z ekologických líhní, v případě, že takoví 

jedinci nejsou dostupní, může být za zvláštních podmínek povoleno dovezení živočichů, 

kteří z ekologického chovu nepocházejí. Dále jsou stanovena pravidla pro chovatelské 

postupy, plemenitbu, krmivo pro ryby a korýše, pro mlže a jiné druhy, které nejsou 

krmeny člověkem a které se živí přírodním planktonem a pravidla pojednávající o 

prevenci nákaz a o veterinární péči. 

Podrobnější pravidla stanovuje prováděcí nařízení Komise (ES) č. 889/2008. 

Podrobně rozpracovává témata rostlinné produkce, produkce mořských řas, živočišné 

produkce. U ekologicky chovaných zvířat má být dána přednost domorodým plemenům, 

jejich výběr má být citlivý, již vzhledem k možným nákazám a nejrůznějším zdravotním 

problémům. Nařízení pojednává o podmínkách ustájení, o minimálním věku zvířat 

chovaných na porážku, o krmivech a prevenci nákaz a veterinární péče. Další pravidla a 

postupy jsou uvedeny v kapitole o živočišné produkci, která pochází z akvakultury. 

Nařízení, jak již bylo výše řečeno, upravuje nejen zemědělskou produkci, ale i 

produkci zpracovaných krmiv a potravin. Obecnými pravidly produkce zpracovaných 

krmiv je jejich časová a prostorová oddělenost od produkce jiných než zpracovaných 

ekologických krmiv nebo rovněž povinnost, aby žádné krmné suroviny používané 

v rámci produkce nebyly zpracovávány za pomoci chemických syntetických 

rozpouštědel. Podobně je upravena i produkce zpracovaných potravin, například tím, že 

je příprava zpracovaných ekologických potravin oddělena od jiných než ekologických 

potravin. V prováděcím nařízení jsou dále zahrnuta pravidla pro sběr, balení, přepravu a 

skladování produktů. Neméně důležitým bodem úpravy jsou výjimečná pravidla 

produkce, ta obsahují v prováděcím nařízení dohromady pět oddílů, které stanovují 

podrobná pravidla pro udělování výjimek na základě čl. 22 odst. 1, 2 nařízení (ES) č. 

834/2007.86 Z následující kapitoly 7 plyne členským státům povinnost zajistit vytvoření 

elektronické databáze osiv. 

                                                 
86 Výjimečná pravidla produkce týkající se podnebných, zeměpisných nebo strukturálních omezení, 
výjimeční pravidla produkce týkající se nedostupnosti vstupů pro ekologické zemědělství, výjimečná 
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6. Právní režim bioproduktů 

Další významnou administrativní povinností osob podnikajících v ekologickém 

zemědělství je certifikace bioproduktů, právní úprava je obsažena v § 22 a § 23 zákona 

č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Ta se provádí také na základě smlouvy 

s kontrolní organizací, a to smlouvy o certifikaci ekologického produktu. Rozdílem je, 

že v tomto procesu se neuplatní ustanovení o přechodném období, to znamená, že 

kontrolní organizace může po provedené vstupní kontrole k účelu registrace učinit bez 

odkladu řádnou kontrolu, jejímž vyústěním je certifikace biopotravin. Takové osvědčení 

o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu87 se vydává nejméně 

na jeden kalendářní rok, avšak nejdéle na 15 měsíců. Pokud kontrolní organizace vydá 

odepření certifikátu, je podnikající osoba povinna vrátit originál platného certifikátu. 

Následně je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna bioprodukty, 

biopotraviny a ostatní bioprodukty označit. V případě označování a propagace živých 

nebo nezpracovaných zemědělských produktů se mohou používat výrazy odkazující na 

ekologickou produkci, jedná se zejména o výrazy uvedené v příloze nařízení Rady (ES) 

č. 834/2007 a jim podobné jako jsou odvozeniny typu „bio“ nebo „eko“, pouze pokud 

byly navíc všechny složky daného produktu také získány v souladu s požadavky 

stanovenými v tomto nařízení. 

Jde-li o zpracované potraviny, pak lze výrazy odkazující na ekologickou 

produkci použít při splnění stanovených podmínek, jedná se o podmínky vyplývající z 

pravidel produkce zpracovaných potravin: 

- příprava těchto zpracovaných ekologických potravin je časově nebo 

prostorově oddělena od jiných než ekologických potravin, 

                                                 

pravidla týkající se specifických problémů při řízení ekologického chovu hospodářských zvířat, 
výjimečná pravidla produkce pro použití konkrétních produktů a látek ve zpracování a výjimečná pravidla 
produkce týkající se katastrofických událostí. 
87 Podle zákona o ekologickém zemědělství je bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného 
původu nebo hospodářské zvíře získané v ekologickém zemědělství, biopotravinou je potravina, která 
splňuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost podle zvláštních právních předpisů a je vyrobena 
v souladu s předpisy EU a ostatním bioproduktem se rozumí ekologické krmivo nebo ekologický 
rozmnožovací materiál. 
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- splňují podmínky na složení zpracovaných potravin, jako je podmínka, že 

produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského původu (další 

podmínky v čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007), 

- nepoužívají se látky a postupy, které by obnovovaly vlastnosti ztracené při 

zpracovávání a skladování nebo by napravovaly výsledky nedbalosti při 

zpracování, 

- produkty musí obsahovat alespoň 95% ekologicky získaných složek 

zemědělského původu (ve výrobcích s menším procentem složek mohou být 

ekologicky získané složky uvedeny pouze v seznamu složek). 

6.1 Nové logo EU 

Problematika povinného loga EU byla z důvodů své komplikovanosti Komisí 

v době přijímání nařízení č. 834/2007 odložena. Na Biofachu 2007 komisařka pro 

ekologické zemědělství Fischer Boel uvedla, že Komise vytvoří nové logo, lepší než 

stávající dobrovolné logo EU.88 Bylo vytvořeno externím dodavatelem a nedlouho poté 

bylo zjištěno, že se velice podobá logu německého potravinářského řetězce ALDI. 

Tudíž ho Komise stáhla a později vyhlásila soutěž pro studenty designu a umění, aby 

vytvořili návrh loga a zapojili se do soutěže. Nejprve bylo nezávislou porotou vybráno 

10 nejlepších návrhů, posléze tři a z nich následně vybírala veřejnost prostřednictvím 

internetového hlasování. Nakonec zvítězil návrh německého studenta Dušana 

Milenkovicé, je jím logo v podobě listu s evropskými hvězdami. 

Od 1. 7. 2010 je tudíž v platnosti nové nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze 

dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské 

unie pro ekologickou produkci.89 

                                                 
88 Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství (ES) č.834/2007 Pozadí, zhodnocení, 
interpretace, Bioinstitut 2009. 
89 Úř. věst. L 84, 31. 3. 2010, s. 19. Vyobrazení loga viz. příloha III. 
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Podle platných pravidel musí být bioprodukty, biopotraviny, krmiva a osiva 

označeny logem Bio či jiným vhodným způsobem, kódem kontrolní organizace90 a také 

povinným logem EU.91 Logo EU je povinnou součástí označení u balených biopotravin, 

u nebalených biopotravin a u potravin dovezených ze třetích zemí je použití dobrovolné. 

Spolu s novým logem EU vznikla také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde 

byly vypěstovány suroviny, z kterých se produkt skládá. Tak vznikají tři možnosti: je-li 

surovina vyprodukována v EU, označí se popiskem „zemědělská produkce EU“, je-li 

vyprodukována ve třetích zemích, pak popiskem „zemědělská produkce mimo EU“, a 

je-li část ze zemí Unie a část ze třetích zemí, tak se použije popisek „zemědělská 

produkce EU/mimo EU“. Výraz „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit nebo doplnit 

názvem země, pokud v této zemi byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se 

produkt skládá. Toto označení místa musí být umístěno bezprostředně pod kódem 

kontrolního subjektu. Pro výrobce platí i nadále, v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., 

o ekologickém zemědělství, povinnost označovat balené biopotraviny národním logem 

BIO.92 

Produkty z přechodného období nesmějí být označovány těmito logy, ale pouze 

povinným výrazem „produkt z přechodného období“ a kódem kontrolní organizace.93 

Nové logo pro ekologickou produkci je zaregistrováno jako kolektivní ochranná 

známka pro ekologické zemědělství na Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního 

vlastnictví a je také zapsáno v rejstříku Evropské unie a v mezinárodním rejstříku 

ochranných známek.94 

V současnosti se vedou diskuse, zda ponechat „biozebru“95 jako alternativu 

označování, či ji například prodat do soukromého vlastnictví, aby se její použití mohlo 

případně stát nadstandardem. Mezi výhody „biozebry“ můžeme počítat, že ji 

spotřebitelé dobře znají, její užívání je bezplatné a vlastní ji stát, z čehož plyne garance 

                                                 
90 V závislosti na vybrané kontrolní organizaci existují tři možnosti, a to CZ-BIO-KEZ-01, CZ-BIO-
ABCERT-02 nebo CZ-BIOKONT-03.  
91 Viz. příloha III. 
92 Viz. příloha III. 
93 Studie “Možnosti změny pravidel pro označování biopotravin“ – Ing.Andrea Hrabalová, 2009. 
94 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0271:CS:NOT. 
95 Označení pro české národní logo bioproduktu. 
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kontroly. Mezi nevýhody však patří kromě identického významu s logem EU i fakt, že 

spotřebitelé mají produkty s „biozebrou“ za produkty české produkce, jinými slovy 

spotřebitel často nerozlišuje mezi českým produktem a bioproduktem.96 

6.2 Judikatura 

Pro problematiku označování jsou významné zejména níže uvedené judikáty 

Soudního dvora EU.97 Prvním z nich je rozsudek soudního dvora ve věci C-135/03, 

Komise ES proti Španělskému království. V tomto případě byla podána Komisí 

žaloba proti Španělskému království, jehož regionální úprava se dostávala podle 

Komise do rozporu s  nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství. 

Národní úprava povolovala označování bio i pro produkty, které nepocházely 

z ekologické produkce. Podle španělské vlády byl pro Španělsko závazný pouze pojem 

ecológico jako označení ekologické produkce, podle článku 2 nařízení. Soudní dvůr 

žalobu zamítl, protože Komisi se nepodařilo prokázat, že označení bio uvádí 

spotřebitele v omyl tím, že je produkt z ekologické produkce. Druhým judikátem je 

rozsudek soudního dvora ve věci C-107/04, Comité Andaluz de Agrikultura 

Ecológica proti Administración General del Estado, Comité Aragonés de 

Agricultura Ecológica, ve kterém se jednalo o výklad článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 

2092/91. Na položené předběžné otázky odpověděl soud tak, že článek 2 musel být 

vykládán tak, že nezakazoval, aby produkty nezískané metodou produkce nesly ve 

Španělsku na označování, v propagačních materiálech nebo v obchodních dokumentech 

označení „biológico“ nebo jeho předponu „bio“98 a od vydání tohoto rozhodnutí musí 

být vykládán tak, že zakazuje použití označení „biológico“ a „bio“ u takovýchto 

produktů. 

