
VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
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  
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 27. ledna 2020 s termínem dodání stanovisek 
do 24. února 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
K čl. I bodu 1 a čl. III  
Doporučujeme obě ustanovení podtrhnout a doplnit 
identifikačním číslem CELEX, neboť se dle našeho 
názoru jak v případě poznámky pod čarou tvořící 
nedílnou součást referenčního odkazu, tak v případě 
ustanovení o nabytí účinnosti, jež je navázána na 
účinnost předmětného unijního nařízení, jedná o 
ustanovení, jimiž je zajišťována implementace unijního 
předpisu. 
 

 
Akceptováno částečně. 
Ustanovení čl. III bylo vyznačeno jako implementační a 
doplněno do rozdílové tabulky. 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
1. K bodu 6 – poznámka pod čarou č. 5 
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, je v poznámce pod čarou nesprávně citován. 
Podle čl. 61 odst. 3 písm. c) a čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády je při první citaci právního předpisu v 
poznámce pod čarou, jde-li o citaci jiného právního 
předpisu, než který je citován v úvodní větě, nutné použít 
jeho úplnou citaci. Doporučujeme proto před slova „ve 
znění pozdějších předpisů“ doplnit slova „o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů“. 
 

Akceptováno. 
Text poznámky pod čarou č. 5 byl doplněn. 

 2. K bodu 8 
Novelizační bod není formulován správně. V souladu s čl. 
47 odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme novelizační bod formulovat následovně: 
„V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „nebo ekologický 
rozmnožovací materiál7“ včetně poznámky pod čarou č. 7 
zrušují.“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

 3. K bodu 23 – poznámka pod čarou č. 13 
Z odůvodnění nevyplývá, proč byl odkaz v poznámce pod 
čarou na již zrušený zákon o katastru nemovitostí zrušen 
a nikoli nahrazen odkazem na účinnou úpravu. 
Doporučujeme tuto změnu buď zdůvodnit, nebo celý 
obsah poznámky pod čarou nahradit slovy „zákon č. 
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů“. 
 

Akceptováno. 
Text poznámky pod čarou č. 13 byl nahrazen novým 
zněním. 
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 4. K bodu 27 - § 8 odst. 4 
Není zřejmé, zda předkladatel zamýšlel, aby nově došlo 
ke zrušení (respektive zániku) registrace ex lege 
doručením žádosti o její zrušení, nebo zda má být i 
nadále nutné, aby o této žádosti nejprve rozhodovalo 
Ministerstvo [§ 8 odst. 1 písm. a)] avšak nově s účinky ex 
tunc, tedy ke dni doručení žádosti o zrušení, pokud 
žadatel neuvede den pozdější. Ustanovení je 
každopádně v obou případech umístěno nesystematicky. 
Pokud platí první možnost, doporučujeme, aby bylo 
doručení žádosti o zrušení registrace zařazeno mezi 
skutečnosti mající za následek zánik registrace v § 8 
odst. 3 a zároveň bylo zrušeno ustanovení § 8 odst. 1 
písm. a). Jestliže platí možnost druhá, tak z důvodu 
systematičnosti doporučujeme místo vložení nového 
odstavce vložit nakonec § 8 odst. 1 slova „V případě 
podle písm. a) Ministerstvo uvede v rozhodnutí o 
registraci jako datum zrušení registrace datum, kdy mu 
byla žádost o zrušení doručena, nebo jiné pozdější datum 
uvedené žadatelem.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„(4) Ministerstvo zruší registraci na základě žádosti ke dni, 
který mu žadatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení 
žádosti. Není-li datum zrušení žadatelem uvedeno, je 
registrace zrušena ke dni nabytí právní moci rozhodnutí 
ministerstva.“. 

 5. K bodu 33 - § 9 odst. 7 
Není přesné hovořit o elektronické databázi podle čl. 26 
odst. 2 nařízení EU 2018/848, neboť nařízení EU 
2018/848 neupravuje zřízení elektronické databáze, ale 
pouze uvádí, že členské státy mají mít systémy, které 
umožní příslušným subjektům dobrovolně a bezplatně 
zveřejňovat informace tímto nařízením stanovené. 
Doporučujeme tedy navrhované ustanovení 
přeformulovat následovně: „(7) Ministerstvo je správcem 
elektronické databáze zvířat, ve které jsou zveřejňovány 
údaje podle čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“ 
 
 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 
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V této souvislosti upozorňujeme, že úprava výjimek z 
pravidel ekologického hospodaření v § 9 není s 
nařízením EU 2018/848 v souladu. Nařízení EU 2018/848 
umožňuje v některých případech výjimky z pravidel 
ekologického hospodaření i pro chovná zvířata a jejich 
rozmnožování (příloha II část II body 1.3.4.3. a 1.3.4.4. 
nařízení EU 2018/848). V praxi může absence této 
úpravy v zákoně působit problémy, mimo jiné i proto, že 
dotčené subjekty nebudou vědět, jak má vypadat žádost 
o udělení této výjimky. Doporučujeme tedy, aby byl § 9 
výslovně rozšířen i o výše uvedené výjimky podle 
nařízení EU 2018/848 a náležitosti žádosti o jejich 
udělení.  
 
