
IV. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Platný právní stav 
 

Problematiku ekologické produkce a označování ekologických produktů upravují v současné 

době na úrovni Evropské unie  

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

produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91,  

• nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

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

pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu a  

• nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích 

zemí.  

Tato nařízení byla adaptována do národní právní úpravy, konkrétně do 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, a to zákonem 

č. 344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a 

o změně zákona č. 368/1992, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

  

Dne 30. 5. 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848  

o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES)  

č. 834/2007, které bude přímo použitelné ve všech členských státech od 1. 1. 2021 (dále jen 

„nové nařízení“). Nové nařízení upravuje jak pravidla rostlinné a živočišné výroby včetně 

produkce řas a živočichů z akvakultury, tak pravidla produkce zpracovaných potravin či krmiv 

a také podmínky pro certifikaci, označování a kontrolu bioprodukce.    
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Nové nařízení zároveň zmocňuje Evropskou komisi k přijetí většího počtu prováděcích 

nařízení, upravujících ekologickou produkci, a to zejména produkční pravidla pro chov zvířat, 

pravidla pro provádění kontrol a odběr vzorků kontrolními orgány a subjekty a pravidla pro 

označování a certifikaci bioprodukce. Tato pravidla však doposud nebyla přijata a jsou 

momentálně ve stádiu jednání expertních skupin a Výboru pro ekologickou produkci 

Evropské komise. 

Pro provádění kontrol dodržování pravidel ekologické produkce je přímo použitelným 

předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách 

a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového 

a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek 

zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 

č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 

nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 

2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 

90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS 

(nařízení o úředních kontrolách). 

 

Platný právní stav není diskriminační a nemá vliv na rovnost mužů a žen. 

 
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 
 

Zásadním cílem navrhované právní úpravy je adaptovat povinnosti a požadavky stanovené 

pro členský stát a příslušné orgány v novém nařízení do národního právního předpisu. 

 

Cíle navrhované změny zákona č. 242/2000 Sb.: 

 

• adaptovat zákon na nové nařízení (požadavek na vytvoření elektronické databáze zvířat, 

úprava délky platnosti certifikátů na bioprodukty v návaznosti na četnost kontrol, úprava 

okruhu subjektů, majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství), 

• adaptovat zákon na nařízení o úředních kontrolách, 

• reagovat na poznatky z aplikační praxe (problematika rušení registrací v systému 

ekologického zemědělství), 
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• upravit skutkové podstaty přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících 

fyzických osob a pověřených osob s ohledem na nové nařízení i praktické poznatky. 

Nové nařízení předpokládá shromažďování údajů o dostupnosti na trhu v případě 

ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a ekologicky chovaných zvířat či mladých 

jedinců pocházejících z akvakultury. Současná právní úprava v zákoně o ekologickém 

zemědělství počítá pouze s existencí elektronické databáze osiv a rozmnožovacího 

materiálu rostlin, jejímž správcem je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je zároveň příslušným orgánem pro 

udělování výjimek pro použití rozmnožovacího materiálu nezískaného z ekologického 

zemědělství. Navrhovanou změnou bude stanoven právní rámec pro zřízení databáze, která 

by umožnila osobám podnikajícím v ekologickém zemědělství na dobrovolném základě a 

bezplatně nabízet ekologicky chovaná zvířata, a to uvedením počtu, jež je k dispozici, a 

rozdělením podle pohlaví, plemene, věku apod. 

 

Současná právní úprava předpokládá vydávání certifikátu na bioprodukci ze strany 

kontrolního subjektu nejdéle na 15 měsíců, a to v návaznosti na provádění každoročních 

kontrol dodržování pravidel ekologické produkce. Nové nařízení umožňuje, za splnění 

určitých podmínek, prodloužení doby mezi dvěma fyzickými kontrolami na 24 měsíců. 

Z tohoto důvodu se navrhuje prodloužení platnosti certifikátu z 15 na 26 měsíců. 

 

Dosavadní právní úprava dávala členským státům možnost vyloučení určitých subjektů 

z povinnosti registrovat se v systému ekologického zemědělství. Jednalo se o přímý prodej 

konečnému spotřebiteli. Zákon o ekologickém zemědělství tyto subjekty definoval jako 

„maloobchodní prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, 

biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli…“. Výklad tohoto ustanovení 

působil v praxi problémy, zejména v oblasti internetových obchodů, tzv. e-shopů. Nové 

nařízení tyto subjekty z povinnosti registrace vyjímá přímo. 