                                                 
96 Prezentace Mgr.Kateřiny Čapounové, EKOMARATON Barvířův dům, 9.10.2010, Kutná Hora. 
97 Podrobný popis obou případů se nachází mimo jiné v: Kapitola 6. Judikatura v oblasti ekologického 
zemědělství, diplomová práce Právní úprava ekologického zemědělství v ČR a v zahraničí, Jan 
Bartoníček, UK Praha, 2009. 
98 Rozsudek Soudního Dvora C-107/04 05p.I. 



 

41 

7. Kontrolní systém 

Kontrolou ekologického zemědělství v ČR jsou pověřeny tyto organizace: KEZ 

o.p.s., BIOKONT, ABCERT a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

(ÚKZUZ). V roce 2009 došlo k důležitým změnám v právní úpravě ekologického 

zemědělství v tehdejším Evropském společenství. Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

mimo jiné rozšířilo povinnosti členských států podřídit kontrolní systémy ekologického 

zemědělství také podmínkám nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se 

krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.  

Proto i s ohledem na stoupající počet podniků došlo v rámci současného kontrolního 

systému v ČR k rozdělení pravomocí. Ke kontrole ekologického zemědělství byl vedle 

stávajících kontrolních subjektů pověřen od 1. 1. 2010 také ÚKZÚZ. Soukromé 

kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG a Biokont, s.r.o. nadále zajišťují kontrolní 

činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo 

ostatního bioproduktu.  

Problematika kontrol je řešena v nařízení (ES) č. 834/2007 v hlavě V, čl. 27 – 31. 

V prováděcím nařízení Komise (ES) č. 889/2008 je pak úprava kontrol obsažena 

v hlavě IV, čl. 63 – 91 a v našem zákoně č. 242/2002 Sb., o ekologickém zemědělství 

upravují kontrolní systém § 28 a násl. v hlavě V. 

Kontrolní systém se nevztahuje, jak uvádí čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 

na jídelny a restaurace, členské státy v takovém případě mohou použít svá vnitrostátní 

pravidla, neexistují-li, pak soukromé normy. Náš zákon o ekologickém zemědělství 

takovou úpravu zatím neobsahuje. 

Podle nařízení (ES) č. 834/2007 je členský stát povinen zavést vlastní kontrolní 

systém a určit příslušné orgány, které budou odpovědné za kontroly. Výkon kontrolní 

pravomoci může příslušný orgán svěřit dalším orgánům, nebo může také pověřit 

kontrolními úkoly kontrolní subjekt. Kontrolní subjekty schvalují příslušné orgány, 

takové schválení se děje podle evropské normy EN 45011 nebo ISO 65. Kontrolními 

úkoly nemůže být dohled nad jinými kontrolními subjekty, jejich audit ani pravomoc 
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udělovat výjimky. Příslušný orgán může také pověření zrušit, shledá–li, že kontrolní 

úkoly nejsou vykonávány v souladu s předpisy. 

Členské státy přidělují kontrolnímu subjektu nebo orgánu číselný kód. Do konce 

ledna každého roku jsou kontrolní subjekty a kontrolní orgány povinny předat 

příslušným orgánům seznam těch subjektů, které byly předmětem kontrol. Do konce 

března každého roku jsou povinny také předat tzv. souhrnnou zprávu o své činnosti. 

Hospodářské subjekty jsou povinny oznámit svou činnost příslušnému orgánu 

členského státu a podřídit podnik kontrolnímu systému. Z této povinnosti lze vyloučit ty 

subjekty, které prodávají produkty přímo konečnému spotřebiteli, pokud je neprodukují, 

nepřipravují, z praktického hlediska se jedná o obchodníky, obchodní řetězce, apod. 

Členský stát musí určit subjekt, v jehož pravomoci bude přijímat tato oznámení. 

Kontrolní orgány a kontrolní subjekty vedou seznam hospodářských subjektů. Vydávají 

každému hospodářskému subjektu osvědčení. Je-li zjištěn nesoulad s požadavky 

nařízení, je povinností kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu zajistit, aby na 

produktu nebyl žádný odkaz na ekologický způsob produkce, v případě vážného 

porušení může i zakázat uvádění produktu na trh.  

Hospodářský subjekt je povinen podle prováděcího nařízení (ES) č. 889/2008 

vypracovat popis jednotky, praktická a bezpečnostní opatření, které jsou následně 

součástí prohlášení spolu se závazkem subjektu, že bude svou činnost vykonávat 

v souladu s pravidly ekologické produkce a že v případě porušení pravidel souhlasí 

s uloženým opatřením. Čl. 63 odst. 3 dále provádí čl. 28 nařízení (ES) č. 834/2007 tím, 

že stanovuje výčet informací, které je hospodářský subjekt povinen oznámit, jedná se 

např. o název a adresu subjektu, povahu činností, název schváleného subjektu, kterému 

hospodářský subjekt svěřil kontrolu svého podniku. 

Fyzické kontroly se provádějí minimálně jednou za rok. Kontrolní orgán je 

oprávněn odebrat vzorky například z důvodu potřeby zjištění nepoužívá-li subjekt 

produkty odporující ekologickým pravidlům. O každé kontrole je vypracována 

kontrolní zpráva. Mimo tyto kontroly se provádí namátkové kontroly, které se 

uskutečňují na základě vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. 

Veškeré účetní doklady jsou uloženy v jednotce nebo v zařízení, které slouží jak 

hospodářskému subjektu, tak kontrolnímu orgánu nebo subjektu pro ověření. 
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Hospodářský subjekt je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu nebo subjektu řádnou 

součinnost. V příloze XII nařízení (ES) č. 889/2008 se nachází vzor osvědčení, které 

vydávají kontrolní orgány nebo subjekty podle nařízení (ES) č. 834/2008. Příloha XIII 

obsahuje vzor prohlášení prodejce, že nebyly použity geneticky modifikované 

organismy, a to pro naplnění čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2008. 

Dále prováděcí nařízení upravuje zvláštní požadavky na kontrolu rostlin a 

rostlinných produktů ze zemědělské produkce nebo sběru, na kontrolu mořských řas, na 

kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů získávaných v rámci chovu, na 

kontrolu ohledně produkce živočichů pocházejících z akvakultury, na kontrolu jednotek 

produkujících rostlinné a živočišné produkty, mořské řasy a živočišné produkty 

akvakultury a potraviny tvořené těmito produkty, na kontrolu dovozů ekologických 

produktů ze třetích zemí, na kontrolu jednotek, které provádějí produkci, přípravu nebo 

dovoz ekologických produktů a které uzavřely se třetími stranami smlouvy o skutečném 

provedení části nebo veškerých daných činností, na kontrolu jednotek připravujících 

krmiva. 

K problematice kontrol se vztahuje rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-

393/05 týkající se zásady volného pohybu služeb. V tomto sporu žalovala Komise ES 

Rakouskou republiku za porušení čl. 49 ES, který se týká povinnosti členských států 

zajistit volný pohyb služeb. Rakouská republika požadovala, aby soukromé subjekty 

v oblasti kontroly produktů ekologického zemědělství, schválené v jiném členském 

státě, měly provozovnu nebo stálou infrastrukturu v Rakousku. Takový požadavek 

porušoval nejen zásadu volného pohybu služeb, ale také ignoroval to, že subjekt 

splňoval stanovené podmínky dané nařízením č. 2092/91 v členském státě, kde byl 

schválen. Toto schválení by mělo zaručovat, že daný subjekt má potřebné kompetence 

k výkonu kontrol v Rakousku. Nařízení č. 2092/91 neobsahovalo úpravu poskytování 

kontrolních služeb soukromými subjekty v jiném členském státě, než je stát jejich 

schválení. V oblasti, která není plně harmonizována, může členský stát v zásadě 

vymezit podmínky činnosti, to však nemění nic na tom, že je povinen dodržovat 
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základní svobody zaručené tehdejší Smlouvou o ES99. Požadavek Rakouské republiky 

znemožňoval subjektům usazeným pouze v jiných členských státech poskytovat služby 

v Rakousku, tím přímo odporoval volnému pohybu služeb. Vyvstala proto otázka, zda 

tento požadavek nemůže být odůvodněn výjimkami stanovenými Smlouvou nebo 

naléhavými důvody obecného zájmu. Výjimka by se tak musela vztahovat na činnosti, 

„které jsou samy o sobě přímo a konkrétně spjaty s výkonem veřejné moci“.100 Čl. 45 

stanoví, že ustanovení o volném pohybu služeb se nepoužijí na činnosti, které jsou 

v příslušném členském státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci. 

Soudní dvůr následně rozhodl, že činnost soukromých subjektů má pomocnou a 

přípravnou úlohu ve vztahu k orgánu dohledu, to znamená, že není považována za 

činnosti dle  čl. 45 prvním pododstavcem ES. Z výše uvedeného plyne, že  Soudní dvůr 

rozhodl, že Rakouská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 49 

ES.101 

7.1 Kontroly soukromoprávními subjekty 

Kontrola je v České Republice vykonávána soukromoprávními subjekty a 

jedním veřejnoprávním subjektem. Mezi soukromoprávní v dnešní době řadíme tři 

organizace, kterými je KEZ, o.p.s., ABCERT a BIOKONT. 102  Veřejnoprávním 

subjektem je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavem je kontrolováno přibližně 5% ekologických 

podnikatelů ročně, u ostatních kontrolních subjektů, což je KEZ,o.p.s., ABCERT a 

Biokont probíhají kontroly u subjektu, který má s nimi uzavřenou smlouvu, minimálně 

jednou ročně. Kontroly jsou neohlášené a jednotlivé subjekty se vybírají na základě 

rizikové analýzy. Riziková analýza je zčásti vypracována Státním zemědělským 

intervenčním fondem a týká se těch zemědělců, kteří žádají o dotace v rámci 

                                                 
99 Rozsudek odkazuje na rozsudky ze dne 26. ledna 2006, Komise v. Španělsko, C-514/03, Sb. rozh. 
s. I-963, bod 23, a ze dne 14. prosince 2006, Komise v. Rakousko, C-257/05, nezveřejněný ve Sbírce 
rozhodnutí, bod 18. 
100 36, Závěry Soudního dvora, Rozsudek Soudního dvora C-393/05. 
101 Pro úplnost je třeba dodat, že podle Smlouvy o fungování Evropské unie se změnilo číslovaní čl. 49 na 
čl. 56 a bývalý článek 45 je nyní čl. 51.  
102 Grafická znázornění ochranných známek kontrolních organizací v příloze IV. 
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agroenviromentálních opatření a zčásti jde o vlastní analýzu Ústavu. Rizikové faktory 

musí projít schvalovacím procesem Ministerstva zemědělství.  

