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Úvod 

Téma srovnání právní úpravy konvenčního a ekologického zemědělství jsem si 

vybral proto, že mě zajímal pohled na tuto problematiku, tedy komparaci právních 

předpisů a zjištění, jak se právní úprava vyvíjí, jaké jsou hlavní rozdíly a charakteristika 

a zda právní úprava motivuje podnikatele v zemědělství spíše ke konvenčnímu stylu, 

tedy intenzivní a především kvantitativní produkci, či k ekologickému hospodaření, 

neboli kvalitativnímu a dalo by se říci dnes modernímu způsobu zemědělské produkce, 

jenž staví na zásadách, jako jsou ochrana přírody, minimální vstupy chemických látek  

a rozumné využívání přírodních zdrojů. Dalším důvodem byla úzká souvislost oblasti 

zemědělství s ochranou životního prostředí, jakožto mého oblíbeného oboru práva. 

Souvislost s životním prostředím se promítá do právního rámce zemědělství, který musí 

odrážet přiměřené způsoby využívání přírody a jejích zdrojů. Právě s přechodem  

na konvenční a produkčně co nejintenzivnější zemědělství v posledním století nebylo  

a není využívání přírodních zdrojů příliš šetrné. Co se ochrany přírody týče, zemědělství 

je stále jednou z velkých složek ohrožujících životní prostředí, například erozí půdy, 

úbytkem biodiverzity a znečištěním chemickými hnojivy. V ekologickém zemědělství 

tedy spatřuji nejen návrat k využívání zdrojů v souznění s přírodou, ale také díky 

rozvoji technologií a poznatků k větší míře samotné ochrany životního prostředí. 

Hospodaření podle norem ekologického zemědělství totiž už ve svém základu myslí  

na šetrné využívání přírody a krajiny a stává se pro zemědělce a spotřebitele také 

určitým životním stylem. A vzhledem k tomu, že právní úprava by měla být odrazem 

představy zákonodárce, chtěl bych se pokusit analyzovat, jak se u nás a v Evropě mění 

zemědělské zákonodárství pod vlivem stoupajících tendencí ochrany přírody, zda spíše 

převažuje zájem na šetrném využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí, 

či je kladen důraz na množstevní produkci. Zajímat mě bude také, zdali nejsou kladeny 

přílišné byrokratické a administrativní překážky pro ekologické zemědělce a zda je 

ekologické zemědělství dobře přístupné i drobným zemědělcům. 

Právní normy upravující zemědělství budu sledovat jak na mezinárodním poli, 

kde jsou nejdůležitější mezinárodní dohody a mezinárodní organizace, tak na úrovni 

Evropské unie, pro niž je zemědělství jednou ze základních problematik už od svého 

vzniku. Hlavní vliv na unijní zemědělské právo má Společná zemědělská politika, 

jakožto koncepční nástroj zemědělství, která sjednocuje oblast dotačních programů  
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a normy a standardy pro zemědělskou produkci. I ekologické zemědělství je v Unii 

upraveno, a to skrze nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které stanovuje jednotná pravidla 

pro hospodaření ekologickým stylem, kontrolní systém a označování bioproduktů. 

Právní úpravu budu sledovat také na vnitrostátní úrovni, kde pro mne budou stěžejní 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství a zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství. Též se budu zajímat o standardy a směrnice zemědělských spolků, které 

hrají velkou roli zejména v oblasti ekologického zemědělství, protože často nastavují 

ještě přísnější pravidla a širší ochranu přírody pro své členy než samotná legislativa.  

V první části práce se ve dvou kapitolách pokusím analyzovat na základě 

historického vývoje a současného stavu obecné zemědělské legislativy cíle a příčiny 

právní úpravy zemědělství a definovat konvenční zemědělství. Stejným postupem také 

zjistit důvody vzniku, cíle úpravy a definici ekologického zemědělství a sledovat jeho 

postupné pronikání do legislativy. V druhé části práce bude hlavní výzkumnou metodou 

komparace, jak již ze samotného názvu vyplývá. Zaměřím se na vybrané instituty  

a porovnám je v konvenčním i ekologickém zemědělství a pokusím se vymezit největší 

rozdíly a stejné prvky právních úprav obou zemědělských systémů. 

 Tato práce vychází z právního stavu ke dni 22. 4. 2016. 
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1. Konvenční zemědělství 

 V této kapitole bych chtěl nejprve krátce shrnout historii a vývoj zemědělství pro 

lepší pochopení vývoje zemědělské legislativy. Pokusím se také vymezit pojem 

konvenčního zemědělství a sledovat typické rysy intenzivního stylu zemědělského 

hospodaření. Budu se zajímat o důvody a cíle právní úpravy zemědělství, dále se budu 

věnovat zemědělskému právu na mezinárodní úrovni a především unijnímu a českému 

právu. 

1.1 Charakteristika a funkce 

 Zemědělství je jednou z vůbec nejstarších lidských aktivit, protože souvisí se 

základními lidskými potřebami – získáváním potravin a jiných přírodních produktů
1
. 

Pojmem zemědělství označujeme různorodé činnosti, jako jsou pěstování a sbírání 

plodin, chov a lov zvířat, charakteristická je také vázanost na půdu.  

 Ve vývoji smýšlení ohledně využívání přírody lze sledovat měnící se trendy. 

Prvotní zemědělská produkce byla chápána jako souznění člověka s přírodou, kterou 

není třeba považovat za něco cizího, co je nutné podrobit si a ovládnout, přírodní zdroje 

tak byly „darem“ od přírody jako vnější složky života člověka
2
. Tento pohled se 

postupem času mění, s rostoucí populací jsou třeba větší výnosy a technologickým 

pokrokem se zpřístupňují nástroje a procesy dovolující zvyšovat produkci na úkor 

přírody, člověk ji přestává chápat jako rovnocenného partnera, nýbrž jako prostředek, 

který mu byl dán a náleží mu k plnému využívání a přeměně k obrazu svému. S tím 

tedy souvisí i přístup k zemědělské činnosti, zemědělec nebere ohled  

na mimoprodukční
3
 funkce zemědělství a soustředí se pouze na maximální produkci.  

 Takové chápání přírody a zemědělství lze označit za konvenční způsob či 

intenzifikaci zemědělství. Vyznačuje se především soustředěním se na maximální 

výnos, kterého se v rostlinné produkci dosahuje monokulturními výsadbami na velkých 

                                                 

1
 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Beckovy právnické učebnice, str. 572 
2
 PETR, Jiří a Josef DLOUHÝ. Ekologické zemědělství. Vyd. 1. Praha: Brázda, 1992, 305 s., str. 10. 

3
 Mimoprodukční funkcí rozumíme zejména funkci ekologickou, tedy ochranu přírody a krajiny, rozumné 

zachovávání krajinného rázu a přílišné nenarušování přírodního koloběhu a také funkci sociální, 

udržování tradic, rozvoj venkovské kultury. DAMOHORSKÝ, Milan a Martin SMOLEK. Zemědělské 

právo: učební pomůcka. Vyd. 1. v nakl. IFEC. Praha: IFEC, 2001, 132 s. Justis, str. 10. 
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plochách, což značně snižuje náklady, ale zároveň znamená větší nebezpečí ze strany 

škůdců a tedy potřebu častého a intenzivního využívání biocidů (pesticidů, fungicidů, 

insekticidů…) a ohrožení biodiverzity, protože se přetvářejí celé biotopy a dochází 

k omezování zdrojů potravy pro mnoho živočišných druhů. Půda se také tímto 

způsobem rychleji vyčerpává, proto je nutné dodávat velké dávky především 

průmyslových hnojiv. V neposlední řadě dochází k pěstování geneticky 

modifikovaných organismů (GMO), které mají zajišťovat větší výnos a odolnost vůči 

škodlivým faktorům, zároveň ale mohou přinášet riziko dalekosáhlých následků, které 

lze předem stěží odhadnout. V živočišné produkci dochází k zvětšování chovů  

a omezování životního prostoru chovaných živočichů, znemožnění volného výběhu  

a chování zvířat ve vnitřních uzavřených prostorách nebo také používání léků  

a chemických látek pro preventivní udržování zdraví a nepřirozené urychlení růstu.  

Na zvířata se pak hledí jenom jako na zdroje zisku. 

 Vztah člověka k přírodě tak lze v konvenčním zemědělství definovat jako 

antropocentrismus
4
, vládu nad přírodou, která je brána jen jako pouhá surovina a člověk 

vůči ní nenese žádnou morální odpovědnost. Dochází tak k exploataci přírody.
5
 

1.2 Vývoj a stav konvenčního zemědělství u nás a ve světě 

 Jak již bylo přiblíženo výše, zemědělství je jedna z nejstarších  

a nejzákladnějších činností člověka. Ne ve všech částech světa ale prošlo zemědělství 

doposud stejným vývojem a pokrokem, v současnosti jsou proto patrné rozdíly  

v různých zemích především v ukazatelích jako je dostatek a kvalita potravin, podíl 

zemědělství na národním produktu či podíl zaměstnanosti občanů v zemědělství. 

V rozvinutějších státech se tak v posledních letech může pozornost soustředit  

i na problémy, které intenzivní zemědělství přináší, důraz se klade na kvalitu a ne pouze 

na kvantitu, zkoumají se dopady zemědělství na životní prostředí a celkově s rozvojem 

technologií dochází k odlivu obyvatelstva z venkova a z oblasti zemědělství. Kdežto 

                                                 

4
 Člověk chápán jako nadřazený přírodě, kterou může a musí přeměňovat a využívat pro svoje vlastní 

záměry.  Blíže v PETR, Jiří a Josef DLOUHÝ. Ekologické zemědělství. Vyd. 1. Praha: Brázda, 1992, 305  

s., str. 13. 
5
 Viz tabulka v PETR, Jiří a Josef DLOUHÝ. Ekologické zemědělství. Vyd. 1. Praha: Brázda, 1992, 305 

s., str. 14. 
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v rozvojových státech tvoří zemědělství ještě značnou část národních produktů  

a poskytuje pracovní místa velké části populace. 

 Podle dat Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture 

Organistaion, FAO)
6
 již od roku 2008 žije na světě více lidí ve městech než  

na venkově. V roce 2014 žilo ve venkovských oblastech 3,3 miliardy lidí z celkových 

7,2 miliard. V oblasti zemědělství je stále zaměstnáno 30,7% lidí, ale od roku 2000 jde 

o pokles, a to o téměř 8%. Při srovnání s daty z České republiky můžeme vidět největší 

rozdíl hlavně u zaměstnanosti v zemědělství, která u nás činí pouhá 3% a podobně je 

tomu i tak i v dalších vyspělých státech. 

 Světové zemědělství se v současnosti potýká hned s několika zásadními 

problémy, tím největším je nerovnoměrná distribuce potravin a podvýživa
7
, dle statistky 

FAO stále trpí ve světě každý devátý člověk podvýživou, jde tedy zhruba o 793 milionů 

lidí. V této oblasti ale lze sledovat postupné zlepšování, protože je to o 169 milionů 

méně než před deseti lety. I tak se ale stále jedná o velký globální nedostatek. Mezi 

další problémy pak patří kvalita a zdravotní nezávadnost potravin, nadměrná citlivost 

zemědělských trhů nebo stárnoucí populace zaměstnaná v zemědělství. V roce 2010 

bylo v Evropské unii více než 53% všech zemědělců starších 55 let
8
. V neposlední řadě 

nesmíme zapomenout na vliv zemědělství na přírodu. Právě zemědělství se totiž stále 

významně podílí na znečišťování životního prostředí, především půdy, dále půdní erozí 

a tvorbou odpadů. Na tyto problémy je třeba soustředit větší pozornost, protože 

kupříkladu spotřeba hnojiv na bázi dusíku a fosforu na hektar za poslední čtyři roky 

značně vzrostla. 

                                                 

6
 FAO Statistical Pocketbook, Wolrd Food and Agriculture 2015, [online]. [cit. 15. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf 
7
 „Undernourishment is a state, lasting for at least one year, of inability to acquire enough food, defined 

as a level of food intake insufficient to meet dietary energy requirements.“, FAO Statistical Pocketbook, 

Wolrd Food and Agriculture 2015, [online]. [cit. 15. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.fao.org/3/a-

i4691e.pdf 
8
 Evropská komise, Rural development in the European Union, Statistical and Economic Information 

2013, [online]. [cit. 15. 11. 2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-

development/2013/full-text_en.pdf 
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1.2.1 Vývoj a současná situace konvenčního zemědělství u nás 

 První datované procesy kultivace na našem území pochází již z doby neolitu, 

kdy člověk začíná přetvářet krajinu k obrazu svému především pomocí žďáření lesů  

a získávání velkých úrodných ploch. Postupně se u nás setkáváme se zemědělstvím  

a s postupy podle právě sídlících kmenů. Keltské zemědělství spočívalo ve velké 

pestrosti plodin a hlubokém kypření. Poté na naše území přichází Germánské kmeny, 

které nemají zemědělské nástroje tolik vyvinuté, což má na zemědělství negativní 

dopad, pěstují také méně plodin. Mezi 5. - 9. stoletím se u nás usazují Slovanské 

kmeny, které především pěstují plodiny na vyžďářených plochách, často tak přemisťují 

své orné půdy a pro uživení jednotlivých osídlení se využívá značných ploch.
9
 

 Na přelomu druhého tisíciletí dochází k nárůstu počtu obyvatel, a tak je třeba 

větší zemědělské produkce, přechází se od přílohového hospodaření a dvoupolního 

systému (ponechání části pozemku bez osevu a orby zpravidla až deset let) 

k hospodářství úhorovému a trojpolnímu systému (pole jsou dělena na tři části, kdy 

vždy jedna je ve fázi jaře, tedy osetí na jaře, druhá ve fázi ozimu osetému na podzim  

a poslední v úhoru, tedy nechaná ladem a postupně se fáze a pole střídají), čímž se v 12. 

a 13. století dosáhlo v našich zemích až čtyřnásobné produkce. Dlouho nepřekonaného 

vrcholu dosáhlo české zemědělství v druhé polovině 16. století a ve století 17., zejména 

díky vyspělejším zemědělským nástrojům a hojnému užívání lesů nejen kvůli dřevu, ale 

také k pastvě, včelařství a sbírání bukvic a žaludů jakožto krmiva. Na konci 18. století 

pak dochází k tzv. zemědělskotechnické revoluci a začíná se používat Norfolský systém 

osevu, kdy již není potřeba nechávat část pole ladem a dochází ke střídání plodin 

vzhledem k ročnímu období, vypouští se tak úhorová fáze a opět dochází ke zvýšení 

výnosů plodin. V 19. století se také začínají sázet nové plodiny, klade se důraz na chov 

zvířat ve chlévech a praktikuje se časté hnojení včetně hnojení průmyslovými hnojivy, 

objevují se účinnější nástroje a čisté výnosy se zvyšují až o 200%.
10

 

 V roce 1918, po vzniku samostatného Československa a pozemkové reformě, 

zanikají feudální velkostatky a půda je ve vlastnictví drobných statkářů. Vytvářejí se 

                                                 

9
 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 

Praha: MŽP, 2003, 280 s., str. 53. 
10

 VAŠKŮ, Zdeněk, Vývoj základních systémů exploatace krajiny, 2001[online]. [cit. 28.10. 2015]. 

Dostupné z: http://www.akademon.cz/source/epl.htm 
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také první zemědělská družstva vykupující od zemědělců jejich produkty. K dalším 

změnám dochází po 2. světové válce, v roce 1948 je zemědělská půda kolektivizována  

a vznikají státní statky a Jednotná zemědělská družstva (JZD). Zanikají tak předchozí 

formy podnikání v zemědělství a právní úprava se zabývá pouze JZD. V zemědělství 

také dochází ke značné intenzifikaci zemědělské výroby, především pomocí chemizace, 

je zaveden centralistický způsob řízení, rozdělený na pětileté plány. Po listopadu 1989 

se rozpadá soustava JZD a půda se v restituci částečně vrací do rukou původních 

vlastníků, z nichž někteří opět začínají na půdě hospodařit, avšak pro část z nich 

znamená přílišná rozdrobenost půdy ekonomickou neúnosnost dalšího hospodaření. 

Vznikají také obchodní společnosti věnující se podnikání v zemědělství.
11

 Ve dvacátém 

století se tedy tradiční zemědělské systémy mění na systémy zemědělsko-průmyslové, 

dochází k velké spotřebě průmyslových hnojiv a pesticidů a vysokých vstupů energie, 

původní mozaikovitá krajina se mění na krajinu scelenou, průmyslovou s ostře 

ohraničenými plochami ovládanými člověkem. Se vznikem větších zemědělských ploch 

mizí z krajiny stabilizující a předělové prvky, čímž dochází k erozi půdy a značnému 

úbytku biodiverzity.
12

 

1.4 Prameny právní úpravy 

1.4.1 Příčiny, předmět a cíle právní úpravy konvenčního zemědělství 

 Právní úprava oblasti zemědělství je bezpochyby nezbytná, neboť zemědělství je 

značně ovlivněno přírodními podmínkami, jako jsou povětrnostní vlivy, klimatické 

extrémy či nákazové situace, ale také třeba kvůli složité celosvětové situaci na trhu 

zemědělských produktů. Mezi hlavní příčiny právní úpravy zemědělství tedy patří 

potřeba zajištění potřebných podmínek pro plnění základních produkčních  

i mimoprodukčních funkcí zemědělství, zajištění rovných podmínek subjektů podnikání 

včetně zohlednění zemědělství jako specifického druhu podnikání. V Evropské unii pak 

mezi příčiny patří volný pohyb zemědělského zboží mezi všemi členskými státy 

se zohledněním zvláštních podmínek v jednotlivých regionech. 

                                                 

11
 DAMOHORSKÝ, Milan a Martin SMOLEK. Zemědělské právo: učební pomůcka. Vyd. 1. v nakl. 

IFEC. Praha: IFEC, 2001, 132 s. Justis., str. 13. 
12

 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 

Praha: MŽP, 2003, 280 s., str. 53-54. 
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 Předmětem zemědělské legislativy je úprava společenských vztahů vznikajících 

v zemědělství a souvisejících činnostech, jako jsou myslivost, rybolov, lesnictví či 

potravinářství. Zároveň je to ale také ochrana životního prostředí před nepříznivými 

vlivy zemědělství, tedy znečištěním půdy a vod, erozí půdy či úbytkem biodiverzity. 

 Základními cíli jsou pak pomoc při vyrovnávání tzv. externalit, tedy negativních 

vlivů prostředí, na které je zemědělství zvláště citlivé pomocí náhrad a dotací, vytvoření 

předpokladů pro plnění základních funkcí zemědělství a zajištění stability zemědělské 

výroby jakožto zdroje obživy obyvatelstva. V posledních letech se také staví do popředí 

zvýšení souladu s přírodou, trvale udržitelný rozvoj a zajištění příznivého stavu 

životního prostředí.
13

 Evropská unie cíle úpravy zemědělství přímo definovala  

ve Smlouvě o fungování EU v článku 39, jsou jimi zajištění produktivity zemědělství 

podporou technického pokroku a optimálním využitím výrobních činitelů, zajištění 

odpovídající úrovně zemědělského obyvatelstva, stabilizace trhů a zajištění plynulého 

zásobování spotřebitelů za rozumné ceny. 

1.4.2 Mezinárodní právo 

 Na mezinárodní úrovni nemáme žádnou komplexní úpravu zemědělství, 

prameny se týkají především obchodu se zemědělskými produkty, jejich kvality a dále 

globálních problémů zemědělství zmíněných v předchozí kapitole. Stěžejní jsou pro nás 

především multilaterální a bilaterální smlouvy vázající Českou republiku, případně 

členství ve významných mezinárodních organizacích. 

 Jedním z výsledků Uruguayského kola vyjednávání (1986-1993) v rámci 

tehdejší Všeobecné dohody o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and 

Trade, GATT)
14

, nyní Světové obchodní organizace (World Trade Organistaion, 

WTO), je podpis Dohody o zemědělství (Agreement on Agriculture) v Marrakéši v roce 

1994. Ta je ve vztahu k dalším ustanovením GATT v postavení lex specialis a pokud 

upravuje určitou situaci odlišně, použije se přednostně.
15

 Účelem Dohody je postupná 

                                                 

13
 DAMOHORSKÝ, Milan a Martin SMOLEK. Zemědělské právo: učební pomůcka. Vyd. 1. v nakl. 

IFEC. Praha: IFEC, 2001, 132 s. Justis., str. 10-11. 
14

 GATT je mnohostranná mezinárodní dohoda regulující mezinárodní obchod a řešící obchodní spory 

mezi členy WTO. 
15

DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T. Zemědělské právo. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2015. 224s., str. 170 
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liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, čehož se dosahuje pomocí regulace tří 

základních oblastí: přístupu na trh, domácích podpor a vývozních subvencí. Přístup  

na trh je podle Dohody nejvíce omezován opatřeními jednotlivých států, které nejsou 

přímo cly, jde tedy zvláště o dovozní poplatky a omezení, minimální dovozní ceny či 

dovozní licence. Všechna tato opatření mají být převedena na cla, tzv. tarifikována, což 

zvýší transparentnost a zlepší schopnost vyjednávání o výši těchto cel mezi smluvními 

stranami. Po tarifikaci omezujících opatření bylo také smluveno postupné snižování cel, 

což je také důležitým prvkem lepší přístupnosti na trh. Snižovat se podle dohody mají 

též domácí podpory, které se ale rozlišují podle míry možnosti ovlivnění trhu 

zemědělských produktů. Jsou tak rozřazeny do tří kategorií na základě agregované míry 

podpory
16

. První kategorií je tzv. oranžový balíček (amber box), kam patří podpory 

formou cen a podpory vázané na výrobu, které měly být sníženy za šest let o 20%. 

Druhou kategorií je tzv. modrý balíček (blue box), který zahrnuje podpory pro 

programy kontroly nabídky, na něž se vztahuje výjimka ze závazku snižování, tedy 

např. přímé podpory vypočtené podle rozlohy a fixních výnosů nebo podle počtu kusů 

dobytka. Třetí kategorii je zelený balíček (green box) tvořený dvěma podskupinami. 

První z nich zahrnuje programy související s veřejnými službami, např. s výzkumem, 

vzděláváním a odbornou přípravou, osvětou, reklamou, infrastrukturami, vnitřní 

potravinovou pomocí nebo s vytvářením veřejných zásob na zajištění potravin, druhá 

podskupina je tvořena přímými platbami zemědělcům nesouvisejícími s produkcí, tedy 

programy na ochranu životního prostředí či programy na zaručení příjmů a bezpečnosti. 