 

Z nového nařízení a z nařízení o úředních kontrolách i praktických poznatků vyplynula 

nutnost úpravy skutkových podstat některých přestupků, přidání skutkové podstaty 

přestupku, kterého se dopustí subjekt uvádějící bioprodukty do oběhu, aniž by byl 

registrován v systému ekologického zemědělství, a zvýšení horní hranice pokuty za 

přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele. 
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Nově bylo třeba rovněž upravit skutkové podstaty přestupků pověřených osob, tedy 

kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, a to s ohledem na povinnosti vyplývající z nařízení 

o úředních kontrolách. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vliv na zákaz diskriminace a k rovnosti mužů a žen. 

 

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 
Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné adaptace českého právního řádu na nové 

nařízení. Tato povinnost vyplývá ze Smlouvy o fungování Evropské unie. 
 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, 

zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,  

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky.  

 

K této problematice nejsou známy žádné nálezy Ústavního soudu. 

 

e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou 
soudních orgánů EU nebo obecnými právními zásadami práva EU  
 

Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku  z členství 

v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii a 

Smlouvou o fungování Evropské unie, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo 

s judikaturou Evropského soudního dvora. 

 

Návrhem se provádí adaptace na přímo použitelné předpisy Evropské unie 

 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, o ekologické produkci a 

označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, 

 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 

o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
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uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a 

dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 

o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) 

č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) 

č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) 

č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 

2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a 

(ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 

96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních 

kontrolách). 

 

Návrh má dále vztah k předpisům Evropské unie: 

 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011,  

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice 

Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 

2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění, 

 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016  

o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) 

č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 

98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění, 

 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008  

o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se 

aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady 

(EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, 

v platném znění.  

  

Na základě těchto skutečností je možné návrh zákona hodnotit jako plně slučitelný s právem 

Evropské unie. 
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f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 
 
Návrh změny zákona je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a dále 

s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.  
 

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Navrhovaná právní úprava bude mít dopady na státní rozpočet, a to z důvodu nařízením 

požadovaného zřízení elektronické databáze zvířat. Ke splnění tohoto požadavku bude 

využita stávající databáze, a to Registr ekologických podnikatelů, který bude upraven tak, 

aby splňoval podmínky stanovené novým nařízením. Rámcový odhad nákladů bez rezervy 

na dodatečné požadavky z testování činí 240 000 Kč. 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty. 

 

Navrhovaná právní úprava přispěje ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice 

tím, že doplněním skutkových podstat přestupků bude postiženo jednání některých 

podnikatelů, které vedlo k porušování práv spotřebitelů. Zároveň bude mít pro podnikatele 

s nízkým rizikem i příznivý finanční dopad, a to snížením četnosti kontrol a s tím související 

platby za kontrolu.  

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady.  

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít z povahy věci žádné negativní dopady na životní 

prostředí, neboť ekologické zemědělství a ekologická produkce jsou systémy, které mají 

z principu nastavených podmínek pozitivní dopady na životní prostředí. 

   
Adaptace zákona na nové nařízení a všechny další navržené změny mají ve svém důsledku 

pozitivní vliv na zvyšování ochrany spotřebitele. 
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Návrh zákona nebude mít žádné negativní dopady na rodiny, specifické skupiny obyvatel, 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 

Z návrhu zákona nevyplývají žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů.  

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 

Návrh úpravy zákona nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob 

nakládání s nimi. 

 

i) Zhodnocení korupčních rizik 
 

V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik, korupční 

potenciál vyplývající z návrhu nepředstavuje žádné riziko.  

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 

 
j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh zákona nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky.  

 

k) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na 

rok 2020 provedeno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBL8HYMKP)

aspi://module='EU'&link='31995L0046%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


 

8 
 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 
K poznámce pod čarou č. 1 
Úprava je provedena s cílem aktualizace výčtu platných právních předpisů. 
 
K bodu 2 
K § 1 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje v praxi již užívaným termínem 
„certifikát“. 
 
K bodu 3 
K § 3 odst. 1 písm. a) 
Úprava je provedena v souvislosti s čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848, který zařazuje osivo a další rozmnožovací materiál rostlin do 
kategorie bioproduktů, zatímco podle dosud platné právní úpravy spadal do kategorie ostatní 
bioprodukt.   
 
K bodu 4 
K poznámce pod čarou č. 3 
V souvislosti s úpravou pod bodem 2 se aktualizuje poznámka pod čarou č. 3. 
 