Kontroly vykonávají inspektoři regionálně příslušní. Při každé kontrole je sepsán 

protokol o kontrolním zjištění. Proti zjištění zapsaném v protokolu může kontrolovaná 

osoba podat námitky. Při zjištění odstranitelné vady se ukládá nápravné opatření, při 

zjištěních menší závažnosti může inspektor udělit sankci, ovšem došlo-li k porušení, 

které zakládá správní delikt podle zákona o ekologickém zemědělství, musí být zaslán 

podnět na zahájení správního řízení na Ministerstvo zemědělství. Pokud je shledán 

důvod k zahájení správního řízení, účastník obdrží písemné oznámení o jeho zahájení a 

ve lhůtě 15 dnů se k němu může vyjádřit. Po této lhůtě je vydáno rozhodnutí, proti 

takovému rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů k rozkladové komisi Ministerstva 

zemědělství.  

KEZ, o.p.s. (dále též jen „KEZ“) 

KEZ, o.p.s. je nezávislá kontrolní organizace, založená podle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Je zapsána do rejstříku obecně 

prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové. Vykonává činnost 

v oblasti vydávání osvědčení o původu bioproduktů, biopotravin a ostatního 

bioproduktu a nezávislé kontroly. Právním základem pro její existenci je § 29 zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o 

ekologické produkci a označování ekologických produktů. Svoji činnost vykonává na 

základě smlouvy o kontrolní činnosti a dalších úkonech uzavřenou s Ministerstvem 

zemědělství ČR. Ta byla uzavřena ministerstvem na základě výběrového řízení v roce 

2001. Ministerstvo je povinné uzavřít takové smlouvy s pověřenými osobami, aby 

mohla být náležitě vykonávána certifikace a kontrola nad ekologickým zemědělstvím. 

Statutárním orgánem KEZ, o.p.s. je správní rada. Kontrolním orgánem je 

dozorčí rada, jejíž náplní je dozor nad činností společnosti, je-li v souladu se zákony, 

zakládací smlouvou a statutem KEZ, přezkoumává také účetní závěrku a výroční 

zprávu. Vnitřním dozorovým orgánem je certifikační výbor, který má na starosti 

dodržení podmínek spravedlivé hospodářské soutěže, schvaluje návrhy KEZ 

ministerstvu na zahájení správního řízení, jedná–li se o uložení pokuty, zvláštního 

opatření, zrušení registrace. Projednává opravné prostředky. 
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KEZ, o.p.s tvoří Útvar ředitele, Certifikační orgán a Inspekční orgán. Útvar 

ředitele řídí celou společnost, Certifikační orgán vykonává činnosti ve věci certifikace a 

přípravy správního řízení ministerstva. Inspekční orgán vykonává inspekci 

ekologických podnikatelů. 

Mezinárodní kód přidělený společnosti KEZ je CZ-KEZ-01. Seznam 

kontrolních organizací a přidělených kódů se nachází v Úředním věstníku EU. 

Zakladateli společnosti jsou FOA (Nadační fond pro ekologické zemědělství), 

Pro - Bio svaz (Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin) a EPOS (Spolek poradců 

v ekologickém zemědělství ČR, o.s.). 

Systém jakosti zahrnuje všechny činnosti KEZ, a to v souladu s ČSN EN 

ISO/IEC 17020103, ČSN EN 45011.104 Z důvodů transparentnosti a dodržování předpisů 

je pravidelně přezkoumáván systém jakosti, děje se tak prostřednictvím externích i 

interních kontrol. Externí prověrky jsou vykonávány obecně prospěšnou společností 

ČIA (Český institut pro akreditaci), kontrolním orgánem ministerstva, účetním auditem, 

Evropským účetním dvorem a certifikačním výborem KEZ, o.p.s. 

KEZ o.p.s. spolupracuje i s jinými organizacemi, například s Rakouskou 

kontrolní organizací při provádění inspekcí v pohraničních oblastech nebo se 

společností Pro-Bio v rámci jejího informování ekologických podnikatelů o nové 

legislativě prostřednictvím školení a podobně. KEZ také vykonává kontrolu podle 

směrnic Pro-Bio svazu, a to na základě smluvního ujednání. Jedná se o přísnější 

pravidla, o jakýsi nadstandard u klientů určených svazem. Ten si výsledky sám 

vyhodnocuje. 

Na základě každoročně vypracovávané výroční zprávy podává KEZ hodnotné 

statistické údaje. Vytváří tabulky s hodnotami počtu ekofarem, subjektů, výměry ploch 

v ekologickém zemědělství. Zaznamenává, kolik nových osob podnikajících 

                                                 
103 Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. 
104 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků. 
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v ekologickém zemědělství se přihlásilo a kolik jich naopak vypovědělo smlouvu o 

kontrolní činnosti.105  

Společnost KEZ vykonává další certifikační programy, a to: 

- „KEZ doporučuje pro použití v EZ“  

- „Certifikace kosmetických přípravků“ 

- „Certifikace veřejných stravovacích zařízení“ 

- „Certifikace biokrmiv pro zvířata v zájmovém chovu“ 

- „Inspekce podle směrnice PRO-BIO“. 

 Při splnění parametrů programu „KEZ doporučuje pro použití v EZ“ může být 

používána ochranná známka KEZ, o.p.s. „KEZ doporučuje pro EZ“. Jde o jakýsi vyšší 

standard, produkty označené takovou známkou se těší větší důvěryhodnosti. Stejně tak 

při splnění podmínek Standardu pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení je vydán 

certifikát s možností označení provozovny ochrannou známkou KEZ, o.p.s. BIO při 

splnění podmínek Standardů pro certifikaci kosmetických přípravků se jedná o značku 

CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika) a CPK bio (jedná se o nadstavbu, kde žadatel 

musí splňovat další podmínky mimo Standardů ). Biokrmiva pro zvířata v domácím 

chovu je nový program, který umožňuje výrobcům krmiv označit své produkty 

ochrannou známkou KEZ, o.p.s. BIO. 

BIOKONT 

Společnost Biokont je další kontrolní a certifikační organizací v ekologickém 

zemědělství s mezinárodním kódem CZ-BIO-003. Biokont používá k procesu 

certifikace a provádění kontrol stejný postup jako předešlý KEZ.  

 

                                                 
105 V roce 2009 se uskutečnilo 1437 inspekcí u zemědělských podnikatelů, dalších 417 u výrobců 
biopotravin, osob uvádějících bioprodukty a biopotraviny do oběhu, dovozců bioproduktů a biopotravin, 
výrobců ostatního bioproduktu. KEZ vystavil celkem 934 osvědčení o původu bioproduktu, vydáno 7 
certifikátů na krmiva a 33 certifikátů na osiva a odepřel 10 žádostí o vydání osvědčení o původu 
bioproduktu, 2 o žádosti o vydání osvědčení o biopotravině a dále vydal 277 osvědčení o původu 
biopotraviny. Čerpáno z Výroční zprávy KEZ, o.p.s. 2009. 



 

48 

ABCERT 

ABCERT AG je další nezávislá akreditovaná agentura vykonávající kontrolní 

činnosti na základě pověření Ministerstva zemědělství. Vznikla v roce 2002 splynutím 

dvou kontrolních organizací Alicon a BioZert. Sídlem organizační složky zřízené 

v Čechách v roce 2005 je Jihlava, regionální pobočky se nacházejí také v SRN a jedna 

v Jižním Tyrolsku. Jejím mezinárodním kódem je CZ-BIO-002. 

Používá k provádění certifikací a kontrol odlišný systém od společností KEZ a 

Biokont. Abcert certifikuje celý podnik a produkty se již následně necertifikují. 

7.2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) je organizační 

složkou státu, je správním úřadem. Ústav vykonává tzv. úřední kontroly. Rámec právní 

úpravy úředních kontrol je dán nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem dodržování právních 

předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních 

podmínkách zvířat106.   

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 je považováno k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 za speciální. Tudíž ustanovení nařízení č. 834/2007 

a č. 889/2008 mají přednost před nařízením č. 882/2004, lex specialis derogat lex 

generalis. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav je novým subjektem v kontrole 

ekologického zemědělství. Kontrolní činnost vykonává od roku 2010. Jeho působnost je 

upravena zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním a kontrolním úřadu zemědělském a o 

změně některých souvisejících zákonů (dále zákon o ÚKZÚZ). Návrh zákona o 

ÚKZÚZ byl projednáván v Senátu 20. 3. 2002, tehdejší senátor Jan Fencl vyjádřil 

výstižně nutnost přijetí zákona o ÚKZÚZ slovy: 

„D ůvodem pro předložení tohoto návrhu je potřeba samostatně upravit právní 

postavení a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako 

                                                 
106 Úřední věstník L 191, 28.5.2004, s.1. 
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správního úřadu na úseku vydávání povolení, tedy i registrace, kontrolní činnosti a 

ukládání sankcí v oblasti specializovaných zemědělských činností. Zároveň je nezbytné 

také upravit působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako 

instituce, která vedle své funkce správního úřadu vykonává některé další odborné úkony 

související s touto správní působností a vyplývající z jednotlivých zvláštních právních 

předpisů, a která rovněž vykonává úkoly metodické a zkušební.“ 107 

Před přijetím tohoto zákona byla působnosti Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského upravena v sedmi jednotlivých zákonech. Ústav je 

správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství a je organizační jednotkou 

státu. Do jeho působnosti patří vedení správního řízení a jiných správních činností, dále 

také odborné a zkušební činnosti v oblastech odrůdového zkušebnictví, krmiv, 

agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur a 

v oblasti živočišné produkce, je zmocněn k provádění kontrol a dalších odborných 

úkonů podle zákona o ekologickém zemědělství. Kontroly v ekologickém zemědělství 

jsou spojeny s kontrolami na místě v rámci agroenviromentálních opatření a také 

s kontrolami prováděnými SZIF108. Ústav vede databázi osiv dostupných v ekologickém 

zemědělství109 a má pravomoc vydávat výjimky na konvenční osivo a sadbu na základě 

zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a nařízení Komise (ES) č. 889/2008. 

7.3 Supervize 

Ministerstvo zemědělství koná nad úkony kontrolních subjektů namátkové 

inspekce (tzv. supervize), při kterých se hodnotí buď práce inspektora, nebo se inspekce 

vykonává přímo v ústředí kontrolního subjektu. Jako následek porušení předpisů může 

Ministerstvo následně pověření subjektu zrušit. 