Veškeré podpory spadající do tohoto balíčku jsou zcela vyňaty z režimu snižování 

objemů podpor. V otázce vývozních subvencí Dohoda zavádí obecné pravidlo jejich 

zákazu s výjimkou povolených podpor v dohodě uvedených. Dále stanovuje několik 

kategorií podpor, které jsou sice povoleny, ale podléhají postupnému snižování.
17

 

 Další dvě dohody z Uruguayského kola vyjednávání, se týkají standardů 

výrobků při mezinárodním obchodu. Jde o Sanitární a fytosanitární dohodu (Sanitary 

                                                 

16
 Agregovaná míra podpory (Aggregate Measurement Support, AMS) je v Dohodě o zemědělství 

definovaná hodnota, která odpovídá roční úrovni podpory v penězích v závislosti na zemědělské produkci 

či bez závislosti na objemu produkce. Podrobný výpočet AMS je uvden v Příloze 3 Dohody o 

zemědělství. Dostupné online z: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_02_e.htm 
17

 DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T. Zemědělské právo. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2015. 224s., str. 170-176. 



15 

and Phytosanitary Measures, SPS), která ukládá státům při vytváření vlastních 

sanitárních a fytosanitárních opatření
18

 dodržovat tři principy – co nejméně jimi 

narušovat obchod, opírat se o vědecké důkazy a nezakrývat jimi bariéru obchodu. Jako 

referenční rámec pro řešení sporů pak slouží standardy vytvořené v rámci Codexu 

Alimentarius
19

, což by mělo státy pobízet k využívání mezinárodních standardů či 

alespoň z nich vycházet při tvorbě vlastních. Dále byla podepsána Dohoda  

o technických překážkách obchodu (Technical Barriers to Trade, TBT), která stanoví 

řadu pravidel, jež musí státy při vytváření technických požadavků ovlivňujících obchod 

dodržovat. Nevztahuje se na opatření z SPS, ale jinak se týká technických standardů 

průmyslových a zemědělských výrobků, dále také geneticky modifikovaných potravin. 

Dohoda opět doporučuje státům využívat mezinárodních technických standardů  

a odbourávání bariér mezinárodního obchodu. 

 V posledním století značně vzrostl v celosvětovém měřítku obchod se 

zemědělskými produkty, zároveň proto vyvstala potřeba pro sjednocení a regulaci 

standardů kvality potravin. Tu obstarává Codex Alimentarius (CA), v překladu z latiny 

„potravinářský zákoník“. CA je soubor standardů, doporučení a směrnic vztahujících se 

k bezpečnosti potravin, vznikl společnou činností Organizace pro výživu a zemědělství 

(Food and Agriculture Organistaion, FAO) a Světové zdravotnické organizace (World 

Health Organisation, WHO) v roce 1963 v Římě, kde se konala první schůzka 

zakládajících členů, mezi nimiž bylo 120 států a 16 mezinárodních organizací. V roce 

2003 se ke standardům připojilo i Evropské společenství. CA je řízen Komisí, 

mezivládním orgánem, ve kterém hlasují všichni členové. Účelem CA je řízení a pomoc 

při vypracování definic potravin a jejich požadavků, jejich následné harmonizaci a tím  

i podpora mezinárodního obchodu s potravinami. Pod záštitou CA tak vznikla  

na základě vědeckých poznatků řada obecných a specifických standardů kvality  

a bezpečnosti potravin pro zdraví spotřebitelů, z nich dále často vychází členské státy 

při tvorbě vlastní legislativy. Jako základ pro vypracování vlastních norem je považuje  

i Evropská komise a Rada EU, samy o sobě totiž právně závazné nejsou. 

                                                 

18
 Sanitárním opatřením se rozumí opatření chránící zdraví, fytosanitární pak chrání zdraví rostlin, je to 

opatření rostlinolékařské. 
19

 Soubor standardů, doporučení a směrnic, viz další odstavec. 
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 Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD) 

byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Rio de 

Janeiru a o rok později ji schválila i Vláda ČR. V současnosti sdružuje již 193 států 

světa, ale chybí mezi nimi například USA. Úmluva si mezi základní cíle klade 

udržování biologické rozmanitosti, udržitelné využívání přírodních složek a spravedlivé 

a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů. Pro plnění  

a koordinaci těchto cílu u nás vznikl meziresortní Český výbor pro CBD, ve kterém jsou 

zástupci ministerstev životního prostředí, zemědělství a dalších dotčených resortů, ale  

i Vědecký poradní sbor. V rámci CBD bylo přijato několik protokolů, jedním z nich byl 

Cartagenský protokol o biologické rozmanitosti přijatý v roce 2000 v Montrealu, 

který stanovuje pravidla pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO). 

Česká republika byla jedním z prvních států, které tuto smlouvu ratifikovaly a nyní je jí 

vázáno již 167 států i Evropská unie. Hlavním cílem je zajištění ochrany a bezpečnosti 

při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů především přes 

hranice států. K tomuto protokolu se zatím nepřipojily kupříkladu USA či Rusko.  

Po desetiletém vyjednávání byl roku 2010 přijat v rámci CBD také Nagojský protokol 

o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 

plynoucích z jejich využívání. ČR tento protokol také podepsala, doposud ho ale 

neratifikovala
20

. Protokol provádí ustanovení CBD o sdílení přínosů plynoucích 

z genetických zdrojů prostřednictvím transparentních podmínek pro přístup k těmto 

zdrojům a spravedlivé sdílení zisků mezi jejich poskytovateli a uživateli. Prostředky 

získané z implementace tohoto protokolu mají sloužit k obnově a uchování biodiverzity. 

 Česká republika je dále vázána řadou bilaterálních smluv, které lze rozdělit  

do několika kategorií. Smlouvy, týkající se obecné spolupráce mezi ministerstvy 

zemědělství smluvních stran, se obvykle sjednávají za účelem sdílení a výměny 

zkušeností a vědeckotechnické spolupráce. Jsou až na výjimky uzavírány jako smlouvy 

rezortní. Smlouvou jsme takto vázáni např. s Ukrajinou
21

, Čínskou lidovou republikou
22

 

                                                 

20
 Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti, Nagojský protokol ABS, [online]. [cit. 4. 12. 

2015]. Dostupné z: http://chm.nature.cz/nagojsky-protokol-abs/ 
21

 Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy 

Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci, Kyjev 1993, 81/2004 Sb.m.s. 
22

 Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České 

republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky, Praha 38/2006 Sb.m.s. 
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či s Izraelem
23

. Další skupinu tvoří smlouvy z oblasti veterinární a fytosanitární 

ochrany, které upravují především veterinární podmínky při dovozu, vývozu a tranzitu 

zvířat a živočišných produktů či ochranu rostlin a zabránění přenosu a šíření škodlivých 

organismů. Smlouvy tohoto typu uzavřela Česká republika např. s Ruskem
24

  

a Ukrajinou
25

. Samostatnou skupinou jsou pak smlouvy z oblasti lesního hospodářství, 

které opět podporují sdílení a výměnu zkušeností a odborníků či podporu investic  

do lesnického a dřevařského průmyslu.
26

 

Mezinárodní organizace 

 Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací v oblasti zemědělství je 

Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organisation, FAO) 

založená v roce 1945, se sídlem v Římě. FAO je specializovaná agentura Organizace 

spojených národů (OSN) a v současnosti sdružuje již 194 států světa, členem je také 

Evropská unie. FAO je řízena konferencí všech členských států, které se scházejí jednou 

za dva roky. Generálním ředitelem je až do roku 2019 Brazilec José Graziano da Silva. 

Organizace přispívá zejména získáváním a zprostředkováním dat a statistik, 

poskytováním pomoci a poradenství při tvorbě strategií a plánování, skrze zvláštní 

programy poskytuje pomoc při potravinových krizích a napomáhá rozvojovým státům 

s modernizací zemědělství. Mezi hlavní cíle FAO patří boj s hladem, nedostupností 

potravin a podvýživou, zajištění soběstačnosti a zvýšení produktivity zemědělství, 

lesnictví a rybolovu, snížení chudoby venkova a zvýšení odolnosti lidských sídel proti 

katastrofám
27

. U nás byl zřízen Český výbor pro spolupráci s FAO
28

, který je poradním 

a koordinačním orgánem Ministerstva zemědělství ČR. 

 Za zmínku dále stojí například Organizace pro ekonomickou spolupráci  

a rozvoj (Organisation for Economic Co-opertion and Development, OECD) sdružující 

                                                 

23
 Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael, Praha 1996, 

171/1996Sb.m.s. 
24

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti veterinární péče, 

Praha 1994 
25

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinární, Praha 1997 
26

 DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T. Zemědělské právo. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2015. 224s., str. 185-186 
27

 FAO, Our Priorities, The FAO Strategic Objectives, [online]. [cit. 17. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/docrep/018/mi317e/mi317e.pdf 
28

Usnesení vlády č. 699/92. 
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34 vyspělejších zemí světa. Vznikla v roce 1961 a sídlí v Paříži. Pro oblast zemědělství 

je pak nejdůležitější Ředitelství pro obchod a zemědělství, které řeší 3 hlavní okruhy, 

jimiž jsou udržitelnost, reforma zemědělských politik a obchod se zemědělskými 

produkty. Výsledkem činnosti jsou například stanovení obecných principů, standardy 

technických parametrů zemědělských strojů nebo sledování a hodnocení rizik 

pesticidů.
29

  

 Oblast trhu se zemědělskými produkty ovlivňuje Světová obchodní organizace 

(World Trade Organistaion, WTO), která vznikla v roce 1995 po Uruguyaském kole 

vyjednávání z Dohody o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT), má více než 160 členů a sídlí v Ženevě. Řízena je ministerskou konferencí 

členských států a snaží se o uzavíraní mnohostranných nebo vícestranných dohod. 

V současnosti jsou hlavními cíli pro oblast zemědělství, přijatými ministerskou 

deklarací z Dauhá, zejména zlepšení přístupu na trh, snižování vývozních subvencí  

a jejich postupné zrušení a dále snížení domácích podpor ovlivňujících trh. Na základě 

této deklarace měly být přijaty tzv. modality, tedy obecná pravidla, avšak vyjednávání, 

která se stále vedou a nepřinesla prozatím jasné výsledky. Doposud největším 

pokrokem bylo vyjednávání v Hongkongu v roce 2005, kde se Konference ministrů 

dohodla například na úplném zrušení všech forem subvencí vývozu do roku 2013  

a umožnění bezcelního a bezkvótového přístupu zboží na trh vyspělých zemí pro 

rozvojové země. Již nyní je třeba zahrnout dosavadní výsledky jednání při tvorbě 

Společné zemědělské politiky EU. 
30

  

 Standardy pro mezinárodní obchod s ovocem a zeleninou, vejci, masem  

a řezanými květinami více než 50 let vypracovává pracovní skupina č. 7 Evropské 

hospodářské komise OSN (The United Nation Economic Comission for Europe, 

UNECE), vzniklá v roce 1947. UNECE je jednou z komisí OSN, sdružující 56 států  

a sídlící v Ženevě. Standardy usnadňují mezinárodní obchod a zároveň by měly přinášet 

                                                 

29
 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD, [online]. [cit. 17. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-

organizace/organizace-pro-ekon-spolupraci-oecd.html 
30

 Světová obchodní organizace WTO, [online]. [cit. 17. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-

organizace/svetova-obchodni-organizace-wto.html 
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vyšší kvalitu produkce a chránit zájmy spotřebitele. Výsledky jednání komise jsou proto 

pravidelně implementovány do technických norem českého práva.
31

 

1.4.3 Unijní právo 

 Pramenů práva na úrovni Evropské unie najdeme bezpochyby mnohem více než 

na poli mezinárodním, oblasti zemědělství se věnuje celá řada nařízení a směrnic  

a zakotvení zemědělství najdeme i v pramenu nejvyšší právní síly, ve Smlouvě  

o fungování EU. Zemědělství je totiž jedním ze stěžejních témat, která patří mezi ta 

nejdůležitější pro celou unii, a to již řadu let. Koncepční nástroj nazvaný Společná 

zemědělská politika, byl totiž stanoven už Římskými smlouvami roku 1957
32

 a určuje 

směřování a základy zemědělských právních předpisů EU až do dnešních dnů. 

Počátky společné zemědělské politika (SZP) 

 Společná zemědělská politika (Common Agricultural Policy, CAP) je součástí 

jednotného trhu Evropské unie spolu s dalšími politikami a byla poprvé zmíněna již 

roku 1957 v příslibu zakládajících zemí Evropského hospodářského společenství (EHS) 

o zavedení systému zemědělských podpor a preferenci spotřeby výrobků pocházejících 

z území společného trhu. Motivem ke vzniku této politiky byla především snaha  

o zvýšení produkce potravin a soběstačnosti Společenství, vyrovnání cenových hladin 

zemědělských produktů a zamezení velkých rozdílů cen potravin jednotlivých států 

k naplnění volnosti pohybu osob a v neposlední řadě také zvýšení životní úrovně 

zemědělců, v nichž tehdy politické strany viděly nezanedbatelnou voličskou skupinu. 

SZP byla zmíněna již ve smlouvě o EHS v článku 3 jako součást společného 

trhu a dále v Hlavě II
33

, kde byly uvedeny hlavní zásady ale žádné další přesné kroky 

vedoucí k vytvoření SZP zde nebyly. Hlavními cíli z Hlavy II byly zvýšení produkce 

zemědělské výroby podporou technologického pokroku a racionálním využíváním 

                                                 

31
 Evropská hospodářská komise OSN - UNECE, [online]. [cit. 18. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-

organizace/evropska-hospodarska-komise-osn.html 
32

 Smlouva o zřízení Evropského hospodářského společenství a smlouva o zřízení Evropského 

společenství pro atomovou energii, podepsané 27. března v Římě, známé též jako tzv. Římské smlouvy, 

FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2009, 803 s., str. 68. 
3333

 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, čl. 3, písm. e), Hlava II, [online]. [cit. 26. 

11. 2015] Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/756-smlouva_o_es_nice.pdf 
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zdrojů, zajištění dostatečné úrovně života zemědělského obyvatelstva, stabilizace trhů, 

zajištění plynulého zásobování a dodávky za rozumné ceny koncovým spotřebitelům. 

Tyto cíle jsou dodnes stále obsaženy ve Smlouvě o fungování EU. Ačkoliv zde byla 

SZP definována v hrubých obrysech, je zřejmé, že převládalo přesvědčení zakládajících 

zemí o nutnosti, neponechat oblast zemědělství působení volného trhu a potřebě zamezit 

konkurenci jednotlivých zemí přes udělování státních podpor zemědělcům. 

 Na konferenci ministrů v italském Strese v červenci 1958 byl členským státy 

dojednán hlavní nástroj regulace trhu zemědělských výrobků, jímž se stala centrálně 

navrhovaná cena. Dále zde byly definovány tři základní principy SZP, prvním je 

jednota trhu a náležitost SZP ke společnému trhu, druhým pak preference Společenství 

a přednostní spotřeba výrobků společného trhu a třetím principem zásada finanční 

solidarity, tedy rozložení nákladů SZP mezi všechny členské země. K dotvoření SZP 

došlo v roce 1962 vznikem hlavního finančního nástroje – Evropského zemědělského 

orientačního a záručního fondu (European Agricultural Guidance and Guaranteee 

Fund, EAGGF) a zavedením prvních regulačních systémů jednotlivých skupin výrobků. 

 Základním nástrojem SZP k zajištění konkurenceschopnosti zemědělských 

produktů jak na domácím trhu, tak při vývozu na světový trh se stala tzv. variabilní 

přirážka
34

, dovážené zboží při přechodu hranic Společenství podléhalo vysokým clům  

a dovozním přirážkám, čímž se uměle vyrovnávala cena s dražšími produkty trhu EHS, 

naopak při vývozu dostávali zemědělci dotaci, vývozní náhradu, díky níž mohli cenově 

konkurovat i na levnějším světovém trhu. Tento systém dále doplňovaly dotace pro 

odběratele drahých zemědělských surovin ve Společenství, kteří je dále zpracovávali, 

aby se zabránilo neúnosně vysoké výsledné ceně. Tyto činnosti EHS v rámci SZP se 

ovšem stávaly předmětem sporu se státy mimo Společenství, především USA, které 

systém označily za porušování volné soutěže a dumping. 

 Výše zmíněné nástroje, především centrálně určovaná cena produktů, působily 

v dalších letech značné potíže, protože v případě nízké poptávky odkupovalo 

                                                 

34
 Systém variabilních přirážek poprvé předložený v roce 1961 Siccem Mansholtem, holandským 

ministrem zemědělství, později evropským komisařem pro oblast zemědělství a později i předsedou 

Evropské komise. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 803 s., str. 448. 
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Společenství od zemědělců produkty za tzv. minimální či intervenční cenu
35

. Tento 

mechanismus spolu s postupným navyšováním garantovaných cen, u kterých přestala 

být brána na zřetel reálná situace na trhu, vedl k trvalé nadprodukci. Ceny 

zemědělských produktů a aplikace SZP se tak ve výsledku negativně promítly  

v konečné ceně pro spotřebitele, ale také v 80. letech přivedly Společenství téměř 

k bankrotu. V roce 1986 navíc došlo k připojení Španělska a Portugalska do EHS, což 

byly země s významným zemědělským sektorem, spolu s neúnosně zvyšujícími se 

náklady proto bylo nutno hledat změny a přistoupit k reformě SZP. Dílčí pokusy  

o řešení do roku 1992 vždy ztroskotaly na pokračujícím poklesu cen zemědělských 

plodin na světovém trhu. 

Reformy SZP 

 Krom vnitřních problémů s finanční neúnosností systému se před reformou 

přidaly i problémy vnější, kterými byly především jednání EHS, USA a GATT v rámci 

Uruguayského kola, řešící rozdíly cenových hladin trhu Společenství a světových trhů  

a odbourávání podpor vývozu mimo EHS. Dalším faktorem volajícím po změně byl 

také rozvoj environmentálního cítění a kritika veřejnosti k intenzivnímu hospodaření  

a zdravotní závadnosti a kvalitě potravin, které bylo nezamýšleným důsledkem systému 

podpor. Impulsem k reformě byla také nefunkční role SZP, která měla sloužit sociální 

stabilitě zemědělské komunity, ale většina finančních prostředků plynula na vývozní 

dotace.
36

 

 Prvním krokem se stalo přijetí dvou dokumentů s názvem Rozvoj a budoucnost 

SZP v roce 1991, později označovaných jako McSharryho reforma
37

, které 

pojednávaly o stavu SZP a funkčnosti jejích cílů. Zprávy konstatovaly, že základní cíl, 

tedy stimulace zemědělské produkce, byl již splněn, a proto je vhodné přistoupit  

ke zvyšování kvality. Snahu o stabilizaci a zlepšení sociální situace venkovského 

obyvatelstva a zaměstnanců v zemědělství zprávy hodnotily jako neúspěšnou, protože 

až 80% prostředků v té době plynulo do rukou 20% největších zemědělských 

                                                 

35
 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, 803 s., str. 451. 
36

 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, 803 s., str. 463. 
37

 Pojmenováno podle Ira Raye McSharryho, komisaře pro zemědělství v letech 1989-1993 
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producentů. Zprávy též poukázaly na negativní vliv na životní prostředí a důsledky 

intenzifikace zemědělství. Po přijetí zpráv Radou v květnu 1992 pod jménem 

McSharryho reforma II došlo k modifikaci a formulování tří nových obecných principů 

řešení, kterými byly: nutnost praktikování SZP v souladu s dalšími politikami a ne 

odděleně, dále snaha o zvyšování produkce pouze do hranice soběstačnosti 

s překračováním jen v případě zvyšování odbytu a v neposlední řadě respektování zásad 

volného obchodu se současným zachováním základních principů SZP. Hlavním 

nástrojem reformy byl přechod od plošných dotací na základě objemu produkce vedoucí 

k nadprodukci a výhodám velkých zemědělců k dotacím přímým, ovlivněným faktory 

jako ponechání půdy ladem, snižování spotřeby hnojiv a šetrnější způsoby pěstování. 

Myšleno bylo i na sociální stránku zemědělského oboru, protože docházelo ke stárnutí 

zemědělské populace, součástí reformy proto byla penzijní podpora nebo programy 

přesunu zemědělců do jiných pracovních sektorů. Největšího ovlivnění se dosáhlo  

na trhu s obilninami a hovězím masem, které do té doby znamenaly nejvyšší výdaje 

v rámci SZP
38

. 

 Roku 1997 přijala Komise dokument nazvaný Agenda 2000
39

, který byl 

komplexním akčním plánem, mimo jiné zabývajícím se změnami v SZP. V dokumentu 

byly předefinovány cíle evropského zemědělství, větší důraz, krom zlepšování sociální 

situace zemědělců, se začal klást také na kultivaci krajiny a rozvoj venkova spolu s péčí 

o ochranu životního prostředí a preferenci kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. 

Komise zde také prosazovala zjednodušení zemědělské legislativy pro větší přístupnost 

samotným zemědělcům a zdůraznila nutnost plánování SZP s ohledem na další politiky 

společného trhu. 

 Další změnou prochází SZP po roce 2003, kdy byl představen návrh tehdejšího 

komisaře pro zemědělství, Rakušana Franze Fischlera, představující 4 hlavní body 

změn. Mělo dojít k oddělení přímých plateb zemědělcům od objemu jejich produkce, 

tedy ukončit pobídky k nadprodukci, která pak nemá odpovídající poptávku na trhu. 

                                                 

38
 Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky, [online]. [cit. 27. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-

zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/ 
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 Agenda 2000: Posílení a rozšíření Evropské unie, dokument připravující Unii na přijetí nových členů a 

revizi společných politik pro 21. století 
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Platby jsou jednotné a vztahují se k obdělávané půdě. Tento princip je popisován jako 

tzv. decoupling, tedy odstranění vazby na produkci. Další systém, tzv. cross-

compliances, česky pak „křížové shody“, staví na respektování standardů  

na jednotlivých farmách, váže totiž přímé platby na plnění legislativních opatření 

dbajících ochrany přírody, kvality potravin, zdraví zvířat a rostlin, dobrého zacházení se 

zvířaty a dobrých zemědělských a ekologických podmínkách
40

. Třetím bodem byla 

modulace znamenající přesun finančních prostředků od přímých podpor k rozvoji 

venkova, kde byla především snaha o zlepšení kvality potravin a pohody zvířat, 

zavádění nových technologií, podpora mladých zemědělců či malých hospodářů.  

A konečně čtvrtým bodem bylo snižování intervenčních cen některých produktů 

v návaznosti na vyjednávání z Dauhá v rámci Světové obchodní organizace. 

