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Vládní návrh

na vydání

zákona

kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů

-2Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …………………….. 2011,
kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. I
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1)

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.“.

2.

§ 2 zní:
„§ 2

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování
ekologických produktů1).
(2) Celní úřad je orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického
zemědělství ze třetích zemí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících
dovoz ekologických produktů ze třetích zemí1).“.
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3.

V § 3 odst. 1 písm. a) a b), § 6 odst. 6 písm. c), § 8 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 1, § 23
odst. 2 a v § 28 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

4.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:

„3)

Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007. “.

4)

5.
„6)
7)

Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí:
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

6.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9)

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

7.

V § 3 odst. 1 písm. g) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

8.

V § 3 odst. 2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“
a slova „subjekt trhu“ se nahrazují slovy „hospodářský subjekt“.

9.

V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

10.

V § 4 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

11.

§ 5 se včetně nadpisu zrušuje.

12.

V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 60 zní:

„(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství v souladu s předpisy
Evropské unie10) (dále jen „žadatel“), podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele
začíná období přechodu na ekologickou produkci60) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci
doručena ministerstvu.
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__________________________________
10)
60)

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

CELEX: 32007R0834
13.

V § 6 se na konci odstavce 2 doplňují slova „, a na osoby, které poskytují v oblasti
ekologického zemědělství své služby přeshraničně61)“.
Poznámka pod čarou č. 61 zní:

„61)

§ 5 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

CELEX: 32006L0123
14.

V § 6 odst. 3 se za slova „vybranou ministerstvem“ vkládají slova „podle § 29“.

15.

V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,“ vkládají
slova „ registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62),“.
Poznámka pod čarou č. 62 zní:

„62)

§ 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007
Sb.“.

16.

V § 6 odst. 4 písm. b) se za slova „uvedené v písmenu a)“ vkládají slova „, registrační
číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62),“.

17.

V § 6 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„c) další údaje uvedené v předpisech Evropské unie12).
__________________________________
12)

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.

18.

V § 6 odst. 5 větě první se slova „Evropských společenství1), a v případě osoby zařazené
do přechodného období
“ nahrazují slovy „Evropské unie1), a v případě osoby hodlající hospodařit na ekofarmě“ a
ve větě druhé se slova „smlouvy o kontrole a osvědčování“ nahrazují slovy „smlouvy
o kontrolní činnosti“.

-519.

V § 6 odst. 6 se slova „Osoba zařazená do přechodného období je povinna“ nahrazují
slovy „Žadatel je povinen“.

20.

V § 6 odst. 6 písm. b) se slovo „zemědělské“ zrušuje.

21.

V § 6 odst. 8 větě první se slova „vedený v souladu s předpisy Evropských
společenství15)“ včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

22.

V § 6 se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

23.

V § 7 odst. 1 větě první se slova „jsou osoba zařazená do přechodného období nebo
ekologický podnikatel povinni“ nahrazují slovy „je ekologický podnikatel povinen“ a ve
větě druhé se slovo „zemědělské“ a slova „, popřípadě v evidenci nezemědělské půdy
podle údajů v katastru nemovitostí13)“ zrušují.

24.

V § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Doba trvání
přechodného období není změnou vlastnictví ekofarmy dotčena.“.

25.

V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)

ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu
na ekologickou produkci60) alespoň jedno osvědčení na bioprodukt a v průběhu každého
dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za jeden
kalendářní rok tuto dobu může ministerstvo na žádost ekologického podnikatele
v odůvodněných případech prodloužit, a to i opakovaně,“.

26.

V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „nebo v průběhu“ nahrazují slovy „a v průběhu“.

27.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c),
které zní:

„c)

smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti a osoba podnikající
v ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře
smlouvu s pověřenou osobou.“.

28.

§ 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63 až 65 zní:

-6-

„§ 9
Výjimky z pravidel ekologického hospodaření
(1) Výjimky z pravidel ekologického hospodaření podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie63) povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podnikající v ekologickém
zemědělství.
(2) Ministerstvo si může před rozhodnutím o žádosti vyžádat odborné stanovisko
pověřené osoby.
(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat odůvodnění nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské
unie1), popis opatření, která žadatel přijme, aby splnil tyto požadavky, a termín, do kterého
tato opatření přijme.
(4) Povolení pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém
zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie64) vydává Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský na základě žádosti.
(5) Žádost o vydání povolení podle odstavce 4 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat
a) botanický název druhu osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, popřípadě
název odrůdy, na které má být žadateli vydáno povolení,
b) odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál pocházející
z ekologického zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1),
c) množství osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, na které má být žadateli
vydáno povolení.
(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správcem elektronické databáze
obsahující seznam odrůd, k nimž jsou na území České republiky k dispozici osiva nebo
sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických
produktů65).
________________________________
63)
64)
65)

Čl. 9 odst. 4, čl. 18, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 39, 40, 42, 47, 95 a bod I.I písm. a) přílohy VI
nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
§ 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.“.

CELEX: 32007R0834, 32008R0889
29.

§ 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zní:
„14
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

-7(1) Omezenou dobou používání ekologické pastviny hospodářskými zvířaty mimo
ekologický chov podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou
produkci a označování ekologických produktů16) se rozumí doba nejvýše 90 dnů během
kalendářního roku.
(2) Podmínky chovu králíků v ekologickém zemědělství stanoví v souladu s předpisy
Evropské unie17) prováděcí právní předpis.
__________________________________
16)
17)

Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007“.

CELEX: 32008R0889
30.

V § 22 odst. 1 se slova „v souladu s ČSN EN 45011“ zrušují.

31.

V § 22 odst. 2 se slova „originál osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo
ostatního bioproduktu předá pověřená osoba osobě podnikající v ekologickém
zemědělství“ nahrazují slovy „v případě odepření vydání osvědčení je osoba podnikající
v ekologickém zemědělství povinna bez zbytečného odkladu předat pověřené osobě
originál původního osvědčení“.

32.

V § 22 se odstavec 3 zrušuje.

33.

V § 23 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy
Evropské unie18). Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také
grafickým znakem podle odstavce 2.
________________________________
18)

Čl. 23 až 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

CELEX: 32007R0834
34.

V § 29 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 21 a č. 66 zní:

„(1) Ministerstvo může s organizační složkou státu19) uzavřít dohodu20) nebo může
na základě výsledků řízení provedeného formou výběru žádosti21) uzavřít s právnickou osobou
veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení
o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další
odborné úkony. Pověřená osoba, která je organizační složkou státu, se považuje za kontrolní
orgán a pověřená osoba, která je právnickou osobou, se považuje za kontrolní subjekt podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie66).
_______________________________

-819)
20)
21)
66)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 160 odst. 3 správního řádu.
§ 146 správního řádu.
Čl. 2 písm. o) a p) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

CELEX: 32007R0834
35.

V § 29 odst. 2 se slova „Osoba provádějící kontrolu“ nahrazují slovy „Zaměstnanci
pověřené osoby a další osoby, které jsou jí pověřeny prováděním kontroly (dále jen
„osoba provádějící kontrolu“)“.

36.

V § 29 odst. 3 se za slova „Osoba provádějící kontrolu“ vkládá slovo „žadatele,“.

37.

V § 29 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

38.

V § 29 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

39.

§ 30 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
„§ 30

(1) Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře ministerstvo na dobu neurčitou. Tato smlouva
musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může ministerstvo smlouvu vypovědět,
k nimž zejména patří porušení povinnosti pověřené osoby stanovené tímto zákonem. Tím
nejsou dotčeny další způsoby ukončení smluvního vztahu s pověřenou osobou podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování
ekologických produktů27).
(2) Osoba provádějící kontrolu prokáže svoji totožnost a předloží pověření k výkonu
kontroly od pověřené osoby.
_______________________________
27)

Čl. 27 odst. 8 a odst. 9 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007. “.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.
CELEX: 32007R0834
40.

§ 32 se včetně nadpisu zrušuje.

41.

§ 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 až 37 zní:
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„§ 33
Přestupky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující
na ekologickou produkci29),
doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje
požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou
produkci a označování ekologických produktů30),
poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1,
použije produkty a látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů31),
nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis
hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete
ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým
způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo
antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů35),
nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických
produktů36),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na
ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené
ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro
ekologickou produkci37), nebo
nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1).

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo k).
_______________________________
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
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37)

Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

Poznámky pod čarou č. 38 až 59 se zrušují.
42.

Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 67
až 77 znějí:
„§ 33a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podnikající v ekologickém
zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou
produkci a označování ekologických produktů použije osivo nebo vegetativní
rozmnožovací materiál nezískaný ekologickým způsobem produkce67),
b) nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis
hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
d) jako ekologický podnikatel neoznámí ministerstvu skutečnost podle § 7 odst. 1,
e) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo
antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů35),
f) používá vazné ustájení zvířat v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů68),
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete
ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým
způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
h) nezajistí zvířatům podmínky ustájení podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů 69),
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezajistí při skladování jednoznačnou
identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů70),
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neoddělí produkci ekologických krmiv
nebo potravin od jiných zpracovávaných krmiv nebo potravin71),
k) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů
36)
,
l) použije při pěstování rostlin, chovu zvířat a při ekologické produkci potravin produkty
a látky v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou
produkci a označování ekologických produktů72),
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na
ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené
ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro
ekologickou produkci37),
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modifikovaných organismů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů73), nebo
o) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující
na ekologickou produkci29),
b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje
požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou
produkci a označování ekologických produktů30), nebo
c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1.
(3) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů74),
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neprovádí kontrolu objektivně, účinně
a nezávisle75),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neposkytuje ministerstvu potřebnou
součinnost při výkonu jeho pravomoci76), nebo
d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů při první kontrole řádně neověří
u kontrolované osoby celkový popis jednotky nebo činnosti a všech přijatých opatření77).
a)

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), m), n) nebo podle odstavce
3,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k),
d) 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo h),
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo o).
§ 33b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní
delikt spáchán.

- 12 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
_______________________________
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

43.

Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.