                                                 
107 Stenozáznam ze schůze Senátu ze dne 20.3.2002. Http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/finddoc. 
108 SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) je akreditovaná platební agentura, která zprostředkovává 
finanční podpory z EU a národních zdrojů. Více na www.szif.cz. 
109 Viz. http://www.ukzuz.cz/Folders/2277-1-Osivo+a+sadba.aspx. 
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„Supervize budou od příštího roku 110probíhat zhruba na 1,5% z celkového 

počtu certifikovaných subjektů“, komentuje přípravu na nový rok Ing. Jan Gallas, 

vedoucí oddělení ekologického zemědělství na Ministerstvu zemědělství. „Část supervizí 

zajišťujeme sami, část ve smluvní spolupráci s externími pracovníky. Při supervizích se 

nejedná o nahodilý výběr, i zde jsou vybrány kritické oblasti, na které se v průběhu roku 

budeme sezónně zaměřovat.“ 111  

Ministerstvo může smlouvu uzavřenou s kontrolní organizací vypovědět, a to 

z důvodů, které jsou ve smlouvě obsaženy, jedná se zejména o neplnění povinností 

taxativně uvedených v § 30 odst. 2 zákona o ekologickém zemědělství nebo neplnění 

podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena. Mezi povinnosti pověřené osoby podle 

zmiňovaného odstavce patří provádět kontrolní a jiné činnosti podle zákona o 

ekologickém zemědělství, poskytovat Ministerstvu stanovené údaje, v případě zjištění 

skutečností, které by mohly zakládat správní delikt, navrhnout Ministerstvu uložení 

pokuty nebo zvláštního opatření, osoba, která provádí kontrolu vyhotoví po provedené 

kontrole kontrolní zprávu112 a má také povinnost prokázat svoji totožnost a předložit 

pověření k výkonu kontroly od osoby pověřené. 

8. Obchod se třetími zeměmi  

Trh s bioprodukty dosáhl v České republice za posledních několik let prudkého 

nárůstu, poptávka se tak neúměrně zvýšila vzhledem k produkčním možnostem 

samotného ekologického zemědělství. Tento nedostatek bioproduktů na trhu se logicky 

doplňuje prostřednictvím importu produktů ze třetích zemí. Otázkou však je, zda není 

dovozem produktů z velkých vzdáleností popřena podstata ekologického zemědělství. 

Podle mého názoru má Česká republika dostatečné možnosti uspokojit spotřebitele 

z vlastních zdrojů, bohužel se dostáváme do začarovaného kruhu, kdy je zcela zřetelná 

závislost ekologického zemědělství na dotacích a na administrativním systému s tím 

souvisejícím. Pokud by tak nebylo, pak si dovolím tvrdit, že by hospodařilo mnohem 

                                                 
110 Tj. od roku 2010. 
111 Převzato z dokumentu Ministerstva zemědělství Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a 
efektivita kontrol ekologických podniků, z 28.12.2009. 
112 Obsahuje zjištěné skutečnosti i s nedostatky a její kopie je předána kontrolovanému subjektu. 
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více subjektů a nebylo by třeba dovážet 60% biopotravin z třetích zemí, jak je tomu v 

současnosti. Zatím je jediným fungujícím nástrojem důsledný výběr takových produktů 

na základě kvalitní legislativy, která je náležitě vykládána. 

Právní rámec této problematiky je dán  čl. 32 a čl. 33 nařízení Rady (ES) č. 

834/2008 a nařízením Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí 

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

ekologických produktů ze třetích zemí. 

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 upravuje podrobná pravidla pro dovoz tzv. 

vyhovujících produktů a produktů poskytujících rovnocenné záruky.  

Má-li být vyhovující produkt dovezený ze třetí země označen jako ekologický, 

musí být splněny tři podmínky. Zaprvé musí splňovat ustanovení nařízení Rady (ES) č. 

834/2007 týkající se cílů, zásad, pravidel produkce a označování. Zadruhé musí být 

zajištěna kontrola hospodářských subjektů (i vývozců) prováděná kontrolním subjektem, 

který je uznán Komisí. Na základě tohoto uznání je kontrolní subjekt posléze způsobilý 

k provádění kontrol a k vystavování osvědčení v třetích zemích. Seznam uznaných 

kontrolních subjektů sestavený Komisí se nachází v příloze I nařízení Komise č. 

1235/2008. Třetí podmínka se týká osvědčení, které vystavují kontrolní subjekty a 

hospodářský subjekt musí být schopen ho kdykoli poskytnout dovozcům nebo 

vnitrostátním orgánům  

V případě druhé skupiny produktů, tzv. produktů poskytujících rovnocenné 

záruky113, musí být pro účely označování jako produkt ekologický splněny následující 

podmínky. Pravidla produkce, za kterých byl produkt získán, musí být rovnocenná 

pravidlům produkce a označování, která obsahuje nařízení Rady č. 834/2007, dále 

hospodářské subjekty musí podléhat pravidlům kontrol, která jsou rovnocenná 

pravidlům kontrol hlavy V nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a jsou také kontrolovány 

uznanými kontrolními subjekty. Komise v tomto případě uzná třetí země a vytvoří jejich 

                                                 
113 Podle čl. 2 odst. x nařízení Rady (ES) č. 834/2007 se rovnocennými produkty rozumí takové produkty, 
které „jsou schopny plnit stejné cíle a zásady použitím pravidel, jež zajišťují stejnou úroveň zajištění 
shody“. 



 

52 

seznam, který se nachází v příloze III nařízení č. 1235/2008114, nebo uzná kontrolní 

orgány či subjekty pro účely rovnocennosti, jejichž seznam uvede v příloze IV nařízení 

č. 1235/2008. Uvedené kontrolní orgány vydají hospodářskému subjektu potvrzení o 

kontrole, které dokládá, že produkt splňuje všechny uvedené podmínky. 

Nad uznanými kontrolními subjekty Komise stanoví na základě hodnotících 

zpráv115 dohled. Kontrolní subjekty mají povinnost vypracovat výroční zprávu a zaslat 

ji Komisi, pokud tak neučiní, mohou být vyřazeny ze seznamu, a to i při porušení 

dalších povinností vyjmenovaných v čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 2 nařízení č. 1235/2008.116 

Pokud kontrolní subjekt nepřijme včasná nápravná opatření, Komise ho ze seznamu 

vyřadí neprodleně. 

K dnešnímu dni zatím neexistují seznamy uznaných kontrolních subjektů 

v přílohách I a IV nařízení č. 1235/2008. Proto se v praxi v ČR postupuje tak, že každou 

zásilku ze třetí země s odkazem na ekologický způsob výroby musí doprovázet 

osvědčení o kontrole, které vydává: 

a) kontrolní orgán nebo subjekt uznaný pro danou zemi, jedná-li se o dovoz ze 

třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v příloze III nařízení č. 

1235/2008, 

b) orgán, který byl schválen pro vydání osvědčení o kontrole ve třetí zemi a je 

akceptovaný Ministerstvem zemědělství. 

V případě, že se jedná o dovoz produktů podle čl. 19 nařízení č. 1235/2008, 

musí Ministerstvo zemědělství vydat tzv. dovozní zmocnění (to je v případech podle 

písm. b). Dovozce požádá prostřednictvím kontrolní organizace Ministerstvo 

zemědělství o vydání dovozního zmocnění. Dovozní zmocnění má svou příslušnou 

číselnou identifikaci, kterou dovozce nahlásí kontrolnímu orgánu, který vydává 

                                                 
114 V příloze III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 jsou uvedeny tyto země: Argentina, Austrálie, 
Kostarika, Indie, Izrael, Nový Zéland a Švýcarsko. 
115 Informace nashromážděné např. hodnocením na místě nebo dohledem, a to nezávislou třetí stranou. 
116 Sankci vyřazení ze seznamu je možné uložit i v případech následujících, nezašle-li výroční zprávu, 
nevede-li nebo nepředává-li všechny informace týkající se jeho technické dokumentace, kontrolního 
systému nebo aktualizovaného seznamu hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické 
nebo nesouhlasí s provedením šetření na místě.  
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osvědčení o kontrole. Uvedení zásilky do oběhu předchází ověření celními orgány. 

Osvědčení o kontrole doprovází zboží k prvnímu příjemci, ten po ověření zásilky zašle 

kontrolní organizaci kopii osvědčení o kontrole za účelem informování o uskutečnění 

dovozu. 

Na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství jsou uvedeny 

seznamy dovozců ze třetích zemi117 a také osob uvádějících biopotraviny do oběhu. 

Nejčastěji dováženými biopotravinami jsou podle Ing. Pecky z organizace KEZ, o.p.s. 

například pohanka, rýže, jáhly nebo sušené ovoce. 

9. Financování ekologického zemědělství 

Dotace mají strategickou roli: ovlivňují podmínky pro zemědělskou činnost a 

také vztah obyvatelstva k samotnému odvětví. V případě jejich neexistence by mohlo 

dojít k nedostatku potravin a k růstu jejich cen. Zemědělství má také důležitou úlohu ve 

vztahu ke krajině, pečuje o ni, obhospodařuje ji. 

Zákon o ekologickém zemědělství ani nařízení Rady č. 834/2007 neřeší otázku 

státní podpory. Tato problematika je obsažena v nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 

provádění agroenviromentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. 

Zprostředkujícím subjektem dotací je Státní zemědělský intervenční fond. Státní 

zemědělský intervenční fond je akreditovaná platební agentura, která zprostředkovává 

finanční podpory z EU a národních zdrojů. Dotace z EU jsou poskytovány v rámci 

společné zemědělské politiky z Evropského zemědělského záručního fondu, 

Evropského rybářského fondu a také právě z Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (EAFRD), v tomto případě na omezené období 2007-2013. 

9.1 Vývoj dotací v ČR 

Ekologické zemědělství je podporováno dotacemi od roku 1990 dodnes, 

s přerušením v letech 1993-1997, a jak již bylo výše řečeno, dotační programy tvoří 

pilíř, bez něhož by ekologické zemědělství neobstálo. V letech 1990 až 1992 bylo na 

                                                 
117 Http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/seznamy-podnikatelu/seznam-
dovozcu-biopotravin/. 
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dotacích poskytnuto celkem 125 milionů Kč. Většina těchto financí směřovala na 

podporu produkčních provozů, na zpracovávání produktů minimum. Přímá dotace na 

obchodní síť či na nepřímý rozvoj obchodu nebyla poskytována. To mělo za následek 

bouřlivý rozvoj ploch v konverzi k ekologickému zemědělství.118 Po roce 1992 byly 

dotace zrušeny, jejich zrušením došlo ke stagnaci zemědělských ploch. Následně byla 

od roku 1998 podpora vyplácena na základě nařízení vlády, a to až do roku 2003. Od 

roku 2004 do roku 2006 byly podmínky státní podpory upraveny programovým 

dokumentem „Horizontální plán rozvoje venkova“ (dále jen HDPD), kde jedním z titulů 

agroenviromentálních opatření bylo „Ekologické zemědělství“ stanovené nařízením 

vlády č. 242/2004 Sb. Ekologičtí zemědělci mohli také žádat o podporu prostřednictvím 

„Operačního programu zemědělství“. Od roku 2007 je podpora zajišťována 

programovým dokumentem „Program rozvoje venkova 2007-2013“, který nahradil 

HDPD a Operační program Rozvoj venkova a Multifunkční zemědělství.  