 Ve výsledném kompromisním návrhu Komise pod tlakem některých členských 

států, především Německa a Francie, pak dochází v roce 2005 k zavedení systému 

jednotné platby na farmu (single area payment scheme, SAPS), ale v několika 

sektorech, např. u živočišné výroby byly zachovány platby mimo tento systém. Dochází 

také k rozdělení výše zmíněného fondu EAGGF na Evropský zemědělský záruční fond 

(European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) zajišťující přímé platby v systému 

SAPS a dále Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural 

Fund for Rural Development, EAFRD), který slouží, jak již z názvu plyne, 

k financování venkova.
41

 

 Roku 2008 se ministři zemědělství EU shodli na programu označeném „Health 

Check“ neboli Kontrole stavu SZP. Mezi hlavní body změn patří další odbourání plateb 

spojených s objemem produkce, dále se takto ponechávají pouze platby k produkci 

kozího a ovčího masa a chovu krav bez tržní produkce mléka, zrušení kvót na mléko  

a mléčné výrobky do roku 2015, zvýšení podpory pro mladé zemědělce nebo vynětí 

pravidla o nechávání půdy ladem. V rámci tohoto programu byly také definovány nové 

                                                 

40
 Dobré zemědělské a ekologické podmínky znamenají například neopouštění a zamezení eroze půdy. M. 

A. Normille, D Kelch, CAP reform of 2003-04 [online]. [cit. 29. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://www.ers.usda.gov/media/1678678/wrs0407.pdf 
41

 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, 803 s., str. 464-471. 
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výzvy pro zemědělství, mezi které patří klimatická změna, biologická rozmanitost, 

problematika biopaliv a ekologicky čisté energie a využívání vodních zdrojů.
42

 

 Roku 2010 předložila Komise po předcházejících veřejných debatách se 

zemědělskou veřejností obecný rámec směřování SZP do roku 2020, který zahájil 

debaty mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou pro zemědělství a rybolov 

složenou z ministrů zemědělství členských států a evropských komisařů pro zemědělství 

a rozvoj venkova. Evropská komise poté představila 12. 10. 2011 návrh legislativního 

balíčku, který obsahoval především návrhy čtyř klíčových nařízení EP a Rady,  

od kterých si EK slibovala zefektivnění společné politiky, více konkurenceschopné  

a udržitelné zemědělství a vzkvétající venkov. Po téměř dvouletém jednání bylo 

dosaženo politického kompromisu mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí  

a Radou a 17. prosince byla přijata čtyři nařízení EP a Rady, která tak nyní v sobě 

zahrnují velkou část legislativy SZP a přispívají k jejímu zjednodušení. Jedná se  

o nařízení č.1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
43

, nařízení č. 1306/2013 o financování, řízení  

a sledování společné zemědělské politiky
44

, nařízení č. 1307/2013, kterým se stanoví 

pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 

zemědělské politiky
45

 a nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace 

trhů se zemědělskými produkty
46

. Dále k těmto nařízením vydala Komise v roce 2014 

několik prováděcích předpisů, které stanovují podrobnější podmínky. 

 Nyní je tak Společná zemědělská politika členěna na dva tzv. pilíře, do I. pilíře 

SZP patří platby zemědělcům a společná organizace trhu. Po reformě je zde kladen větší 
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 Zemědělství: Kontrola stavu SZP, [online]. [cit. 29. 11. 2015]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-08-1749_cs.htm?locale=en 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
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č. 1698/2005 
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165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
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a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 

stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 

(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 
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důraz na ozelenění
47

, šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu  

na venkově nebo podporu regionů důležitých ze sociálního, hospodářského nebo 

ekologického hlediska. Zároveň je nově umožněno státům ve větší míře rozhodovat  

o zacílení plateb nebo přesouvat prostředky mezi pilíři. II. pilíř SZP se soustředí  

na podporu venkovských oblastí, která se realizuje pomocí národních programů rozvoje 

venkova. Nově je II. pilíř více provázán s dalšími strukturálními fondy ve Společném 

strategickém rámci
48

, ale také s I. pilířem, kdy je nutno brát v potaz například platby  

za ozelenění z I. pilíře a podle nich směřovat agroenviromentálně zaměřené platby 

z pilíře druhého.
49

 

Program rozvoje venkova 

 Program rozvoje venkova, jenž patří do tzv. druhého pilíře SZP, je sedmiletý 

národní či regionální strategický a koncepční plán, který předkládají členské země  

ke schválení Komisi. Členské státy do svých programů musí začlenit alespoň čtyři ze 

šesti společných priorit EU, kterými jsou: 1. podpora předávání znalostí a inovací  

v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech; 2. posílení 

životaschopnosti/konkurenceschopnosti všech typů zemědělství a prosazování 

inovativních zemědělských technologií a trvale udržitelného lesního hospodářství; 3. 

podpora organizace potravinového řetězce, dobrých životních podmínek zvířat a řízení 

rizik v zemědělství; 4. obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se 

zemědělstvím a lesnictvím; 5. propagace účinného využívání zdrojů a přechodu  

na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči změně klimatu, v zemědělství, 

potravinářství a lesnictví; 6. podpora sociálního začleňování, snižování chudoby  

a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
50

 Z takto definovaných priorit se 

určují konkrétní oblasti zájmu, z nichž po vlastní analýze stanoví členské státy 

                                                 

47
 Ozelenění neboli greening je princip odměňování zemědělců za využívání zemědělských postupů 

příznivých pro klima a životní prostředí, základní pravidla pro greening jsou v nařízení EP a Rady č 

1307/2013. 
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 Společný strategický rámec je dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro evropské strukturální a investiční 

(ESI) fondy. 
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z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-
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kvantifikované cíle a opatření, pomocí kterých cíle dosáhnou. Finanční prostředky se 

pak čerpají z Evropského fondu pro rozvoj venkova a státních či regionálních zdrojů. 

Zemědělství v komunitárním právu 

 Smlouva o fungování Evropské unie se věnuje zemědělství v celé Hlavě III, 

v článku 38 definuje zemědělské produkty a zakotvuje Společnou zemědělskou politiku, 

jíž řadí pod fungování vnitřního trhu. V článku 39 vymezuje cíle zemědělství EU  

a v článku 40, 41 a 42 uvádí nástroje společné organizace zemědělských trhů sloužící 

k dosažení těchto cílů. Článek 43 se věnuje procesům přijímání legislativy a opatření 

týkajících se SZP a dosahování cílů zemědělství EU. 

 Mezi významná nařízení patří čtyři výše zmíněná nařízení přijatá v rámci 

poslední reformy společné zemědělské politiky. Specifická pravidla a podmínky platící 

pro financování SZP a vytvoření dvou základních fondů, EAGF pro přímé platby 

zemědělcům a EAFRD pro financování rozvoje venkova obsahuje nařízení Rady 

č.1290/2005 o financování SZP. Nařízení Komise č. 1408/2013 o použití článků 107  

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
51

 v odvětví 

zemědělství stanovuje pravidla pro příjem malé podpory pro podniky působící 

v prvovýrobě zemědělských produktů. 

 Problematice geneticky modifikovaných organismů se věnuje hned několik 

nařízení a směrnic, nařízení č. 1946/2003 reguluje přeshraniční pohyby GMO
52

, cílí  

na zřízení společného systému na povolování a oznamování přesunů GMO přes hranice 

do třetích zemí, hlavním důvodem je ochrana biologické rozmanitosti a lidského zdraví. 

Sledovatelnost a označování GMO upravuje nařízení č. 1830/2003, cílem je evidence  

a značení produktů vycházejících z GMO v celém průběhu potravinového řetězce, což 

umožňuje kontrolu a dohled nad ochranou životního prostředí, případně i možnost 

efektivního stažení nebezpečných produktů představujících riziko. Nařízení  

č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech předchozí nařízení 

                                                 

51
 Malá finanční podpora, označovaná jako „de minimis“. V konkrétním případě se jedná o možnost 

podpory až 15000 eur za tři po sobě jdoucí účetní období. 
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 Toto nařízení respektuje Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, mezinárodní smlouvu přijatou 

v roce 2000 v Montrealu, EU je spolu se 167 státy signatářem. Protokol se věnuje přenosu, manipulaci a 

využívání geneticky modifikovaných organismů. Dále viz výše. 



27 

doplňuje a zavádí jednotný postup pro povolování uvádění potravin a krmiv 

obsahujících GMO na trh. Výčet doplňují dvě směrnice, a to směrnice EP a Rady 

2009/41/ES o uzavřeném nakládání s GMO a 2001/18/ES o záměrném uvolňování 

GMO do životního prostředí. 

 Zemědělství se týkají i právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 

můžeme se tak setkat s nařízením EP a Rady č. 2003/2003 o hnojivech, které upravuje 

uvádění hnojiv na trh, jejich označení, balení a skladování. Nařízení přináší sjednocení 

značení a zjednodušení kontroly a zároveň umožňuje volný pohyb povolených hnojiv 

po území Unie. Hnojiva s možnými riziky pro životní prostředí musí být náležitě 

skladována a zabezpečena proti úniku. S hnojivy v zemědělství dále souvisí směrnice 

Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, 

což je jedna z nejstarších směrnic Unie chránících životní prostředí. Směrnice ukládá 

řadu povinností členským státům, týkajících se zamezení a snížení znečištění vody 

dusičnany, které se hojně využívají v zemědělství, avšak ve velké koncentraci jsou 

nebezpečné pro lidi i přírodu. Zemědělství je zodpovědné za více než 50% dusičnanů 

vypouštěných do povrchových vod
53

. Dalším předpisem je směrnice 86/278/EHS  

o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních 

vod v zemědělství. Stanovuje pravidla pro zemědělce při využívání kalů z čistíren 

odpadních vod jako hnojiv, aby se zamezilo nepříznivým vlivům na životní prostředí, 

určuje hraniční hodnoty koncentrace těžkých kovů a na vnitrostátní orgány přenáší 

odpovědnost za kontrolu a rozbor používaných kalů. Pro ochranu ovzduší slouží 

směrnice EP a Rady 2000/25/ES o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících 

látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických 

traktorů. Stanovuje normy pro emise těchto motorů, přináší tak povinnosti především 

pro výrobce, kteří musí splnit zavedené podmínky. 
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Unijní instituce týkající se zemědělství 

 Rada EU, jakožto legislativní a výkonný orgán EU je složená z ministrů 

členských států, pro agendu zemědělství zde slouží sektorová Rada pro zemědělství  

a rybolov se zkratkou AGRIFISH, ve které se scházejí ministři zemědělství a rybolovu 

s evropským komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova a evropským komisařem pro 

životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov zpravidla jednou měsíčně. AGRIFISH 

se zabývá především právními předpisy z oblasti produkce potravin, rozvoje venkova  

a rybolovu. K zemědělství se pojí také Rada pro životní prostředí ENVI scházející se 

přibližně čtyřikrát do roka.  

 Evropská komise je výkonným orgánem EU a iniciátorem legislativních 

návrhů, je složena z volených komisařů a zastupuje zájmy samotné Unie. Současná 

komise působí od 1. listopadu 2014 a skládá se z 28 komisařů, předsedou je 

lucemburský politik Jean-Claude Juncker. Komisařem pro oblast zemědělství  

a rozvoj venkova je Ir Phil Hogan a komisařem pro životní prostředí, námořní 

záležitosti a rybolov je Karmenu Vella z Malty. 

 Evropský parlament je volený orgán EU, skládající se ze 751 poslanců 

s funkčním obdobím 5 let. Má legislativní, rozpočtovou a kontrolní pravomoc. V rámci 

Parlamentu vznikají výbory, které zpracovávají a přijímají zprávy o legislativních 

návrzích, připravují materiály pro plenární zasedání Parlamentu a posuzují a předkládají 

pozměňovací návrhy směrnic Evropské komise. Existuje tak i Výbor pro oblast 

zemědělství a rozvoje venkova, předsedou je polský poslanec Czesław Adam 

Siekierski. 

1.4.4 České právo 

 Zemědělské právo není samostatným právním odvětvím, částečně spadá pod 

další právní obory, jako jsou právo životního prostředí, občanské, obchodní, správní, 

finanční a trestní právo. Je tedy účelovým spojením právních norem, vázajících se 

k jednotnému předmětu - zemědělství, nemá žádnou ucelenou kodifikaci.
54

 Zároveň 

musí odrážet poznatky z mnoha vědních oborů, např. veterinářství, rostlinolékařství, 
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lesnictví či chemie, ale také reflektovat celospolečenské ekologické, sociální  

a ekonomické zájmy. Obdobně jako i u jiných právních odvětví, tak i u zemědělství 

můžeme systém právní úpravy rozdělit na dvě části, tedy na část obecnou a část 

zvláštní.
 55

 Část obecná se věnuje především funkcím, předmětu, systému, subjektům, 

cílům či institucionálnímu zabezpečení zemědělského práva. Část zvláštní lze členit 

podle několika kritérií, například na předpisy věnující se rostlinné a živočišné výrobě, či 

věnující se činnostem se zemědělstvím souvisejícím a na něj navazujícím, jako jsou 

včelařství, myslivost a rybářství. Případně můžeme zvláštní část členit v souvislosti 

s ochranou životního prostředí, tedy na předpisy chránící jednotlivé složky, nejen při 

zemědělské činnosti. Do zvláštní části zemědělských předpisů dále patří i úprava 

geneticky modifikovaných organismů, či také předpisy ekologického zemědělství. 

 Obecná část zemědělského práva je spíše legislativní problematikou  

a pedagogickou disciplínou, která není samostatným právním odvětvím. Zemědělské 

právo můžeme řadit spíše pod právo veřejné, protože jeho normy se týkají více práva 

životního prostředí a správního, trestního a finančního práva, nežli např. občanského  

a pozemkového práva, tedy norem soukromoprávních. Mezi prameny z oblasti 

obecných právních předpisů je tedy možné uvést například občanský zákoník, zákon  

o obchodních korporacích, některé správní předpisy, daňové zákony či trestní zákoník, 

které se všechny, mimo jiné, vztahují nebo mohou vztahovat i na oblast zemědělství.
56

 

 Ústředním předpisem zvláštní části zemědělského práva je zákon č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, který byl již mnohokrát novelizován a v současné podobě je platný 

od 1. ledna 2015. Spolu se zákonem o ekologickém zemědělství upravuje komplexně 

celou oblast. Účelem zákona je především vytváření podmínek pro plnění produkčních 

funkcí zemědělství, tedy zabezpečení základní výživy obyvatel, zajištění dostatečné 

bezpečnosti potravin a potřebných nepotravinářských surovin, i mimoprodukčních 

funkcí, jako jsou udržování osídlení kulturní krajiny, rozvoj vesnic a zvýšení zdejší 

kvality života včetně rozvoje rozmanitých hospodářských činností. Zákon také vytváří 

podmínky pro provádění strategických plánů EU - společné zemědělské politiky  

                                                 

55
 DAMOHORSKÝ, Milan a Martin SMOLEK. Zemědělské právo: učební pomůcka. Vyd. 1. v nakl. 

IFEC. Praha: IFEC, 2001, 132 s. Justis., str. 11 
56
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a politiky rozvoje venkova. K dosažení těchto cílů používá stát například poskytování 

daňových úlev, vytváření příznivých podmínek pro obchod a provádění opatření 

v rámci přímých podpor, programu rozvoje venkova a podobných programů k podpoře 

určitých hospodářských aktivit. Za provádění SZP je odpovědné Ministerstvo 

zemědělství, které si za tímto účelem zřizuje poradenský, řídící a kontrolní systém. 

Zákon dále upravuje podnikání v zemědělství a evidenci zemědělských podnikatelů, 

poskytování dotací v zemědělství a kontrolu údajů uváděných v žádostech o dotace 

pomocí evidence využití půdy a přestupky a správní delikty. Některými těmito instituty 

se blíže zabývám v poslední kapitole ve srovnání s ekologickým zemědělstvím. 

 Další zvláštní právní předpisy se věnují některým složkám zemědělství. Zdraví 

chovaných zvířat a pěstovaných rostlin upravují zákon č. 362/2004 Sb.,  

o rostlinolékařské péči a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, které také stanovují 

pravidla pro zdravotní nezávadnost rostlinných a živočišných produktů nebo 

předcházení a řešení nákaz. Látky používané v zemědělství jako hnojiva, pomocné 

půdní látky, rostlinné přípravky či substráty upravuje zákon č. 156/1998 Sb.,  

o hnojivech, který stanoví pravidla pro jejich registraci, označovaní a balení, 

skladování, uvádění do oběhu a používání. Požadavky pro výrobu, dovoz, používání, 

balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv a doplňkových látek upravuje zákon 

č. 91/1996 Sb., o krmivech. 

 S oblastí zemědělství dále souvisejí některé další zákony, jako například zákon 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, který se použije 

především na balení, značení a uvádění na trh chemických směsí používaných jako 

pesticidy či herbicidy. Zemědělství úzce souvisí také s ochranou životního prostředí, lze 

tedy uvést i zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který stanovuje pravidla 

týkající se ochrany životního prostředí, zemědělského půdního fondu či povinnosti 

týkající se ochrany rostlin a živočichů při provádění zemědělských a lesnických 

činností. 

Koncepční nástroje 

 Obecným koncepčním nástrojem a prostředkem pro sjednocování zemědělských 

politik členských států je, v předchozí podkapitole zmíněná, Společná zemědělská 
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politika Evropské unie. V limitech a hranicích SZP se tak pohybují i koncepce rozvoje 

českého zemědělství.  

 Pro přípravu a změny českého zemědělství po vstupu do EU schválila vláda ČR 

dokument nazvaný Koncepce agrární politiky ČR na období let 2004–2013, ve kterém 

představila dlouhodobý plán pro tuto oblast. Koncepce reagovala na potřebu 

přeorientování zemědělské politiky ČR k posílení environmentálních, sociálních  

a ekonomických principů udržitelného zemědělství za současného zohlednění 

regionálních podmínek a problémů. Cílem bylo také přetvoření zemědělství v důležitou 

a nezaměnitelnou součást rozvoje venkovských oblastí a zvyšování kvality života 

venkovské populace. 

 Dalším koncepčním nástrojem zemědělské politiky jsou programy rozvoje 

venkova, částečně využívající financí z fondu EFRV. Programy si vytváří členské státy 

samy podle několika obecně stanovených kritérií a plány následně podléhají schválení 

Evropské komisi. U nás nyní probíhá program rozvoje venkova pro roky 2014-2020, 

předchozí program pro roky 2007-2013 byl ukončen posledním možným datem  

po podání žádostí 9. února 2015 a mezi jeho cíli byla podpora venkova, zlepšování 

životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělství. Největší zájem 

zemědělci projevili o dotace spojené s modernizací technologií a zemědělských 

podniků, kam také putovala značná část prostředků. Nový plán pro příštích sedm let byl 

přijat Vládou ČR 9. července 2014 a schválen Evropskou komisí 26. května 2015  

a přináší zemědělcům více než 83 miliard korun, 63 miliard z EU, 20 miliard 

z domácího rozpočtu. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství, dále investice do konkurenceschopnosti  

a inovace zemědělských podniků, kultivace krajiny a podpora mladých lidí 

v zemědělství. 
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1.5 Shrnutí kapitoly 

 V této kapitole se věnuji vývoji obecného zemědělství, které se v posledním 

století značně intenzifikovalo. Konvenční způsob zemědělství byl započat rozvojem 

vědy a techniky, v zemědělství se začaly používat nové stroje a především uměle 

připravená hnojiva, pesticidy a herbicidy, které umožnily několikanásobně zvýšit výnos. 

Snaha o co největší produkci byla ale také motivována právními nástroji, například 

v Evropě především aplikací Společné zemědělské politiky, na které lze názorně 

sledovat trendy zemědělské legislativy posledního století.  

 Úkolem SZP bylo v jejích počátcích zajištění potravinové soběstačnosti zemí 

společenství, což po světových válkách představovalo důležitý bod evropské 

spolupráce, na první místo tak byla stavěna produkční úloha zemědělství. Postupem 

času se ovšem tento přístup stal naprosto nefunkční, protože docházelo k nadprodukci,  

o kterou nebyl na trhu společenství zájem, a zároveň se prohlubovaly spory 

s nečlenskými zeměmi, protože SZP způsobovala skrze finanční nástroje nerovnosti i  

na trhu mezinárodním. Bylo tedy nutné reformovat legislativu a změnit hlavní cíle 

úpravy – již nebylo nutno dotovat kvantitu, ale spíše kvalitu, zároveň se pozornost 

přesunula na i na mimoprodukční funkce zemědělství. Prostřednictvím dotací  

a dotačních programů, což je podle mého názoru stále jeden z nejdůležitějších nástrojů 

ovlivnění zemědělství, začínají v posledních letech pronikat do obecného zemědělství 

také prvky myslící na ochranu životního prostředí, jež jsou reakcí na podíl zemědělství 

na znečištění přírody po desítkách let podporované nadprodukce. 

 Z celkového přehledu mezinárodní, unijní a české zemědělské legislativy jsem 

také vypozoroval rozdíly v cílech a důvodech úpravy zemědělství. Na mezinárodním 

poli převládá především úprava obchodu se zemědělskými produkty a sjednocování 

jejich technických standardů. Cílem je odbourání co nejvíce umělých překážek 

obchodu. V Evropské unii je kladen největší důraz na oblast zemědělství skrze SZP, 

která v současné podobě dvoupilířové struktuřy ovlivňuje zemědělství členských zemí 

především přes dotační programy vázané na obhospodařovanou plochu nebo podporu 

rozvoje venkova a mladých zemědělců. Pro naplnění volného pohybu zboží v EU 

sjednocuje unijní právo také oblast technických norem a některých dalších vedlejších 

složek zemědělství. České zemědělské právo si pak za cíl staví naplnění základní funkce 
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zemědělství, tedy zajištění obživy obyvatelstva. Klade základ pro podnikání 

v zemědělství a základní interakce při zemědělské činnosti. Vytváří předpoklady také 

pro naplňování mimoprodukčních funkcí zemědělství a provádění SZP. 
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2. Ekologické zemědělství 

 V této kapitole, podobně jako v předchozí, se snažím popsat historii a vývoj 

tentokrát ekologického zemědělství a jeho postupné pronikání do legislativy. Věnuji se 

také charakteristice a typickým rysům ekologického stylu hospodaření. Právní úpravu 

sleduji na mezinárodní, evropské i domácí úrovni. 

2.1 Charakteristika a funkce 

 Ekologické zemědělství můžeme charakterizovat jako zemědělský systém, který 

v první řadě hledí na ochranu životního prostředí a zásady a principy z tohoto oboru 

přenáší do zemědělské činnosti. Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství  

ve znění k 29. 6. 2000 definoval tuto hospodářskou činnost jako „zvláštní druh 

zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky 

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

zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který 

zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských 

zvířat
57

 v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu
58

.“  

 Ačkoliv je již tato zákonná definice z platné právní úpravy vypuštěna, lze 

sledovat, na co je kladen největší důraz, tedy především na regulaci užívaných látek 

v ekologickém zemědělství, nelze ovšem jednoznačně říci, že je zakázáno používat 

veškeré chemické přípravky, ale pomocí pozitivních seznamů se vymezují látky, které 

používat lze. Mimo zákon tak stojí především silné syntetické pesticidy a umělá 

dusíkatá hnojiva. Při chovu zvířat je přihlíženo především na jejich psychickou pohodu 

a správné životní prostředí, které jim nepůsobí fyzické útrapy, čímž je myšlen chov 

v dostatečných prostorech, přístup na čerstvý vzduch, možnost volného pohybu, 

ochrana proti nepříznivým výkyvům počasí a dostatečné a kvalitní krmení bez 

přidaných zchutňovačů nebo stimulantů růstu. 

