
Právní předpisy pro ekologické 
zemědělství a produkci 

biopotravin



Ekologické zemědělství upravuje zákon 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o 
změně zákona č.398/1992 Sb. o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

•



•Tento zákon upravuje v návaznosti na předpisy 
Evropské unie podmínky hospodaření v 
ekologickém zemědělství a k němu vztahující 
osvědčování a označování bioproduktů, 
biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále 
výkon kontroly a dozoru nad dodržováním 
povinností s tím spojených



•Zákon se týká pouze těch oblastí, které 
nejsou upraveny evropskými právními 
předpisy pro ekologické zemědělství a 
Evropská unie je ponechává na národní 
úpravě jednotlivých zemí



•Zákon, ani evropské právní předpisy se 
netýkají státní podpory ekologického 
zemědělství, nebo poskytování dotací pro 
ekologické zemědělství. Tato problematika 
je obsahem příslušného nařízení vlády.



Vymezení pojmů:

•Bioprodukt je jakákoli surovina rostlinného nebo 
živočišného původu pocházející z ekofarmy, na kterou 
je vystaven platný certifikát. Jako bioprodukt je možné 
certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, 
ale i zástavová zvířata, chovná zvířata nebo 
nezpracované suroviny pro nepotravinářské využití.  

•Ostatní bioprodukt je krmivo, osivo a vegetativní 
rozmnožovací materiál, na který je vystaven platný 
certifikát



• Osobou podnikající v ekologickém zemědělství je ekologický 
zemědělec, výrobce biopotravin, osoba uvádějící biopotraviny nebo 
bioprodukty do oběhu, výrobce nebo dodavatel biokrmiv a výrobce 
nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu, ekologický 
chovatel ryb,  ekologický pěstitel hub, ekologický sběratel volně 
rostoucích rostlin a ekologický chovatel včel.

• Ekologickým podnikatelem je ekologický zemědělec



• Osobou podnikající v ekologickém zemědělství je ekologický 
zemědělec, výrobce biopotravin, osoba uvádějící biopotraviny nebo 
bioprodukty do oběhu, výrobce nebo dodavatel biokrmiva výrobce 
nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu, ekologický 
chovatel ryb, ekologický pěstitel ryb, ekologický sběrač volně 
rostoucích rostlin, ekologický chovatel včel.

• Osobou uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu je 
obchodník s biopotravinami nebo bioprodukty, dovozce a vývozce 
biopotravin a bioproduktů z / do třetích zemí.



•Ekofarma je samostatná, uzavřená hospodářská jednotka. 
Zemědělský podnikatel nemusí provozovat ekologické zemědělství na 
všech pozemcích, které vlastní nebo užívá. Musí však pro ekofarmu 
vyčlenit a jednoznačně určit základní výrobní prostředky , které budou 
od konvenčních jednoznačně odděleny včetně pozemků. Zároveň 
musí být jednoznačně odlišitelné i účetnictví. Cílem je jasná 
identifikace a průkazné oddělení ekologického zemědělství od 
konvenční zemědělské činnosti.

• V případě konvence a ekologie na jedno IČO není možné čerpat 
dotace na ekologii !!!



Chov zvířat

• V ekologickém zemědělství lze chovat pouze ty druhy zvířat, které jsou 
uvedeny v § 2 vyhlášky č. 16/2006 Sb.

• Chovná zvířata: skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíci, drůbež, ryby a 
včela medonosná

• Zvířata zde neuvedená mohou být na ekofarmě chovaná pouze jako 
zájmový chov, který není předmětem podnikání.  Pokud je chov 
předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy



Registrace osob podnikajících v ekologickém 
zemědělství

• Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství v souladu s 
předpisy Evropské unie´, podá ministerstvu žádost o registraci, pro 
žadatele začíná přechodné období na ekologickou produkce dnem, 
kdy byla jeho žádost o registraci doručena ministerstvu.

• Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o 
původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, 
smlouvu o kontrolní činnosti.



• V praxi se proto postupuje tak, že žadatel uzavře smlouvu s příslušnou 
kontrolní organizací, přihlásí se ke kontrole a certifikaci, poté kontrolní 
organizace provede u žadatele vstupní kontrolu a na základě výsledku 
vstupní kontroly vystaví příslušné potvrzení, které zašle na 
ministerstvo zemědělství.

• Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít 
uzavřenu platnou smlouvu s některou kontrolní organizací !!!



Kontrolní organizace

KEZ o.p.s

Poděbradova 909

573 01 Chrudim

Abcert AG

Komenského 1

586 01 Jihlava



Biokont CZ, s.r.o.

Měříčkova 34

621 00 Brno

Bureau Veritas Czech Republic spol s r.o.

Olbrachtova 1

140 02 Praha 4



Změny týkající se pozemků  na  ekofarmě a 
ekofarmy

V případě zvýšení nebo snížení výměry na ekofarmě, v 
případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického 
zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, i v případě 
/rozšíření čísla/čísel hospodářství, je ekologický 
zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
nejprve kontrolní organizaci, prostřednictvím které jsou 
dále ohlášeny na ministerstvo.



• V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato  
nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat 
žádost o registraci jako nový žadatel



Zrušení a zánik registrace ekologického 
zemědělce

• Písemná žádost podnikatele

• Opakované porušení zákonných požadavků ( více porušení v 1 roce )

• Nezískání certifikace  do 12 měsíců po skončení přechodného období

• Podnikatel neuzavře novou smlouvu o kontrolní činnosti do 30 dnů  
po ukončení platnosti stávající smlouvy

• Úmrtí podnikatele

• Přechod  ekofarmy na jinou osobu



Výjimky

• Výjimky z pravidel ekologického hospodaření povoluje ministerstvo 
zemědělství

• Žádost o udělení výjimky se podává na příslušném formuláři

• V případě výjimky na použití konvenčního osivaa vegetativního 
rozmnožovacího materiálu se žádost podává na ÚKZÚZ.

• Výjimky jsou zpoplatněny kolkem v hodnotě 1000 Kč mimo :

1) Katastrofické události

2) Použití konvenčního osiva a vegetativního materiálu



Přestupky

• 10 ustanovení zákona, zejména nesprávné značení výrobků, 
nesprávná a neúplná evidence, použití nepovolených léčiv.

• Sankce od 20 000 Kč do 100 000 Kč



Správní delikty právnických a podnikajících 
fyzických osob

• 15 ustanovení zákona, zejména záměna osiv, použití antibiotik, 
nesprávné ustájení, neuchovávání předepsané evidence, použití 
zakázaných hnojiv a pesticidů, použití GMO, nedodržení přechodného 
období a nerozdělení podniku na ekofarmu a ostatní provozní 
jednotky.

• Sankce od 20 000  do 1 000 000 Kč.