§ 34 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 78 a 79 zní:
„§ 34
Zvláštní opatření

(1) Ministerstvo uloží rozhodnutím zvláštní opatření podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických
produktů1) v případě porušení a nesrovnalostí s předpisy78) nebo v případě podezření
z porušení a nesrovnalostí s předpisy79).
(2) Rozklad proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný účinek.
_______________________________
78)
79)

Čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 91 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.

CELEX: 32007R0834, 32008R0889
44.

V § 35 se slova „§ 4 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1“.

45.

§ 37 se včetně nadpisu zrušuje.

- 13 Čl. II
Přechodná ustanovení
1.

Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2.

Pověřená osoba, se kterou Ministerstvo zemědělství uzavřelo smlouvu podle zákona
č. 242/2000 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě níž
je tato pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu,
biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další odborné úkony,
se považuje za pověřenou osobu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III

Položka 94 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 553/2005 a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:
1.

Písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

„c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)
_______________________________

Kč 1 000

75)

§ 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. …/2011 Sb.“.

2.

Na konci položky se doplňuje ustanovení „Předmětem poplatku není“, které zní:

„Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky
pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo
o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických
produktů.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

- 14 DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. Obecná část
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA
1. Důvod předložení
1.1. Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
1.2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) stanoví podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu
se vztahujícímu osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů.
Dále stanoví výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.
Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001 a byl celkem pětkrát novelizován.
Prostřednictvím čtyř z těchto novel byly v zákoně provedeny pouze okrajové změny,
a to v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (zákon č. 320/2002 Sb.), se změnou
zákona o územních finančních orgánech (zákon č. 444/2005 Sb.), s přijetím zákona
o základních registrech (zákon č. 227/2009 Sb.) a s přijetím daňového řádu (zákon
č. 281/2009 Sb.).
Dosud nejdůležitější změny v celkové koncepci zákona přinesl zákon č. 553/2005 Sb.
Touto rozsáhlou novelou byla vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie
vypuštěna ze zákona ustanovení, která již byla regulována nařízením Rady (EHS) č. 2092/91
ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování
zemědělských produktů a potravin (dále jen „nařízení č. 2092/91/EHS“). Ponechána byla
pouze národní úprava pro ta ustanovení nařízení č. 2092/91/EHS, která byla v kompetenci
jednotlivých členských států Evropských společenství. Zejména se jednalo o administrativní
a kontrolní systém ekologického zemědělství, osvědčování a označování produktů
ekologického zemědělství. I tato ustanovení zákona ovšem byla touto novelou ve své většině
pozměněna. V souladu s nařízením č. 2092/91/EHS bylo zavedeno osvědčování ekologických
krmiv a ekologického rozmnožovacího materiálu. Novela mimoto reagovala i na změny
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zemědělství“) v oblasti registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství.
Prováděcím právním předpisem zákona je na základě zmocnění uvedeného v § 35
zákona vyhláška č. 16/2006 Sb., jež nabyla účinnosti dne 1. února 2006. Touto vyhláškou
byly k datu její účinnosti zrušeny ostatní právní předpisy vydané k provedení zákona.

- 15 Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zajištění adaptace přímo použitelných
předpisů Evropské unie v oblasti ekologického zemědělství, které byly přijaty po roce 2007
s účinností většiny jejich ustanovení od 1. ledna 2009. Tyto předpisy přinesly novou právní
úpravu ekologického zemědělství resp. ekologické produkce. Jedná se především o nařízení
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, ve znění nařízení Rady (ES)
967/2008 ze dne 29. září 2008 dále jen „nařízení (ES) č. 834/2007“, a dále také 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, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 dále jen „nařízení (ES) č. 889/2008“.
Právní rámec ekologického zemědělství byl novými předpisy Evropské unie
významně přepracován. Ačkoliv hlavní část produkčních pravidel ze starého nařízení byla
novými předpisy Evropské unie převzata, nová nařízení jsou celkově přehlednější a jasnější
než dosavadní nařízení č. 2092/91/EHS, výslovně formulují základní cíle a zásady ekologické
produkce, stanovují změny týkající se označování produktů. Kromě toho upravují nová
nařízení také řadu přechodných pravidel a výjimek z ekologické produkce.
Navrhovaná právní úprava je reakcí na tyto změny právních předpisů Evropské unie.
Navrhuje se odstranit ze zákona ta ustanovení, která jsou obsažena i v nařízeních. Navrhovaná
novela odkazuje na terminologii užitou v předpisech Evropské unie. Nově je s ohledem
na nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008 upravena procesní stránka
povolování výjimek z pravidel ekologické produkce. Přepracována jsou ustanovení upravující
správní trestání, a to s ohledem na právní předpisy Evropské unie.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) bude nově
rozhodovat o žádostech o povolení rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém
zemědělství. Využije přitom elektronické databáze odrůd, jejichž rozmnožovací materiál
získaný z ekologického zemědělství je dostupný na území České republiky. Tuto databázi
vede Ústav již nyní, a to na základě § 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění pozdějších předpisů.
Mimo adaptaci přímo použitelných předpisů Evropské unie je potřebné provést
v zákoně i další úpravy vyplývající z praktických poznatků s fungováním ekologického
zemědělství. Jedná se například o zjednodušení procesu registrace osob podnikajících
v ekologickém zemědělství či nutnost upřesnit a zpřísnit podmínky pro zrušení této registrace.
Kromě vlastního návrhu novely zákona č. 242/2000 Sb. obsahuje předložený návrh
také návrh novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
1.3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Navrhované změny jsou nezbytné vzhledem k nutnosti adaptace přímo použitelných
předpisů Evropské unie a upřesnění některých ustanovení platné právní úpravy, které v praxi
působily aplikační problémy.
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2.1. Návrh možných řešení, včetně „nulové“ varianty
Varianta 1 – „nulová“
V případě nečinnosti a nevydání navrhovaného zákona by došlo k nenaplnění
povinností České republiky jako členského státu Evropské unie. Je požadavkem evropské
právní úpravy, aby vydávání výjimek z pravidel ekologického zemědělství již nebylo
přeneseno na pověřenou osobu. Proto je nutné v rámci novely stanovit administrativní postup
pro podávání žádostí o výjimky ze strany ekologických podnikatelů.
Je rovněž nutné s ohledem na novou evropskou právní úpravu ekologického
zemědělství aktualizovat a zpřehlednit systém správních deliktů, jejichž skutkové podstaty
jsou vázány právě na porušení povinností stanovených v přímo použitelných předpisech
Evropské unie.
S ohledem na výše uvedené není možné tzv. „nulovou variantu“ realizovat.
Varianta 2 – „euronovela“
V případě přijetí novely zákona pouze v rozsahu nezbytném z pohledu povinných
nebo možných úprav ve smyslu přímo použitelných předpisů Evropské unie nebudou řešeny
problémy vyplývající z dosavadních zkušeností kompetentního orgánu pro ekologické
zemědělství v České republice, kontrolních organizací ekologického zemědělství i samotných
ekologických zemědělců. Nebylo by možné uskutečnit změny, které umožní snížení
administrativní zátěže zjednodušením procesu registrace ekologických podnikatelů a další
změny, jejichž nutnost vyplynula z praktické aplikace zákona.
Varianta 3
Varianta zahrnuje jak rozsah změn nezbytných v rozsahu „euronovely“, tak navíc
zahrnuje úpravu zákona, která vyplývá z praktických poznatků s fungováním sektoru
ekologického zemědělství, jež umožní v konečném důsledku lepší uplatnění produktů
ekologického zemědělství na trhu. Tato varianta umožňuje snížení administrativní zátěže
zefektivněním a zrychlením procesu registrace ekologických zemědělců tím, že již vstupem
ekologického zemědělce do systému bude tento zemědělec registrován ve smyslu zákona.
Tato změna a potřeba snížení administrativní zátěže nabývá důležitosti právě v této době, kdy
se počet ekologických zemědělců dynamicky zvyšuje a nyní již dosahuje čísla 3 500. V rámci
varianty 3 dojde rovněž k upřesnění a zpřísnění podmínek pro zrušení registrace osob
podnikajících v ekologickém zemědělství a k zavedení skutkových podstat správních deliktů
osob pověřených kontrolou ekologických zemědělců.
Dotčené subjekty
- Ekologičtí zemědělci
- Výrobci biopotravin
- Obchodníci s biopotravinami
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Výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
Dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ministerstvo zemědělství