K bodu 5 
K poznámce pod čarou č. 4 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 4. 
 
K bodu 6 
K poznámce pod čarou č. 5 
Úprava je provedena s cílem aktualizace výčtu platných právních předpisů. Vzhledem 
k rozsahu navrhovaných změn je navrhováno nové znění poznámky pod čarou. 
 
K bodu 7 
K poznámce pod čarou č. 6 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 6. 
 
K bodu 8 
K § 3 odst. 1 písm. c)  
Úprava je provedena v souvislosti s čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848, který zařazuje osivo a další rozmnožovací materiál rostlin do 
kategorie bioproduktů, zatímco podle dosud platné právní úpravy spadal do kategorie ostatní 
bioprodukt.   
 
K bodu 9 
K § 3 odst. 1 písm. d)  
Ve znění § 3 odst. 1 písm. c) se zpřesňuje terminologie, kdy se současný termín „podnikatel“ 
nahrazuje termínem „zemědělec“, a to z důvodu odlišení osob evidovaných podle zákona  
o zemědělství, které skutečně hospodaří na ekofarmách, od ostatních osob, kterými jsou 
výrobci, obchodníci, dovozci, vývozci. Zároveň se tak terminologie dostává do souladu 
s definicí „zemědělce“ podle čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848. 
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K bodu 10 
K § 3 odst. 1 písm. e), § 8 odst. 2 písm. a) a § 33a odst. 1 písm. d) 
Zpřesňuje se terminologie, kdy se současný termín „podnikatel“ nahrazuje termínem 
„zemědělec“, a to z důvodu odlišení osob evidovaných podle zákona  
o zemědělství, které skutečně hospodaří na ekofarmách, od ostatních osob, kterými jsou 
výrobci, obchodníci, dovozci, vývozci. Zároveň se tak terminologie dostává do souladu 
s definicí „zemědělce“ podle čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodu 11 
K § 3 odst. 1 písm. e) a v § 29 odst. 3 
Terminologie se upravuje tak, aby byla v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
K bodu 12 
K poznámce pod čarou č. 9 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 9 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 

 
K bodu 13 
K § 3 odst. 1 písm. e)  
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodu 14 
K § 3 odst. 1 písm. f) 
Zpřesňuje se terminologie, kdy se současný termín „podnikatel“ nahrazuje termínem 
„zemědělec“, a to z důvodu odlišení osob evidovaných podle zákona  
o zemědělství, které skutečně hospodaří na ekofarmách, od ostatních osob, kterými jsou 
výrobci, obchodníci, dovozci, vývozci. Zároveň se tak terminologie dostává do souladu 
s definicí „zemědělce“ podle čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodu 15 
K § 3 odst. 1 písm. g)  
Definice „ekofarmy“ se doplňuje o vodní plochy, které v současné úpravě nebyly obsaženy. 
Toto doplnění souvisí s definicí „produkční jednotky“ podle čl. 3 odst. 10 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a má za cíl zahrnout plochy určené pro ekologickou 
produkci řas a živočichů z akvakultury do stejného rámce.  
 
K bodu 16 
K § 4 odst. 3 
Zpřesňuje se terminologie, kdy se současný termín „podnikatel“ nahrazuje termínem 
„zemědělec“, a to z důvodu odlišení osob evidovaných podle zákona  
o zemědělství, které skutečně hospodaří na ekofarmách, od ostatních osob, kterými jsou 
výrobci, obchodníci, dovozci, vývozci. Zároveň se tak terminologie dostává do souladu 
s definicí „zemědělce“ podle čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodu 17 
K poznámce pod čarou č. 10 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 10 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
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K bodu 18 
K poznámce pod čarou č. 60 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 60 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
 
K bodu 19 
K § 6 odst. 2  
Jedná se o adaptaci čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, 
které vymezuje osoby osvobozené od povinnosti registrace do systému ekologického 
zemědělství a povinnosti mít certifikát. 
Dosavadní právní úprava dávala členským státům možnost vyloučení určitých subjektů 
z povinnosti registrovat se v systému ekologického zemědělství. Jednalo se o přímý prodej 
konečnému spotřebiteli. Zákon o ekologickém zemědělství tyto subjekty definoval jako 
„maloobchodní prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, 
biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli…“. Výklad tohoto ustanovení 
působil v praxi problémy, zejména v oblasti internetových obchodů, tzv. e-shopů. Nové 
nařízení tyto subjekty z povinnosti registrace vyjímá přímo. 
 