9.2 Zdroje financování  

Zdroje financování je možné rozlišit na evropské dotační programy a národní 

dotační programy. V rámci evropských dotačních programů poskytují finanční 

prostředky na zemědělství dva fondy, a tím je Evropský zemědělský podpůrný a záruční 

fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF), do roku 2007 se 

jednalo o strukturální fond, nyní se věnuje pouze financování aktivit společné 

zemědělské politiky a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European 

Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD), který také nepatří mezi 

strukturální fondy EU, nýbrž spadá do společné zemědělské politiky EU a v ČR jsou 

z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR. 

Národní dotační programy vycházejí z § 2 zákona č. 252/1997 Sb.,  o 

zemědělství, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu 

zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření 

v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně 

z národních zdrojů. Dotační programy jsou prováděny Ministerstvem zemědělství a 

                                                 
118 Ekologické zemědělství v praxi, Nadace pro ekologické zemědělství FOA, Mze ČR, Praha 1994. 
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administrovány na základě ministerstvem vydaných zásad. Od roku 2009 je rozšířen 

titul „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ na výsadbu ekologických ovocných 

sadů. U obou zdrojů financování jsou dotace administrovány a vypláceny SZIF. 

V rámci evropských dotačních programů mohou zemědělci čerpat tzv. přímé 

platby, mezi něž řadíme: Jednotnou platbu na plochu (Single Area Payment Schneme, 

SAPS), která slouží k zajištění přiměřeného příjmu zemědělců, dále Národní doplňkové 

platby k přímým podporám (TOP-UP) sloužící k zajištění konkurenceschopnosti 

v daných sektorech: pěstování některých plodin na orné půdě, pěstování lnu na vlákno, 

chmel, skot, ovce, kozy a pěstování brambor na výrobu bramborového škrobu a také 

Oddělenou platbu na cukr (Separate Sugar Payment, SSP). 

V souvislosti s ekologickým zemědělstvím se tato práce zaměřuje na dotace 

z Programu rozvoje a jeho jednotlivých os. Osa I má za cíl zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, Osa II zlepšování životního prostředí a 

krajiny, Osa III zvyšování kvality života ve venkovských oblastech a diversifikaci119 

hospodářství venkova a Osa IV čili program Leader zaměřený na zlepšení kvality života 

ve venkovských oblastech a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkova. 

Dotace jsou tvořeny částečně z financí Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a částečně z národních veřejných zdrojů120.  

9.2.1 Program rozvoje venkova (PRV, 2007 – 2013) 

Program rozvoje venkova je vytvořen na základě Národního strategického plánu 

Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje propojení mezi hlavními cíli rozvoje 

evropského venkova s cíli rozvoje venkova v ČR. Právní rámec tvoří celá řada nařízení, 

směrnic a vnitrostátních zákonů. Vychází zejména z nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 

z Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování společné zemědělské politiky. 

Z národních předpisů je to zákon o zemědělství, zákon o ochraně přírody a krajiny, 

zákon o SZIF a další. Program rozvoje venkova je nástrojem získání podpory 

                                                 
119 Cílem diversifikace je vytvoření a udržení pracovních míst na venkově a zvýšení příjmů hospodářství, 
a to prostřednictvím diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělských činnostem. 
120 Viz. Tab. č. 1, 2 příloha VI. 
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poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD). Byl schválen v roce 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské komise. 

Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V roce 2009 dosáhly dotace 

vyplácené v rámci Programu rozvoje venkova částky 8mld korun. Základní strukturu 

PRV tvoří 4 osy121. Pro ekologické zemědělství je nejvýznamnější OSA II , protože 

zahrnuje titul Ekologické zemědělství. Titul Ekologické zemědělství spadá pod 

podopatření „II.1.3.1. Postupy šetrné k životnímu prostředí“, tzv. agroenviromentální 

opatření. Opatření Osy II nazýváme neprojektová nebo také nároková opatření. 

Opatření Os I, III, IV, V jsou projektová opatření, kde získání podpory závisí zejména 

na schopnostech podnikatele. 

V případě agroenviromentálních opatření se platba poskytuje na plochu 

ekologicky obhospodařované půdy. Výše platby je stanovena fixně na celé období 

2007-2013. Dotace na ornou půdu tvoří 155 EUR/ha, na travní porosty 71 EUR/ha, na 

trvalé kultury celých 849 EUR/ha, dotace na zeleninu a speciální byliny na orné půdě 

564 EUR/ha. V roce 2009 bylo zažádáno o podporu na celkovou plochu 364 747 ha, což 

odpovídá 92% celkové plochy zařazené do ekologického zemědělství. 

Další zvýhodnění ekozemědělců a výrobců biopotravin je možné na základě 

bonifikace podaných projektů u pěti opatření PRV. V rámci OSY I (Zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví) se jedná o  opatření Modernizace 

zemědělských podniků, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a 

Zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci OSY III (Kvalita života ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova) jde o tituly Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy a Podpora cestovního ruchu. 

 Agroenviromentální opatření – AEO 

Stěžejním opatřením pro ekologické podnikatele jsou Agroenviromentální 

opatření v rámci Osy II. Jedním ze tří podopatření jsou Postupy šetrné k životnímu 

prostředí, které zahrnují dva tituly, a to Ekologické zemědělství a Integrovanou 

                                                 
121 Příloha VII. 
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produkci122 . V rámci titulu Ekologické zemědělství mohou být ekozemědělcům 

poskytovány dotace. 

Právní rámec je dán přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 

nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova123. Z národních předpisů je úprava obsažena v 

zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním 

zemědělském intervenčním fondu a v nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 

provádění agroenviromentálních opatření. 

Dle nařízení vlády č.79/2007 Sb., je základní podmínkou pro žadatele podpor 

v rámci agroenviromentálních opatření uzavření pětiletého závazku a v rámci tohoto 

závazku každoroční podávání žádosti o dotaci. Podle uvedeného zákona je předmětem 

dotace v rámci titulu PRV „Ekologické zemědělství“ zemědělská půda 

obhospodařovaná buď v režimu přechodného období nebo v certifikovaném 

ekologickém zemědělství s kulturou travní porost, orná půda, vinice, ovocný sad nebo 

chmelnice. Daný režim přechodného období nebo certifikovaného ekologického 

zemědělství musí být v LPIS124  evidován u každého půdního bloku, na který 

ekozemědělec žádá dotaci v rámci tohoto titulu. Žádost o zařazení do titulu ekologické 

zemědělství musí obsahovat vyplněný formulář z přílohy č.1 Nařízení. Do titulu  

„Ekologické zemědělství“ může být zařazen pouze ten subjekt, který je již registrován 

v systému ekologického zemědělství.  

Podmínky poskytnutí dotace jsou následující. Žadatel musí plnit nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákon č. 242/2000 Sb., o 

                                                 
122 Pokládá se za mezistupeň mezi konvenčním a ekologickým zemědělství, hledá mezi nimi kompromis, 
soustředí se na produkci vybraných rostlin.  
123 Následně dalšími předpisy jako je Nařízení Komise (ES) č.1974/2006, kterým se stanoví podrobná 
pravidla pro použití nařízení Rady(ES) č.1698/2005, Nařízení Komise (ES) č.1975/2006, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů 
a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu venkova, Nařízení Komise (ES) č.1320/2006, kterým 
se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova. 
124 Registr půdy (Land Parcel Identification, LPIS). Nejdůležitější funkcí tohoto veřejného registru půdy 
je právě administrace dotací, slouží nejen státu ke kontrole a ověřování údajů v žádostech o dotace, ale i 
farmářům k rychlému zjištění údajů o jednotlivých půdních blocích (půdní blok je základní evidenční 
jednotkou, jedná se o souvislou plochu zemědělské půdy s jednou kulturou obhospodařovanou jedním 
farmářem), je založen na základě § 3a a násl. zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství.  
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ekologickém zemědělství. V případě uložení pokuty podle zákona č. 242/2000 Sb., je 

žadatel následně sankcionován na dotacích, a to přímo úměrně se zvyšující se pokutou 

mu jsou snižovány dotace v rámci AEO (např. pokuta 50 000 Kč až 70 000 Kč má za 

následek sankci vůči dotaci o 25%). Žadatel musí být registrován v systému 

ekologického zemědělství. Důsledkem vyřazení ze systému ekologického zemědělství 

je vyřazení z titulu a povinnost vratky. Dále žadatel, který žádá o dotaci na travní 

porosty, musí splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat. Porušení má za 

následek procentuální snižování dotací nebo neposkytnutí dotace. Žadatel je také 

povinen uvést u každého půdního bloku kulturu, na kterou žádá dotaci. K žádosti je 

nutné přiložit zákres půdních bloků v mapě.  

9.3 Cross Compliance – Kontroly podmíněnosti 125 

Kontroly podmíněnosti je soubor stanovených podmínek, na jejichž splnění je 

závislé vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací. Tento systém kontroly 

byl iniciován reformou Společné zemědělské politiky v roce 2003 a v České republice 

se uplatňuje od roku 2009. Kontroly podmíněnosti jsou nezávislým systémem na 

ostatních vykonávaných kontrolách v rámci kontrolního systému ekologického 

zemědělství. 

Druh podmínek se liší v závislosti na vyplácené podpoře. Na všechny žadatele o 

přímé platby, některé podpory z Osy II PRV a některé podpory v rámci společné 

organizace trhu s vínem se vztahují stanovené povinnosti, a to Standardy dobrého 

zemědělského a enviromentálního stavu (Good Agricultural and Environmental 

Conditions, GAEC) a Povinné požadavky na hospodaření (Statutory Management 

Requirements, SMR). Dále se na žadatele o podporu v rámci agroenviromentálních 

opatření vztahují Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin agroenviromentálních opatření. Standardy dobrého zemědělského a 

enviromentálního stavu obsahují pět tématických okruhů – eroze půdy, organické 

složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče a ochrana vody a hospodaření s ní. 

                                                 
125 Logo viz. Příloha VIII. 



 

59 

Povinné požadavky na hospodaření zahrnují tři oblasti – životní prostředí, veřejné 

zdraví a zdraví rostlin, dobré životní podmínky zvířat. 