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1. Identifikace nákladů a přínosů všech variant
U varianty 1 - „nulové varianty“ by došlo k nenaplnění povinností České republiky
jako členského státu Evropské unie. Nebyl by dále stanoven administrativní postup vydávání
výjimek z pravidel ekologického zemědělství, jak je požadováno v souvislosti s přenesením
pravomoci vydávání výjimek z kontrolních organizací na státní správu.
Varianta 2 - „euronovela“ nereaguje na dosavadní zkušenosti pověřených osob (KEZ
o.p.s., ABCERT AG a Biokont CZ, s r.o.) i státní správy s procesem registrace pro ekologické
zemědělství. Nevyřešily by se obtíže, které se projevily při dosavadní aplikaci zákona.
Varianta 3 splňuje všechny požadavky na „euronovelu“ a dále i aplikuje zkušenosti
kontrolních organizací i státní správy. Varianta 3 tak obsahuje změny, které vyplývají z práva
Evropské unie včetně dalších změn, které aplikují dosavadní zkušenosti kontrolních
organizací i státní správy s praktickou administrací zákona. Většina pravidel pro ekologické
zemědělství je upravena příslušnými evropskými předpisy, rozsah a působnost zákona je tak
ve srovnání s evropskou právní úpravou omezená.
Změnou vyplývající z práva Evropské unie je povinnost pro příslušný orgán, kterým
je Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“), povolovat výjimky z pravidel
ekologického hospodaření článek 27 odst. 7 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007.
Pro ministerstvo znamená tato změna administrativní zátěž, protože vydávání výjimek
se bude muset věnovat 1 pracovník ministerstva na 50 % své pracovní náplně. Finanční zátěž
pro ministerstvo bude nulová, na tuto agendu nebude přijímán nový pracovník a ministerstvo
zajistí tuto agendu v rámci svých současných personálních možností. V roce 2010 bylo
vydáno zhruba 350 výjimek a předpokládáme, že v následujících letech bude vydáno obdobné
množství výjimek, tj. v řádu několika set výjimek ročně. Opatřením regulujícím počet
výjimek je návrh na jejich zpoplatnění částkou 1 000 Kč za podanou žádost o výjimku. Nový
systém udělování výjimek tak bude znamenat finanční zátěž pro ekologické zemědělce
v celkové výši cca 350 000 Kč ročně. Tyto finanční prostředky budou příjmem státního
rozpočtu. Změna administrativní zátěže pro ekologické zemědělce bude nulová, pouze
se změní místo, kam budou své žádosti o výjimky posílat. Změnou nevznikne Ústavu žádná
administrativní či finanční zátěž, protože Ústav bude žádosti o výjimky ve věci použití
konvenčního osiva administrovat v rámci svých stávajících kapacit. Žádosti o tuto výjimku
nebudou zpoplatněny.
Navrhuje se rovněž, aby již vstupem ekologického zemědělce do systému byl tento
již registrován ve smyslu zákona. Tato změna umožňuje snížení administrativní zátěže
zefektivněním a zrychlením procesu registrace ekologických zemědělců. Tato změna
a potřeba snížení administrativní zátěže nabývá důležitosti právě v současné době, kdy
se počet ekologických zemědělců dynamicky zvyšuje a v současné době již dosáhl čísla
3 500. Dále se navrhuje, aby proces registrace pro ekologické zemědělství byl osvobozen
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prostředky. V současné době vstupuje do systému ekologického zemědělství několik set
nových ekologických zemědělců ročně a předpokládáme, že tento počet v dalších letech bude
obdobný.
Celková finanční zátěž pro ekologické zemědělce bude nulová, na jedné straně ušetří
správní poplatek 1 000,- Kč za podání žádosti o registraci pro ekologické zemědělství,
na druhé straně bude zaveden nový správní poplatek 1 000,- Kč za podání žádosti o výjimku
na ministerstvu. Tento správní poplatek má ale za cíl regulovat nadbytečnou administrativní
zátěž pro ministerstvo.
Ostatní navrhované změny novely zákona nebudou mít žádné administrativní
ani finanční dopady na státní správu, ani na osoby podnikající v ekologickém zemědělství.
Navrhovaná právní úprava nebude mít také žádné sociální dopady, ani dopady na životní
prostředí.
3.2. Konzultace
Při přípravě návrhu novely zákona byly využity zkušenosti pověřených osob, Ústavu,
PRO-BIO svazu ekologických zemědělců. Při přípravě novely zákona byly dále využity
neformální konzultace s významnými ekologickými podniky a výrobci biopotravin.
Se zástupci Ústavu byla řešena především problematika vydávání výjimek z pravidel
ekologického hospodaření, zejména vydávání výjimek na použití konvenčního osiva.
Se zástupci pověřených osob a PRO-BIO svazu ekologických zemědělců byla konzultována
především problematika zjednodušení procesu registrace pro ekologické zemědělství.
Se zástupci pověřených osob byla také diskutována problematika stanovení zákonné lhůty 30
dnů pro možnost uzavřít smlouvu s novou pověřenou osobou v případě ukončení smluvního
vztahu se stávající pověřenou osobou. Se zástupci svazu PRO-BIO byla také konzultována
změna zákona o správních poplatcích (zrušení správního poplatku za podání žádosti
o registraci pro ekologické zemědělství, zavedení správního poplatku za podání žádosti
o výjimku z pravidel ekologického zemědělství).
4. Návrh řešení
4.1. Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Jako nejvhodnější a prakticky jediná možná varianta byla shledána varianta 3, tedy
novela zákona se zohledněním přímo použitelných předpisů Evropské unie spolu s využitím
zkušeností vyplývajících z národních potřeb v oblasti ekologického zemědělství.
4.2. Implementace a vynucování
Implementace a vynucování zavedených opatření budou zajištěny zákonnými prostředky
vyplývajícími ze zákona o ekologickém zemědělství – tj. především prováděním soustavné
kontrolní činnosti pověřených kontrolních organizací společně s případným ukládáním
závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků nebo ukládáním pokut.
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Přezkum nového předpisu budou kontrolní orgány ekologického zemědělství provádět
na základě sledování a pravidelného vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených
opatření.
4.4. Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA:
Ing. Martin Leibl, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství – odbor environmentální a ekologického zemědělství
tel.: 221 812 056
e-mail: martin.leibl@mze.cz
5.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské Unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské Unie a obecnými právními zásadami práva Evropské
Unie

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a neodporuje
mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána.
Navrhovaná novelizace zákona o ekologickém zemědělství souvisí s těmito předpisy
Evropské Unie:


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, ve znění
nařízení Rady (ES) 967/2008 ze dne 29. září 2008,



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,
ve znění nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 a nařízení Komise (EU)
č. 271/2010 ze dne 24. března 2010,



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,
 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004
o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících
se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006
o službách na vnitřním trhu.