K bodu 20 
K § 6 odst. 3  
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje v praxi již užívaným termínem 
„certifikát“. 
 
K bodu 21 
K poznámce pod čarou č. 11 
Úpravou dochází k aktualizaci právního předpisu v poznámce pod čarou.  
 
K bodu 22 
K poznámce pod čarou č. 12 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 12 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
 
K bodu 23 
K poznámce pod čarou č. 13 
Dochází ke zrušení poznámky pod čarou č. 13, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou 
– odkaz na již neplatný katastrální zákon. 
 
K bodu 24 
K § 6 odst. 10  
Dosavadní úprava obsahovala zmocnění ke stanovení vzoru žádosti o registraci 
v prováděcím právním předpisu, což bylo provedeno přílohou č. 1 k vyhlášce č. 16/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Vzhledem 
k potřebě průběžné aktualizace tohoto vzoru a obecnému rozšíření přístupu k internetu mezi 
zemědělci bude tento vzor zveřejňován na internetových stránkách ministerstva. 
 
K bodu 25 
K § 8 odst. 2 písm. a)  
V navrhované úpravě jednak dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje 
termínem „certifikát“ a dále se v souvislosti s čl. 38 odst. 2, tedy s ohledem na možnost 
snížení četnosti kontrol, prodlužuje doba, ve které musí ekologický zemědělec získat alespoň 
jeden certifikát, aby nedošlo ke zrušení jeho registrace v systému.   
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K bodu 26 
K § 8 odst. 2 písm. b)  
V navrhované úpravě jednak dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje 
termínem „certifikát“, a dále se v souvislosti s čl. 38 odst. 2, tedy s ohledem na možnost 
snížení četnosti kontrol, prodlužuje doba, ve které výrobce biopotravin, výrobce nebo 
dodavatel ekologických krmiv nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin 
musí získat alespoň jeden certifikát, aby nedošlo ke zrušení jeho registrace v systému.   
 
K bodu 27 
K § 8 odst. 4 
Do § 8 se navrhuje doplnění odstavce, který upřesňuje termíny, ve kterých dochází 
ke zrušení registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství v systému. Tento návrh 
je zařazen s ohledem na praktické a systémové požadavky. 
 
K bodu 28 
K § 9 odst. 4, § 9 odst. 5 písm. a) a § 9 odst. 5 písm. c) 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodům 29 a 30 
K § 9 odst. 5 písm. a) až c) 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, který umožňuje uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin 
z ekologického heterogenního materiálu. Z tohoto důvodu se v příslušných ustanoveních 
slovo „vegetativní“ nahrazuje slovem „další“. 
 
K bodu 31 
K § 9 odst. 6  
S ohledem na čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, kdy každý 
členský stát zajistí zřízení elektronické databáze nejen osiv, sadbových brambor a jejich 
odrůd, ale veškerého ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, se vkládá do 
ustanovení výraz „další rozmnožovací materiál rostlin“. 
 
K bodu 32 
K poznámce pod čarou č. 65 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 65. 
 
K bodu 33 
K § 9 odst. 7 
Navrhuje se doplnit do § 9 doplnit odstavec, který v návaznosti na čl. 26 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 zakotvuje povinnost ministerstva zavést elektronickou 
databázi ekologicky chovaných zvířat. 
 
K bodu 34 
K poznámce pod čarou č. 16 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 16. 
 
K bodu 35 
K § 14 
Zrušuje se právní úprava, která je duplicitní s předpisy Evropské unie. Podmínky chovu 
králíků v ekologickém zemědělství stanoví přímo nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848 v příloze II, část II, bod 1.9.5. 
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K bodům 36 a 37 
K nadpisům Hlavy IV a § 22 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje v praxi již užívaným termínem 
„certifikát“. 
 
K bodu 38 
K § 22 odst. 1  
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje v praxi již užívaným termínem 
„certifikát“. 
Dále pak dochází k úpravě lhůty z 15 na 26 měsíců v souvislosti s čl. 38 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, tedy s ohledem na možnost snížení četnosti 
kontrol.  
 
K bodům 39 a 40 
K § 22 odst. 1 a 2 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje v praxi již užívaným termínem 
„certifikát“. 
 