 Výstupem ekologického zemědělství jsou bioprodukty a biopotraviny, u kterých 

má cílový spotřebitel jistotu dodrženého procesu výroby a vzniku podle předepsaných 

                                                 

57
 § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon). 
58

 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
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pravidel, dostává se mu tak kvalitního produktu získaného za šetrného využití 

přírodních zdrojů. Ekologické zemědělství lze považovat za životní styl, nejen pro 

ekologické zemědělce, ale i pro spotřebitele ekoproduktů. V ekologickém zemědělství 

by mělo platit, že ze zdravé půdy vycházejí zdravé rostliny a zvířata, ze kterých lze 

získávat zdravé potraviny pozitivně působící na zdraví lidí. 

2.2 Vývoj ekologického zemědělství v ČR a v zahraničí 

 Poté, co na přelomu 19. a 20. století probíhá i v zemědělství značná 

industrializace, která se negativně projevuje především prvními dokumentovanými 

případy zhoršující se kvality potravin, zvýšeného výskytu škůdců a chorob rostlin  

a zvířat a také snížením úrodnosti a okyselením půdy, přichází také první směry jdoucí 

proti tomuto trendu. Především v německy mluvících zemích tak lidé hledají cestu zpět 

k přírodě a tradičnímu stylu zemědělského hospodářství, které se s příchodem 

industriálního světa vytrácí. Snaží se o návrat samostatnosti a nezávislosti zemědělce 

v souzení s přírodou. 

 Jedním z prvních ekologických směrů je tzv. přírodní zemědělství, které se 

vyvinulo z práce a myšlenek Němce E. Könemanna na začátku 20. století. Jednalo se 

spíše o změnu stylu života, která podporovala návrat na venkov a vlastní hospodaření 

bez chovu zvířat, kvůli jeho vysokému vstupnímu zatížení, nejen pracovnímu, ale také 

zatížení polí pro pěstování krmiv. Principem byla soběstačná produkce kvalitních 

bioproduktů, ovoce a zeleniny, vegetariánská strava a vlastní tělesná práce na venkově 

prospívající celkovému zdraví člověka v souznění s přírodou. Přírodní zemědělství se 

tak stalo prvním předstupněm pro další systémy ekologického zemědělství. 

2.2.1 Biologicko-dynamické zemědělství 

 Jedním z nejstarších a dosud funkčních systémů ekologického zemědělství je 

biologicko-dynamické zemědělství vycházející z názorů a díla rakouského filozofa, 

esoterika a myslitele Dr. Rudolfa Steinera, který byl zastáncem antropozofické 

filozofie
59

, tedy teorie vyváženosti všeho živého nejen v pozemské ale i kosmické 

rovině. Zemědělské hospodářství je podle něj ideálním vyváženým celkem půdy, 

                                                 

59
 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 

Praha: MŽP, 2003, 280 s., str. 30. 
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rostlin, zvířat a člověka. Základy pro biodynamické hospodaření tvoří série přednášek, 

kterou Dr. Steiner prezentoval v roce 1924 pod názvem „Zemědělský kurz“, a ve kterých 

se zabýval zhoršující se kvalitou potravin, unavováním půdy, používáním dusíkatých 

hnojiv a jejich vlivem, ale také sociálním rozvojem zemědělství a jeho stavem  

ve společnosti a tyto otázky pojil dohromady s astrálními a esoterickými sférami.  

Dr. Steiner ve svých přednáškách předkládal doposud nevyzkoušený zemědělský 

systém a myšlenky, nicméně prakticky ihned po těchto přednáškách vznikl svaz 

„Pokusný kruh antropozofických zemědělců,“ který sjednotil první praktické zemědělce 

biodynamického systému. V roce 1932 vznikl v Německu svaz Demeter, který  

po obnovení funguje dodnes a je již svazem mezinárodním nabízejícím tisíce produktů 

biodynamického zemědělství z desítek zemí světa. U nás dochází k vzniku prvních 

biodynamických podniků v 90. letech, jsou organizované pod svazem ekologických 

zemědělců PRO-BIO. 

 Biologicko-dynamické zemědělství má mnoho pravidel, některá shodná 

s ostatními směry, jiná naprosto unikátní, jako jsou například biodynamické preparáty 

používané v péči o půdu, které se připravují z léčivých rostlin a živočišných orgánů. 

Každý statek je brán jako jednotlivý uzavřený organismus, v ideálním případě by měl 

brát v úvahu individuality dané jednak prostředím, podnebím a polohou pozemku, ale 

také povahu zemědělců zde hospodařících. Pravidla pro pěstování rostlin se neliší  

od těch pro ekologické zemědělství, pouze někteří zemědělci používají kalendář pro 

výsevní dny podle postavení kosmických těles. Při chovu zvířat se klade důraz  

na každodenní styk zvířete s ošetřovatelem, dlouhověkost a celoživotní užitkovost 

zvířat, preferuje se hovězí dobytek kvůli kvalitnímu hnoji. Zemědělský statek může 

mimo jiné plnit i sociální úkoly, kdy se na biodynamických statcích zemědělské činnosti 

používají jako terapie pro postižené lidi nebo lidi s problémem začlenění se  

do společnosti. 

2.2.2 Organicko-biologické zemědělství 

 Nový styl zemědělství se začíná šířit především po 2. světové válce díky 

švýcarskému biologovi Dr. H. Müllerovi a německému lékaři H. P. Ruschovi, kteří se 

blíže zabývali mikroorganismy a jejich vlivem na půdní společenstva. Z laboratorních 

pokusů zjistili blahodárné vlivy bakterií na půdu a vzniká tak model živoucí substance, 
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důležité pro organicko-biologické zemědělství, kde dochází k neustálému koloběhu 

colibakterií a laktobakterií mezi půdou, rostlinami, zvířaty a výkaly. Pro tento model 

zemědělství je nejdůležitější zdravá půda, protože pouze z ní lze získat další kvalitní 

produkty, je tedy třeba zachovávat v půdě vhodnou rovnováhu, která se nesmí narušovat 

vnějšími zásahy, zvláště používáním minerálních hnojiv a pesticidů. Povolené je pouze 

kompostování a organické hnojení, které se aplikuje rozprostřením na povrch půdy. 

Zemědělci hospodařící metodou organicko-biologického zemědělství vytvořili dosud 

fungující svazy jako například neměcký Bioland a Naturland. 

2.2.3 Moderní ekologické zemědělství 

 Z výše zmíněných systémů se v 2. polovině 20. století vyvíjí další styly 

praktikované v různých částech světa, za zmínku stojí systém z anglicky mluvících 

zemí, označovaný jako organické zemědělství, vytvořený sirem Albertem Howardem  

a Lady Eve Balfour, který kladl důraz na symbiózu hub s kořeny rostlin a na regulační 

schopnost půdy s přirozeným travním porostem. V německy mluvících zemích se 

rozvíjí biologické zemědělství na základě práce Johannese Görbinga, jenž propagoval 

zelené hnojení, nepromíchávání půdních vrstev, ale také tvorbu vhodných podmínek pro 

užitečné živočichy ovlivňující populace škůdců. Stejně označené, tedy biologické 

zemědělství, vzniká také ve francouzsky mluvících zemích, převažují zde dvě hlavní 

metody, pojmenované podle jich propagujících svazů. Metoda Lemaire-Boucher se 

vyznačovala zejména hnojením pomocí mořských řas, metoda Claude Aubert, vyvinutá 

v 60. Letech, pak odpovídá modernímu pojetí ekologického zemědělství. 

 V roce 1972 byla ve Francii založena Mezinárodní federace hnutí ekologického 

zemědělství – IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), 

nyní se sídlem v Německu, která celosvětově sdružila ekologické zemědělce a měla 

velký vliv na prosazování a uznání ekologického zemědělství na mezinárodní úrovni. 

Velmi důležitým okamžikem pro rozvoj ekologického zemědělství byl rok 1991 a přijetí 

nařízení Rady EHS č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a označování produktů  

a potravin, šlo o první zákonnou normu společenství, upravující ekologické 

zemědělství. Definovala základní pojmy a určila pravidla pro označování, certifikaci  

a kontrolu bioproduktů, ekologickým zemědělcům bylo umožněno výhradní používání 

označení „eko“ a „bio“ a státům EHS vznikla možnost vydávat dotace pro 
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ekozemědělce. V 90. letech se také metodám ekologického zemědělství začal 

důkladněji věnovat výzkum a vědecká práce, dochází tak k zpřesnění či nahrazení 

některých chybných nevědeckých pravidel a úsudků, v celku se ovšem ukázaly doposud 

užívané principy jako správné. Všechny rozdílné metody ekologického zemědělství se 

postupně sjednocují a splývají pod jednotné označení – „ekologické zemědělství“.
60

 

 Po téměř tříleté práci a konzultacích předložila pracovní skupina Valnému 

Shromáždění IFOAM obecnou definici ekologického zemědělství, ta byla schválena 

v červnu 2008 ve Vignole v Itálii. Definice zní: „Ekologické zemědělství je 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 spojuje tradice, inovace  

a vědecký výzkum s cílem prospívat společnému prostředí a podporovat spravedlivé 

vztahy a dobrou kvalitu života všech zúčastněných.“
61

 

 Dle pravidelného šetření FiBL-IFOAM
62

 stoupla celková výměra půdy 

používaná k ekologickému zemědělství od roku 1999 z 11 milionů hektarů  

na 43 milionů hektarů v roce 2013. Celkově tak výměra půdy v režimu ekologického 

zemědělství pokrývá 0,98% povrchu planety a můžeme sledovat stoupající trend. Zemí 

s největší výměrou je Austrálie s 17 miliony hektarů, Česká republika je pak  

na 18. místě s 474 tisíci hektarů (údaje k roku 2013, nyní již přes 500 tisíc hektarů). Při 

pohledu na data týkající se Evropské unie zjistíme, že ekologické zemědělství bylo 

v roce 2013 praktikováno na 10,2 milionech hektarů, z čehož zabírá 40 % orná půda,  

42 % travní porosty a 11 % trvalé kultury. Prodeje ekoproduktů dosáhly částky  

22,4 miliard eur. Zajímavý je ještě přehled právních základů ekologického zemědělství, 

82 světových států již legislativu má a 16 států je ve fázi přijímání právní úpravy 

ekologického zemědělství.  
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2.2.4 Vývoj ekologického zemědělství v České republice 

 V České republice nastává rozvoj ekologického zemědělství znatelně později 

oproti západu Evropy, protože za komunistického režimu byla většina zemědělské půdy 

zestátněna a kolektivizována a prakticky neexistovali soukromí zemědělci, kteří by se 

více zajímali o kvalitu svých produktů a šetrnější styl hospodaření. Průlom tak nastává 

po roce 1989, do té doby u nás existovaly pouze 3 experimentální podniky věnující se 

ekologickému zemědělství působící na 480 hektarech. V roce 1990 se formálně 

přijímají rámcové směrnice IFOAM a dochází k vydání prvních dotací pro 

ekozemědělce, čímž se počet farem několikanásobně zvyšuje až na 135 podniků 

hospodařících na 15000 hektarů. V této době také vznikají první svazy zemědělců, mezi 

nejstarší a největší patří dodnes fungující svaz PRO-BIO. V roce 1992 se ruší dotace pro 

ekologické zemědělce a dochází tak ke stagnaci počtu farem a obdělávané plochy, ale 

zároveň ke zkvalitnění produktů, když zanikají některé podniky hospodařící pouze kvůli 

dotacím. V roce 1994 se zavádí jednotná ochranná známka pro biopotraviny a v roce 

1998 se obnovují dotace. V roce 1999 vzniká nezávislá kontrolní organizace KEZ o.p.s 

ke kontrole dodržování pravidel ekologického zemědělství. Proces tvorby legálního 

základu je dokončen v roce 2000, kdy je přijat zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů účinný od roku 2001.
63

 Opět se zvyšují výměry ploch v režimu 

ekofarem a počet podniků ekologického zemědělství. K roku 2014 je u nás 3885 farem 

působících na 494 tisících hektarů, což tvoří téměř 12% půdy zemědělského půdního 

fondu
64

.
65
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2.3 Zásady, cíle a principy 

 Organizace IFOAM kromě definice vydala i brožuru se základními principy 

ekologického zemědělství
66

, ve které vytyčila čtyři základní body. Jsou jimi principy 

zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče. Podle těchto základů by mělo světové ekologické 

zemědělství růst a rozvíjet se. 

Princip zdraví 

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

a planety jako jednoho nedělitelného celku.“
67

 

 Zdravím se zde tedy myslí fyzická i mentální pohoda všech článků přírodního 

společenství, pouze ze zdravé půdy lze produkovat zdravé potraviny a krmivo, které 

podporuje zdraví zvířat a v konečném důsledku i zdraví lidí. V ekologickém 

zemědělství je tedy třeba myslet na dodržování tohoto principu „od vidlí po vidličku“, 

tedy už od nejmenších organismů v půdě až po člověka. Cílem je produkovat kvalitní, 

nutričně bohaté potraviny, proto by se měl ekologický zemědělec vyvarovat používání 

chemických hnojiv, pesticidů, preventivních veterinárních léků a látek na podporu růstu.  

Princip ekologie 

„Ekologické zemědělství by mělo být založeno na živých ekologických systémech  

a kolobězích, pracovat s nimi, napodobovat je a pomáhat jejich udržení.“
68

 

 Tento princip říká, že ekologicky hospodařící podnik by měl svým zaměřením 

patřit do ekosystému, ve kterém se nachází a neměl by ho narušovat, naopak do něj 

zapadat a podporovat ho. Toho lze dosáhnout zvláště přizpůsobením se místním 

podmínkám a kultuře, snižováním nutných vstupů zdrojů a recyklováním. Jednotlivé 

podniky ekologického zemědělství by tak měly zapadat do daných ekosystémů  
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a udržovat v nich rovnováhu tvorbou zemědělských systémů, zakládáním přirozených 

podmínek pro zvířata a rostliny a udržováním genetické rozmanitosti. 

Princip spravedlnosti 

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

s ohledem na společné příležitosti člověka a životního prostředí.“
69

 

 Spravedlnost je chápána ve dvou rovinách, jednak jako poctivost a rovnost mezi 

lidmi, ale také vůči ostatním živým bytostem v přírodě. Spravedlnost by tak měla být 

dodržována opět „od vidlí po vidličku“, tedy mezi zemědělci, zaměstnanci, 

zpracovateli, distributory, obchodníky a spotřebiteli. Cílem ekologického zemědělství je 

produkovat širokou a dostatečnou nabídku kvalitních potravin a produktů. Při využívání 

přírodních zdrojů by se mělo dbát na jejich sociálně a ekologicky spravedlivé využívání, 

jenž je uchrání i pro budoucí generace. Zároveň je třeba dodržovat spravedlnost i vůči 

chovaným zvířatům, kterým se má poskytovat dostatečné pohodlí a přirozené podmínky 

odpovídající jejich fyziologickým předpokladům, přirozenému chování a dostatečné 

pohodě. 

Princip péče 

„Ekologické zemědělství by mělo být řízeno preventivním a zodpovědným způsobem  

s cílem chránit zdraví a pohodu současných a budoucích generací a životního 

prostředí.“
70

 

 Princip péče spočívá ve dvou základních požadavcích pro ekologické 

zemědělství, těmi jsou předběžná opatrnost a odpovědnost. Mají se aplikovat na nové 

technologie a postupy, kdy je potřeba vždy ověřit nezávadnost a nerizikovost novinek, 

vyvarovat se přijímání nepředvídatelných technologií, jako je například genetické 

inženýrství. Zároveň se nemají brát na lehkou váhu tradiční a ověřené postupy  
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a praktické znalosti a nemá se důvěřovat pouze vědeckému pokroku. Ekologičtí 

zemědělci by neměli zvyšovat efektivitu a produktivitu na úkor zdraví a pohody. 

2.4 Prameny právní úpravy 

2.4.1 Mezinárodní právo 

 Na mezinárodním poli působí v rámci ekologického zemědělství organizace 

spojující ekologické zemědělce, které se zasazují o širší povědomí a vstup EZ  

do legislativ států či přispívají k propagaci ekologického stylu farmaření výzkumem  

a statistikami.  

Významné organizace 

 Nejdůležitější organizací ekologického zemědělství působící na mezinárodní 

úrovni je již výše zmíněná Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství 

(International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM), která sdružuje 

hnutí ekologického zemědělství z celého světa. Založena byla ve Francii v roce 1972  

na základě setkání tehdejších průkopníků ekologického zemědělství. Na pozvání 

Francouze Rolanda Chevriota z Nature et Progrés
71

 společně diskutovali Lady Balfour 

z UK Soil Association
72

, Kjell Arman z Swedish Biodynamic Asociation
73

 a Jerome 

Goldstein z Rodale Institute
74

. Vznikla tak první mezinárodní instituce ekologického 

zemědělství, která je dodnes nejvýznamnějším mezinárodním subjektem a autoritou  

na tomto poli. Nyní je v ní sjednoceno přes 815 členů ze 120 zemí světa. Prezidentem 

organizace je Australan Andre Leu a IFOAM vede společně se Světovým 

představenstvem
75

 čítajícím deset demokraticky zvolených členů. Z tvorby IFOAM 

vznikla například obecná definice ekologického zemědělství a byly určeny čtyři 

základní principy, zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče, jak je uvedeno v předchozí 

podkapitole. Organizace také v roce 2005 vydala soubor předpisů, označených jako 
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Normy IFOAM
76

, který se nyní po několika novelách skládá ze tří základních 

dokumentů. Od června 2014 jimi jsou Společné cíle a požadavky ekologického 

zemědělství (Common Objectives and Requirements of Organic Standards, COROS), 

Standardy ekologické produkce a zpracování IFOAM (The IFOAM Standard for 

Organic Production and Processing) a Akreditační požadavky IFOAM pro instituce 

poskytující certifikaci ekologické produkce a zpracování (The IFOAM Accreditation 

Requirements for Bodies Certifying Organic Production and Processing). Tyto 

dokumenty odráží Systém garance ekologického zemědělství (The IFOAM Organic 

Guarantee System, OGS), který organizace spustila v roce 2010. Systém OGS je 

„globální, neziskový a nezávislý evaluační program, který je zaměřen na objasňování 

džungle ekologických značek“
77

. Toho se snaží dosahovat právě pomocí výše zmíněných 

dokumentů v rámci Norem IFOAM, protože díky definici standardů a akreditačních 

kritérií dochází ke sjednocování pravidel pro produkci a zpracování výnosů 

ekologického hospodářství, což přispívá nejen k objasnění a větší orientaci samotných 

spotřebitelů, ale také k zjednodušení obchodu s těmito produkty.  

 Základem systému OGS je The IFOAM Family of Standards, soubor předpisů 

organizací ekologického zemědělství z celého světa či jednotlivých legislativ států, 

které organizace označila za ekologické. K přijetí do „rodiny standardů IFOAM“  

a získání oficiálního uznání slouží dokument označovaný jako COROS, tedy soubor 

požadavků a cílů EZ, který vznikl spoluprácí IFOAM a projektu GOMA
78

. COROS 

představuje vybrané požadavky ekologického zemědělství, které jsou běžné mezi 

předpisy ekologických organizací a národních legislativ ve světě a vytváří tak základní 

referenční rámec. Ten určuje, co lze a co nelze považovat za předpisy ekologického 

zemědělství. Měl by se tedy používat při vytváření ekologických standardů  

a technických předpisů, protože na základě srovnání s tímto dokumentem dochází 

k oficiálnímu zařazení do The IFOAM Family of Standards, což je například jediná 

možnost jak získat akreditaci pro certifikační orgány zařazených programů a možnost 
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udělovat zemědělcům oficiální označení „IFOAM Accredited“. V současnosti je zde 

zařazeno přes 50 programů, standardů a technických předpisů, včetně nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007 o ekologickém zemědělství. 

 Druhým dokumentem Norem IFOAM jsou Standardy ekologické produkce  

a zpracování, zkráceně označovány jako Standardy IFOAM. Jsou to pravidla a definice 

vypracované organizací podle kritérií COROS a uvádějí tak dobrý příklad aplikace 

evaluačního dokumentu a jsou samozřejmě součástí The IFOAM Family of Standards. 

Představují tedy mezinárodní standardy, podle kterých se lze řídit a získat od organizace 

náležité akreditace, věnují se obecně ekologickému hospodaření, rostlinné produkci, 

včetně šlechtění, živočišné produkci, akvakultuře
79

, sběru, zpracování, označování 

ekologických produktů a zacházení s nimi. Dokument obsahuje taky definici 

souvisejících pojmů, mimo jiné kupříkladu definici označení „konvenční“, jimž je 

„každý materiál, produkt nebo způsob zpracování, které není ekologickým zemědělstvím 

nebo v přechodu na ekologické zemědělství“
80

.  

 Třetí částí Norem IFOAM jsou Akreditační požadavky IFOAM pro instituce 

poskytující certifikaci ekologické produkce a zpracování, krátce IFOAM Accreditation 

Requirements, IAR. Akreditací se rozumí udělení povolení od autoritativního orgánu, 

v tomto případě organizace IFOAM, k provádění certifikace ekologických produktů  

a procesů. Certifikace pak už znamená provádění kontrolní činnosti pověřeného orgánu, 

který zhodnotí dodržování standardů a technických předpisů ekologického zemědělství 

a následně udělí možnost používat určité označení certifikace. Pouze akreditované 

certifikační orgány podle IAR tedy mohou udělovat zemědělcům označení „IFOAM 

Accredited“. Pro získání akreditace existují od roku 2015 dvě možnosti, došlo totiž 

k sjednocení akreditačních označení a dřívější „IFOAM Global Organic System 

Accredited“ se již dále nepoužívá. Aby certifikační orgán získal akreditaci, musí se řídit 

standardy, přijatými do The IFOAM Family of Standards  a splňovat požadavky, které 

klade IAR, případně se může řídit standardy které prozatím do „rodiny“ nepatří, ale jsou 
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v souladu se Standardy IFOAM, akreditací pak dochází k automatickému přijetí těchto 

standardů do „rodiny“.
81

 

 Organizace IFOAM má svojí samostatnou skupinu pro oblast Evropské unie, 

The IFOAM EU Group, která čítá již více než 160 členských organizací. V radě 

organizace má zvolené zástupce každá členská země EU, v čele představenstva stojí 

prezident, kterým je Brit Christopher Stophes. Skupina si staví za hlavní úkol boj  

za přijímání ekologicky, sociálně a ekonomicky správné legislativy založené  

na základních principech ekologického zemědělství. Jako své největší dosavadní 

úspěchy skupina uvádí například ovlivnění tvorby nařízení o ekologickém zemědělství, 

zajištění podpory ekologických přístupů k zemědělství i ve SZP nebo zamezení přijetí 

označování ekoproduktů značkou EU Ecolabel i pro potraviny z důvodu zachování 

přehlednosti značek biopotravin. 

 Za zmínku stojí dále například Výzkumný institut ekologického zemědělství 

FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), který úzce spolupracuje 

s IFOAM. Založen byl roku 1973 ve Švýcarsku a věnuje se odbornému výzkumu  

a následně i šíření informací o ekologickém zemědělství, pořádá řadu výukových kurzů 

a poskytuje odborná posouzení.  