Navrhovaná novela zákona o ekologickém zemědělství je s těmito předpisy Evropské
unie a s právem Evropské unie plně slučitelná. Provedené změny nemění dosažený stupeň
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zemědělství jsou s právem Evropské unie plně slučitelné.
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu
s obecnými zásadami práva Evropské unie.
6.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky,
sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad na státní
rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. Z hlediska podnikatelských subjektů se naopak
příznivě projeví usnadnění procesu jejich registrace jako osob podnikajících v ekologickém
zemědělství.
Z návrhu novely zákona o správních poplatcích vyplývá, že bude nově zaveden poplatek
za vydání výjimky ministerstvem z pravidel ekologického zemědělství. Cílem této úpravy
je, aby se výjimečných případů vyskytovalo v zemědělské praxi co nejméně, správní poplatek
zde bude fungovat jako přirozený regulátor počtu těchto žádostí, které budou podávány pouze
v nejnutnějších případech. Předpokládá se, že těchto žádostí bude řádově několik set ročně.
Na druhou stranu návrh novely zákona o správních poplatcích předpokládá, že se již
nebude platit poplatek při registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství. Protože
ročně se nově registruje také několik set osob, znamená to při stejné výši obou správních
poplatků, že tato změna nebude mít žádný nebo jen minimální dopad na státní rozpočet.
Stejně tak nová kompetence Ústavu k vydávání výjimek na použití osiv a sadby brambor
nepocházející z ekologického zemědělství, bude zajištěna v rámci stávajících kapacit
a nebude mít žádné dodatečné požadavky na státní rozpočet.
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní sociální dopady nebo dopady
na životní prostředí.
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K ČÁSTI PRVNÍ, k článku I - změna zákona o ekologickém zemědělství
K bodu 1
Navrhované znění reflektuje platnost Lisabonské smlouvy a změny právních předpisů
Evropské unie v oblasti ekologického zemědělství. Poznámka pod čarou č. 1 obsahuje výčet
všech v současné době platných přímo použitelných předpisů Evropské unie v této oblasti.
K bodu 2
K § 2:
Nové znění § 2 odkazuje na pojmy uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 834/2007
a používané v právních předpisech Evropské unie, jež upravují ekologické zemědělství.
Příslušným orgánem je v České republice Ministerstvo zemědělství, orgánem provádějícím
kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí celní úřad.
K bodům 3 až 6
Provádějí se změny v souvislosti s platností Lisabonské smlouvy. Poznámky pod
čarou upravují odkazy na přímo použitelné předpisy Evropské unie, které zde upravují oblasti,
na které se nařízení vztahuje. Konkrétně se jedná o oblast živých a nezpracovaných
zemědělských produktů ekologického zemědělství a dále také zpracovaných zemědělských
produktů určených k produkci biopotravin a vegetativního rozmnožovacího materiálu a osiv
pro pěstitelské účely.
K bodu 7
K § 3 odst. 1 písm. g):
Legislativně technická úprava z důvodu přečíslování odstavců.
K bodu 8
K § 3 odst. 2:
Nové znění § 3 odst. 2 se přizpůsobuje pojmům platných předpisů Evropské unie,
pojem „subjekt trhu“ nahrazuje pojmem „hospodářský subjekt“. Tento pojem je pro účely
nařízení (ES) č. 834/2007 definován v čl. 2 písm. d) tohoto nařízení. Dále se provádí úprava
v souvislosti s platností Lisabonské smlouvy.
K bodům 9 a 10
K § 4:
V § 4 se zrušuje odstavec 1 vzhledem k tomu, že podmínky souběžné ekologické
a neekologické produkce jsou upraveny v čl. 11 nařízení (ES) č. 834/2007 a v čl. 17 nařízení
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ekologického zemědělství.
V souvislosti se zrušením odstavce 1 dochází k přečíslování zbývajících odstavců
v § 4 a ke změně odkazu v novém odstavci 2.
K bodu 11
K § 5:
Zrušení dosavadního § 5 odstraňuje duplicitu s přímo použitelnými předpisy Evropské
unie, neboť problematiku přechodného období na ekologické zemědělství stanoví čl. 2 písm.
h) a čl. 17 nařízení (ES) č. 834/2007 a čl. 36 až 38 nařízení (ES) č. 889/2008. Vzhledem
k tomu, že osoby zařazené do přechodného období jsou zároveň osobami podnikajícími
v ekologickém zemědělství § 3 odst. 1 písm. e) zákona, jsou i osoby zařazené
do přechodného období vedeny v seznamu podle § 6 odst. 8 zákona.
K bodu 12
K § 6 odst. 1:
Podle nového znění § 6 dochází ke snížení administrativní zátěže tím, že po podání
žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství je této osobě vystaveno
rozhodnutí o registraci. Dosud byla vystavována nejdříve informace o zahájení přechodného
období a po uplynutí doby přechodného období bylo vystavováno rozhodnutí o registraci.
Registrovanou osobou je tak i osoba zařazená do přechodného období, proto se ruší definice
osoby zařazené do přechodného období. Přechodné období probíhá pouze v případech podle
příslušných ustanovení přímo použitelných předpisů Evropské unie délka jeho trvání rovněž
vyplývá z unijních předpisů.
Podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 má hospodářský subjekt podnikající
v ekologickém zemědělství povinnost oznámit svou činnost příslušným orgánům členského
státu a podřídit svůj podnik kontrolnímu systému. V praxi probíhá proces registrace tak, že se
žadatel nejdříve podrobí vstupní kontrole pověřené osoby. Pokud pověřená osoba vystaví
kladné potvrzení o tom, že žadatel splnil všechny podmínky pro zařazení do systému
ekologického zemědělství, zašle žadatel na ministerstvo žádost o registraci, ke které přiloží
příslušné potvrzení pověřené osoby (§ 6 odst. 6 navrhovaného znění zákona). Pokud
je výsledek vstupní kontroly kladný, má žadatel na následné vydání registrace právní nárok
a ministerstvo již v řízení o registraci neprovádí další dokazování a vydá pozitivní rozhodnutí
o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, které obsahuje mimo jiné datum
zahájení případného přechodného období. To začíná dnem doručení žádosti o registraci
ministerstvu. Registrace v ekologickém zemědělství je jednou z podmínek pro přiznání státní
dotace pro ekologické zemědělství. Proces přiznání dotace pro ekologické zemědělství však
probíhá podle zcela jiného řízení, které není upraveno tímto zákonem.
Registrovány jsou v souladu s příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie
všechny osoby podnikající v ekologickém zemědělství (s výjimkou osob uvedených v § 6
odst. 2 zákona), tedy nejenom osoby hospodařící na ekofarmě, tj. ekologičtí podnikatelé
ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d). V poznámkách pod čarou se upravuje odkaz na příslušná
ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007.
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K § 6 odst. 2:
Poskytování služeb v oblasti ekologického zemědělství se řídí primárním právem
Evropské unie a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince
2006 o službách na vnitřním trhu, která byla do českého právního řádu implementována
zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, a zákonem č. 223/2009 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
Navrženou změnou se potvrzuje to, že nejen prodejci uvedení v dosavadním § 6 odst. 2,
ale též i přeshraniční poskytovatelé služeb v oblasti ekologického zemědělství nepodléhají
registraci, tak jak předpokládá nařízení (ES) č. 834/2007 a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, která byla
do českého právního řádu implementována zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu
služeb, v případě poskytovatelů služeb. Obdobné ustanovení obsahuje též § 2f odst. 1 zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 14
K § 6 odst. 3:
S ohledem na přehlednost a srozumitelnost zákona se doplňuje odkaz na § 29 zákona,
který upravuje postavení pověřených osob a zejména upravuje administrativní proces
pro pověření těchto osob výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství.
K bodům 15 a 16
K § 6 odst. 4 písm. a) a b):
Do bodu a) a b) se doplňuje jedna z náležitostí žádosti o registraci pro ekologické
zemědělství, a to uvedení registračního čísla hospodářství, pokud bylo přiděleno. Tento
požadavek vyplynul z dosavadní aplikace zákona, kdy informace o čísle hospodářství žadatele
o registraci umožňuje efektivnější kontrolu žádosti prostřednictvím kontroly údajů v registru
zvířat vedeném ministerstvem.
K bodu 17
K § 6 odst. 4 písm. c):
Kromě úpravy provedené v souvislosti s platností Lisabonské smlouvy poznámka pod
čarou nově odkazuje na příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES)
č. 889/2008, která se týkají administrativního postupu procesu registrace osob podnikajících
v ekologickém zemědělství.
K bodu 18
K § 6 odst. 5:
Změna je provedena vzhledem k tomu, že osoby zařazené do přechodného období
budou podle navrhované úpravy registrovány a budou tak považovány za osoby podnikající
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Dále je sjednoceno označení smlouvy, kterou uzavírá pověřená osoba s osobou
podnikající v ekologickém zemědělství, jak v rámci tohoto zákona, tak i s označením
smluvního typu podle § 591 a násl. obchodního zákoníku.
Další úpravy pak souvisí s platností Lisabonské smlouvy.
K bodu 19
K § 6 odst. 6:
Úpravy souvisí s nově navrhovanou registrací osob zařazených do přechodného
období do seznamu osob podnikajících v ekologickém zemědělství.
K bodu 20
K § 6 odst. 6 písm. b):
V § 6 odst. 6 písm. b) dochází ke změně vyplývající ze změny zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, zákonem č. 291/2009 Sb. Touto novelou došlo k rozšíření údajů vedených
v evidenci půdy podle zákona o zemědělství i o některé nezemědělské pozemky. Dosavadní
znění § 6 odst. 6 písm. b) tak muselo být upraveno v souladu s touto změnou.
K bodu 21
K § 6 odst. 8:
Návrh vychází ze znění nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008.
V těchto nařízeních nejsou uvedena konkrétní pravidla pro vedení seznamu osob
podnikajících v ekologickém zemědělství.
K bodu 22
K § 6 odst. 10:
V § 6 je odstavec 10 zrušen s ohledem na zrušení definice osoby zařazené
do přechodného období v dosavadním § 5.
K bodu 23
K § 7 odst. 1:
Navrhované znění souvisí se zrušením definice osoby zařazené do přechodného
období.
Zrušení slova „zemědělské“ vyplývá ze změny zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
zákonem č. 291/2009 Sb. Touto novelou došlo k rozšíření údajů vedených v evidenci půdy
podle zákona o zemědělství i o některé nezemědělské pozemky. Dosavadní znění § 7 odst. 1
tak muselo být upraveno v souladu s touto změnou.
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K § 7 odst. 2:
Je zrušeno nadbytečné ustanovení upravující lhůtu pro vydání rozhodnutí o registraci.
Proces registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství je podřízen zákonu
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v jehož
§ 71 jsou upraveny lhůty pro vydání rozhodnutí.
Zároveň je výslovně uvedeno, že doba trvání přechodného období není změnou
vlastnictví ekofarmy dotčena.
K bodům 25 a 26
K § 8 odst. 2 písm. a) a b):
Nově jsou upraveny a zpřesněny podmínky, za kterých ministerstvo rozhodne
o zrušení registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství. Cílem tohoto ustanovení
je zejména vzhledem k dotacím poskytovaným na podporu ekologického zemědělství zabránit
situaci, kdy osoby podnikající v ekologickém zemědělství jsou přihlášeny do systému
ekologického zemědělství, aniž by cokoliv produkovaly. Nové znění zákona postihuje
ty případy, kdy osoba podnikající v ekologickém zemědělství nezíská do daného termínu
osvědčení na bioprodukt a zároveň jej nezíská každý následující kalendářní rok.
V případě ekologických podnikatelů bylo v § 8 odst. 2 písmeno a) upraveno s ohledem
na to, že nově budou ekologičtí podnikatelé registrováni již při vstupu do období přechodu
na ekologickou produkci. Protože u některých typů produkce není ani při řádném hospodaření
možné získat osvědčení na bioprodukt během roku po ukončení přechodného období
(například při hospodaření v ovocných sadech), bude mít ministerstvo možnost tuto dobu
na žádost ekologického podnikatele rozhodnutím prodloužit.
K bodu 27
K § 8 odst. 2 písm. c):
Z praxe vyplývá požadavek, aby byla zrušena registrace osoby podnikající
v ekologickém zemědělství v případě, že tato osoba nemá uzavřenu platnou smlouvu
s některou z pověřených osob. Povinnost podřídit se kontrolnímu systému ekologického
zemědělství vyplývá z požadavku čl. 28 nařízení (ES) č. 834/2007.
Vypovězení smlouvy osobě podnikající v ekologickém zemědělství ze strany pověřené
osoby ve svém důsledku znamená, že tato osoba nepodléhá kontrolnímu systému, což
je v rozporu s nařízením (ES) č. 834/2007. Proto je nutné stanovit zákonnou lhůtu, po kterou
nemusí mít z administrativních důvodů osoba podnikající v ekologickém zemědělství
uzavřenu smlouvu s žádnou pověřenou osobou. Po uplynutí této lhůty (30 dní) bude této
osobě zrušena registrace pro ekologické zemědělství.
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K § 9:
Základem právní úpravy výjimek z pravidel ekologického hospodaření produkce
je čl. 22 nařízení (ES) č. 834/2007. Toto ustanovení upravuje podmínky, ze kterých
je v co nejmenší míře a na časově omezenou dobu možné výjimky z pravidel ekologické
produkce poskytnout. V čl. 27 odst. 7 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 je dále uvedeno,
že příslušný orgán nemůže pověřit pravomocí udělovat výjimky pověřenou osobu, proto
je nutné stanovit administrativní postup pro udělování výjimek příslušným orgánem.
Na čl. 22 nařízení (ES) č. 834/2007 navazují čl. 39 až 56 nařízení (ES) č. 889/2008.
V nich jsou podrobněji specifikovány situace, ve kterých je možné výjimku udělit.
U některých z nich (čl. 39, 40, 42 a 47) je přitom stanoveno, že výjimky povoluje příslušný
orgán. V České republice tak budou tyto výjimky projednávány ve správním řízení a v prvním
stupni o nich bude rozhodovat ministerstvo. Podle § 9 bude postupováno i v případě
rozhodování podle čl. 9 odst. 4, čl. 18 odst. 1, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 95 a bodu I.I
písm. a) přílohy VI nařízení (ES) č. 889/2008.
Specifickým případem výjimečných pravidel produkce je povolení k používání osiv
nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaných ekologickým způsobem produkce.
S ohledem na čl. 45 odst. 4 nařízení (ES) č. 889/2008 bude o tomto povolení v prvním stupni
rozhodovat Ústav. Ústav je již dnes správcem elektronické databáze osiv, kterou vede od roku
2004 a se kterou počítají i platné předpisy Evropské unie.
K bodu 29
K § 14:
Čl. 17 odstavec 2 nařízení (ES) č. 889/2008 stanoví, že hospodářská zvířata mimo
ekologický chov mohou každoročně po omezenou dobu používat ekologické pastviny, a to při
splnění dalších specifikovaných podmínek. Při aplikaci nařízení v zemědělské praxi
se ukázalo, že z pojmu „omezená doba“ není jasné, o jaké konkrétní období jde, což vedlo
k obcházení smyslu tohoto ustanovení zemědělci tím, že na ekologických pastvinách byla
konvenčně chovaná hospodářská zvířata pasena téměř celoročně. Proto se navrhuje
konkretizovat tento pojem v návrhu novely zákona.
Dále se vypouští zmocnění pro stanovení podmínek chovu ryb v ekologickém
zemědělství, protože jde o duplicitní ustanovení. Obecné podmínky pro akvakulturu
v ekologickém zemědělství jsou již stanoveny nařízením Komise (ES) č. 710/2009, kterým
se novelizuje nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Další změny souvisí s platností Lisabonské smlouvy. Nová poznámka pod čarou pak
odkazuje na příslušné ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007.
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K § 22 odst. 1:
Odstraněna byla duplicitní úprava. Podle stávající právní úpravy vydává pověřená
osoba osvědčení o původu v souladu s ČSN EN 45011. Podmínky pro vydání osvědčení jsou
však přímo stanoveny v čl. 29 nařízení (ES) č. 834/2007.
K bodu 31
K § 22 odst. 2:
Cílem navrhované změny je docílit v souvislosti s poznatky získanými při aplikaci
zákona srozumitelnějšího znění tohoto ustanovení, neboť v případě odepření vydání
osvědčení pověřenou osobu je povinna osoba podnikající v ekologickém zemědělství vrátit
již vydané platné osvědčení pověřené osobě, nikoliv naopak.
K bodu 32
K § 22 odst. 3:
Jedná se o odstranění ustanovení duplicitního s čl. 35 písm. b) nařízení (ES)
č. 834/2007, který upravuje povinnost členských států předávat Komisi seznam pověřených
osob. Komise poté zveřejňuje tyto seznamy od jednotlivých členských zemí.
K bodu 33
K § 23 odst. 1:
Je navrženo odstranění ustanovení duplicitního s čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES)
č. 834/2007, který stanoví povinnost označovat produkty ekologického zemědělství kódem
příslušného kontrolního subjektu. Nová poznámka pod čarou odkazuje na příslušné
ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007.
K bodu 34
K § 29 odst. 1
Novým zněním odstavce 1 se odstraňuje ustanovení duplicitní s čl. 27 nařízení (ES)
č. 834/2007. Zpřesňuje se rovněž znění tohoto odstavce. Ministerstvo jako organizační složka
státu nemůže s jinou organizační složkou státu uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť nejde
o dva subjekty, smlouva je proto pojmově vyloučena (viz § 160 odst. 1 správního řádu a tam
uvedený výčet subjektů, jakož i § 170 správního řádu a z něj plynoucí subsidiární použití
občanského zákoníku o smlouvách, které mezi sebou mohou uzavírat jen osoby). V daném
případě je třeba postupovat podle § 160 odst. 3 správního řádu.
Veřejnoprávní smlouva (ani dohoda podle § 160 odst. 3 správního řádu) nemůže být
výsledkem obchodní veřejné soutěže podle obchodního zákoníku, neboť jde o veřejnoprávní
vztah, na který se obchodní zákoník nevztahuje. Postupovat se proto bude podle § 163 odst. 4
správního řádu, který počítá s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na základě ustanovení
správního řádu o řízení o výběru žádosti.