K bodu 41 
K § 22 odst. 3 
Vydání nebo odepření vydání certifikátu (zrušení certifikátu) na ekologickou produkci provádí 
kontrolní subjekt jako pověřená osoba na základě kontroly, provedené u osoby podnikající 
v ekologickém zemědělství. Tuto skutečnost pak zaznamená v systému, kterým je Registr 
ekologických podnikatelů, veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva. Včasné 
vkládání požadovaných údajů do tohoto systému má zajistit, aby si ministerstvo  
i veřejnost mohly ověřit, zda má ten který produkt platný certifikát. Z tohoto důvodu se 
navrhuje v § 22 doplnit odstavec ukládající pověřené osobě povinnost vyznačit tuto 
skutečnost v seznamu, a to bez zbytečného odkladu. 
 
K bodu 42 
K poznámce pod čarou č. 18 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 18 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
 
K bodům 43 a 44 
K § 23  
Cílem navrhované úpravy tohoto ustanovení je specifikace způsobů označování produktů, 
certifikovaných na území České republiky, vnitrostátním logem pro ekologickou produkci 
(čl. 33 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848), tedy tzv. „biozebrou“. 
Povinnost označování produktů „biozebrou“ je stanovena pouze pro balené biopotraviny, 
certifikované na území České republiky a neurčené pro zahraniční trh. U ostatních produktů 
je toto označování dobrovolné. Cílem této úpravy je, aby produkty, které budou označeny 
„biozebrou“, prošly naším kontrolním systémem, což by mělo vést k tomu, že toto označení 
zaručí bezreziduovost produktů a v konečném důsledku posílení důvěry spotřebitelů k takto 
označeným produktům. 
 
K bodu 45 
K § 29 odst. 1 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/848, kdy výraz „osvědčení“ se nahrazuje v praxi již užívaným termínem 
„certifikát“. 
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K bodu 46 
K poznámce pod čarou č. 66 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 66 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
 
K bodu 47 
K § 29 odst. 2 
Zpřesňuje se terminologie, kdy se současný termín „podnikatel“ nahrazuje termínem 
„zemědělec“, a to z důvodu odlišení osob evidovaných podle zákona  
o zemědělství, které skutečně hospodaří na ekofarmách, od ostatních osob, kterými jsou 
výrobci, obchodníci, dovozci, vývozci. Zároveň se tak terminologie dostává do souladu 
s definicí „zemědělce“ podle čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2018/848. 
Dále dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodu 48 
K poznámkám pod čarou č. 22 a 23 
Dochází ke zrušení poznámek pod čarou a odkazů na tyto poznámky, týkající se již 
neplatných právních předpisů. 
 
K bodu 49 
K § 30 odst. 1  
V dosavadní úpravě byly důvody a způsoby ukončení smluvního vztahu ministerstva 
s pověřenou osobou zakotveny přímo v nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nyní jsou upraveny 
nařízením o úředních kontrolách. Ze stejného důvodu se ruší i poznámka pod čarou č. 27. 
 
K bodům 50 až 52 
K poznámkám pod čarou č. 29 až 31 
Aktualizují se dosavadní poznámky pod čarou č. 29 až 31 v souvislosti se zrušením nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007. 
 
K bodům 53 a 54 
K poznámkám pod čarou č. 32 a 33 
Aktualizují se dosavadní poznámky pod čarou č. 32 a 33. 
 
K bodu 55 
K § 33 odst. 1  
Vypouští se skutková podstata přestupku pod písmenem g), neboť zde specifikované 
podmínky jsou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 sloučeny v jednom 
ustanovení (čl. 9 odst. 7), které je obsahem skutkové podstaty uvedené pod písmenem i).  
 
K bodu 56 
K poznámce pod čarou č. 35 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 35. 
 
K bodům 57 a 58 
K poznámkám pod čarou č. 36 a 37 
Aktualizují se dosavadní poznámky pod čarou č. 36 a 37 v souvislosti se zrušením nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007. 
 
K bodům 59 a 60 
K § 33 odst. 2 
Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vypuštění skutkové podstaty pod 
písmenem g) v odstavci 1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBL8HYMKP)



 

14 
 

 

 
K bodu 61 
K § 33a odst. 1 písm. a) 
Dochází k úpravě terminologie v souvislosti s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/848, který umožňuje uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin 
z ekologického heterogenního materiálu. 
 