2.4.2 Unijní právo 

 „Sektor ekologického zemědělství se v EU velmi rychle rozvíjí. Během 

uplynulého desetiletí vzrostla v EU rozloha zemědělské půdy obdělávané ekologicky 

každý rok v průměru o půl milionů hektarů. V současnosti funguje v Unii více než 186 

000 ekologických zemědělských podniků.“
82

  

Ekologické zemědělství v legislativě 

 První právní úprava EZ v Evropské unii vznikla v roce 1991, kdy bylo 

v kontextu reformy SZP
83

 přijato nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém 

zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů  
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a potravin, které nejprve upravovalo rostlinnou produkci, později bylo doplněno  

i o produkci živočišnou. Nařízení povolovalo označování produktů slovy „ekologický“, 

„biologický“, „organický“, „eko“, „bio“ apod., v náležitých překladech do jazyků 

členských států pouze po splnění podmínek pro produkci, kterými bylo především 

používání pouze látek z pozitivních seznamů, uvedených v přílohách, nevyužívání 

geneticky modifikovaných organismů ani produktů z nich vyrobených. Zavedlo alespoň 

minimální požadavky a standardy, které bylo nutné dodržovat na celém území Unie, což 

přineslo jistotu pro spotřebitele. Ti si mohli koupit bioprodukty v kterékoliv zemi Unie 

s jistotou dosažení garantovaných standardů. Zároveň bylo ponecháno na volbě 

členských států a organizací ekologického zemědělství, zda si nastaví vlastní předpisy 

ještě přísnější, než ty celounijní. Podstatnou část nařízení tvořila také úprava 

kontrolního systému, členské státy byly povinny zřídit náležité kontrolní orgány, které 

by měly v podnicích kontrolovat produkci, zpracování a balení. Nařízení také umožnilo 

dovážet bioprodukty třetím státům na území Unie, pokud byly předpisy a kontrolní 

mechanismus těchto států alespoň na takové úrovni, jako v EU.  

 Nařízení postupem času podléhalo mnoha změnám a doplňkům a stal se z něj 

velmi dlouhý a nepřehlední předpis. 28. června 2007 proto dochází k přijetí nového 

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

produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, které nastavilo nové principy a cíle 

ekologického zemědělství v Unii. Vývoj by měl směřovat především k udržitelným 

systémům pěstování, různorodosti vysoce kvalitních produktů, kladení většího důrazu 

na ochranu přírody, řešení problému biodiverzity, k vyšším standardům chovu zvířat  

a k zachování zájmů spotřebitele a zvyšování jeho důvěry.  

 Nařízení se v Hlavě I věnuje účelu úpravy, oblasti působnosti a definici 

základních pojmů, v čl. 2 písm. a) definuje ekologickou produkci jako „používání 

způsobů produkce slučitelných s pravidly stanovenými tímto nařízením ve všech fázích 

produkce, přípravy a distribuce“. V Hlavě II se zmiňuje o cílech a zásadách ekologické 

produkce, v obecných zásadách se důležitost přikládá soběstačnosti ekofarem a omezení 

využívání vnějších vstupů, měla by být snaha o dosažení uzavřených systémů, kdy 

dochází ke vstupu vnějších zdrojů, pouze pokud není možnost tyto zdroje získat 

z vlastní produkce. Vstupy by se i tak měly omezit pouze na zdroje z jiné ekologické 
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produkce, přírodní látky a látky z nich odvozené a na minerální hnojiva s nízkou 

rozpustností. Využívání syntetických látek v ekologickém zemědělství přichází v úvahu, 

pouze v případě, pokud neexistuje žádná jiná alternativa, povolené vstupy nejsou  

na trhu dostupné anebo by měly negativní dopady na životní prostředí. Vlastní zvláštní 

zásady má zemědělská produkce, důraz je kladen na péči o zdraví rostlin vhodným 

výběrem druhů a odrůd, fyzikálními a mechanickými způsoby či ochranou přirozených 

nepřátel škůdců. Podobně je tomu u péče o zdraví zvířat, základem je správný výběr 

vhodných plemen, podpora přirozené imunologické obrany a volba vhodných 

chovatelských postupů. Při rozhodování o volbě produkce se mají zohledňovat místní 

nebo regionální podmínky a lokální ekologická rovnováha. Při zpracování ekologických 

potravin se má používat pouze ekologických zemědělských složek, jiných zdrojů pouze 

v případě, kdy není potřebná složka k dostání na trhu v ekologické podobě. Nemají se 

používat látky a zpracovatelské postupy, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl  

o skutečné povaze konečných potravin. Podobná pravidla se vztahují i na zpracování 

ekologických krmiv.  

 Pravidla pro produkci jsou uvedena v Hlavě III. Mezi obecné požadavky patří 

především úplný zákaz používání geneticky modifikovaných organismů a produktů 

z nich získaných, jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, 

pomocné půdní látky, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy  

a zvířata v ekologické produkci, toto je ovšem částečně prolomeno nařízením EP  

a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, které 

stanoví, že produkt, jenž obsahuje méně než 0,9% GMO, nemusí být takto označován, 

tudíž ho lze použít i v ekologické produkci. Zakázáno je i použití ionizujícího záření pro 

ošetření ekologických potravin či krmiv nebo surovin použitých v ekologických 

potravinách a krmivech. Jednotlivé články se věnují rostlinné a živočišné produkci, 

produkci mořských řas a akvakultuře, článek 16 pak vymezuje látky použitelné 

v ekologickém zemědělství, jako přípravky na ochranu rostlin, hnojiva a pomocné půdní 

látky, krmné suroviny živočišného a minerálního původu používané ve výživě zvířat  

a doplňkové látky a dezinfekční prostředky pro čištění prostor používaných pro 

živočišnou a rostlinnou výrobu. Takto lze používat pouze látky uvedené v pozitivních 

seznamech, které schvaluje Komise. 
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 Hlava IV se věnuje označování produktů ekologického zemědělství slovy 

z přílohy nařízení, které obsahuje překlady slov „ekologický“ a „biologický“ do jazyků 

všech členských států a dále slov „eko“ a „bio“ a podobných odvozených zdrobnělin. 

Tato označení se nemohou používat na území Společenství pro produkty, které 

nesplňují požadavky tohoto nařízení. Zpracované potraviny mohou být takto označeny, 

pouze pokud 95% jejich hmotnostních složek zemědělského původu bylo získáno 

ekologickým způsobem. Mezi povinně uváděné údaje patří číselný kód kontrolního 

orgánu nebo kontrolního subjektu, jemuž podléhá hospodářský subjekt, který provedl 

poslední fázi produkce nebo přípravy, dále balené potraviny musí na obalu obsahovat 

logo Společenství
84

 označující ekologickou produkci (nyní tzv. Eurolist). Všechny 

produkty, které toto logo obsahují, musí také obsahovat ve stejném zorném poli jako 

toto logo informaci o tom, odkud pochází suroviny, z nichž se produkt skládá, tedy zda 

pochází z území EU plně, či částečně, či pouze z území mimo EU. 

 Kontroly a kontrolní systémy jsou rozebrány v Hlavě V. Článek 27 v prvním 

bodě zavazuje členské státy k ustanovení kontrolního systému a zvolení jednoho či více 

orgánů odpovědných za kontroly k dodržování povinností tohoto nařízení. Každý 

hospodářský subjekt musí být tímto orgánem zkontrolován preventivně alespoň jednou 

za rok, ale povaha a četnost kontrol se stanoví individuálně na základě posouzení rizika 

výskytu nesrovnalostí a porušení požadavků tohoto nařízení. Kontrolou pověřený orgán 

může delegovat svoji úlohu na jiné kontrolní subjekty za splnění podmínek, jako jsou 

odborná a technická způsobilost a nestrannost. Členský stát přidělí každému 

pověřenému kontrolnímu orgánu nebo subjektu číselný kód, což je jednou z povinných 

částí označování bioproduktů. Každý hospodářský subjekt, který podléhá kontrole  

a splňuje požadavky tohoto nařízení vztahující se k jeho oblasti činnosti, obdrží  

od kontrolního orgánu či subjektu osvědčení.  

 Hlava VI se věnuje obchodu s třetími zeměmi, ve kterém dochází oproti 

předchozí úpravě k částečnému uvolnění, protože dříve musely být dovážené 

bioprodukty certifikovány EU, jejich výroba monitorována státy Společenství  

                                                 

84
 Logo Společenství označující ekologickou produkci je tvořeno listem na zeleném pozadí, obrys listu je 

znázorněn bílými hvězdami odvozenými z vlajky EU. Symbol značí souznění Společenství s přírodou. 

Viz přílohu č. 1 
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a obchodník musel mít dovozní licenci. Nyní postačí, pokud jsou kontrolní orgány 

třetích zemí autorizovány a monitorovány Evropskou komisí a členskými státy, což 

umožňuje kontrolu a dohled nad dodržováním standardů ekologické produkce. Do zemí 

EU se tak mohou dovážet bioprodukty, které vznikají a jsou kontrolovány za stejných 

nebo odpovídajících podmínek jako bioprodukty Společenství. 

 K výše zmíněnému nařízení byla vydána dvě prováděcí nařízení, a to 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 a nařízení 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 č. 889/2008 se věnuje všem úrovním živočišné a rostlinné produkce  

od kultivace půdy a chovu zvířat až po zpracování, produkci a distribuci biopotravin, 

zachází do značných technických detailů a obsahuje mnoho příloh uvádějících např. 

seznamy pesticidů, hnojiv a půdních přídavků povolených v ekologickém zemědělství, 

technické předpisy chovu zvířat jako jsou maximální počty kusů na hektar či minimální 

vnitřní a venkovní prostory pro jednotlivé kusy, povolené krmné suroviny a doplňkové 

výživové látky nebo vzory pro používání a tisk loga Společenství. Toto logo se ale 

změnilo v roce 2010 nařízením Komise (EU) č. 271/2010 na logo Evropské unie pro 

ekologickou produkci v podobě Eurolistu. Prováděcí nařízení k dovozu bioproduktů  

ze třetích zemí č. 1235/2008 dále rozvádí pravidla pro osvědčování kontrolních orgánů 

a subjektů a postup pro jejich zařazení na seznam uznaných kontrolních orgánů  

a subjektů, který je spolu s dalšími dokumenty součástí přílohy. 

 V současnosti se připravuje zcela nové nařízení o ekologické produkci  

a označování ekologických produktů
85

, které by mělo do budoucna nahradit současný 

platný právní rámec. V důvodové zprávě uvádí mezi hlavní problémy vyžadující změnu 

neschopnost současného legislativního rámce reflektovat dynamický rozvoj oblasti 

ekologického zemědělství, který v posledních deseti letech probíhá. Předpisy jsou 

složité a přináší velkou administrativní zátěž, což škodí především malým zemědělcům, 
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ti nemají možnost se zapojit do režimu ekologického zemědělství Unie. Také se 

objevily nedostatky v kontrolním systému a obchodním režimu, pravidla pro 

označování jsou příliš složitá. Návrh si za hlavní cíle klade odstranění překážek pro 

udržitelný rozvoj ekologické produkce v Unii, zaručení spravedlivé hospodářské 

soutěže pro zemědělce a hospodářské subjekty, umožnění efektivnějšího fungování 

vnitřního trhu a udržení nebo zlepšení důvěry spotřebitelů v ekologické produkty. 

Politiky a akční plány EU 

 Komise členským státům doporučuje podporovat ekologické zemědělství 

v novém Akčním plánu pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii 

přijatém v roce 2014, který nastiňuje směřování politiky EU do roku 2020 a připravuje 

tuto oblast pro přijetí nového legislativního rámce, plánovaného na konec desetiletí. Je 

potřeba především řešit vzrůstající poptávku po bioproduktech, avšak zvyšování 

produkce nesmí ohrozit a narušit důvěru spotřebitelů v zásady a kvalitu ekologického 

zemědělství. Ekologické potraviny totiž reagují na společenské požadavky týkající se 

ochrany životního prostředí a kvality potravin například nepoužíváním syntetických 

látek a geneticky modifikovaných organismů v celém produkčním řetězci. Tlak 

poptávky může také vést k zvýšenému riziku podvodného jednání či jiného porušování 

pravidel ekologické produkce, je proto třeba klást důraz na náležitou kontrolu. Takové 

jednání nejen že poškozuje zájmy spotřebitelů, ale také narušuje hospodářskou soutěž  

a škodí i těm producentům, kteří pravidla dodržují. Akční plán stanovuje tři základní 

priority politiky ekologického zemědělství. Zvýšení konkurenceschopnosti 

ekologických produktů pocházejících z Unie je první prioritou, které se má dosáhnout 

pomocí zvyšování povědomí a informovanosti o ekologické produkci a souvisejícím 

trhu a obchodu, dále řešením technických nedostatků prostřednictvím výzkumu  

a inovací. Druhou prioritou je upevnění a posílení důvěry spotřebitelů v evropský režim 

pro ekologické potraviny a zemědělství, jakož i důvěry v dovážené ekologické 

produkty, zejména co se týče kontrolních opatření. Třetí prioritní oblastí je posílení 

vnějšího rozměru režimu EU pro ekologickou produkci, tedy zintenzivnění obchodu 

s třetími zeměmi, ale zároveň zaručení spolehlivosti kontrolního systému v těchto 

zemích a zajištění, aby dovážené produkty vyhovovaly přísné definici ekologických 

potravin EU. 
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 Ekologické zemědělství najde svoje zastoupení i ve Společné zemědělské 

politice. Například v rámci ozelenění (greening) od roku 2015 platí pro členské státy 

povinnost vyplácet 30% přímých plateb zemědělcům, splňujícím tři základní opatření, 

tedy zachovávání trvalých travních porostů, diverzifikace plodin a zachování vymezené 

plochy v ekologickém zájmu (tj. půda ponechaná ladem, krajinné prvky, ochranné pásy, 

zalesněné plochy, meziplodiny a plodiny, které vážou dusík). Ekologičtí zemědělci 

nemusí měnit žádné své postupy, aby si zajistili soulad s těmito pravidly, protože jsou 

automaticky kvalifikováni tyto platby dostávat. Také v programu rozvoje venkova 

pro období 2014-2020 hraje ekologické zemědělství důležitou roli. Skrze křížové 

shody (cross compliances) se podmiňují platby zemědělcům dodržujícím postupy blízké 

ekologickému zemědělství, podporován je také přechod z konvenčního stylu 

hospodaření na styl ekologický. 

Orgány věnující se ekologickému zemědělství 

 Při Evropské komisi působí Právní výbor pro ekologickou produkci složený 

ze zástupců všech členských států. Všechna nařízení Komise týkající se oblasti EZ jsou 

vypracována ve spolupráci právě s tímto výborem, ten byl zřízen s cílem zajistit úzkou 

spolupráci s orgány odpovědnými pro odvětví ekologické produkce a garantovat 

jednotné uplatňování příslušných právních předpisů EU.  

 Skupina pro občanský dialog o ekologické produkci pomáhá Komisi rozvíjet 

a směřovat SZP, plány rozvoje venkova a politiku ekologické produkce. Skupina je 

složena z více než 50 křesel, které jsou rozděleny mezi nejrůznější organizace věnující 

se ekologickému zemědělství, kvalitě potravin a obchodu
86

, organizaci IFOAM 

například náleží 4 křesla. V rámci dialogu dochází ke sdílení zkušeností, sledování 

vývoje politik a udělování rad Komisi. Pro tu nejsou výsledky dialogu závazné, ale 

berou se v potaz a členové jsou vždy informování o všech opatřeních vyplývajících 

z jejich rozhodnutí. 

 „Kromě legislativy EU vázající se k ekologickému zemědělství a produkci, 

ekologicky hospodařící zemědělci a zpracovatelé musí dodržovat také obecně platné 
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groups/composition-organic-farming_en.pdf 
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předpisy pro produkci a zpracování zemědělských produktů. To znamená, že obecně 

platné předpisy regulující produkci, zpracování, obchod, označování a kontrolu 

zemědělských produktů platí i pro produkty ekologické.“
87

 

2.4.3 České právo 

 Po roce 1990 vznikají v České republice první svazy ekologických zemědělců, 

např. PRO-BIO a NATURVITA. Ty vytvořily vlastní směrnice a standardy vycházející 

z tehdejších The IFOAM Basic standards, standardů organizace IFOAM, což jim 

umožnilo začít provádět kontroly a certifikace zemědělců. Každý ze svazů ale používal 

svoji vlastní značku pro produkty ekologického zemědělství, což bylo velmi nepraktické 

a pro spotřebitele nepřehledné. V roce 1992 došlo k dohodě svazů a Ministerstva 

zemědělství ČR na jednotném označování, kontrole a certifikaci, dále technická komise 

ministerstva vytvořila směrnici Metodický pokyn pro ekologické zemědělství MZe ČR 

a Certifikační výbor jmenoval první inspektory. V roce 1995 byl český kontrolní systém 

akreditován IFOAM a také byla uzavřena smlouva o supervizi s organizací Bioland 

Kontrollstelle Bayern, kontrolní organizací Evropské unie, což umožnilo export českých 

ekologických produktů na území členských států. V roce 1999 začala příprava zákona  

o EZ v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2092/91
88

, aby bylo dosaženo harmonizace 

standardů ekologického zemědělství ČR s předpisy EU.
89

  

Platná právní úprava 

 Nejdůležitějším českým právním předpisem je nyní zákon č. 242/2000 Sb.,  

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích 

(dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. ledna 2001. Zákon 

prošel několika novelizacemi a v současné podobě z 1. ledna 2012 upravuje ty oblasti, 

které nejsou pokryty evropskými právními předpisy pro ekologické zemědělství.  
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frame/index_en.htm 
88

 Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování 

zemědělských produktů a potravin 
89

 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 

Praha: MŽP, 2003, 280 s., str 46. 
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 Zákon je členěn do šesti hlav, třetí byla novelou zrušena. Hlava I obsahuje 

obecná ustanovení, v §1 najdeme předmět úpravy: „Tento zákon upravuje v návaznosti 

na přímo použitelný předpis Evropské unie
90

 podmínky hospodaření v ekologickém 

zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin 

a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností  

s tím spojených.“. Zákon určuje, že podle předpisů EU odkazovaných v prvním 

paragrafu je Ministerstvo zemědělství ČR příslušným orgánem a celní úřad orgánem 

provádějícím kontrolu dovozu ekologických produktů ze třetích zemí. Dále jsou 

v Hlavě I vymezeny základní pojmy, např. bioprodukt – „surovina rostlinného nebo 

živočišného původu nebo hospodářské zvíře získané v ekologickém zemědělství podle 

předpisů Evropské unie“ biopotravina – „potravina vyrobená za podmínek uvedených  

v tomto zákoně a předpisech Evropské unie, splňující požadavky na jakost a zdravotní 

nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy“, ekologický podnikatel – „osoba 

podnikající v ekologickém zemědělství, výrobce biopotravin, osoba uvádějící 

biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 

nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu“ či ekofarma – „uzavřená 

hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení  

a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 1, sloužící ekologickému 

zemědělství“. V §4 je také stanoveno, že v ekologickém zemědělství je možné chovat 

pouze ty druhy hospodářských zvířat, které stanoví prováděcí právní předpis, tím je 

vyhláška MZe ČR č. 16/2006 Sb., a povolené druhy zvířat jsou skot, koně, prasata, 

ovce, kozy, králíci, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné. Ostatní 

druhy zvířat lze chovat na ekofarmě pouze jako zájmový chov, který není předmětem 

podnikání. 

 Hlava II upravuje podnikání v ekologickém zemědělství. Všechny osoby, které 

chtějí podnikat v ekologickém zemědělství, se musí zaregistrovat na Ministerstvu 

                                                 

90
 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, v platném znění. 

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, v platném znění. 

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, v 

platném znění. 
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zemědělství, což je podmíněno uzavřením smlouvy o kontrole s jedním z kontrolních 

subjektů. Zákon dále stanovuje povinně poskytované údaje či zrušení registrace. 

Podnikání v ekologickém zemědělství se blíže věnuji v příští kapitole ve srovnání 

s podnikáním v konvenčním zemědělství. 

 Osvědčování a označování bioproduktů a biopotravin se věnuje Hlava IV. 

Osvědčení o původu bioproduktů a biopotravin se vydává na žádost a platí nejméně 

jeden kalendářní rok, nejdéle však 15 měsíců. Kontrolní organizace může také vydat 

odepření vydání osvědčení, které předá písemně s odůvodněním zemědělci, ten pak 

musí organizaci vrátit originál původního osvědčení. Označování bioproduktů  

a biopotravin probíhá podle předpisů EU, tedy tak, jak je uvedeno v předchozí 

podkapitole. Na obal se také přidá grafický znak, tzv. biozebra, který má podle 

prováděcího předpisu, vyhlášky MZe ČR č. 16/2006 Sb., podobu půlkruhu se zelenými 

pruhy a nápisem „BIO“ a „Produkt ekologického zemědělství“, více viz přílohu č. 2. 

Označování bioproduktů se popisuji v příští kapitole ve srovnání s produkty 

konvenčního zemědělství. 

 Kontrolní systém je rozpracován v Hlavě V. Dozor nad dodržováním tohoto 

zákona a předpisů EU vykonává MZe, to může s organizační složkou státu uzavřít 

dohodu nebo s právnickou osobou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je 

pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktů a biopotravin, 

provádět kontroly a další odborné úkony. Dále jsou uvedeny požadavky dosaženého 

vzdělání a odborné praxe pro zaměstnance pověřené osoby a další osoby pověřené 

prováděním kontroly. V současnosti jsou výkonem kontroly a certifikace v ekologickém 

zemědělství pověřeny čtyři organizace, jsou to KEZ o.p.s., ABCERT AG, BIOKONT 

CZ s.r.o. a Bureau Veritas Czech Republic, spol. s.r.o. V Hlavě V jsou dále stanoveny 

přestupky a správní delikty, kterých se mohou dopustit fyzické a právnické osoby,  

za přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 tisíc Kč, za správní delikty až  

do 1 milionu Kč.  

 Hlava VI v přechodných a závěrečných ustanoveních zmocňuje MZe vydat 

vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona. Tou je výše zmíněná vyhláška 

č.16/2006 Sb. MZe také vydává metodické pokyny upravující dílčí problémy, například 

chov koní v EZ či udělování výjimek EZ v případě katastrofických událostí. 
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Koncepční nástroje 

 K provádění politiky ekologického zemědělství vydává vláda ČR tzv. akční 

plány, jsou to strategické dokumenty vytyčující cíle, jichž se má v dané oblasti 

dosáhnout, a navrhují nástroje, pomocí nichž se má cílů dosáhnout. V roce 2015 skončil 

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015
91

, který 

přijala vláda ČR 14. prosince 2010. Byl to již druhý akční plán (dále AP) v pořadí, 

navazující na plán do roku 2010. Na rozdíl od něj již neměl svůj vlastní rozpočet. 