- 28 V návaznosti na terminologii unijních předpisů se dále výslovně uvádí, že pověřená
osoba, která je organizační složkou státu, se považuje za kontrolní orgán a pověřená osoba,
která je právnickou osobou, se považuje za kontrolní subjekt.
K bodu 35
K § 29 odst. 2:
Úprava v souvislosti se změnou § 29 odst. 1, kde byla původně zavedena legislativní
zkratka „osoba provádějící kontrolu“.
K bodu 36
K § 29 odst. 3:
V okruhu kontrolovaných osob musí být, obdobně jako v § 29 odst. 2, zahrnut
i žadatel, protože i výrobce biopotravin, bioproduktů resp. ten, kdo je uvádí do oběhu,
je zpočátku rovněž žadatelem.
K bodu 37
K § 29 odst. 4:
Odstavec 4 se zrušuje. I když členský stát může přijímat další opatření v rámci
kontroly v ekologickém zemědělství, jsou požadavky na nestrannost a střet zájmů
již komplexně upraveny na unijní úrovni a nelze je tedy doplňovat na vnitrostátní úrovni
způsobem provedeným v dosavadním znění § 29 odst. 4 zákona. Pochybnosti ohledně
nestrannosti či střetu zájmů pracovníků vykonávajících kontrolu potom musí být řešeny
případ od případu.
K bodu 38
K § 29 odst. 5:
Úpravy provedené vzhledem ke změnám navrhovaným v § 30.
K bodu 39
K § 30:
Z § 30 byla odstraněna duplicitní ustanovení, neboť povinnosti pověřené osoby jsou
stanoveny v čl. 27 nařízení (ES) č. 834/2007. Navrhovaná úprava stanoví, že smlouva
uzavřená s pověřenou osobou musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může
ministerstvo smlouvu vypovědět. Mezi tyto důvody zejména patří porušení povinností
pověřené osoby stanovených tímto zákonem. Z čl. 27 odst. 8 a 9 písm. d) nařízení (ES)
č. 834/2007 pak vyplývá pro ministerstvo povinnost zrušit pověření i bezodkladně, tedy i bez
výpovědní lhůty, a to v případech porušení povinností stanovených unijní úpravou.
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K § 32:
§ 32 se zrušuje s ohledem na zrušení § 37 zákona. V daném případě je nutné
subsidiárně postupovat podle čtvrté části správního řádu. Pověřené osoby jsou správními
orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu. V případě sdělení o nevydání osvědčení
je možné podat pověřené osobě podnět k provedení přezkumného řízení podle § 156 odst. 2
správního řádu. V případě nečinnosti pověřené osoby lze pak zjednat nápravu prostřednictvím
ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80 ve spojení s § 154 a § 6 odst. 1 správního řádu).
K bodu 41
K § 33:
Správní delikty jsou základním nástrojem pro vynucování zavedených opatření
zákonnými prostředky. Ustanovení týkající se správních deliktů byla významně přepracována.
Skutkové podstaty byly upraveny v návaznosti na nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES)
č. 889/2008. Pokud zjistí pověřená osoba porušení pravidel, které je definováno skutkovou
podstatou, je její povinností podat ministerstvu podnět k zahájení správního řízení čl. 27 odst.
5 písm. d) nařízení (ES) č. 834/2007.
V § 33 jsou nově upraveny skutkové podstaty a výše sankcí za přestupky na úseku
ekologického zemědělství. Většina ekologických zemědělců je podnikateli, proto je výčet
skutkových podstat omezen na ty protiprávní činy, kterých se pojmově může dopustit
ekologický zemědělec jako fyzická osoba (typicky se jedná o ekologické chovatele včel).
K bodu 42
K § 33a a 33b:
Od poslední novelizace zákona v roce 2005 bylo nutné reagovat na vývoj hospodaření
ekologických podnikatelů, proto je sankční systém zásadně přepracován a do zákona byly
doplněny některé zcela nové skutkové podstaty. Stejně tak došlo v souladu s pravidly
správního trestání k odstupňování výše jednotlivých sankcí podle závažnosti protiprávního
jednání. V návrhu je také zohledněno zrušení definice osoby zařazené do přechodného
období.
Nově jsou v § 33a odst. 3 zavedeny správní delikty pověřených osob. Vedle § 30 odst.
1 zákona (možnost vypovězení smlouvy uzavřené mezi pověřenou osobou a ministerstvem
podle § 29 odst. 1 zákona) by toto ustanovení mělo působit preventivně a vést k posílení
důvěryhodnosti pověřených osob.
Společná ustanovení ke správním deliktům jsou nově vyčleněna do samostatného
§ 33b.
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K § 34:
Ustanovení týkající se ukládání zvláštních opatření bylo přizpůsobeno čl. 30 nařízení
(ES) č. 834/2007 a čl. 91 nařízení (ES) č. 889/2008, jež obsahují rovněž oproti správnímu
řádu specifickou procesní úpravu. Původní odstavec 2 byl duplicitní s čl. 91 nařízení (ES)
č. 889/2008.
K bodu 44
K § 35:
Vzhledem ke změnám v zákoně je nutné přečíslovat odkaz na nově upravené
ustanovení zákona.
K bodu 45
K § 37:
Zrušované ustanovení upravovalo výjimky z působnosti správního řádu při vydávání
osvědčení o původu bioproduktu, biopotravin, nebo ostatního bioproduktu podle § 22 zákona
a při rozhodování o námitkách a stížnosti proti nevydání osvědčení podle § 32 zákona.
Vzhledem k tomu, že pověřené osoby jsou správními orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního
řádu, není třeba aplikaci správního řádu v těchto případech vylučovat.
K ČÁSTI PRVNÍ, k článku II – přechodná ustanovení
V souladu s obvyklými pravidly intertemporality se řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Zachována bude
rovněž platnost doposud uzavřených smluv s pověřenými osobami.
K ČÁSTI DRUHÉ, k článku III – změna zákona o správních poplatcích
Navrhuje se zpoplatnit nikoliv registraci osoby podnikající v ekologickém
zemědělství, ale žádost o výjimku z pravidel ekologického hospodaření podle § 9 odst. 1
zákona. Zpoplatněna nebude žádost o vydání povolení pro používání rozmnožovacího
materiálu podle § 9 odst. 4 zákona a žádost o povolení výjimky v případě katastrofických
událostí podle čl. 47 nařízení (ES) č. 889/2008.
Cílem navrhované úpravy je zdůraznit skutečnost, že výjimky z pravidel ekologického
hospodaření jsou mezním opatřením, které má být využíváno pouze ojediněle.

- 31 K ČÁSTI TŘETÍ, k článku IV – ÚČINNOST
Účinnost zákona se s ohledem na legislativní lhůty navrhuje dnem 1. ledna 2012.

V Praze dne 20. dubna 2011

předseda vlády

ministr zemědělství
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PLATNÉ ZNĚNÍ
zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn:
242/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských
společenství Evropské unie 1) 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.