K bodu 62 
K poznámce pod čarou č. 67 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 67 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
 
K bodu 63 
K § 33a odst. 1 písm. e) až g) 
Dosavadní skutkové podstaty přestupků pod písmeny e) a f) jsou nově zahrnuty pod 
upravenou skutkovou podstatu pod písmenem h). Dále se vypouští skutková podstata 
přestupku pod písmenem g), neboť zde specifikované podmínky jsou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 sloučeny v jednom ustanovení (čl. 9 odst. 7), které je 
obsahem skutkové podstaty uvedené pod písmenem m). Z důvodu adaptace nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a také praktických poznatků jsou nově pod 
písmeny e), f) a g) definovány skutkové podstaty postihující jednání, která jsou v rozporu 
s pravidly uvedenými v tomto zákoně nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/848. Zároveň se ruší poznámka pod čarou č. 68 v souvislosti se zrušením nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007. 
 
K bodu 64 
K § 33a odst. 1 písm. h)  
Dochází k úpravě skutkové podstaty pod písmenem h), kdy zužující slovní spojení „nezajistí 
zvířatům podmínky ustájení“ je nahrazeno slovním spojením „nezajistí při chovu zvířat nebo 
při produkci řas nebo živočichů pocházejících z akvakultury podmínky…“, pod které lze 
podřadit jednak jednání, uvedená pod původními písmeny e) a f), jednak porušování dalších 
pravidel živočišné produkce, uvedených zejména v příloze II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodům 65 až 69 
K poznámkám pod čarou č. 69 až 73 
Aktualizují se dosavadní poznámky pod čarou č. 69 až 73 v souvislosti se zrušením nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007. 
 
K bodům 70 a 71 
K § 33a odst. 1 písm. n) a o) 
Doplňuje se nové písmeno o), které postihuje jednání, kterým dochází k porušení čl. 28 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 
K bodům 72 a 73 
K § 33a odst. 2 písm. b) a d) 
Doplňuje se nové písmeno d), které postihuje jednání, kterým se fyzická nebo právnická 
osoba, na niž se nevztahuje výjimka podle § 6 odst. 2 zákona, dopouští porušení přímo 
použitelného předpisu Evropské unie pro ekologickou produkci a označování ekologických 
produktů tím, že uvádí do oběhu produkty s odkazem na ekologickou produkci, aniž by byla 
registrována v systému ekologického zemědělství podle § 6 odst. 1 zákona. 
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K bodu 74 
K poznámce pod čarou č. 74 
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 74 v souvislosti se zrušením nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007. 
 
K bodům 75 až 77 
K § 33a odst. 3 
Toto ustanovení obsahuje skutkové podstaty přestupků pověřených osob, tedy kontrolních 
orgánů a kontrolních subjektů. Jedná se o adaptaci nařízení o úředních kontrolách. 
Porušením povinností podle čl. 5, čl. 32 a čl. 138 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení dochází 
k naplnění skutkových podstat přestupků uvedených pod upravenými písmeny b) a c) a nově 
vytvořeným písmenem f). Nově je zde rovněž zařazeno pod písmenem e) jednání, jímž 
pověřená osoba poruší § 22 odst. 3.   
Dále zde dochází ke zrušení poznámek pod čarou č. 75 a 76 v souvislosti se zrušením 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a aktualizaci dosavadní poznámky pod čarou č. 77. 
 
K bodům 78 až 81 
K § 33a odst. 4 
V písmeni a) dochází k úpravě maximální výše pokuty z jednoho na dva miliony korun, neboť 
touto sankcí jsou postihovány přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitelů a ohrožení 
jejich důvěry v ekologickou produkci. V písmenech c) až d) se jedná o legislativně technické 
úpravy v návaznosti na změny v odstavci 1. 
 
K bodu 82 
§ 34 odst. 1  
Provádí se úprava terminologie z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848, kdy výrazy „porušení“ a „nesrovnalost“ jsou nahrazeny termínem „nesoulad“.  
 
K bodům 83 a 84 
K poznámkám pod čarou č. 78 a 79 
Aktualizují se dosavadní poznámky pod čarou č. 78 a 79. 
 
K bodu 85 
K § 35  
Zde dochází k úpravě textu zmocňovacího ustanovení v souvislosti se změnou ustanovení 
§ 6 odst. 10 a zrušením ustanovení § 14 odst. 2. 
 
 
K Čl. II 
Jedná se o přechodné ustanovení umožňující dokončení správních řízení, která nebyla 
pravomocně ukončena do nabytí účinnosti navrhované novely zákona, podle zákona ve 
znění před nabytím její účinnosti. 
 
 
K Čl. III 
Navrhuje se nabytí účinnosti zákona dnem 1. ledna 2021, kdy nabývá účinnosti adaptované 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBL8HYMKP)