Dále upozorňujeme, že v poznámkách pod čarou č. 63 a 
64 jsou stále uvedeny odkazy na prováděcí nařízení EU 
889/2008 k již zrušenému nařízení EU 834/2007. 
Doporučujeme proto tyto odkazy nahradit odkazem na 
příslušná ustanovení nového nařízení EU 2018/848. 
 

Akceptováno. 
Text § 9 odst. 1 byl upřesněn. Jedná se o výjimky týkající 
se povolování zemědělských složek podle čl. 25 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, výjimky 
týkající se původu hospodářských zvířat a podmínek jejich 
chovu podle přílohy II části II bodů 1.3.4.4., 1.3.4.4.3., 
1.7.5., 1.7.8., 3.1.2.1. a 3.2.1. písm. d) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a katastrofických situací 
podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/848. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odkazy na nařízení Komise (ES) 889/2008 byly nahrazeny 
odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/848. Odkazy na zrušené nařízení Rady (ES) 834/2007 
v poznámkách pod čarou č. 63 a 64 nebyly uvedeny. 

 6. K bodům 43 a 44 - § 23 odst. 1 a 2 
V § 23 odst. 1 je navrhováno stanovit, že balenou 
biopotravinu určenou pouze pro zahraniční trh, jinou než 
balenou biopotravinu, bioprodukt a ostatní bioprodukt, 
certifikované na území České republiky, lze také označit 
grafickým znakem podle odstavce 2. Odstavec 2 však 
tento grafický znak nijak blíže nespecifikuje a naopak 
hovoří o grafickém znaku podle odst. 1. Doporučujeme 
proto odstavec 2 zrušit a v odstavci 1 slova „podle 
odstavce 2“ nahradit slovy „jehož podobu stanoví 
prováděcí právní předpis. Tento grafický znak smí být 
užíván pouze pro účely tohoto zákona nebo předpisů 
Evropské unie1) a v souladu s nimi.“ 
 
 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 
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 7. K bodu 48 – poznámky pod čarou č. 22 a 23 
Z odůvodnění nevyplývá, proč byly odkazy v poznámkách 
pod čarou obsahující již zrušené právní předpisy zrušeny 
a nikoli nahrazeny odkazy na účinnou úpravu. 
Doporučujeme tuto změnu buď zdůvodnit, nebo obsah 
poznámek pod čarou nahradit odkazem na příslušná 
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text § 29 odst. 2 a 3 byl aktualizován tak, aby byl v souladu 
se školským zákonem a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 8. K bodu 82 - § 34 odst. 1 
Ze samotného textu ustanovení není zřejmé, o jaký 
„nesoulad“ se má jednat. Poznámka pod čarou nemá 
normativní charakter a nemůže tak nahrazovat 
nedostatek obsahu textu zákona. V poznámce pod čarou 
může být uvedena pouze citace právního předpisu, na 
který se odkazuje v textu zákona nebo citace konkrétního 
ustanovení takového předpisu. V textu ustanovení proto 
musí být uveden alespoň odkaz na příslušný právní 
předpis, který uváděný „nesoulad“ upravuje, a to tak, aby 
jej šlo spolehlivě identifikovat. Doporučujeme proto za 
slova „nesoulad“ a „nesouladu“ vložit slova „podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 
 

 
Zásadní připomínka: 
1. Požadujeme doplnit chybějící rozdílovou tabulku k 
nařízení EP 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 zvířata dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin 
(CELEX 32017R0625). 
Odůvodnění: V souladu s čl. II odst. 2 přílohy č. 5 
Legislativních pravidel vlády (dále LPV) je potřeba 
takovou tabulku dopracovat, neboť je i dále součástí 
materiálu, který je předkládán Poslanecké sněmovně. 
 

Akceptováno. 
Chybějící srovnávací tabulka k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 byla doplněna, 
v rozdílové tabulce již bylo toto nařízení uvedeno. 

 1. K návrhu zákona obecně 
Novelizační bod by zpravidla měl obsahovat změnu 
týkající se jednoho ustanovení novelizovaného právního 
předpisu, to neplatí v případě, pokud navrhovaná změna 
je současně jedinou změnou i v jiném ustanovení 
novelizovaného právního předpisu. V zájmu přehlednosti 
a na základě uvedeného, doporučujeme úpravu 
některých novelizačních bodů, např. novelizační body č. 
10 až 13 obsahují změny v § 3 odst. 1 písm. e), 
novelizační body č. 38 a 39 obsahují změnu v § 22 
odst. 1. 
 