1)

1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu
se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro implementaci ustanovení týkajících se osvědčení o kontrole dovozů ze třetích zemí dle článku 11
nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu
se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení
(EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování
zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 uvedeného
nařízení, v platném znění.
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,
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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(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je orgánem příslušným podle
nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
(2) Orgánem příslušným podle nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 je příslušný celní
orgán.
§2
(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci
a označování ekologických produktů1).
(2) Celní úřad je orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického
zemědělství ze třetích zemí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dovoz ekologických produktů ze třetích zemí1).
§3
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře2)
získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropských společenství Evropské unie3),
b) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech
Evropských společenství Evropské unie4), splňující požadavky na jakost a zdravotní
nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5),
c) ostatním bioproduktem ekologické krmivo6) nebo ekologický rozmnožovací materiál7),
d) ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního
předpisu8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,
2)
3)
3)
4)
4)
5)

6)

7)

7)

8)

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
Čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2342/1999.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví
druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, vyhláška č. 305/2004 Sb.,
kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství
v potravinách, vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování
potravin potravními doplňky.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.
Čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby).
Čl. 6 odst. 2 a čl. 6a odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
§ 2e až 2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
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osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, výrobce
biopotravin9), osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu9), výrobce nebo
dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího
materiálu7),
f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, chová včely
v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,
g) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy,
provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 2 1, sloužící
ekologickému zemědělství.
(2) Kde se v předpisu Evropských společenství Evropské unie1) používá pojmu subjekt
trhu hospodářský subjekt, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající
v ekologickém zemědělství.
§4
(1) Ekologický podnikatel nesmí souběžně s produkcí bioproduktů produkovat stejné
suroviny rostlinného nebo živočišného původu jinou zemědělskou výrobou. Na ekofarmě
je souběžná produkce zakázána. Toto ustanovení se nevztahuje na ekologického chovatele
včel.
(2)(1) V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhy hospodářských
zvířat , které stanoví prováděcí právní předpis.
2)

(3)(2) Druhy hospodářských zvířat neuvedené v odstavci 2 1 lze na ekofarmě chovat
pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství.
Pokud je chov takových zvířat předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.
(4)(3) Ustanovení tohoto zákona o ekologickém podnikateli se přiměřeně použijí
i na ekologického chovatele včel.
HLAVA II
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
§5
Přechodné období
(1) Přechodné období je období, ve kterém dochází k přeměně zemědělské výroby
na ekologické zemědělství a k odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské
činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí.

9)

9)

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb.,
zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona
č. 316/2004 Sb.
Čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
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povinnosti jako ekologický podnikatel, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Ministerstvo vede seznam osob zařazených do přechodného období, obsahující
údaj o výměře obhospodařovaných pozemků; seznam zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§6
Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství
(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství na ekofarmě v souladu
s předpisy Evropských společenství10) (dále jen „žadatel“), podá ministerstvu žádost
o registraci; pro žadatele začíná přechodné období (§ 5 odst. 1) dnem, kdy byla jeho žádost
o registraci doručena ministerstvu (dále jen „osoba zařazená do přechodného období“).
Dojde-li u osoby zařazené do přechodného období ke zvýšení výměry pozemků ekofarmy,
začíná přechodné období týkající se nových pozemků dnem doručení oznámení podle § 7
odst. 1.
(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství v souladu s předpisy
Evropské unie10) (dále jen „žadatel“), podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele
začíná období přechodu na ekologickou produkci60) dnem, kdy byla jeho žádost
o registraci doručena ministerstvu.
(2) Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na maloobchodní prodejce,
kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, biopotravinu nebo ostatní bioprodukt
konečnému spotřebiteli, a na osoby, které poskytují v oblasti ekologického zemědělství své
služby přeshraničně61).
(3) Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o původu
bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, vybranou ministerstvem podle § 29
(dále jen „pověřená osoba“) smlouvu o kontrolní činnosti podle zvláštního právního
předpisu11).
(4) V žádosti o registraci žadatel uvádí
je-li fyzickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, adresu místa
trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu
fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části,
název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné
číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno, registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62), a cizinec rovněž adresu
bydliště mimo území České republiky,
b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, název obce, její části, název
ulice, číslo popisné, a bylo-li přiděleno, i číslo orientační, poštovní směrovací číslo
a)

10)
10)
60)
61)
11)
62)

Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
§ 5 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
§ 591 a násl. obchodního zákoníku.
§ 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky
č. 199/2007 Sb.
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c)
c)

a název obchodní firmy nebo uvede jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa trvalého
pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a údaje
týkající se odpovědného zástupce uvedené v písmenu a), registrační číslo hospodářství,
bylo-li přiděleno62), a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; u zahraniční právnické
osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku,
její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,
další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství 12).
další údaje uvedené v předpisech Evropské unie12).

(5) Žadatel současně s podáním žádosti o registraci doloží potvrzení o vstupní
kontrole, kterou provedla pověřená osoba a při které nebylo zjištěno porušení podmínek
tohoto zákona a předpisů Evropských společenství1), a v případě osoby zařazené do přechodného období
Evropské unie1), a v případě osoby hodlající hospodařit na ekofarmě také osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele podle zvláštního právního předpisu8). Pověřená osoba je povinna vstupní kontrolu provést nejpozději do 60 dnů ode dne
uzavření smlouvy o kontrole a osvědčování smlouvy o kontrolní činnosti.
(6)

Osoba zařazená do přechodného období je povinna Žadatel je povinen pověřené osobě poskytnout o každé ekofarmě, na

které bude hospodařit

a)

údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude užívat
k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru nemovitostí13),
b) označení pozemků a přehledně vyznačené mapy pozemků, na nichž bude ekologicky
hospodařit, podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
v souladu se zvláštním právním předpisem14) a jde-li o nezemědělskou půdu ve vztahu
k opatřením podle § 10 pak podle údajů v katastru nemovitostí13) a
c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství Evropské unie12).
(7) Žadatel je povinen poskytnout ministerstvu a pověřené osobě součinnost
za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti.
(8) Pokud žadatel splní požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, ministerstvo žádosti
vyhoví, vydá rozhodnutí o registraci a zapíše osobu podnikající v ekologickém zemědělství
na seznam osob podnikajících v ekologickém zemědělství vedený v souladu s předpisy
Evropských společenství15) (dále jen „seznam“). Seznam, v případě ekologických podnikatelů
i s informací o výměře obhospodařovaných pozemků, zveřejní ministerstvo způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(9) Pokud žadatel požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5 nesplní, ministerstvo
žádost o registraci zamítne.
(10) Je-li žadatelem osoba zařazená do přechodného období, pak ministerstvo vydá
rozhodnutí o registraci do 30 dnů ode dne ukončení přechodného období, pokud žadatel
12)
12)
13)

14)
15)

Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona
č. 53/2004 Sb.
§ 3a až 3f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
Například čl. 1 odst. 2, přílohy I části B a C nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
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Evropských společenství1), jinak ministerstvo jeho žádost o registraci zamítne.
(11)(10) Vzor žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.
§7
Změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy
(1) Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy, jsou osoba zařazená
do přechodného období nebo ekologický podnikatel povinni je ekologický podnikatel
povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. Ministerstvo
provede do 30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v evidenci využití
zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, v souladu se zvláštním právním předpisem14),
popřípadě v evidenci nezemědělské půdy podle údajů v katastru nemovitostí13), a v seznamu.
(2) V případě převodu či přechodu vlastnictví ekofarmy na jinou právnickou
či fyzickou osobu, která zemědělsky podniká8), je tato osoba povinna, pokud hodlá nadále
na ekofarmě hospodařit v ekologickém zemědělství, podat bez zbytečného odkladu žádost
o registraci. Ministerstvo rozhodne o registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Pro náležitosti žádosti, jakož i pro řízení o ní platí § 6 obdobně. Doba trvání přechodného
období není změnou vlastnictví ekofarmy dotčena.
§8
Zrušení a zánik registrace
(1) Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství,
jestliže
a) o to písemně sama požádá, nebo
b) porušila opakovaně požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských
společenství Evropské unie1); za opakované porušení se považuje takové porušení
povinnosti, k němuž došlo v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci předchozího
rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta.
(2) Ministerstvo též zruší registraci, jestliže
ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od registrace alespoň jedno osvědčení
na bioprodukt nebo v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno
osvědčení na bioprodukt za jeden kalendářní rok, nebo
a) ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu
na ekologickou produkci60) alespoň jedno osvědčení na bioprodukt a v průběhu
každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt
za jeden kalendářní rok tuto dobu může ministerstvo na žádost ekologického
podnikatele v odůvodněných případech prodloužit, a to i opakovaně,
b) výrobce biopotravin9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel
ekologického rozmnožovacího materiálu7) nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň
1 osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt nebo v průběhu a v průběhu
každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na biopotravinu nebo
ostatní bioprodukt za jeden kalendářní rok., nebo
c) smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti a osoba podnikající
v ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře
smlouvu s pověřenou osobou.
a)

- 38 -

(3) Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství zaniká, jestliže
a) zemřela,
b) zanikla, nebo
c) došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba podnikající v ekologickém
zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.
(4) Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a v případě zániku
registrace ministerstvo neprodleně provede výmaz ze seznamu.
§9
zrušen
§9
Výjimky z pravidel ekologického hospodaření
(1) Výjimky z pravidel ekologického hospodaření podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie63) povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podnikající
v ekologickém zemědělství.
(2) Ministerstvo si může před rozhodnutím o žádosti vyžádat odborné stanovisko
pověřené osoby.
(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat odůvodnění nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného předpisu
Evropské unie1), popis opatření, která žadatel přijme, aby splnil tyto požadavky,
a termín, do kterého tato opatření přijme.
(4) Povolení pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného
v ekologickém zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie64) vydává
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě žádosti.
(5) Žádost o vydání povolení podle odstavce 4 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat
a) botanický název druhu osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu,
popřípadě název odrůdy, na které má být žadateli vydáno povolení,
b) odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál
pocházející z ekologického zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie 1),
c) množství osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, na které má být
žadateli vydáno povolení.
(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správcem elektronické
databáze obsahující seznam odrůd, k nimž jsou na území České republiky k dispozici
osiva nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce podle přímo

63)
64)

Čl. 9 odst. 4, čl. 18, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 39, 40, 42, 47, 95 a bod I.I písm. a) přílohy VI
nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