Právní rámec je dán nařízením Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná 

pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se 

zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o 

podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 

také dalšími prováděcími pravidly.126 

Kontroly dodržování stanovených podmínek vykonávají tyto orgány: Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Česká plemenářská 

inspekce (ČPI) a Státní rostlinolékařská správa (SRS). Kontrolováno musí být nejméně 

1% z celkového počtu žadatelů podpor, na které se vztahují Kontroly podmíněnosti, 

větší část je vybírána na základě rizikové analýzy a zbytek podle náhodného výběru. 

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb. upravuje postup SZIF při vyhodnocování zpráv o 

kontrole, v příloze obsahuje výčet aktů, požadavků a standardů, které jsou 

kontrolovány, dále postup při snižování dotací jako důsledku porušení podmínek. 

Kontrola podmíněnosti ovšem nenahrazuje kontrolu podle národních předpisů, snížení 

dotace tudíž neznamená, že by ekozemědělci nemohla být udělena jiná sankce za 

porušení národních právních předpisů. Práva a povinnosti subjektů při kontrole upravuje 

zejména zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, dále také nařízení Komise (ES) č. 

1122/2009. 

                                                 
126 Nařízení Komise (ES) č.1122/2009 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č.72/2009 a k nařízení Rady (ES) .1234/207, Nařízení Komise (ES) č.175/2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1698/2005, Nařízení vlády č.479/2009 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, v platném znění, Nařízení vlády 
č.480/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, v platném znění. 
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Závěr 

 Ekologické zemědělství je moderní formou při obhospodařování půdy bez 

používání chemických vstupů, které by měly negativní důsledky na životní prostředí, 

zdraví lidí i hospodářských zvířat. Tento zemědělský produkční systém se vyvíjel již od 

samotného počátku existence lidstva, jako specializované odvětví je poprvé 

zaznamenáno v souvislosti s pracemi E. Könemanna, zakladatele a průkopníka 

přírodního zemědělství. V ČR je počátek ekologického zemědělství spojován se 

vznikem Odborné skupiny pro ekologické zemědělství v roce 1988. V současné době 

zažívá ekologické zemědělství velmi pozitivní rozvoj, ke konci roku 2010 hospodaří 

ekologickým způsobem na území ČR 3 517 ekologických zemědělců, a to na celkové 

výměře 448 202 ha, což představuje podíl 10,55 % z celkové výměry zemědělské půdy. 

Právní regulace je obsažena v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 

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

prováděcím nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Soubor legislativy je doplněn dalšími prováděcími 

předpisy, nejnověji zejména nařízením Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla pro dovoz biopotravin ze třetích zemí, nařízením Komise (ES) č. 

710/2009, kterým se upravují podmínky v oblasti ekologické akvakultury a nařízení 

Komise (ES) č. 271/2010, kterým je stanoveno nové evropské logo pro biopotraviny. 

V souladu s unijní úpravou upravuje danou problematiku na území našeho státu zákon č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.  

Legislativní úprava stanovuje především zákazy a omezení, v jejichž dodržování 

tkví podstata ekologického zemědělství a odlišují jej od zemědělství konvenčního. 

Ekologické zemědělství je zaměřeno nejen na produkční, ale i na mimoprodukční 

funkci, která byla v případě konvenčního hospodaření potlačena, prioritou je tak 

respektování přirozeného koloběhu procesů v přírodě, čímž dochází k regeneraci půd 

zdevastovaných předešlou intenzifikací zemědělství, a zároveň je chráněna biologická 

rozmanitost, neméně důležitým aspektem ekologického přístupu k hospodaření je 

poskytování dobrých životních podmínek hospodářským zvířatům. Právní úprava se 

velmi detailně věnuje podmínkám všech druhů produkce, mezi obecné požadavky řadí 

zákaz používání kontroverzních GMO a ionizujícího záření. Mimo zemědělskou 
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produkci je upravena i produkce zpracovaných potravin. Uvedení na trh biopotraviny či 

bioproduktu vyžaduje proces certifikace, který se děje na základě uzavření smlouvy o 

certifikaci mezi ekologickým podnikatelem a kontrolní organizací. Certifikace je 

podmínkou, aby mohl být produkt v konečné fázi označen odkazem na ekologickou 

produkci, od roku 2010 existuje nové povinné evropské logo pro označování 

bioproduktu, biopotraviny i ostatního bioproduktu. 

Základním administrativním nástrojem je registrace. Osoba podnikající 

v ekologickém zemědělství je povinna uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti s jednou 

z pověřených kontrolních organizací. Registraci uděluje Ministerstvo zemědělství na 

konci přechodného období. Přechodné období je časovým úsekem nutným k přeměně 

ekofarmy z konvenčního na ekologický způsob hospodaření. Činnost osoby podnikající 

v ekologickém zemědělství je pod kontrolou systému sestávajícího z kontrolní činnosti 

soukromoprávních i veřejnoprávních subjektů. Produkce v ekologickém zemědělství je 

pro jednotlivé zemědělce finančně velmi náročná, proto je celý systém podpírán 

nezbytnými dotacemi. Čerpané subvence se většinově skládají jak z evropských, tak 

z národních finančních prostředků. Využíváním daných výhod se ekologický podnikatel 

ocitá pod dalším dohledem, prováděným množstvím státních orgánů jako je SZIF nebo 

SPS, které vykonávají kontrolní činnost nad čerpanými finančními prostředky. 

Ekologické zemědělství prochází v posledních letech zásadním obdobím, kdy 

vyvstává jeho zjevná potřeba existence jako prostředku ochrany přírody, krajiny i 

lidského zdraví. S tím je spojena nutnost řádné právní regulace, kterou se podle mého 

názoru podařilo vcelku splnit v souvislosti s přijatou unijní úpravou. Legislativní úprava 

jednotlivých institutů není však ještě kompletní, mám tím namysli zejména přijetí 

úpravy podmínek produkce biovína. Klimatické, půdní a jiné podmínky nejsou ve všech 

státech Unie stejné, tudíž vytvořit jednotnou úpravu tak technicky složitého odvětví 

jako je zpracování a výroby vína, je náročným úkolem. Dalším hluchým místem jsou 

neexistující seznamy v přílohách I a IV, na které odkazuje nařízení o dovozech ze 

třetích zemí, seznamy kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody a jiné 

specifikace (stejně tak pro účely rovnocennosti) neexistují a již tak komplikované 

nařízení se stává ještě méně pochopitelným. 
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Z hlediska de lege ferenda bych se přikláněla k právní regulaci podmínek 

způsobilosti registrovat se ekologickým zemědělcem (právní úprava postrádá 

požadavek na alespoň minimální vzdělání v oboru), snížila by se tak spekulativnost 

jednání osob, které využívají výhody ekologického zemědělce jen z důvodu čerpání 

dotací či jiných výhod. Jistě by se snížil počet případů týrání hospodářských zvířat, 

které byly zaznamenány a vypovídají o absolutním nezájmu o opravdový chov zvířat a 

hospodaření celkově.  

Avšak nejzávažnějším tématem problematiky ekologického zemědělství je podle 

mého pohledu nevhodná struktura půdního fondu, vzniklá nelogicky nastavenými 

dotacemi. Jak jsem již několikrát zmiňovala, dotace jsou hlavním pohonem produkce 

ekologického zemědělství u nás. Jedním z ne zcela šťastných kroků v této věci bylo 

zavedení dotace na trvalé travní porosty, čili na zatravňování velkých ploch. Poskytnutí 

této dotace vedlo k úplně opačnému jednání než ku prospěchu ekologického 

zemědělství. Rozšířilo se spekulativní jednání, zejména v méně příznivých oblastech.127. 

Došlo rovněž ke zkupování velkých ploch, jejich zatravňování a k přeměně chovu skotu 

na chov krav bez tržní produkce mléka, tzn. na chov masných krav. Znamenalo to vznik 

farem, kde ekozemědělci nejsou lidé s opravdovým přesvědčením, ale ti, kteří 

vydělávají na dotacích. Negativním důsledkem byl především prudký pokles počtu 

dojnic. Dnes je v ČR pouze kolem 2.500 kusů ekologicky chovaných dojnic. Chov 

dojnic je složitý a finančně náročný, mnohem více se farmáři vyplatí mít hektary TTP, 

čerpat na ně dotace a nechat na nich bez práce pást skot k porážce. Evropské nařízení 

lze vykládat tak, že je možné na TTP chovat konvenční dojnice, to bylo následně 

upraveno Metodickým pokynem č. 2/09, Ministerstvo podalo právní výklad tohoto 

ustanovení tak, že je stanovena povinnost mít dojnice registrované jako ekologické.  

„Pastva výhradně konvenčních zvířat na ekologických TTP odporuje obecným 

zásadám ekologické produkce uvedeným v NR č. 834/2007, kde v článku 4 je jednou ze 

zásad provozování živočišné produkce vázané na půdu. Článek 5 tuto zásadu opakuje a 

ještě přidává zásadu minimalizace vstupů nepocházejících z vlastního ekologického 

                                                 
127 Rozsypal………………….. 
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hospodářství. Používání konvenční chlévské mrvy nebo nekompostovaných živočišných 

výkalů je pak v přímém rozporu článku 12 stejného nařízení.“128 

Tím se samozřejmě opět rapidně snížil počet dojnic. Jedním z důsledků 

snižování počtů skotu je také ten, že není kdo by spásal biomasu, je nedostatek 

pracovních míst, atd.. 

V ČR je velmi nízká výměra orné půdy registrované v ekologickém zemědělství, 

ta nemůže nikdy vyprodukovat dostatek obilí a surovin pro dostatek produkce 

vepřového, drůbežího masa nebo vajec. 

Většina biopotravin je do České republiky dovezena. Zde se dostávám k dalšímu 

problému ekologického zemědělství. Jedná se samozřejmě o jeden z důsledků již shora 

nastíněného problému. Zpracovatelé mléčných produktů mají nedostatek surovin. 

V letech 2005-2006 došlo k poklesu ekofarem, které chovají dojnice o 33%.  

V roce 2008 Ministerstvo zvýšilo dotaci na TTP v ekologickém zemědělství. 

Není jiné vysvětlení než, že se tak děje na popud vlivných lobbyistických skupin. 