Institucí odpovědnou za jeho realizaci bylo MZe, které zřídilo pro koordinaci  

a vyhodnocování aktivit AP Komisi pro ekologické zemědělství. Komise je poradním 

orgánem ministerstva a stanovuje dílčí aktivity nutné ke splnění stanovených cílů. 

Vláda v AP vyjádřila svoji vizi ekologického zemědělství do roku 2020: „Ekologické 

zemědělství bude plně rozvinutým odvětvím zemědělství se všemi odpovídajícími 

charakteristikami, jakými jsou stabilní trh, služby a státní politika podporující 

poskytování veřejných statků, včetně aspektů týkajících se životního prostředí a pohody 

zvířat.“, jako tři hlavní cíle do roku 2015 si stanovila vybudování stabilního, 

prosperujícího a konkurenceschopného trhu s biopotravinami, vytvoření infrastruktury, 

podporující kontinuální a dlouhodobý udržitelný rozvoj a účinné propojení prvovýroby 

a zpracování. Úspěšnost dobíhajícího plánu zhodnotil nový AP pro roky 2016-2020, 

z kvantitativně stanovených dílčích plánů se nepodařilo dosáhnout ani jednoho, podíl 

EZ na celkové zemědělské půdě dosáhl pouze 12% z plánovaných 15%, což bylo 

způsobeno především změnami a omezením v dostupnosti dotačních programů  

a přímých plateb, po uvolnění od roku 2015 opět došlo k nárůstu ploch. Nepodařilo se 

naplnit ani cíle stanovené v oblasti obchodu s biopotravinami, zde byla především snaha 

o zvýšení poměru biopotravin na celkové spotřebě a zvýšení poměru českých 

biopotravin na trhu. Analýza nového AP jako hlavní důvody nesplnění uvádí stále 

přetrvávající nedůvěru v produkty ekologického zemědělství mezi spotřebiteli. Hlavním 

faktorem tohoto jevu jsou neúměrné nadsazené ceny a nedostatek osvěty a propagace 

v celém sektoru i ze strany státu. Celý akční plán je shrnut v analýze SWOT
92

, která 

                                                 

91
 Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/93837/Akcni_plan_2011_2015_EZ.pdf 

92
 SWOT analýza spočívá ve shrnutí fungování politiky ve čtyřech hlavních bodech, S=strenghts, silné 

stránky, W=weaknesses, slabé stránky, O=opportunities, příležitosti ke zlepšení, T=threats, hrozby 

zhoršení 
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mezi hlavní příležitosti budoucího rozvoje uvádí nárůst přímého prodeje biopotravin na 

farmářských trzích, využití zájmu médií a rostoucí poptávku po lokálních a kvalitních 

potravinách. Jako největší hrozby sektoru ekologického zemědělství uvádí tlak na růst 

cen biopotravin, nestabilní politickou podporu EZ a obavu z rostoucí byrokracie  

a nepřehlednost předpisů. 

 Nový Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016-

2020
93

 schválila vláda 20. listopadu 2015. AP stanovil tyto prioritní oblasti zájmu:  

1. ekonomickou životaschopnost ekofarem prostřednictvím zvýšení efektivity produkce 

a zlepšení odbytu za správného nastavení podpor; 2. trh s biopotravinami, kde se má 

zvýšit podíl domácích potravin; 3. spotřeba potravin; 4. přínosy pro životní prostředí  

a welfare
94

 zvířat; 5. výzkum, vzdělání a poradenství. V některých bodech se tedy nový 

plán od předchozího neliší, především proto, že se jich v předchozím období nepodařilo 

dosáhnout v dostatečné míře.  

  

                                                 

93
Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/442986/Akcni_plan_CR_pro_rozvoj_EZ_Czech_Action_Plan_for_Develo

pment_of_OF.pdf 
94

 Welfare je stavem naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví 

organismu, kdy je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím. 
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2.5 Shrnutí kapitoly 

 Právní úprava ekologického zemědělství je poměrně nová a postupně se začala 

objevovat až od 90. let minulého století. Základem pro ni byla pravidla a vnitřní 

standardy svazů a organizací slučujících zemědělce, kteří praktikovali rozdílné postupy 

zemědělského hospodaření oproti obecnému a intenzivnímu stylu. Ekologické 

zemědělství bylo reakcí na zhoršující se stav životního prostředí a klesající kvalitu 

zemědělských produktů, ve větší míře se tak objevuje v době růstu popularity i dalších 

opatření na ochranu životního prostředí, až se nakonec dostává i do legislativ států  

i Evropské unie. Hlavním důvodem právní úpravy ekologického zemědělství se tak 

podle mého názoru stává potřeba sjednotit pravidla jednotlivých svazů zemědělců  

a označování bioproduktů, které bez jednotné úpravy může přinášet zmatek a nedůvěru 

spotřebitelů. Zároveň je nutno dále tato pravidla kontrolovat ze strany státu, a tím 

zaručit, aby produkty ekologického zemědělství opravdu splňovaly náležitou kvalitu  

a aby jejich označení za ekologické, jakožto zaručující větší míru ochrany životního 

prostředí, bylo pravdivé. 

 Na mezinárodní úrovni nejsou prakticky žádné významné prameny práva, které 

by se ekologického zemědělství více týkaly, nejdůležitější roli zde hraje organizace 

IFOAM, která se svou činností snaží především ovlivňovat světové vlády při tvorbě 

právní úpravy EZ. Zároveň působí jako jednotící prvek ekologického zemědělství  

a snaží se sbližovat legislativu. V EU je ekologické zemědělství komplexně upraveno  

a sjednoceno pro všechny členské státy skrze nařízení Rady (ES) č. 834/2007  

o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Určuje pravidla pro 

živočišnou a rostlinnou produkci v ekologickém zemědělství a sjednocuje následné 

označování bioproduktů, což je důležitý prvek důvěry spotřebitelů, a zároveň tím 

umožňuje volný pohyb zboží z ekologického zemědělství po území Unie. Nařízení také 

upravuje obchod s třetími zeměmi. České právo pak už jen v podstatě provádí toto 

nařízení a doplňuje ho. Dává základ pro institucionální zajištění kontrolního systému  

a upravuje podnikání v ekologickém zemědělství. 
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3. Srovnání vybraných institutů konvenčního a ekologického 

zemědělství 

 V této kapitole jsem se věnoval vybraným institutům a problematikám, které 

budu srovnávat v legislativě a předpisech obecného, konvenčního zemědělství  

a ekologického zemědělství. Cílem bude zjistit největší rozdíly plynoucí pro podnikatele 

hospodařící konvenčním a ekologickým způsobem, zvláště na začátku podnikání, při 

získávání dotací a podpor, při uvádění svých produktů na trh a při kontrole od státu. 

3.1 Podnikání v zemědělství 

 Podnikání v zemědělství obecně podléhá dle §2f zákona č. 252/1997 Sb.,  

o zemědělství evidenci. Zemědělským podnikatelem se rozumí podle §2e (1) fyzická 

nebo právnická osoba, která „hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou  

a samostatnou činnost vlastní jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem“. Výjimkou z povinnosti evidence jsou 

podle §2e (2) fyzické osoby „provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti 

anebo prodávající rostlinné a nezpracované živočišné výrobky“. Pro úplné vymezení 

zemědělského podnikatele je třeba si ještě určit definici zemědělské výroby, jakožto 

hlavní činnosti tohoto subjektu. Zemědělské výrobě se věnuje §2e (3), který uvádí  

8 oborů: a) rostlinná výroba, b) živočišná výroba, c) produkce chovných a plemenných 

zvířat, d) výroba osiv a sadby, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce 

zemědělské výroby, f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním 

útvaru povrchových vod, g) hospodaření v lese, h) hospodaření s vodou pro zemědělské 

a lesnické účely.  

 Zájemci o podnikání v zemědělství se zapisují do Evidence zemědělských 

podnikatelů (EZP), Ministerstvo zemědělství je správcem jejího informačního systému 

a provozovatelem jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. EZP je veřejná 

v části některých zapisovaných údajů jako jsou jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo 

sídlo či datum zápisu do EZP u fyzických osob a u právnických osob u obchodní firmy 

nebo názvu, sídla, identifikačního čísla, zaměření zemědělské výroby a data zápisu  
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do EZP. Veřejně dostupná část EZP je vedena v elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup a je volně dostupná všem zájemcům
95

. 

 Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Fyzické osoby musí být svéprávné, být občany ČR nebo občany členského státu 

Evropské unie nebo mít na území ČR trvalý pobyt a prokázat základní znalost českého 

jazyka. Při splnění všech podmínek zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností 

žadatele do evidence do 30 dnů od podání žádosti a vydá osvědčení o zápisu do EZP. 

Toto osvědčení nahrazuje živnostenský list u podnikatelů dle živnostenského zákona  

a podobně jako u živnostenského oprávnění žadatelé uvedou obory zaměření 

zemědělské výroby. 

 K vyřazení z evidence dochází u fyzické osoby při její smrti, při udělení zákazu 

činnosti týkající se zemědělské výroby, nebo pokud již nesplňuje výše uvedené 

podmínky. U právnické osoby dochází k vyřazení při jejím zániku. U všech osob 

dochází k vyřazení po žádosti zemědělského podnikatele a v případě, že zemědělský 

podnikatel neprovozuje zemědělskou výrobu více než 24 měsíců a obecnímu úřadu 

neoznámil přerušení provozování zemědělské výroby.
96

 

 V ekologickém zemědělství je třeba nejprve definovat několik pojmů: osoba 

podnikající v ekologickém zemědělství je dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství ekologický podnikatel, výrobce biopotravin, osoba uvádějící biopotraviny 

nebo bioprodukty do oběhu, výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv nebo 

dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu, ekologický podnikatel je osoba 

zaevidovaná podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství do EZP a zaregistrovaná 

podle zákona o ekologickém zemědělství, a hospodařící na ekofarmě
97

, obecně se pak 

označuje jako ekologický zemědělec. Zvláštní kategorií je ekologický chovatel včel, 

který není podnikatelem a chová včely v ekologickém zemědělství, ale také podléhá 

povinné registraci. 

                                                 

95
 Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP 

96
 Jak začít podnikat v zemědělství, ÚZEI, portál eAgri [online]. [cit. 29. 12. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/261965/Jak_zacit_podnikat_v_zemedelstvi.pdf 
97

 Ekofarma je uzavřená hospodářská jednotka sloužící ekologickému zemědělství. 
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 Registraci ekologických zemědělců upravuje §6 zákona o EZ. Osoby, které 

chtějí podnikat
98

 v EZ, musí podat žádost o registraci osoby podnikající v EZ, vzor 

žádosti je uveden v příloze vyhlášky MZe č. 16/2001, vyplněná se zasílá na MZe. 

Povinnost registrace se nevztahuje na maloobchodní prodejce, kteří prodávají již 

zabalený produkt EZ a na přeshraniční poskytovatele služeb v oblasti EZ. Žadatel je 

dále povinen uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti s jedním z MZe pověřených 

kontrolních subjektů, které vykonávají kontrolu a certifikaci v EZ (nyní to jsou KEZ 

o.p.s, BIOKONT CZ s.r.o., ABCERT AG a Bureau Veritas Czech republic, spol. s.r.o.). 

Současně s podáním žádosti o registraci žadatel také předloží potvrzení o vstupní 

kontrole, kterou provede kontrolní subjekt nejpozději 60 dní od uzavření smlouvy  

o kontrolní činnosti. Zemědělský podnikatel také k žádosti přiloží osvědčení o zápisu  

do EZP. 

 Dnem doručení bezchybné a úplné žádosti na MZe začíná běžet přechodné 

období (také období konverze) a žadatel je registrován jako osoba podnikající v EZ. 

Přechodné období se řídí článkem 17 nařízení Rady č. 834/2007 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů, jeho délka závisí na jednotlivých druzích rostlin  

a živočichů (až 3 roky). Zemědělec se v tomto období již řídí předpisy a pravidly 

ekologického zemědělství, ale zvířata ani živočišné produkty získané během tohoto 

období se nesmí uvádět na trh s označením pro produkty ekologického zemědělství
99

. 

V případě přechodu části podniku, ve kterém je již v jiné části ekologické zemědělství 

praktikováno, nesmí dojít k záměně nebo možnosti záměny zvířat či produktů z části 

přechodu a části EZ. Přechodné období lze na žádost zkrátit
100

 či naopak z moci úřední 

prodloužit (např. při kontaminaci produkty z konvenčního zemědělství). 

 Žadatelé se zapisují do Registru ekologických podnikatelů, veřejné údaje  

o registrovaných subjektech jsou dostupné skrze elektronickou podobu
101

. Registraci 

zruší MZe na žádost zaregistrovaného subjektu, nebo pokud dojde k opakovanému 

                                                 

98
 Paragraf se vztahuje i na ekologické chovatele včel, ačkoliv nejsou podnikateli, i tak podléhají 

registraci. Viz §4(3) z. č. 242/2000 Sb. 
99

 Článek 23 nařízení Rady č. 834/2007 o ekologickém zemědělství a ekologické produkci. Jedná se o 

označení „eko“, „bio“ a další. 
100

 Dle podmínek v článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Rady č. 889/2008 Sb. 
101

 Dostupné z: 

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/Prehled.aspx?clear=A&stamp=1455459020454 
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porušení povinností, stanovených evropskými a domácími předpisy. MZe registraci 

zruší také v případě: kdy ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od doby přechodu 

certifikaci alespoň na jeden bioprodukt, nebo kdykoliv kdy podnikatel nezíská za jeden 

kalendářní rok certifikát alespoň na jeden bioprodukt, kdy výrobce biopotravin, výrobce 

nebo dodavatel ekologických krmiv nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího 

materiálu nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň jeden certifikát a dále alespoň 

jeden certifikát za kalendářní rok, či kdy subjekt nebude mít více než 30 dní uzavřenou 

smlouvu o kontrolní činnosti s pověřenou osobou. Registrace zaniká smrtí, zánikem 

nebo přechodem či převodem ekofarmy na jinou osobu a subjekt již dále jinde 

nehospodaří. 

 Zemědělští podnikatelé se dále sdružují na základě dobrovolného členství 

v Agrární komoře ČR. Ta byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR a sdružuje podnikatele z oblasti zemědělství, 

včelařství, lesnictví a potravinářství, nyní má přes 100 tisíc členů. Komora prosazuje  

a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém 

území ČR v oblasti právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy 

na povolání, zahraničních vztahů, celní a certifikační, informatiky. Agrární komora ČR 

je právnickou osobou, má svoje krajské a okresní pobočky, v čele stojí prezident
102

. 

Shrnutí 

 Rozdílů v podnikání v konvenčním a ekologickém zemědělství je hned několik. 

Podnikání v konvenčním zemědělství mi v několika prvcích připomíná provozování 

ohlašovací živnosti. Zemědělská výroba je v zákoně rozdělena na osm oborů činností,  

a ten, kdo některé z nich soustavně a samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku provozuje, je zemědělským podnikatelem. 

Zemědělští podnikatelé podléhají evidenci, do které jsou zapsáni při splnění základních 

podmínek, jako je svéprávnost a občanství ČR či členského státu EU, případně trvalý 

pobyt v ČR. V osvědčení o zápisu do EZP jsou uvedeny provozované obory zemědělské 

výroby.  

                                                 

102
 Ke 24. 4. 2016 jím je Ing. Miroslav Toman, CSc. 
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 V ekologickém zemědělství je možno podnikat v několika různých formách, 

které nejsou zákonem blíže definovány, jako je tomu u zemědělského podnikatele. Jde 

například o výrobce biopotravin či osobu uvádějící biopotraviny na trh. Jednou z forem 

je také ekologický podnikatel, což je osoba hospodařící na ekofarmě, jenž je zároveň 

zaevidovaná jako zemědělský podnikatel. Osoby podnikající v ekologickém 

zemědělství podléhají registraci, která nastavuje přísnější požadavky, než EZP. Před 

zapsáním do registru totiž musí žadatelé projít vstupní kontrolou provedenou jedním 

z kontrolních subjektů, s nímž předtím uzavřou smlouvu o kontrolní činnosti. 

 Rozdílné jsou také orgány, s nimiž žadatelé komunikují. Žádosti o zapsání  

do evidence zemědělského podnikatele vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, zatímco žádosti o registraci osob podnikajících v ekologickém zemědělství 

posuzuje Ministerstvo zemědělství. Při přechodu nebo převodu ekofarmy zaniká 

registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství, jestliže již dále nikde jinde 

nehospodaří, při převodu nebo přechodu obdělávaných pozemků zemědělského 

podnikatele nedochází k vyřazení z EZP, ale může k němu dojít při neprovozování 

zemědělské výroby více než 24 měsíců bez předchozího oznámení o přerušení. 

3.2 Povinnosti v rostlinné a živočišné produkci 

 Rostlinná a živočišná výroba jsou nejvýznamnější části zemědělské výroby,  

a proto je nutno tyto oblasti náležitě pokrýt právní úpravou. V konvenčním zemědělství 

je cílem legislativy upravující rostlinnou výrobu především regulace odrůd a osiv, či 

šlechtění a sadba pěstovaných rostlin. O zdraví rostlin dbají předpisy z oblasti 

rostlinolékařské péče, které zavádějí pravidla proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 

organismů a upravují registraci a používání přípravků na ochranu rostlin. Podobně je 

tomu u živočišné produkce a veterinární péče, kde mezi hlavní cíle právní úpravy patří 

zajištění dobrých životních podmínek zvířat, ochrana jejich zdraví, ochrana před 

týráním a regulace zdravotní nezávadnosti živočišných produktů. 

 Nejvýznamnějším českým předpisem na ochranu zdraví rostlin je zákon  

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

který zavádí několik základních povinností pro fyzické a právnické osoby, které pěstují, 

vyrábí, zpracovávají anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, 

a pro vlastníky pozemků nebo objektů. Tyto osoby musí zajišťovat a omezovat výskyt  
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a šíření škodlivých organismů včetně plevelů a používat k ošetřování rostlin, 

rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky  

a další prostředky povolené podle tohoto zákona, a to způsobem, který nebude 

způsobovat škodu jiným osobám, poškozovat zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí. 

 Také chovatelům zvířat jsou uloženy některé povinnosti, které stanovuje zákon 

č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon 

uvádí povinnosti pro všechny chovatele a některé povinnosti zvláště pro chovatele 

hospodářských zvířat. Všichni chovatelé jsou povinni chovat zvířata způsobem, 

v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby a zdravotní stav, 

sledovat zdravotní stav zvířat a předcházet poškození jejich zdraví, případně jim 

poskytnout první pomoc nebo požádat o odbornou veterinární pomoc. Jsou také povinni 

bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit úkony k zdolávání těchto 

onemocnění. Chovatelé hospodářských zvířat jsou dále zejména povinni zabezpečit 

provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a dalších povinných úkonů při veterinární 

kontrole, zabezpečit čištění, deratizaci, dezinfekci a desinsekci stájí a jiných prostorů  

a zařízení, v nichž jsou zvířata chovaná. Při chovu hospodářských zvířat podnikatelsky 

musí zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získávání jejich produktů prováděly 

pouze osoby k takové činnosti způsobilé. 

 Ekologické zemědělství je již ve své podstatě definováno odlišnými pokyny  

a povinnostmi v rostlinné i živočišné produkci oproti konvenčnímu zemědělství. Pro 

ekologického zemědělce platí podle nařízení Rady (ES) č. 843/2007 o ekologické 

produkci přísný zákaz používat geneticky modifikované organismy i produkty z nich 

získané, stejně tak není dovoleno používat ionizující záření k ošetření surovin, krmiv 

nebo potravin. V oblasti rostlinné produkce zavádí nařízení například tato pravidla: 

hnojiva, pomocné látky a přípravky na ochranu rostlin se mohou používat, pouze pokud 

byly schváleny a jsou uvedeny na seznamech použitelných látek, nesmí se používat 

minerální dusíkatá hnojiva, úrodnosti a biologické aktivity půdy má být dosahováno 

zejména střídáním plodin a používáním chlévské mrvy a organických materiálů, 

prevence škod způsobených škůdci, plevely a chorobami se dosahuje správnou volbou 

odolných druhů a odrůd, ochranou přirozenými nepřáteli a pomocí pěstitelských 
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postupů. Obecně je nutno používat pěstitelské postupy a způsoby obdělávání, které 

brání zvyšování znečištění životního prostředí nebo jej snižují na minimum. 

 Živočišná produkce se podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství omezuje dle §4 (1) pouze na stanovené druhy, těmi jsou podle vyhlášky 

MZe č. 16/2006 Sb., skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíci, drůbež, ryby  

a středoevropské ekotypy včely medonosné. Ostatní druhy je možné chovat na 

ekofarmě pouze jako zájmový chov a ne jako předmět podnikání. Pro živočišnou 

produkci dále zavádí některá další pravidla nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Jde 

zejména o povinnost umožnit hospodářským zvířatům stálý přístup na otevřená 

prostranství, na pastvu a ke krmivu, používat vázané ustájení a izolování pouze 

v nezbytných případech, chovat pouze omezené množství kusů, aby se minimalizovala 

nadměrná pastva, udusání půdy, eroze a znečištění. Krmivo by mělo být přednostně 

získáváno ze zemědělského podniku, kde jsou zvířata držena, používat se smí pouze 

ekologické krmivo či krmivo z podniků v přechodu na EZ. Je zakázáno používat 

růstové stimulanty. V oblasti prevence nákaz je hlavním nástrojem náležitý výběr 

plemena a linie, náležitý pohyb, hygienické podmínky a vysoce kvalitní krmivo. 

Shrnutí 

 V oblasti pokynů a pravidel rostlinné a živočišné produkce je možné sledovat 

pravděpodobně největší rozdíly právní úpravy. V konvenčním zemědělství se úprava 

týká především povinností a úkonů, které mají zamezit vzniku a šíření nákaz, 

předcházet krutému zacházení se zvířaty a jejich týrání. Opět ale platí, že všechna 

pravidla vztahující se na konvenční zemědělce musí dodržovat také zemědělci 

ekologičtí, avšak pro ty se přidávají povinnosti další, typické pro ekologické 

zemědělství. Právě odlišným přístupem k zemědělské produkci se EZ vymezuje oproti 

intenzivnímu, konvenčnímu stylu. V povinnostech pro ekologické zemědělce je  

na první místo stavěna ochrana životního prostředí, je zakázáno používání GMO  

a syntetických látek, preferuje se používání organických hnojiv, správná volba odrůd  

a druhů a welfare zvířat. 
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3.3 Označování zemědělských produktů a bioproduktů 

 Údaje uváděné na obalu produktů jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro 

spotřebitele a pomáhají jim ve výběru z široké nabídky výrobků. Zvláště v oblasti 

potravinového práva je legislativa značně rozvinutá a složitá, požadavky na označování 

upravuje již na mezinárodní úrovni například Codex Alimentarius, v Evropské unii se 

potravinám věnuje řada nařízení a směrnic a stejně tak je označování potravin upraveno 

v českém právu. Mezi nejdůležitější předpisy tak patří nařízení EP a Rady č. 1169/2011 

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a zákon č. 110/1997 Sb.,  

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů. Povinně se na potravinách musí uvádět jejich název, seznam složek, obsažené 

alergeny, čisté množství potraviny, datum minimální trvanlivosti či použitelnosti, 

zvláštní podmínky uchovávání a použití, jméno nebo obchodní název a adresa 

zodpovědného potravinářského podniku, výživové údaje a v některých případech země 

původu. Informace musí být na viditelném místě, být čitelné, přesné a jasné, nesmí 

spotřebitele uvádět v omyl, musí být v jazyce srozumitelném v příslušné zemi a nesmí 

až na výjimky potravině připisovat vlastnosti umožňující vyléčit, zabránit nebo zmírnit 

určité lidské nemoci. Tyto informace jsou povinné společně pro produkty pocházející 

z konvenčního i ekologického zemědělství a problematika bezpečnosti a kvality 

potravin obecně by jistě vydala na samostatnou práci, zaměřím proto svoji pozornost 

především na tzv. značky kvality, které také ovlivňují kvalifikovaný výběr spotřebitelů, 

protože často garantují určitou kvalitu nebo postupy dosažení cílového produktu. 