- 39 použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování
ekologických produktů65).
§ 10
Omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky
Tam, kde sousedí ekologicky obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou
obhospodařovány ekologickým způsobem, musí ekologický podnikatel učinit vhodná
opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím ekologicky obhospodařované pozemky,
a to na nejnižší možnou míru; takovými opatřeními jsou zejména výsadba živých plotů,
větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizování cest.
§ 11 až 13
zrušeny
§ 14
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
(1) Tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů16), která
stanoví zejména podmínky péče o zdraví, podmínky péče o pohodu a ochranu hospodářských
zvířat, podmínky šlechtění, plemenitby a evidence hospodářských zvířat, prostorové nároky
na vybavení a zabezpečení zvířat a postupy při chovu hospodářských zvířat.
(2) Podmínky chovu ryb a králíků v ekologickém zemědělství stanoví v souladu
s předpisy Evropských společenství17) prováděcí právní předpis.
§ 14
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
(1) Omezenou dobou používání ekologické pastviny hospodářskými zvířaty
mimo ekologický chov podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ekologickou produkci a označování ekologických produktů 16) se rozumí doba nejvýše 90
dnů během kalendářního roku.
(2) Podmínky chovu králíků v ekologickém zemědělství stanoví v souladu
s předpisy Evropské unie17) prováděcí právní předpis.
§ 15 až 18

65)
16)

17)
16)
17)

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
§ 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994
Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004
Sb.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb.
a zákona č. 309/2002 Sb.
Například čl. 1 odst. 2, příloha I část B a C nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

- 40 zrušeny
HLAVA III
VÝROBA BIOPOTRAVIN
zrušena
§ 19
zrušen
HLAVA IV
OSVĚDČOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ BIOPRODUKTU, BIOPOTRAVINY A OSTATNÍHO
BIOPRODUKTU
§ 20 a 21
zrušeny
§ 22
Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu
(1) Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá
pověřená osoba v souladu s ČSN EN 45011 na žádost do 30 dnů ode dne provedení kontroly,
u rostlinných produktů pěstovaných na orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur
nejpozději do sklizně dané plodiny, a to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na 15
měsíců, pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila požadavky tohoto zákona
a předpisů Evropských společenství Evropské unie1). Tato osvědčení je osoba podnikající
v ekologickém zemědělství povinna uchovávat po dobu 5 let.
(2) Odepření vydání osvědčení musí být písemné a odůvodněné a musí být vydáno
do 30 dnů ode dne provedené kontroly, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané
plodiny; originál osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu
předá pověřená osoba osobě podnikající v ekologickém zemědělství v případě odepření
vydání osvědčení je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna bez
zbytečného odkladu předat pověřené osobě originál původního osvědčení.
(3) Seznam zemí a jejich inspekčních orgánů, jejichž osvědčení podle odstavce 1
se uznává za rovnocenné s osvědčením podle tohoto zákona a předpisů Evropských
společenství1), je zveřejňován Evropskou komisí způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 23
Označování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu
(1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy
Evropských společenství18), včetně kódu pověřené osoby, se kterou osoba podnikající
v ekologickém zemědělství uzavřela smlouvu o kontrole a osvědčování, a která provedla
poslední kontrolu. Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také
grafickým znakem podle odstavce 2.

- 41 (1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy
Evropské unie18). Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také
grafickým znakem podle odstavce 2.
(2) Podobu grafického znaku, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní
bioprodukt, stanoví prováděcí právní předpis. Tento grafický znak smí být užíván pouze
pro účely tohoto zákona nebo předpisů Evropských společenství Evropské unie1) a v souladu
s nimi.
§ 24 až 27
zrušeny
HLAVA V
KONTROLNÍ SYSTÉM
§ 28
Dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů Evropských společenství Evropské
unie1) vykonává ministerstvo.
§ 29
(1) Ministerstvo může na základě výsledků obchodní veřejné soutěže podle zvláštního
právního předpisu19) uzavřít smlouvu s právnickou osobou nebo organizační složkou státu20),
na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu,
biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony.
Předpokladem je, že
a) pověřená osoba má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému
druhu a rozsahu činnosti,
b) zaměstnanci pověřené osoby a další osoby provádějící za pověřenou osobu kontrolu (dále
jen „osoba provádějící kontrolu“) mají odborné vzdělání a praxi podle odstavců 2 a 3,
c) pověřená osoba splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských
společenství21).
(1) Ministerstvo může s organizační složkou státu19) uzavřít dohodu20) nebo může
na základě výsledků řízení provedeného formou výběru žádosti21) uzavřít s právnickou
osobou veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat
osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět
kontroly a další odborné úkony. Pověřená osoba, která je organizační složkou státu,

18)
18)
19)
20)
21)
19)
20)
21)

Čl. 2, 5 a 10 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 23 až 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
§ 281 a násl. obchodního zákoníku.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 9 odst. 11 a příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 160 odst. 3 správního řádu.
§ 146 správního řádu.

- 42 se považuje za kontrolní orgán a pověřená osoba, která je právnickou osobou,
se považuje za kontrolní subjekt podle přímo použitelného předpisu Evropské unie66).
(2) Osoba provádějící kontrolu Zaměstnanci pověřené osoby a další osoby, které
jsou jí pověřeny prováděním kontroly (dále jen „osoba provádějící kontrolu“) žadatele,
ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv 6) nebo dodavatele
ekologického rozmnožovacího materiálu7), musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání22)
v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo veterinární vědy23) a nejméně 5 let odborné
praxe nebo vysokoškolské vzdělání24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.
(3) Osoba provádějící kontrolu žadatele, výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí
biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání22)
v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo potravinářství23) a nejméně 5 let odborné praxe
nebo vysokoškolské vzdělání24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.
(4) Osoba provádějící kontrolu nesmí
a) být osobou podnikající v ekologickém zemědělství,
b) provádět kontrolu osoby podnikající v ekologickém zemědělství, které poskytla
v posledních 3 letech poradenství,
c) provádět kontrolu v obci, kde má trvalý pobyt, nebo
d) provádět kontrolu u osob blízkých25).
(5)(4) Osoba provádějící kontrolu podle tohoto zákona je povinna zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu kontroly; to neplatí, jde-li
o informace, které je povinna poskytnout ministerstvu podle § 30 odst. 2 písm. b).
(6)(5) Postup ministerstva při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České
republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost
byla vykonávána v jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich
rodinnými příslušníky, upravuje zvláštní právní předpis26).
§ 30
(1) Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře ministerstvo na dobu neurčitou. Tato smlouva
musí obsahovat důvody, za kterých může ministerstvo smlouvu vypovědět, k nimž zejména
patří neplnění povinností podle odstavce 2 nebo neplnění podmínek, za nichž byla smlouva
s pověřenou osobou uzavřena, a výpovědní lhůtu.
66)
22)
23)
24)
25)
26)

Čl. 2 písm. o) a p) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
§ 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.
a vyhlášky č. 144/2003 Sb.
§ 55 a 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách).
§ 116 občanského zákoníku.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 96/2004 Sb.
Vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah
vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti
Ministerstva zemědělství.

- 43 (2) Pověřená osoba je povinna
provádět kontrolní a další činnost podle tohoto zákona, v souladu s ČSN EN 45011, ČSN
EN 45004 a s předpisem Evropských společenství27),
b) poskytnout ministerstvu kromě údajů podle předpisu Evropských společenství28) také
aktuální údaje o subjektech podléhajících kontrole a o průběhu a výsledcích kontrol
a osvědčování, kdykoliv o to ministerstvo požádá.
a)

(3) Zjistí-li pověřená osoba nedostatky v případě kontroly podle odstavce 2 písm. a),
které by mohly naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu (§ 33), je povinna navrhnout
bez zbytečného odkladu ministerstvu uložení pokuty nebo zvláštního opatření.
(4) Osoby podnikající v ekologickém zemědělství jsou povinny poskytnout pověřené
osobě stanovené doklady a součinnost za účelem ověření skutečností rozhodných
pro kontrolu.
(5) Osoba provádějící kontrolu je oprávněna po ohlášení vstupovat do prostorů, kde
se bioprodukty, biopotraviny nebo ostatní bioprodukty vyrábějí, přepravují nebo uvádějí
do oběhu, a vyžadovat od jejich výrobců, dovozců nebo osob, které je uvádějí do oběhu,
potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu
své činnosti, včetně odběru vzorků.
(6) Po ukončení kontroly sepíše osoba provádějící kontrolu kontrolní zprávu, která
obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků, a její kopii předá
kontrolované osobě, která její převzetí potvrdí podpisem.
(7) Osoba provádějící kontrolu podle odstavce 5 prokáže svoji totožnost a předloží
pověření k výkonu kontroly od pověřené osoby.
§ 30
(1) Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře ministerstvo na dobu neurčitou. Tato
smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může ministerstvo
smlouvu vypovědět, k nimž zejména patří porušení povinnosti pověřené osoby stanovené
tímto zákonem. Tím nejsou dotčeny další způsoby ukončení smluvního vztahu
s pověřenou osobou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ekologickou produkci a označování ekologických produktů27).
(2) Osoba provádějící kontrolu prokáže svoji totožnost a předloží pověření
k výkonu kontroly od pověřené osoby.
§ 31
zrušen
§ 32
Stížnost proti nevydání osvědčení

27)
28)
27)

Čl. 9 a příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 9 odst. 8 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 27 odst. 8 a odst. 9 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