Dotace by měly být více diferencovány, myslím tím, že by výše dotace 

odpovídala potřebě a ceně kultury, která se na ploše nachází, že by odpovídala také 

poptávce spotřebitelů. Bylo by třeba zavést systém, který by přistupoval k jednotlivým 

farmářům více osobně. Jedním z řešení by určitě bylo legislativně ošetřit maximální 

výměru farmy, jak je tomu v některých zemích EU, povolit domácí porážku a tím 

umožnit malým a mladým farmářům hospodařit. Legislativní, technické a 

administrativní překážky jsou v dnešní době brzdou rozvoje ekologického zemědělství u 

nás. Podmínky jsou nastavené z minulosti pro velké farmy129 a neodpovídají malým, 

rodinných farmám, jak rovněž zmiňuje pani Kolářová z farmy Zelený dvůr.130 Opět 

budu zmiňovat publikaci Lištičky na vinici, kde Pavel Mach a Ing. Hrbek dokládají při 

návštěvách biofarem v Rakousku, že naše legislativa v oblasti potravinářství, požadavků 

                                                 
128 Str. 2, Metodický pokyn č. 2/07 Ministerstva zemědělství, Pastva konvenčních zvířat na ekologických 
TTP. 
129 Zejména pro tzv.jednotná zemědělská družstva JZD, která vznikala v důsledku kolektivizace majetku 
za komunistického režimu. 
130 Biofarma Zelený Dvůr, Národních hrdinů 73, Praha. V listopadu 2010 jsem navštívila pani Kolářovou, 
aby mi poskytla rozhovor na téma ekologické zemědělství a problematika s tím spojená. 
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veterinárních a hygieny nemá v Evropě obdoby co do náročnosti požadavků a ostatních 

podmínek. 

Legislativní úprava je mnohdy nesrozumitelná a někdy zbytečně úzce zaměřená. 

Uvedu na příkladu možného bodového zvýhodnění na základě Osy I, podopatření I.3.1 

Přidávání hodnoty potravinářským a zemědělským produktům. Tato dotace se poskytuje 

na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na zvýšení kvality produktů a 

k vývoji nových technologií, k výzkumu. V tomto podopatření je stanoveno, že žadatel 

musí mít platné osvědčení o původu biopotraviny, to lze získat až po určité době 

provozu, např.u chovatelů dojnic, po dvou letech přechodného období. Aby tato dotace 

mohla být zemědělci účelně využívána, bylo by vhodné ji nepodmiňovat podmínkou 

předložení osvědčení o původu bioproduktu, stejně tak, jako není tato podmínka 

vyžadována v případě následného podopatření 1.3.2. Občasná nesrozumitelnost je 

patrná z příkladu následujícího. V pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro 

čerpání dotací z PRV je v bodě 7.1 jako kritérium stanoveno, že zvýhodnění obdrží 

žadatel, který je v přechodném období a má zároveň potvrzení o původu bioproduktu! 

K takové situaci přece logicky nedojde.131. V daných kriteriích se objevují i jiné 

nesrovnalosti, není samozřejmě účelné je zde jmenovat. Jejich nastínění má sloužit 

k seznámení se s komplikovaností dotačního systému. 

Co by tedy de lege ferenda mělo být prioritní osou zájmu? Zejména revize 

opatření v Programu rozvoje venkova. Protože je nutný nárůst orné půdy, měly by se 

možnosti jejího zvýšení legislativně umožnit. Jeden z problémů vidím ten, že farmář, 

který na základě vidiny dotací přeměnil svá pole na TTP a nyní by chtěl zpět svou 

ornou půdu, má před sebou téměř nereálný proces. Tudíž bych volila povolit tato 

striktní pravidla, aby farmáři mohly napravit své chyby, a vyjít tím vstříc celému rozvoji 

ekologického zemědělství. 

                                                 
131 Jedná se o tzv. preferenční kritéria v příloze III Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, které vydalo Mze 
ČR. Část A upravuje obecné podmínky pro poskytování dotace a část B specifické podmínky u 
jednotlivých podopatření. Bodově ohodnocená preferenční kritéria v příloze III jsou závazná a jejich 
nesplnění se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.   
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Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, že ekologičtí zemědělci jsou velmi houževnatí 

a odvážní, bohužel je brzdí složité administrativní práce, zejm.spojené s PRV, a často 

neznalost  právní problematiky týkající se například vlastnických práv k pozemkům a 

stavbám na nich. Dalším vhodným krokem by bylo zajistit právní poradenství 

specializované na celkovou problematiku ekologického zemědělství, takové není zatím 

v ČR poskytováno. 

Nastínila jsem několik negativních stránek úpravy ekologického zemědělství, 

přesto věřím, že jsme teprve v procesu vývoje tohoto mladého odvětví a před námi je 

ještě mnoho práce. Pokud budou stát na obou stranách odpovědní lidé, kteří rozumějí 

svému oboru, pak se není čeho obávat. Pokud bych mohla, apelovala bych primárně na 

osvětu a propagaci ekologického přístupu k životu, tzn. nejen v rámci ekologického 

zemědělství, ale ve všech oborech lidské činnosti. A to půjde pouze tehdy, začneme-li 

každý sám u sebe. 
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Seznam zkratek  

AEO  Agroenviromentální opatření z Programu rozvoje venkova 

BRAD  Biodynamic Research Association Denmark   

   (Výzkumná asociace pro biodynamiku v Dánsku) 

CPK  certifikovaná přírodní kosmetika 

ČIA  Český institut pro akreditaci 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČPI  Česká plemenářská inspekce 

ČR   Česká republika 

ČTPEZ  Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství 

EAFRD  European Agriculture Fund for Rural Development  

   (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 

EAGGF  Euopean Agriculture Guidance and Guarentee Fund 

   (Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond) 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EPOS  Spolek poradců v ekologickém zemědělství v ČR 

ES   Evropské společenství 

ESD  Evropský soudní dvůr 

EU   Evropská Unie 

EUROSTAT Statistický úřad Evropské unie se sídlem v Lucemburku 

EZ   ekologické zemědělství 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

   (Organizace pro potraviny a zemědělství při OSN) 

FiBL  Forschungsinstitut für biologischen Landbau  

   (Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství ve Švýcarsku) 

FOA  Nadační fond pro ekologické zemědělství 

FQH International Organic food Quality & Health Research 

Association 

(Mezinárodní výzkumná asociace pro jakost ekologických 

potravin) 
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GAEC  Good Agricultural and Environmental Conditions 

   (Standardy dobrého zemědělského a enviromentálního stavu) 

GMO  geneticky modifikované organismy 

HPDP  Horizontální plán rozvoje venkova 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IFOAM  International Federation of Organic Agriculture Movements 

   (Mezinárodní federace ekologického zemědělství) 

LEADER  Liason entre les actions de dévélopment economique rural 

   (Vazby mezi akcemi hospodářského rozvoje venkova) 

LFA  Less Favoured Areas      

   (Méně příznivé oblasti) 

LPIS  Land Parcel Identification System     

   (Systém pro evidenci půdy podle uživatelských vztahů na základě 

   zákona č. 252/1997 Sb.) 

Mze  Ministerstvo zemědělství České republiky 

NGOs  Non Governmental Organizations 

   (nevládní organizace) 

OSN  Organizace spojených národů 

SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural 

    Development       

   (Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj 

    venkova) 

SAPS  Single Area Payment Schneme    

   (Jednotná platba na plochu) 

SCOF  Standing Comittee of Organic Farming   

   (Stálý výbor úředníků pro ekologické zemědělství)  

SMR  Statutory Management Requirements   

   (Povinné požadavky na hospodaření)  

SOEC  Statistical Office of European Communities   

   (Statistický úřad Evropského společenství) 

SRS  Státní rostlinolékařská správa 

 



 

68 

SSP  Separate Sugar Payment     

   (Oddělená platba na cukr) 

SZIF  Státní zemědělský a intervenční fond 

TTP  trvalé travní porosty 

ÚKZÚZ  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚZEI  Ústav zemědělské informatiky a informací 

ÚZPI  Ústav zemědělských a potravinářských studií 

WHO  World Health Organization     

   (Světová zdravotnická organizace) 
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PŘÍLOHA I 

Tab. 1 Vývoj struktury fondu v ekologickém zemědělství (1999-2009) 

zdroj:  Ročenka ekologického zemědělství 2009, Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Tab. 2 Vývoj výměry celkové plochy a počtu farem v ekologickém zemědělství 

Rok Počet farem 
hospodařících v EZ 

Celková plocha v EZ 
(ha) 

Podíl z celkové 
výměry ZPF (%) 

Meziroční změna 
počtu farem v EZ 

(%) 

Meziroční změna 
celkové plochy 

v EZ (%) 

1990 3 480 - -   

1991 132 17 507 0,41 -   

1992 135 15 371 0,36 2,3 -12,2 

1993 141 15 667 0,37 4,4 1,9 

1994 187 15 881 0,37 32,6 1 

1995 181 14 982 0,35 -3,2 -5,3 

1996 182 17 022 0,4 0,6 13,6 

1997 211 20 239 0,47 15,9 18,9 

1998 348 71 621 1,67 64,9 253,9 

1999 473 110 756 2,58 35,9 54,6 

2000 563 165 699 3,86 19 49,6 

2001 654 218 114 5,09 16,2 31,5 

2002 721 235 136 5,5 10,2 7,9 

2003 810 254 995 5,97 12,3 8,4 

2004 836 263 299 6,16 3,2 3,3 

2005 829 254 982 5,98 -0,8 -3,2 

2006 963 281 535 6,61 16,2 10,4 

2007 1318 312 890 7,35 36,9 11,1 

2008 1946 341 632 8,04 47,6 9,2 

2009 2689 398 407 9,38 38,2 16,6 

zdroj: Ročenka ekologického zemědělství 2009, Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 

Užití půdy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Orná půda 13 776 15 295 19 164 19 536 19 637 19 694 20 766 23 479 29 505 35 178 44 906 

Trvalé travní 
porosty 

96 044 149 705 195 633 211 924 231 683 235 379 209 956 232 190 257 899 281 596 329 232 

Trvalé kultury  
(sady, vinice, 
chmelnice) 

359 462 963 898 928 1 170 820 1 196 1 870 3 105 4 331 

Celková 
zemědělská 
plocha 

110 179 165 462 215 760 232 358 252 248 256 243 231 542 256 865 289 274 319 879 378 469 

Ostatní plochy  110 756 165 699 218 114 235 136 254 995 263 299 254 982 281 536 312 890 341 632 398 406 
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Tab. 3 Počet ekofarem a výměra ekologických ploch v krajích ČR v roce 2009 
 