 Mezi obecné možnosti označování produktů patří instituty z oblasti práv 

duševního vlastnictví, nejzákladnějším označením tak je ochranná známka, to je 

jakékoliv označení, které je schopné produkt odlišit od konkurence. Ochranná známka 

se registruje na Úřadu průmyslového vlastnictví a vlastníku zaručuje výlučné právo toto 

označení používat. Platí po dobu 10 let s možností dalšího prodlužování, za její 

udržování se platí poplatky.  

 Každý, kdo bude na trh uvádět vybrané produkty splňující určitá kritéria, může 

použít označení původu či zeměpisné označení. Česká právní úprava je obsažena 

v zákoně č.452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení  

a o změně zákona o ochraně spotřebitele, seznam všech označení je veden u Úřadu 
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průmyslového vlastnictví a jejich užívání není vázáno na jednoho vlastníka, jde  

o nevýlučná práva. Na úrovni Společenství se jim věnuje nařízení EP a Rady  

č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů. Chráněným označením 

původu je název, který identifikuje produkt pocházející z určitého místa, regionu či 

země, jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně dány konkrétním 

zeměpisným prostředím s jeho vlastními přírodními a lidskými činiteli, a u něhož 

všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti. Chráněným 

zeměpisným označením je název identifikující produkt pocházející z určitého místa, 

regionu nebo země, jehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především 

jeho zeměpisnému původu, a u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá  

ve vymezené zeměpisné oblasti. Nařízení v příloze uvádí, pro které produkty  

a potraviny jsou tato nevýlučná označení možná použít, označení se tak netýká 

například vín, lihovin a minerálních vod.  

 Dále je v nařízení EP a Rady č. 1151/2012 definována také zaručená tradiční 

specialita, jakožto označení pro zemědělský produkt nebo potravinu se zvláštní 

povahou uznávanou EU. Zvláštní povaha spočívá ve výsledku způsobu produkce, 

zpracování nebo složení odpovídajícím tradičním postupům pro dotyčný produkt či 

potravinu nebo ve výrobě ze surovin nebo přísad, které jsou tradičně používány. Aby 

produkt splňoval podmínku tradice, musí být uváděn na trhu již po dobu více než jedné 

generace, tedy alespoň 30 let. 

 Všechny tři evropské značky kvality potravin a produktů podle nařízení EP  

a Rady č 1151/2012 mají své zvláštní symboly Unie, které jsou uvedeny v příloze 

nařízení Komise č. 664/2014.
103

 Od 4. 1. 2016 se plně uplatní povinnost uživatelů 

chráněných názvů pocházejících z EU uvádět na etiketě ve stejném zorném poli jako 

zapsaný název produktu související symbol Evropské unie. Kromě toho bude možné na 

etiketě uvádět údaj „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ 

nebo odpovídající zkratky „CHOP“ nebo „CHZO“, vyobrazení zeměpisné oblasti 

                                                 

103
 Jedná se o kruhy s ozubeným okrajem v barevném provedení kombinace žluté a modré, respektive 

červené a modré, uvnitř obsahující hvězdy a po obvodu text označení. Viz přílohu 3 
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původu a grafická znázornění nebo symboly odkazující na členský stát či region,  

v němž tato oblast leží.
104

 

 Za zmínku jistě stojí také národní značky kvality, jako jsou označení KLASA  

a Regionální potravina. Značku KLASA od roku 2003 uděluje ministr zemědělství 

kvalitním domácím zemědělským a potravinářským výrobkům, propůjčuje se na 3 roky 

a poté ji je možno prodloužit nebo při zhoršení kvality naopak odebrat. Kvalitu 

posuzuje komise složená ze zástupců MZe, SZIF, kontrolních orgánů, zástupců 

vysokých škol a výzkumných institucí, výrobců a spotřebitelů. Značku Regionální 

potravina uděluje MZe nejlepším regionálním zemědělským produktům nebo 

potravinám, které zvítězí v krajských soutěžích. Označení garantuje, že produkt  

i suroviny pocházejí z domácí produkce z území kraje a splňuje nejpřísnější požadavky 

kvality potravin.
105

 

 Označování produktů ekologického zemědělství se řídí nařízením Rady  

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

č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Podle nařízení mohou osoby podnikající 

v ekologickém zemědělství při propagaci či označování produktu, který splňuje 

podmínky tohoto nařízení, používat slovní označení, jako jsou „eko“ a „bio“. Pro 

potraviny je tato označení možno používat pouze tehdy, pokud pochází alespoň 95% 

jejich hmotnostních složek z EZ. Zároveň s tímto označením je také nutné uvést číselný 

kód kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, kterému podléhá hospodářský 

subjekt provádějící poslední fázi produkce nebo přípravy. Pro balené potraviny se navíc 

připojuje povinnost označení logem Společenství, tzv. Eurolistem, ve stejném zorném 

poli s logem musí být dále uvedeno, zda pochází složky potraviny zcela či částečně 

z území EU nebo z území třetích států. Českým producentům k povinnostem 

                                                 

104
 ÚPV, Označení původu a zeměpisná označení Společenství, [online]. [cit. 10. 3. 2016]. Dostupné z: 

https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/prihlasovani-do-

zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0.html 
105

 Značku klasa představuje kombinace modré a červené na bílém podkladě tvořící malé tiskací „a“ a 

nápis „KLASA“. Značku Regionální potravina znázorňuje ozubený kruh se zeleným okrajem a ve 

vnitřním kruhu znázorněným panoramatem kopců, kruh je přepásán nápisem „Regionální potravina“. Viz 

příloha 4 
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označování z nařízení Rady také přibývá povinnost označit bioprodukt, biopotravinu  

a ostatní bioprodukt podle §23 zákona o EZ národním logem BIO, tzv. biozebrou.
106

 

 Ekologičtí zemědělci také mohou využít možnosti označit své produkty logem 

svazu zemědělců, jehož jsou členy. I mezinárodní organizace IFOAM propůjčuje 

určitým kontrolním orgánům pravomoc udělovat povolení k užívání označení „IFOAM 

Accredited“. Takové označení pak spotřebitelům sděluje příslušnost producenta  

ke konkrétnímu svazu a často může zaručovat dosažení ještě přísnějších pravidel 

produkce, než ukládá zákonná úprava, jako je to například u produktů biologicko-

dynamického zemědělství a svazu Demeter. 

Shrnutí 

 Předpisy týkající se potravinového práva a povinného označování produktů platí 

stejně na produkty konvenčního i ekologického zemědělství a v uvádění povinných 

informací tak není rozdíl. Možnost odlišit své produkty od konkurence dávají zaručené 

značky kvality, které garantují spotřebitelům dodržení určitých postupů či zaručují 

dosažení kvality. Avšak ani zde nelze vysledovat rozdíl, protože tato označení mohou 

používat zemědělští i ekologičtí podnikatelé. 

 Největší rozdíl v úpravě označování můžeme spatřit u požadavků ekologického 

zemědělství. Aby mohl být produkt uváděn na trh pod označením „bio“ nebo „eko“, 

musí být povinně označen evropskou značkou ekologického zemědělství, Eurolistem,  

a pokud pochází z České republiky, také českým znakem – Biozebrou. Dále na nich 

musí být uvedeno číselné označení kontrolního subjektu, který provádí u osoby 

uvádějící bioprodukt na trh kontrolu. Oprávnění používat tyto značky obdrží osoba 

podnikající v ekologickém zemědělství na základě provedení kontroly a udělení 

certifikátu o původu ekoproduktu od kontrolního subjektu. 

3.4 Kontrola a kontrolní orgány 

 Kontroly a kontrolní systémy se aplikují v zemědělství na řadě míst, ať už jde  

o kontroly údajů při udělování dotací a následné dodržování dotačních požadavků, 

dodržování podmínek pro chov zvířat a pěstování rostlin či produkci a zpracování 

                                                 

106
 Pro Eurolist viz Příloha 1, biozebra viz Příloha 2. 
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potravin a dodržování hygienických předpisů tak i o povinné smlouvy o kontrole pro 

ekologické zemědělce a certifikaci jejich produktů. 

 Nejvýznamnějším orgánem zabývajícím se nejen kontrolou je Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský. ÚKZÚZ je organizační složkou státu  

a správním úřadem se sídlem v Brně, jeho postavení je zakotveno zákonem č. 147/2002 

Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých 

souvisejících zákonů. Jeho působnost je stanovena řadou přímo závazných právních 

předpisů EU a jednotlivými zvláštními zákony. Ústav provádí správní řízení, odborné  

a zkušební úkony a kontrolu v oblasti vinohradnictví, krmiv, odrůd, osiv a sadby 

pěstovaných rostlin, ochrany chmele, hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných 

rostlinných přípravků a substrátů a agrochemického zkoušení zemědělských půd, 

ochrany práv k odrůdám rostlin, rostlinolékařské péče a evidence ovocných sadů  

a evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. ÚKZÚZ také provádí některé 

kontrolní činnosti i v ekologickém zemědělství, od roku 2010 pod kontrolu ústavu spadá 

náležité vedení dokumentace, používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, kontrola 

krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v EZ. ÚKZÚZ je také jednou 

z kontrolních organizací dohlížejících na dodržování pravidel podmíněnosti (cross-

compliance).  

 Další kontrolní orgány se podílej na kontrole zemědělství ve svých vymezených 

specializovaných oblastech. Jsou jimi například Česká plemenářská inspekce, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv, Státní veterinární správa a Státní pozemkový úřad. Česká 

plemenářská inspekce a SZPI dále provádí kontrolu cross-compliance a SZPI spolu 

s ÚKZÚZ a Státní veterinární správou kontrolují plnění specifikací produktů 

používajících evropské značky kvality – chráněné označení původu, chráněné 

zeměpisné označení a zaručenou tradiční specialitu. 

 Hospodaření v ekologickém zemědělství je kontrolováno již od samého počátku 

podnikání, protože úkolem státu je zajistit dohled nad dodržováním předepsaných 

postupů a podmínek, díky kterým se EZ odlišuje od konvenčního stylu. Pro 

zaregistrování osoby jako podnikající v EZ musí žadatel předložit smlouvu o kontrole, 

kterou uzavřel s jedním ze soukromých kontrolních subjektů působících v EZ. 
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V současnosti jsou pro kontroly v EZ akreditovány čtyři subjekty – KEZ o.p.s. 

(Kontrola ekologického zemědělství), Abcert AG organizační složka, Biokont CZ s.r.o. 

a Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o., jejich kódové označení je ve formátu  

CZ-BIO-001 až CZ-BIO-004. Subjekty jsou pověřeny pravomocemi na základě 

veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem zemědělství podle §29 zákona č. 242/2000 Sb., 

o EZ a tyto subjekty jako jediné v České republice mohou provést vstupní kontrolu 

zájemců o podnikání v EZ, provádět průběžné roční kontroly podniků a udělovat 

certifikaci k uvádění produktu jako bioproduktu nebo biopotraviny na trh. Zákon o EZ 

dále v §29 uvádí požadavky, jako jsou minimální dosažené vzdělání a praxe pro osoby 

provádějící kontrolu. Kontrola se provádí přímo v terénu nejméně jednou do roka, kdy 

pověřený inspektor navštíví jednotlivé osoby přímo na ekofarmě za běžného provozu. 

Zde kontroluje provoz farmy, rostliny i zvířata, ale také účetnictví a náležitou 

dokumentaci. V případě podezření porušování zásad ekologického zemědělství může 

inspektor odebrat vzorky a odeslat je na podrobnou analýzu. Pokud se podezření 

potvrdí, může Ministerstvo zemědělství viníkovi udělit pokutu až do 1 milionu korun. 

 „Nejčastějším porušením pravidel ekologického zemědělství v roce 2014 byla 

absence výjimky k provádění zákroků na zvířatech, přivedení nepovoleného počtu 

konvenčních zvířat na ekofarmu při rozšiřování stáda, neověření certifikátu dodavatele, 

použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin nebo použití nepovolených látek při 

čištění a dezinfekci, nedodržení pravidel při dovozu bioproduktů ze třetích zemí, nebo 

nezajištění vhodných podmínek ustájení a welfare zvířat.“
107

 

Shrnutí 

 Kontrolní systém ekologického zemědělství se liší v tom, že ho vykonává 

omezený počet subjektů, pověřených státem. Specifická je pak volba tohoto subjektu, 

provádí ji totiž kontrolovaný sám, uzavřením smlouvy o kontrolní činnosti. A vzhledem 

k tomu, že je ekologické zemědělství specifickou činností, u které je potřeba zaručit  

a zajistit dodržování náležitých pravidel, probíhá zde kontrola periodicky, již  

od počátku podnikání v ekologickém zemědělství a pak po celé jeho další trvání. 

                                                 

107
Ministerstvo zemědělství, Ročenka 2014 – Ekologické zemědělství v ČR, [online]. [cit. 10. 3. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/434549/Roc_enka_EZ_2014_net.pdf 
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Kontrola a certifikace je také důležitá pro ekologické zemědělce vzhledem k uvádění 

produktů na trh. Bez udělené certifikace nemůže zemědělec své produkty označovat 

jako pocházející z ekologického zemědělství. Kontrola je tedy v ekologickém 

zemědělství naprosto nezbytným prvkem. 

3.5 Státní dotace 

 Oblast zemědělství je potřeba financovat a podporovat prostřednictvím 

dotačních programů, protože v lidské společnosti plní nenahraditelnou funkci zdroje 

potravin a dalších produktů, ale také proto, že zemědělství více než která jiná oblast 

podléhá vlivům počasí a přírodním katastrofám, což přináší nestálost výsledků 

zemědělské činnosti.
108

 

 Systém dotací a podpor pro podnikatele v zemědělství lze rozdělit podle původu 

jejich zdrojů na evropské dotační programy, které pochází z fondů EU a částečně  

i z domácího rozpočtu a na národní, které jsou financované výhradně z národních 

zdrojů. Pro administraci, zprostředkování a vyplácení přímých podpor byl zákonem  

č. 256/2000 Sb. zřízen Státní zemědělský intervenční fond (SZFI). Další podpory 

zemědělců zajišťuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Dotace 

pocházející ze zdrojů EU zajišťují Evropský zemědělský záruční fond (EAGF)  

a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).  

Přímé platby 

 Nejvíce finančních prostředků určených na dotace zemědělství je vypláceno 

v rámci přímých plateb. Pravidla pro jejich poskytování jsou stanovena v SZP a nyní se 

řídí plánem pro roky 2015-2020, ve kterém je kladen největší důraz na podporu odvětví 

nebo regionů, důležitých z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska, 

podporu generační obměny venkovského obyvatelstva a podporu greeningu. Na přímé 

platby v roce 2016 je určeno téměř 23 miliard korun
109

. 
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 DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T. Zemědělské právo. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2015. 224s., str. 25. 
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 eAGRI, Hynek Jordán, Nařízení upravuje přímé platby zemědělcům, [online]. [cit. 1. 3. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_narizeni-upravuje-

prime-platby.html 
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 Pro možnost získání prostředků v rámci přímých plateb je v nařízení vlády  

č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 

zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády vytyčeno několik 

požadavků. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba či organizační složka 

státu, musí být zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství, musí 

hospodařit na půdě evidované podle zákona o zemědělství
110

 a splňovat definici tzv. 

aktivního zemědělce. Aktivní zemědělec je definován v článku 9 nařízení EP a Rady č. 

1307/2013 a doplňkově také v §3 nařízení vlády č. 50/2015. Automaticky je  

za aktivního zemědělce považován ten, jehož částka přímých plateb za předchozí 

kalendářní rok nepřesáhla 5000€
111

. Pro žadatele, jejichž částka tuto hodnotu přesáhla, 

přistupují další kritéria: žadatel nesmí vykonávat tzv. negativní činnosti, které jsou 

uvedeny v příloze nařízení vlády, jedná se například o provozování letecké či železniční 

dopravy, prodej, pronájem a správu nemovitostí nebo o provozování sportovních  

a rekreačních zařízení. I přes výkon negativních činností může žadatel získat výjimku  

a nárok na přímé platby, za výjimku se považují případy, kdy částka přímých plateb 

odpovídá alespoň 5% příjmů získaných z nezemědělské činnosti za poslední účetní 

období, zemědělská činnost žadatele není zanedbatelná a jeho hlavním obchodním nebo 

podnikatelským cílem je výkon zemědělské činnosti. 

 Žádost se podává na formuláři vydaném SZIF do 15. května příslušného roku, 

musí obsahovat seznam, výměru a zákres všech dílů půdních bloků a druhy 

zemědělských kultur na nich pěstovaných, a také prohlášení žadatele o tom, že se 

zavazuje k dodržování pravidel podmíněnosti (cross-compliances). Pravidla 

podmíněnosti dohromady tvoří soubor 13 pravidel, které jsou stanoveny vybranými 

články nařízení a směrnic EU, označených jako povinné požadavky na hospodaření 

(PPH) a 7 standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), které 

jsou definovány v nařízení vlády č. 309/2014 Sb., na základě rámce stanoveného 

nařízením EP a Rady č. 1306/2013. V rámci PPH je nutné dodržovat například pravidla 

                                                 

110
 Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, §3a a následující zákona č. 252/1997Sb.. 

111
 Zhruba 140 tisíc korun, což odpovídá přibližně výměře 20ha. V případě nového žadatele se vypočítá 

fiktivní částka za předchozí rok. SZIF, Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých 

plateb v roce 2015 v České republice, [online]. [cit. 1. 3. 2016]. Dostupné z: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na

_zaklade_jz%2Fsaps%2F1436964026044.pdf 



73 

v oblasti ochrany vod, biologické rozmanitosti, bezpečnosti potravin, identifikaci  

a evidenci zvířat, řešení nákazy zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a přípravků 

na ochranu rostlin. Do standardů DZES patří dodržování ochranných pásů podél toků 

vod, používání zavlažovacích soustav, ochrana podzemních vod, zachování 

minimálního pokryvu půdy, dodržení minimální úrovně obhospodařování půdy  

k omezování eroze, zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu 

vypalování strnišť a zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům 

rostlin. Kontrole podmíněnosti podléhají všichni žadatelé o přímé platby a výběr 

kontrolovaných subjektů je určen z ¼ náhodně a ze ¾ podle rizikové analýzy. Při 

porušování pravidel podmíněnosti zjištěných při kontrole může dojít k procentnímu 

snížení vyplácených částek, a to až do výše 100%. 

 Pod přímé platby spadá několik druhů dotací, tou nejdůležitější z nich je 

jednotná platba na plochu (Single area payment scheme, SAPS), která dosahuje až 

55% částek přímých plateb a jejím cílem je zabezpečení stálých příjmů zemědělcům. 

Mezi podmínky pro vyplácení platby na plochu patří minimální výměra 1 ha 

obhospodařovaných pozemků, vedení těchto pozemků na žadatele v Evidenci využití 

půdy podle uživatelských vztahů alespoň od podání žádosti do 31. srpna kalendářního 

roku podání žádosti a dodržování pravidel podmíněnosti. Žadatelé o platbu SAPS 

podávají tzv. Jednotnou žádost u SZIF. V roce 2015 tvořila částka SAPS 3543 Kč/ha 

zemědělské půdy
112

. 

 Formou příplatku k platbám SAPS se vyplácí platba pro mladé zemědělce, 

která slouží k usnadnění založení podniku a jeho rozvoje v počátečních letech podnikání 

pro mladé začínající zemědělce. Žadatelé o tuto platbu musí splňovat požadavky pro 

vyplácení SAPS a dále musí jít o fyzické osoby, které poprvé zřizují zemědělský podnik 

jako jeho vedoucí, nebo které již takový podnik zřídily v průběhu pěti let před prvním 

předložením žádosti o platbu SAPS a kterým není více než 40 let v době předložení 

první žádosti o platbu SAPS v období 2015-2020 nebo o obchodní korporace,  

ve kterých vykonává fyzická osoba splňující předchozí požadavky dlouhodobou  

                                                 

112
 Olga Špiková, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Zveřejnění výše sazeb SAPS, [online]. 

[cit. 1. 3. 2016]. Dostupné z: http://cmszp.cz/zpravy-z-tisku/2015/ministr-stanovil-vysi-nekterych-sazeb-

primych-plateb-pro-rok-2015/ 
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a účinnou kontrolu rozhodnutí týkajících se řízení, zisků a finančních rizik. Platba se 

poskytuje jednomu zemědělci nejvýše 5 let a maximálně na výměru 90 ha. Žadatelé  

o platbu pro mladé zemědělce podávají Jednotnou žádost u SZIF. V roce 2015 byla 

vyplácena platba pro mladé zemědělce ve výši 885 Kč/ha
113

. 

 Podpora ozelenění (greeningu) je vymezena v rámci platby na zemědělské 

postupy příznivé pro klima a životní prostředí, která se vyplácí jako příplatek 

k platbám SAPS. Podmínky ozelenění jsou nedílnou součástí žádosti o SAPS, žadatel  

o platbu na plochu tedy musí dodržovat na dotovaných hektarech své půdy také postupy 

ozelenění. Ozelenění se dělí na tři základní složky – diverzifikace plodin, zachování 

výměry trvalých travních porostů a plocha využívaná v ekologickém zájmu. Plnění 

podmínek ozelenění se nevztahuje na osoby podnikající v ekologickém zemědělství, 

protože pravidla ekologického zemědělství již ve své podstatě pravidla greeningu 

obsahují. Pro roky 2015 a 2016 jsou zemědělci oproštěni od postihů při neplnění 

podmínek ozelenění, ale od roku 2017 bude neplnění sankcionováno krácením platby 

ozelenění, ale kvůli provázanosti také krácením plateb SAPS. Žadatelé o platbu  

na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podávají Jednotnou žádost 

u SZIF. V roce 2015 tvořila částka plateb ozelenění 194 Kč/ha
114

. 