- 44 (1) Námitky proti nevydání osvědčení pověřenou osobou může do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty 30 dnů pro vydání osvědčení nebo ode dne doručení oznámení o odepření
vydání osvědčení podat kontrolovaná osoba pověřené osobě.
(2) O námitkách proti nevydání osvědčení pověřenou osobou rozhodne do 30 dnů
pověřená osoba. Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením námitek, může podat stížnost
k ministerstvu. Stížnost může stěžovatel podat do 15 dnů od doručení výsledku vyřízení
námitek nebo do 15 dnů od uplynutí lhůty, ve které měla pověřená osoba o námitkách
rozhodnout. O stížnosti rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení s konečnou
platností.
§ 33
Správní delikty
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného
období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)
a) použije nepovolená krmiva, krmné suroviny, krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové
látky a premixy, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, půdní pomocné látky,
rozmnožovací materiál, čistící a desinfekční přípravky pro čištění a desinfekci
chovatelských budov a zařízení, přípravky a prostředky proti škůdcům ve stájích
a chovatelských zařízeních nebo osiva29),
b) přepravuje zvířata nepovoleným způsobem30),
c) používá vazné ustájení zvířat31),
d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete32),
e) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty takových organismů
s výjimkou veterinárních léčiv33),
f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitu půdy34),
g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobami a plevely přednostně preventivních,
mechanických a fyzikálních postupů35),
h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým
způsobem36),
i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostně mateřským mlékem37),
j) používá v chovu zvířat preventivně alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika38),
k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulaci růstu nebo užitkovosti nebo hormony
s cílem řízení reprodukce nebo stimulace říje39),
l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosy embryí40),
m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebo jejich produktů ve všech stádiích výroby,
přípravy, přepravy a uvedení na trh41),
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I část B bod 6.2. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I část B, bod 6.1.4. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I část B, bod 5.1. c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 6 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl A odst. 2.1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl A odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 1.6. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 4.5. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 5.4. písm. c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 5.5. písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 6.1.1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
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kontaktem nebo vypouštěním a prosakováním do půdy42),
o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídající fyziologickým a etologickým
potřebám zvířat43),
p) nezajistí zvířatům ustájení v budovách v oblastech s nevhodnými klimatickými
podmínkami pro celoroční chov zvířat venku44),
q) nezajistí zvířatům minimální plochy ustájení a výběhů, jakož i jiné parametry prostor,
určených pro různé druhy a kategorie zvířat45),
r) nezabrání devastaci půdy a vegetace nadměrnou pastvou zvířat46),
s) nezajistí zvířatům přístup na pastvu nebo do venkovních výběhů47),
t) ustájí telata starší jednoho týdne v individuálních boxech48),
u) ustájí selata na etážových plošinách anebo v klecích49),
v) k ustájení drůbeže používá klece nebo nevhodné stáje50),
w) neumožní drůbeži přístup do výběhu nebo vodní drůbeži přístup k tekoucí vodě nebo
rybníku51),
x) nezajistí jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů,
aby nedošlo k záměně, kontaminaci nebo ke smíchání s jinými výrobky nebo
nežádoucími látkami52),
y) jako dovozce neinformuje pověřenou osobu o zásilce, která má být ze země, která není
členským státem Evropské unie (dále jen „třetí země“), dovezena do Evropské unie53),
nebo
z) jako první příjemce zboží ze třetí země neověří a nezaznamená v dokladech uzavření
obalu nebo kontejneru a shodu označení zásilky s osvědčením uvedeným v nařízení54),
aa) nesplní jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství1).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného
období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí dále správního
deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)
a) neoznámí ministerstvu, že za účelem uvádění na trh produkuje, připravuje nebo dováží
ze třetí země bioprodukty, biopotraviny, ekologická krmiva a krmné směsi, ekologický
rozmnožovací materiál a nepodrobí svůj podnik kontrolnímu systému pověřené osoby55),
nebo
b) nesplní povinnost stanovenou zvláštním opatřením (§ 34).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí dále správního deliktu tím,
že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Příloha č. I oddíl B odst. 6.3.1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I. oddíl B odst. 7.6. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.2.1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.2.3. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.2.4. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.3.1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.3.7. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.3.8. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.4.1., 8.4.3. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. I oddíl B odst. 8.4.2. a 8.4.5. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. III oddíl Všeobecná ustanovení odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. III oddíl C odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Příloha č. III oddíl C odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1788/2001.
Čl. 8 odst. 1, písm. a) a b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
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použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin,
potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv,
doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího materiálu, jakýkoliv odkaz
na ekologické zemědělství, zejména s použitím slov ekologický nebo biologický nebo
jejich odvozených slov „eko“ nebo „bio“56),
b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin,
potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv,
doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu, odkaz na ekologické
zemědělství57),
c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin,
potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv,
doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu údaj nebo logo potvrzující,
že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému58), nebo
d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí jako produkty
ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny, krmiva nebo krmné směsi,
krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové látky, premixy, rozmnožovací materiál59).
(4) Fyzická osoba se dopustí dále přestupku tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo
předpisy Evropských společenství1)
a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin,
potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv,
doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího materiálu, jakýkoliv odkaz
na ekologické zemědělství, zejména s použitím slov ekologický neb biologický nebo
jejich odvozených slov „eko“ nebo „bio“56),
b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin,
potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv,
doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu, odkaz na ekologické
zemědělství57),
c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin,
potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv,
doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu údaj nebo značku potvrzující,
že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému58), nebo
d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí jako produkty
ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny, krmiva nebo krmné směsi,
krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové látky, premixy, rozmnožovací materiál59).
(5) Za správní delikt lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. y),
b) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), f) až h), r) až w), z), nebo
odstavce 2 písm. a),
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) až q) nebo x),
d) do 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
(6) Za přestupek podle odstavce 4 může ministerstvo uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

56)
57)
58)
59)

Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 5 odst. 1, 2, 3, 3a a 5 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 10 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
Čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a nařízení Komise (ES) č. 1788/2001.

- 47 (7) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(8) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(9) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(10) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(11) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(12) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
(13) Pokutu vybírá ministerstvo. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 33
Přestupky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

29)
30)
31)
32)
33)

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující
na ekologickou produkci29),
doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který
nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ekologickou produkci a označování ekologických produktů30),
poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1,
použije produkty a látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů31),
nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických
produktů32),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis
hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského

Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

- 48 zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým
i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
h) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo
antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů35),
i) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování
ekologických produktů36),
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik
na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata
a produkty určené ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů
využívaných pro ekologickou produkci37), nebo
k) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů 1).
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo k).
§ 33a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podnikající
v ekologickém zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou
produkci a označování ekologických produktů použije osivo nebo vegetativní
rozmnožovací materiál nezískaný ekologickým způsobem produkce67),
b) nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických
produktů32),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis
hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
d) jako ekologický podnikatel neoznámí ministerstvu skutečnost podle § 7 odst. 1,
e) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo
antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů35),
f) používá vazné ustájení zvířat v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů68),
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského
34)
35)
36)
37)
67)
68)

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)

zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým
i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
nezajistí zvířatům podmínky ustájení podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů69),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezajistí při skladování
jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů70),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neoddělí produkci ekologických
krmiv nebo potravin od jiných zpracovávaných krmiv nebo potravin71),
nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování
ekologických produktů36),
použije při pěstování rostlin, chovu zvířat a při ekologické produkci potravin
produkty a látky v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů72),
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik
na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata
a produkty určené ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů
využívaných pro ekologickou produkci37),
použije geneticky modifikované organismy nebo produkty získané z geneticky
modifikovaných organismů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů 73),
nebo
nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů 1).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že
a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující
na ekologickou produkci29),
b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který
nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ekologickou produkci a označování ekologických produktů30), nebo
c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1.
(3) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů74),

69)
70)
71)
72)
73)
74)

Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

- 50 b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neprovádí kontrolu objektivně,
účinně a nezávisle75),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neposkytuje ministerstvu potřebnou
součinnost při výkonu jeho pravomoci76), nebo
d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů při první kontrole řádně neověří
u kontrolované osoby celkový popis jednotky nebo činnosti a všech přijatých
opatření77).
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), m), n) nebo podle
odstavce 3,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k),
d) 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo h),
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo o).
§ 33b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům
a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
byl správní delikt spáchán.
(4) Správní
ministerstvo.

delikty

podle

tohoto

zákona

v prvním

stupni

projednává

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
§ 34
Zvláštní opatření

75)
76)
77)

Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

- 51 (1) Ministerstvo uloží osobě, která označuje produkty či potraviny v rozporu s tímto
zákonem nebo předpisy Evropských společenství1), zvláštní opatření k zabránění klamání
spotřebitele o tom, že produkt pochází z ekologického zemědělství nebo že byla potravina
vyrobena jako biopotravina podle tohoto zákona.
(2) Jako zvláštní opatření může ministerstvo uložit
a) v případě zjištění označení produktů nebo potravin v rozporu s tímto zákonem nebo
předpisy Evropských společenství1) odstranění označení bioproduktu, biopotraviny nebo
ostatního bioproduktu z celé partie výrobní dávky nebo dodávky,
b) osobě podnikající v ekologickém zemědělství v případě opakovaného porušení
ustanovení tohoto zákona nebo předpisů Evropských společenství1) na určitou dobu zákaz
označovat bioprodukty, biopotraviny nebo ostatní bioprodukty podle tohoto zákona,
c) dovozci odstranit označení produktů nebo potravin, která jsou v rozporu s tímto zákonem
nebo předpisy Evropských společenství1).
(3) Rozklad proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný účinek.
§ 34
Zvláštní opatření
(1) Ministerstvo uloží rozhodnutím zvláštní opatření podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických
produktů1) v případě porušení a nesrovnalostí s předpisy78) nebo v případě podezření
z porušení a nesrovnalostí s předpisy79).
(2) Rozklad proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný účinek.
HLAVA VI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 35
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 2, § 4 odst. 1, § 6 odst. 11, § 14
odst. 2 a § 23 odst. 2.
§ 36
zrušen
§ 37
Vztah ke správnímu řádu
Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, s výjimkou
a) řízení o vydání osvědčení o původu bioproduktu, biopotravin, nebo ostatního bioproduktu
(§ 22),
b) rozhodování o námitkách a stížnosti proti nevydání osvědčení (§ 32).

78)
79)

Čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 91 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

- 52 PLATNÉ ZNĚNÍ
části sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn:
634/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o správních poplatcích
Příloha
Sazebník
ČÁST V
Položka 94
Přijetí žádosti
a)

o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo
substrátu55)……………………………………………….Kč 3 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí
o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo
substrátu55)……………………………………………….Kč 500
c)

o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství………………….Kč 1 000

c)

o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)…………………Kč 1 000

Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky
pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo
o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování
ekologických produktů.

55)

75)

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. …/2011 Sb.
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