Kraj Počet 
ekofarem Výměra celkové plochy v EZ Z toho v přechodném 

období 
 

Průměrná 
ekofarma 

    (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

Jihočeský 346 59 775,29 15 18 478,93 30,91 173,00 

Karlovarský 176 57 656,95 14,47 7 619,96 13,22 328,00 

Moravskoslezský 254 46 801,71 11,75 12 664,12 27,06 184,00 

Ústecký  174 42 148,49 10,58 8 480,11 20,12 242,00 

Plzeňský 257 36 327,36 9,12 11 542,14 31,77 141,00 

Zlínský 280 34 231,73 8,59 7 452,53 21,77 122,00 

Olomoucký 194 30 972,77 7,77 5 747,75 18,56 160,00 

Liberecký 173 27 329,44 6,86 4 374,52 16,01 158,00 

Královéhradecký 141 17 653,26 4,43 4 127,46 23,38 125,00 

Vysočina 224 13 706,44 3,44 8 960,21 65,37 61,00 

Jihomoravský 196 12 333,54 3,1 4 798,23 38,9 63,00 

Středočeský 169 11 132,66 2,79 6 175,82 55,47 66,00 

Pardubický 94 8 137,11 2,04 3 408,17 41,88 87,00 

Hl.m.Praha 11 200,72 0,05 134,06 66,79 18,00 

Celkem 2689 398 407,47 84,99 103 964,01 471,21 1 928,00 

zdroj: Ročenka ekologického zemědělství 2009, Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Tab. 4 Počet registrovaných subjektů v EZ 2008 2009 

zdroj: Ročenka ekologického zemědělství 2009, Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Počet subjektů/provozoven Meziroční změna 2009/08 Kategorie 
2008 2009 (abs) (%) 

Ekologičtí zemědělci 1 822 / 1 836 2 674 / 2 689 852 / 853 46,76 

Výrobci biopotravin 345 / 429 395 / 497 50 / 68 14,49 

Distributoři bioproduktů a biopotravin 137 / 151  168 / 184 31 / 33 22,63 

Výrobci krmiv 13 / 13 25 / 25 12 / 12 92,31 

Výrobci osiv 11 / 11 15 / 15 4 / 4 36,36 

Ekologičtí včelaři 11 / 11 12 / 12 1 / 1 9,09 

Z toho dále: 
Dovozci biopotravin ze třetích zemí 30 / 30 39 / 39 9 / 9 30 

Faremní zpracovatelé 68 / 75 94 / 100 26 / 25 38,24 
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PŘÍLOHA II 

 

 

 

 

Potravinářská komora ČR – Sekce pro biopotraviny 

 

 

 

                                   

 

 

 

Pro Bio svaz ekologických zemědělců 

 

 

 

 

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj v krajině 

 

 

 

 

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství 
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PŘÍLOHA III 

 

grafický znak EU, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt  

 

původní grafický znak EU, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní 

bioprodukt  

 

                   

 CZ-BIO-003 

 

 

český národní grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní 

bioprodukt 
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PŘÍLOHA IV 

 

 

 

Ochranná známka kontrolní organizace ABCERT 

 

                                 

L 

 

 

Ochranná známka kontrolní organizace Biokont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná známka kontrolní organizace KEZ 

 

 

 

 

 

Biokont ® Biokont ®
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PŘÍLOHA V 

Tabulka č. 1 Celková plánovaná podpora EU a odpovídající národní veřejné finanční 

prostředky na každou osu a částku vyhrazenou na technickou pomoc (v EURO) 

stanovená pro celé programové období 

zdroj: dokument Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 

 

 

Tabulka č. 2 Celková podpora z fondu plánovaná na každý rok 

zdroj: dokument Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 

 

                                                 
132 Cíl konvergence je cíl akce pro ty z členských států nebo regionů, kteří jsou nejméně vyvinutí. 

Veřejné zdroje 

Osa 
Veřejné zdroje 

celkem Míra podpory Podpora 
z EZFRV 

Dodatečné národní 
financování 

Osa I 840 522 497  75% 630 391 873    

Osa II – cíl konvergence132 1 936 012 557  80% 1 548 810 045    

Osa II – cíl konkurenceschopnost 9 726 295  55% 5 349 462    

Osa II 1 945 738 851    1 554 159 507    

Osa III 635 553 634  75% 476 665 226    

Osa IV 175 969 147  80% 140 775 318    

Technická pomoc 18 019 241  75% 13 514 430    

Celkem 3 615 803 370    2 815 506 354    

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem EZFRV 396623321 392638892 388036387 400932774 406640636 412672094 417962250 

Z toho regiony 
konvergence 395869737 391892878 387299118 400171002 405868019 411888017 417168121 
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PŘÍLOHA VI 

Tabulka č. 1 Přehled os, priorit a opatření 

Číslo opatření podle Název skupiny opatření / podopatření 

Osa Skupina opatření Opatření Podopatření   

OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

I. 1.     Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj 
fyzického kapitálu a podporu inovací 

I. 1. 1.   Modernizace zemědělských podniků 
I. 1. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků 
I. 1. 1. 2. Spolupráce při vývoji a aplikaci nových postupů či 

produktů zemědělské výroby 

I. 1. 1. 3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro 
energetické využití 

I. 1. 2.   Investice do lesů 

I. 1. 2. 1. Lesnická technika 

I. 1. 2. 2. Technické vybavení provozoven 

I. 1. 2. 3. Lesnická infrastruktura 

I. 1. 2. 3.   

I. 1. 3.   Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům 

I. 1. 3. 1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům 

I. 1. 3. 2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a 
technologií (resp. inovací) v potravinářství 

I. 1. 4.   Pozemkové úpravy 

I. 2.     Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní 
nové členské státy EU 

I. 2. 1.   Seskupení producentů 

I. 3.     Opatření zaměřená na podporu vědomostí a 
zdokonalování lidského potenciálu 

I. 3. 1.   Další odborné vzdělávání a informační činnost 

I. 3. 2.   Zahájení činnosti mladých zemědělců 

I. 3. 3.   Předčasné ukončení 

        zemědělské činnosti 

I. 3. 4.   Využívání poradenských služeb 
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OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 

II. 1.     Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské 
půdy 

II. 1. 1.   Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských 
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných 
oblastech 

II. 1. 2.   Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodní 
politiku 200/60/ES (WFD) 

II. 1. 2. 1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě 

II. 1. 2. 2. Rámcové směrnice pro vodní politiku ES 

II. 1. 3.   Agroenvironmentální opatření 

II. 1. 3. 1. Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné 
k životnímu prostředí (vč.ekologického zemědělství a 
integrované produkce)) 

II. 1. 3. 2. Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních 
porostů 

II. 1. 3. 3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu 

II. 2.     Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 

II. 2. 1.   Zalesňování zemědělské půdy 

II. 2. 1. 1. První zalesnění zemědělské půdy 

II. 2. 2.   Platby v rámci Natury 2000 v lesích 

II. 2. 2. 1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z 
předchozího produkčního cyklu 

II. 2. 3.   Lesnicko-environmentální platby 

II. 2. 3. 1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů 

II. 2. 4.   Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
společenských funkcí lesů 

II. 2. 4. 1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 
preventivních opatření 

II. 2. 4. 2. Neproduktivní investice v lesích 
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OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

III. 1.     Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

III. 1. 1.   Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

III. 1. 2.   Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

III. 1. 3.   Podpora cestovního ruchu 

III. 2.     Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech 

III. 2. 1.   Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

III. 2. 2.   Ochrana a rozvoj dědictví  venkova 

III. 3.     Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských 
subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III 

III. 3. 1.   Vzdělávání a informace 

OSA IV – Leader 

IV. 1.     Implementace místní rozvojové strategie 

IV. 1. 1.   Konkurenceschopnost 

IV. 1. 2.   Životní prostředí obhospodařování území 

IV. 1. 3.   Kvalita života / diverzifikace 

IV. 2.     Realizace projektů spolupráce 

IV. 2. 1.   Spolupráce  

IV. 3.     Provoz místních akčních skupin 
IV. 3. 1.   Provoz, získávání dovedností, animace 

zdroj: dokument Program rozvoje venkova České republiky na období 2007.2013
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PŘÍLOHA VII 

Tabulka č. 1 Počet schválených žádostí a požadovaná výše dotace u investičních 

opatření PRV pro ekozemědělce v letech 2008 a 2009 

Opatření PRV Počet schválených žádostí 
celkem 

Počet schválených žádostí 
s preferencí EZ 

Požadovaná výše dotace (Kč) 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Modernizace zemědělských 
podniků 

633 1 025 127 221 178 002 000 317 750 000 

Zahájení činnosti mladých 
zemědělců 

301 398 153 248 165 935 000 271 632 000 

Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy 

19 48 2 7 1 760 000 12 143 000 

Podpora cestovního ruchu 113 98 29 30 75 149 000 92 090 000 
Celkem 1 066 1 569 311 506 420 846 000 693 615 000 

zdroj: Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-

2015 

 

Tabulka č. 7 Přehled zájmu výrobců biopotravin o podporu v dosud vyhlášených kolech 

opatření PRV „Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům“ 

Rok Počet podaných žádostí Počet schválených žádostí Požadovaná výše dotace (Kč) 
2007 62 62 240 540 050 
2008 87 87 309 442 526 
2009 35 35 157 591 389 

zdroj: Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-

2015 
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PŘÍLOHA VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafický znak pro Kontrolu podmíněnosti 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to focus on the legislation of the organic agriculture in 

The Czech Republic. This paper summarises the relevant legislation in The Czech 

Republic in accordance with the legislation of The European Union.  

The thesis is composed of nine chapters and each addresses various aspects of 

the organic agriculture. In order to create a complete summary of this topic, each 

chapter builds on the previous one. 

Chapter One introduces the topic of my thesis. The chapter is subdivided into 

three subchapters and each subchapter discusses the basic relations of the organic 

agriculture, the protection of the environment, the historical development of the organic 

agriculture in The Czech Republic and in the world and the current development based 

on statistics. 

Chapter Two looks at the international organization and its participants in the 

organic agriculture. The First subchapter deals with the international and interstate 

Organization OSN of Nutrition and Agriculture, Second concentrates on other 

international organizations and Third subchapter focuses on the most important 

participants of the organic ecology in The Czech Republic. 

Chapter Three contains the legislation, in the First subchapter is highlighted the 

European legislation, its development and the current valid legislation, the Second 

subchapter looks at the intrastate legislation, analyses the principal law (law number: 

242/2000 of the organic agriculture) and its equally important conceptual instruments. 

Chapter Four deals with the administrative process of registration all business 

individuals in the organic agriculture.  

Chapter Five explains the production and its regulations and Chapter Six 

discusses the law of the organic products, it also consists of the problematic of the 

certification and the appropriate coding of the organic products. 

Chapter Seven contains the control system in the organic agriculture. First 

subchapter reviews the private-legal subjects acting in the area of control and in general 

the process of control. Second subchapter studies the introduction of public subject 
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performing controls and Third subchapter focuses on the “umbrella” system called 

supervision.  

Chapter Eight analyses the problematic of selling the organic products to the 

third country. 

Chapter Nine focuses on financing the organic products. It is subdivided into 

three subchapters, which in general explain the development of financial contribution, 

the individual sources of the financial contribution and the regulation of its usage. 

 

The organic agriculture is relatively new area. It is an area, which requires prime 

focus, especially in this world, which presents ecological issues and also concerns for 

the health of our society. The purpose of this paper was to provide an overall summary 

of this relevant problematic and to look at the components of this problematic from a 

broad and complex perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