 Další kategorií spadající pod přímé platby je dobrovolná podpora vázaná  

na produkci. Do této kategorie patří 12 dotačních opatření, které mají za úkol podpořit 

citlivé oblasti v ČR a jsou vázané na aktivní produkci. Žadatel musí splňovat obecné 

požadavky pro přímé podpory a zároveň musí chovat zvířata nebo pěstovat rostliny,  

na které požaduje podporu. Finančně je podporována produkce brambor určených pro 

výrobu škrobu, konzumních brambor, ovocných druhů s velmi vysokou a vysokou 

pracností, zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností, produkce chmele, 

cukrové řepy a bílkovinných plodin a chov telete masného typu, krávy chované  

v systému chovu s tržní produkcí mléka, bahnice nebo kozy. Žadatel musí splňovat také 
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 Olga Špiková, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Zveřejnění výše sazeb SAPS, [online]. 
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specifická pravidla pro jednotlivé kategorie chovu nebo produkce, žádost se podává 

v rámci Jednotné žádosti u SZIF. 

 Posledním dotačním opatřením jsou přechodné vnitrostátní podpory, které 

jsou plně financované z rozpočtu ČR. Jejich poskytování upravuje nařízení vlády  

č. 112/2008 Sb., a slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly znevýhodněny 

zjednodušením plateb jednotné platby na plochu
115

. Žádat lze o dotace na chmel, 

přežvýkavce, ovce, kozy, krávy bez tržní produkce mléka, zemědělskou půdu  

a brambory pro výrobu škrobu. Žadatel musí splňovat obecné požadavky pro udělení 

platby SAPS a pokud mu nebude přiznána platba SAPS, nemůže pobírat ani přechodné 

vnitrostátní podpory. 

Program rozvoje venkova 2014-2020 

 Další možností zisku finančních prostředků pro zemědělce je již výše popsaný 

strategický plán PRV nyní v režimu pro roky 2014-2020. „Hlavním cílem programu je 

obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím 

zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost  

a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo 

krajinná infrastruktura.“
116

 V nejbližších letech tak budou moci zemědělci získat téměř 

97 miliard korun v rámci tzv. Strategického realizačního plánu, tedy plánu sloužícímu 

k provedení PRV. Strategický realizační plán tvoří harmonogram výzev s odhadem 

čekatelných částek. V září a říjnu roku 2015 probíhalo první kolo výzev k podání 

žádostí o dotace, které cílilo především na investici do zemědělských podniků  

a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Na květen 2016 je plánováno 

druhé kolo výzev, které nabízí čerpání prostředků například na investici  

do nezemědělských činností či podporu agroturistiky
117

. Žádost o jednotlivé dotační 

operace se zasílá pomocí vygenerovaného formuláře z Portálu Farmáře
118

 přes 
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elektronický internetový systém SZIF. Realizace dotovaného projektu musí proběhnout 

do 24 měsíců od udělení dotace, žadatel nesmí mít dluhy u finančního úřadu či být 

v likvidaci, v případě projektů nad 1 milion korun musí žadatel prokazovat finanční 

zdraví
119

. Všechny výdaje musí splňovat princip hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

Národní dotace 

 Čistě z národních zdrojů jsou podporovány cílené programy a potřebné aktivity 

k udržení výrobního potenciálu zemědělství a rozvoji venkovských oblastí. Účel  

a rozsah finančních prostředků na tyto programy schvaluje každoročně Poslanecká 

sněmovna společně se státním rozpočtem. Na základě pověření byl podle §2d zákona  

č. 252/1997 Sb., o zemědělství pověřen administrací národních dotací SZIF. Národní 

dotace jsou realizovány skrze jednotlivé dotační programy věnující se vybraným 

oblastem, mezi něž patří například podpora včelařství, podpora restrukturalizace 

ovocných sadů, podpora a ozdravování polních a speciálních plodin, poradenství  

a vzdělávání či podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Žadatel musí splňovat podmínky 

uvedené u jednotlivých dotačních programů a také obecné podmínky. Mezi obecné 

podmínky patří trvalý pobyt, sídlo nebo prokázání oprávněného podnikání na území 

ČR, prokázání, že pozemek, na nějž se má dotace vztahovat, je na území ČR; dále 

nesmí být žadatelem subjekt, který již ve stejném roce obdržel na předmět nebo účel 

dotace prostředky z jiných dotačních programů, žadatelem nemůže být ani organizační 

složka státu.  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

 PGRLF poskytuje podpory ve formě zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu, 

finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů  

a finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy. 

V současnosti PGRLF poskytuje 13 různých programů, určených pro zemědělské 

prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování 

                                                 

119
 Posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření žadatele/příjemce dotace, které se zakládá na 

účetních údajích za poslední tři účetní uzavřená období. SZIF, Finanční zdraví u žadatelů v PRV, 

[online]. [cit. 1. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.szif.cz/cs/eafrd/ekonomika 
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dřeva a lesního hospodářství. Dále PGRLF poskytuje přímou podporu pojištění či 

nákupu zemědělské půdy, podporu ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podporu  

ve formě zajištění úvěrů, také plní důležitou roli prostřednictvím podpor pojištění 

hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního 

materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů. 

Dotace ekologického zemědělství 

 Jedním z dotačních programů, který souvisí s ekologickým zemědělstvím, jsou 

agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Základ pro opatření AEKO je 

stanoven v nařízení EP a Rady č. 1305/2013 a je doplněn nařízením vlády č. 75/2015 

Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Jedná se  

o pětileté plány, ke kterým se mohou zájemci dobrovolně zavázat a poté při dodržování 

podmínek opatření dostávají ročně finanční podporu. AEKO se dělí na řadu podopatření 

a titulů, jde například o integrovanou produkci ovoce, ošetřování travních porostů nebo 

zatravňování orné půdy. Žádost se podává k SZIF a žadatel musí obhospodařovat 

zemědělskou půdu vedenou v Evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů  

a splňovat podmínky příslušného podopatření, nemusí ale být zemědělským 

podnikatelem. SZIF vyhodnocuje také zprávy o kontrole od kontrolních orgánů a při 

zjištění porušování pravidel podopatření AEKO může procentně snížit vyplácené 

částky.  

 Platby přímo spjaté s ekologickým zemědělstvím se vyplácí na základě opatření 

ekologické zemědělství. Základ tohoto opatření je opět definován v nařízení EP a Rady 

č. 1305/2013, které je doplněné vyhláškou vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 

provádění opatření ekologické zemědělství. Žádost o zařazení do opatření může podat 

fyzická nebo právnická osoba či organizační složka státu, která provozuje zemědělskou 

činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, je osobou podnikající v EZ podle 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a do opatření zařazuje alespoň  

0,5 ha zemědělské půdy, vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských 

vztahů. Zároveň na zařazovaný půdní díl již nesmí být pobírána dotace AEKO nebo 

dřívější agroenvironmentální dotace podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a musí být 

obhospodařován v systému EZ. Žádost se podává na celý půdní blok a na závazek 
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trvající 5 let, doručuje se SZIF na speciálním formuláři do 15. května prvního roku 

závazku. 

 Samotnou žádost o dotaci podává žadatel po zařazení do opatření EZ. Opět ji 

doručuje na formuláři k SZIF do 15. května roku, na který dotaci žádá. V žádosti uvede, 

zda požaduje dotaci v rámci přechodu na ekologické zemědělství nebo již v rámci 

ekologické produkce, dále uvede u každého půdního bloku, pro který žádá dotaci, druh 

zemědělské kultury. Dotaci lze požadovat na trvalý travní porost, standardní ornou 

půdu, úhor, ovocný sad, vinici, chmelnici nebo jinou trvalou kulturu
120

. Dotace bude 

žadateli poskytnuta v plné výši, pokud je zemědělským podnikatelem, je zařazen  

do opatření EZ, je aktivním zemědělcem a ke dni doručení žádosti nehospodaří 

konvenčním způsobem se stejnou zemědělskou kulturou, pro kterou dotaci žádá. Dále 

žadatel již musí hospodařit a zaváže se dále hospodařit podle pravidel podmíněnosti  

a v souladu s minimálními požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin podle přílohy nařízení vlády č. 76/2015 Sb., a také dodržovat pravidla 

hospodaření s jednotlivými zemědělskými kulturami podle nařízení vlády. 

 V nařízení vlády je dále uveden přehled částek na hektar dotovaných 

zemědělských kultur, například u standardní orné půdy s pěstováním zeleniny je 

poskytováno 466 EUR/ha, u chmelnice či vinice dokonce až 845 EUR/ha. Po 

vyhodnocení zprávy o kontrole od kontrolního orgánu může SZIF dotace poměrně 

snížit. Pokud zjistí, že žadatel již není veden v evidenci osob podnikajících v EZ, 

neposkytne dotaci a rozhodne o vyřazení z opatření EZ a o vrácení dotací od počátku 

závazku. 

Shrnutí 

 Z přehledu dotací a dotačních programů lze pozorovat několik rozdílů, 

důležitým shodným prvkem ale je to, že všechny dotační programy pro konvenční 

zemědělce mohou využívat také ekologičtí podnikatelé, avšak ne ostatní osoby 

podnikající v ekologickém zemědělství. Nespornou výhodu mají ekologičtí podnikatelé 

                                                 

120
 Na tento díl půdního bloku lze žádost o dotaci podat, pokud je na celém dílu půdního bloku současně 

vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad. §6 (3) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o 

podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství. 
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také při plnění podmínek greeningu, ty totiž splňují již automaticky z titulu 

ekologického zemědělství. Nadstavbou jsou pro ně pak pro dotační programy vázané 

k ekologickému zemědělství. Agroenvironmentálně-klimatická opatření se týkají všech 

osob podnikajících v EZ, platby z opatření ekologické zemědělství pak už pouze 

ekologických podnikatelů. Částky z programů EZ jsou v porovnání s obecnými 

platbami, například těmi vázanými na plochu, několikanásobně vyšší, avšak podle mého 

názoru ne nijak přehnaně, neboť ekologické hospodaření znamená pro zemědělce vyšší 

náklady a nižší zisky. Snížení by ale mohlo přijít u plateb na trvalé travní porosty, které 

často využívají velké ekofarmy s rozsáhlými pozemky, a i proto v současné době v ČR 

převládají. 
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Závěr 

 V první polovině práce jsem sledoval postupný vývoj legislativy obou 

zemědělských stylů, protože jsem chtěl pochopit důvody intenzifikace zemědělství  

a vznik a vývoj ekologického zemědělství. Na základě svých zjištění považuji 

ekologické zemědělství za určitou reakci na stav zemědělství obecného, které zvláště  

po 2. světové válce procházelo velkou změnou. Kvůli rozvoji vědy a techniky, příchodu 

nových zemědělských strojů a umělých hnojiv, bylo možné získávat několikanásobně 

vyšší výnosy zemědělských produktů, ale zároveň se zemědělství stalo významnou 

složkou znečištění životního prostředí. Avšak domnívám se, že k intenzifikaci a snaze  

o co největší produkci přispěly také právní nástroje a legislativa, názorně to dokládá 

Společná zemědělská politika EU, která ve svých počátcích v 60. letech minulého 

století cílila právě na dostatečnou produkci a skrze dotace vázané na objem ji velmi 

rychle dosáhla a přesáhla. I na našem území bylo možno sledovat pobídku k produkci,  

o kterou nebyl zájem na trhu, protože zemědělství bylo řízeno politickými rozhodnutími 

pomocí pětiletých plánů. Právní úprava tedy zhruba do 90. let podporovala množstevní 

produkci a ochrana životního prostředí byla v této době stavěna až na druhé místo. Proto 

se začaly objevovat první proudy, které šly proti tomuto trendu a hlavně v západní 

Evropě vznikaly svazy zemědělců, kteří brali ohledy k přírodě a nechtěli zemědělství 

stavět do pozice významného znečišťovatele životního prostředí. S příchodem této nové 

vlny smýšlení a celkově rozvojem práv životního prostředí, která bývají označována  

za 3. nebo 4. generaci lidských práv
121

 se začínají do právní úpravy obecného 

zemědělství dostávat nejen prvky ochrany životního prostředí, ale svou vlastní úpravu 

získává také zemědělství ekologické. 

 Právně upraveno musí být EZ proto, že jde o zemědělství s mnoha rozdílnými 

postupy a pravidly. Nelze ho ale chápat jako něco naprosto odlišného, protože se stále 

jedná o zemědělskou činnost, která ale staví na jiných principech. Nejvíce se tak právní 

                                                 

121
 Jeden z možných způsobů dělení lidských práv, na tzv. generace. Různí autoři lidská práva rozdělují 

na tři nebo čtyři generace. V trojstupňovém pojetí jsou první generací základní lidská práva formulované 

v 17.-19. století, druhou generací práva sociální, hospodářská a kulturní, třetí generací nově se utvářející 

okruh lidských a občanských práv – tedy např. právo na příznivé životní prostředí. Ve čtyřstupňovém 

pojetí do první generace patří práva osobní, do druhé generace politická práva, třetí generací jsou práva 

sociální, hospodářská a kulturní a čtvrtou generací práva nově vytvářená, tedy opět např. právo na 

příznivé životní prostředí. BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. 

5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 519 s., str. 230. 
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úprava liší v otázkách pravidel produkce, protože právě specifická rostlinná a živočišná 

produkce v podstatě definuje celé ekologické zemědělství. Na rozdíl od konvenčního 

stylu je zde zakázáno používání některých nebezpečných a neorganických látek, nesmí 

se využívat GMO. Zvyšování úrodnosti půdy je založeno na principu soběstačnosti, 

tedy používání mrvy a zeleného hnojení. Ochrana proti škůdcům a nákazám staví  

na správném výběru odolných druhů zapadajících do místních ekosystémů a na péči  

o zdraví a pohodu. To, že EZ není naprosto rozdílnou činností, ale spíše jakousi 

nadstavbou dokládá také fakt, že všechny předpisy, které se vztahují na konvenční 

zemědělce, platí i pro zemědělce ekologické. Zároveň také nelze říci, že by konvenční 

zemědělství znamenalo přesný opak, že by zde bylo nutné využívat pouze syntetická 

hnojiva a chovat zvířata ve stísněných prostorech. Standardy IFOAM definovaly 

„konvenční“ jako vše, co nepochází ze zemědělství ekologického.  

 Kvůli rozdílům v postupech zemědělské produkce se přidávají další odlišnosti 

v navazujících institutech. Oproti poměrně jednoduché evidenci zemědělských 

podnikatelů se v EZ setkáváme s povinnou registrací, která je podmíněna vstupní 

kontrolou. Právě kvůli zvláštní povaze ekologických postupů a nutnosti dodržování 

přísných pravidel hraje kontrola a kontrolní systém v ekologickém zemědělství velkou 

roli. I před uvedením ekologických produktů na trh musí proběhnout kontrola  

a certifikace, aby mohl mít spotřebitel důvěru v dodržení všech postupů. Bioprodukty se 

pak odlišují od zemědělských produktů svým povinným označením, které je možno 

používat právě až po certifikaci od kontrolního subjektu. I v oblasti dotací se odráží 

rozdíly zemědělských produkcí. Ekologickým zemědělcům jsou dostupné všechny 

programy jako konvenčním zemědělcům, ale navíc mohou čerpat zdroje i z programů 

vyhrazených jenom pro ně. Dotované částky jsou několikanásobně vyšší oproti běžným 

platbám, avšak je to proto, že ekologické zemědělství se vyznačuje menší měrou 

obdělávaných ploch či počtem chovaných kusů. Zároveň je ekologická produkce 

nákladnější a zajišťuje nižší výnosy, proto si myslím, že tyto částky vyrovnávají 

nerovnost oproti konvenčním zemědělcům. 

 S příchodem ekologického zemědělství pronikají některé prvky ochrany 

životního prostředí také do konvenčního zemědělství, zvláště ve vázanosti na dotační 

programy, což je, dle mého názoru, nejefektivnější způsob, jak zemědělství ovlivnit, 
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neboť naprostá většina zemědělců je právě na dotacích závislá. Například se jedná  

o odpoutání plateb od objemu produkce a jejich vázanost na obdělávanou plochu, vazba 

plateb na dodržování pravidel podmíněnosti nebo princip greeningu. Myslím si, že by 

se těchto prvků mělo v budoucnu objevovat ještě více, protože zemědělství je stále 

jednou z největších složek znečištění životního prostředí. 

 V poslední řadě jsem se chtěl věnovat byrokratickým překážkám  

a administrativní náročnosti ekologického zemědělství. Jak jsem již nastínil výše, EZ 

provází kontrola od samého začátku až do konce, což je podle mě ale nezbytné, protože 

je celý systém postaven na dodržování nadefinovaných postupů a jejich náležité 

kontrole. Takže ačkoliv se může zdát, že jsou na ekologické zemědělce kladeny vyšší 

nároky, myslím si, že jsou v těchto případech opodstatněné. Kritické může být také 

období přechodu z konvenčního stylu na ekologický, kdy zemědělec dodržuje postupy 

EZ, ale nesmí ještě produkty uvádět na trh jako ekologické, což může znamenat 

vysokou finanční zátěž, ta je ale na druhou stranu vyrovnána dotacemi, které jsou 

v období přechodu ještě vyšší než při zaběhnuté ekologické produkci. Problém ovšem 

spatřuji v dotačních programech celkově, při jejich studiu a analýze informací jsem se 

potýkal s největšími problémy, protože na mne působily značně nepřehledně a složitě. 

Jako problematické mi jeví rovněž výše dotace na trvalé travní porosty (TTP) 

v ekologickém zemědělství, protože se bezesporu jedná o nejméně náročné využití 

půdy, a právě z toho důvodu tvoří TTP 83% veškeré půdy v ekologickém režimu  

v ČR
122

. Strukturálně pak tyto rozsáhlé plochy spadají pod malý počet velkých 

ekofarem. Myslím, že by bylo vhodné dotaci na TTP snížit, případně zvýšit částky za 

jiné využití půdy, aby bylo ekologické zemědělství snáze přístupné i drobnějším 

zemědělcům a mohlo zajistit větší množství kvalitních regionálních bioproduktů  

na trhu. 

 Konvenční i ekologické zemědělství se liší v řadě zásadních otázek, avšak 

vycházejí ze stejného základu, což odpovídá také komparaci právních úprav. 

Ekologické zemědělství je tedy soubor pravidel, který se stává nadstavbou obecného 

zemědělství, když staví na první místo ochranu životního prostředí a zakazuje určité 

                                                 

122
 Ročenka 2014, Ekologické zemědělství v ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, [online]. [cit. 21. 4. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/434549/Roc_enka_EZ_2014_net.pdf 
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postupy a látky nešetrné k přírodě. Myslím si, že není možné předpokládat, že by se 

stalo ekologické zemědělství jediným zemědělským systémem, ale vždy bude 

představovat alternativu ke konvenčnímu stylu. Je proto důležité, aby do právní úpravy 

konvenčního zemědělství pronikalo i nadále více prvků na ochranu životního prostředí. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Eurolist – grafické označení ekologického produktu EU 

 

Zdroj: Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 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 

Příloha č. 2 

Biozebra - grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní 

bioprodukt 

 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 
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Příloha č. 3 

Grafické znaky, které musí na výrobcích uvádět uživatelé chráněného označení 

původu (a), chráněného zeměpisného označení (b) a zaručené tradiční speciality (c) 

Zdroj: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech 

jakosti zemědělských produktů a potravin 

a) 

 

b) 

 

c) 

  



89 

Příloha 4 

Grafické znázornění značek národní kvality KLASA (a) a Regionální potravina (b) 

a) 

 

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, www.szif.cz  

b) 

 

Zdroj: Projekt Značka Regionální potravina, http://eagri.cz/public/web/regionalni-

potraviny 
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Resumé 

 Zemědělství se v posledním století značně intenzifikovalo a dochází k používání 

těžké techniky a chemických látek, což způsobuje negativní dopady na životní prostředí. 

Ekologické zemědělství se naopak snaží využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a umělé 

látky odmítá, na první místo staví ochranu životního prostředí. Cílem práce je nalézt a 

popsat hlavní rozdíly právní úpravy konvenčního a ekologického zemědělství. Hlavní 

pozornost je v práci věnovaná mezinárodním, unijním a českým pramenům práva. 

 První kapitola se snaží charakterizovat konvenční zemědělství a popsat jeho 

funkce, stručně prochází jeho vývoj a současný stav. Zabývá se příčinami, předmětem  

a cíli právní úpravy a dále rozebírá prameny právní úpravy na mezinárodní úrovni, v EU 

s hlavním zaměřením na Společnou zemědělskou politiku a v českém právu.  

 Druhá kapitola je koncipována podobně jako první, akorát z pohledu 

ekologického zemědělství. Charakterizuje EZ, popisuje jeho vývoj a právní úpravu 

v mezinárodním, unijním a českém právu. 

 Třetí kapitola se blíže věnuje vybraným institutům a úsekům české právní 

úpravy, na kterých se snaží ukázat největší rozdíly mezi konvenčním a ekologickým 

zemědělstvím. Podrobně je rozebrána úprava podnikání v zemědělství a povinnosti při 

rostlinné a živočišné produkci. Analyzují se rozdíly v označování zemědělských 

produktů, v kontrolním systému a popsány jsou také dotační programy. 

 V závěru se práce snaží shrnout poznatky a definovat nejdůležitější rozdíly.  

Za ně považuje především rozdílná pravidla a postupy v zemědělské produkci. Právě 

skrze odlišné zemědělské postupy s důrazem na ochranu životního prostředí je 

ekologické zemědělství definováno a vymezeno oproti konvenčnímu. Od tohoto rozdílu 

se odvíjejí i další odlišnosti, avšak zároveň je velice důležité, že veškerá právní úprava 

konvenčního zemědělství platí také pro ekologické zemědělce. 
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Resume 

 Agriculture has intensified greatly in the last century and heavy machinery and 

chemical substances are being used, which causes negative impact on environment. On 

the other hand, organic farming tries to use natural resources with utmost care and 

rejects synthetic substances. The main goal of the thesis is to find and describe the most 

important differences of the legal regulation of conventional and organic farming. 

International regulation, regulation of European Union and Czech regulation are the 

main focus of the thesis. 

 The first chapter tries to characterize conventional agriculture and describe its 

functions, briefly goes through its development and current status. Chapter deals with 

causes, subject and purpose of legal regulation and analyzes sources of law in the 

international law, European law with main focus on Common Agricultural Policy and 

Czech law. 

 The second chapter is concieved similarly as the first one, but from the view 

of organic farming. It characterizes organic farming, describes its development and 

legal regulation on the international, European and Czech level. 

 The third chapter takes a closer look on chosen institutes and sections of 

Czech legislation and tries to show the most important differences of conventional and 

organic farming. Chapter deals with agribusiness and general plant and livestock 

production rules. Differences in labeling the agriculture products, system of control and 

grant programs are also being discussed. 

 In conclusion, thesis tries to summarize findings and define the differences. 

Thesis puts to the most important place differences of the general production rules. 

Different production rules, which focuses on the environment defines organic farming 

and defines against conventional farming. Other differences unfold from this, but at the 

same time, it is very important that the whole legal regulation of conventional farming 

applies to organic farming too. 
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