Akceptováno. 
Novelizační body 10, 11 a 13 byly upraveny (změny § 3 
odst. 1 písm. e) byly sloučeny do jednoho novelizačního 
bodu). Novelizační body 38 a 39 byly sloučeny do jednoho 
novelizačního bodu. 
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 2. K novelizačnímu bodu 43 

Doporučujeme následnou úpravu novelizačního bodu: 
43. V § 23 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami větou 
„Balená biopotravina, certifikovaná na území České 
republiky a neurčená pro zahraniční trh, se na obale 
označí také grafickým znakem podle odstavce 2.“ a na 
konci odstavce 1 se doplňuje věta „Balenou 
biopotravinu určenou pouze pro zahraniční trh, jinou než 
balenou biopotravinu, bioprodukt a ostatní bioprodukt, 
certifikované na území České republiky, lze také označit 
grafickým znakem podle odstavce 2.“. 

 

Akceptováno. 
Text novelizačního bodu byl upraven podle připomínky a 
text § 23 přeformulován podle připomínek Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstva vnitra. 

 3. K přechodnému ustanovení 
S odkazem na čl. 51 LPV doporučujeme v přechodném 
ustanovení slova „do dne“ nahradit slovy „přede dnem“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

 4. K Důvodové zprávě 
U zdůvodnění bodu 33 na str. 11 doporučujeme odstranit 
duplicitní slovo „doplnit“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

 5. V souladu s čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV 
doporučujeme dopracovat srovnávací tabulku k nařízení 
31017R0625, která nebyla k materiálu přiložena. 
 

Akceptováno. 
Chybějící srovnávací tabulka k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 byla doplněna. 

 6. Ke srovnávací tabulce k nařízení EP a Rady (EU) 
2018/848 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů (CELEX 32018R0848) 
 
Doporučujeme upravit srovnávací tabulku tak, aby 
odpovídala návodu Úřadu vlády, tzn. uvádět na pravé 
straně u adaptačních ustanovení platný právní stav, 
oddělovat neviditelnou čarou řádky, v nichž se objevuje 
více adaptačních ustanovení, a v případě, kdy není 
citováno celé ustanovení, ale jen jeho část (např. vybrané 
odstavce z určitého paragrafu), pak tato ustanovení také 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla upravena podle připomínky. 
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uvádět na jednotlivých řádcích oddělených neviditelnou 
čarou. 
 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo vnitra 
 

 
K čl. I bodu 27 – k § 8 odst. 4: 
 Nově se upravuje, kdy dochází ke zrušení 
registrace na základě žádosti registrované osoby, 
přičemž se předpokládá vydání rozhodnutí a následný 
výmaz z příslušného seznamu. Navrženou úpravu 
nepovažujeme za vhodně formulovanou. Navrhujeme 
předkladateli vyjít z obdobné právní úpravy, která je v 
živnostenském zákoně, konkrétně pak máme na mysli 
jeho § 58 odst. 7, který je formulačně přesnější a 
jednoznačnější. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„(4) Ministerstvo zruší registraci na základě žádosti ke dni, 
který mu žadatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení 
žádosti. Není-li datum zrušení žadatelem uvedeno, je 
registrace zrušena ke dni nabytí právní moci rozhodnutí 
ministerstva.“. 

 K čl. I bodům 63, 71, 73, 75 a 77 – k § 33a odst. 1 písm. 
f), g) a o), § 33a odst. 2 písm. d), § 33a odst. 3 písm. b) a 
c) a § 33a odst. 3 písm. f): 
Požadujeme v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků, které vláda schválila usnesením ze dne 31. 
července 2018 č. 498, upravit nově navrhované skutkové 
podstaty přestupků. Je-li povinnost uložena přímo 
použitelným předpisem Evropské unie, objektivní stránka 
skutkové podstaty přestupku se formuluje zpravidla bez 
použití odkazu na konkrétní článek přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, ve kterém je obsažena 

Akceptováno. 
Nově navrhované skutkové podstaty byly upraveny. 
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povinnost, jejíž porušení je znakem skutkové podstaty 
přestupku. Tato povinnost se ve skutkové podstatě 
zobecní (vytvoří se jedna zobecněná skutková podstata),  
bude-li to vzhledem k její povaze možné, a doplní se 
odkaz na přímo použitelný předpis Evropské unie s 
využitím jeho druhového názvu (například přímo 
použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky 
pro úhrady a inkasa), není-li pro něj v zákoně zavedena 
legislativní zkratka nebo jiné označení. Druhový název 
přímo použitelného předpisu Evropské unie lze případně 
doplnit odkazem na poznámku pod čarou s úplným 
názvem tohoto předpisu. Pokud není možné vzhledem k 
povaze povinností vytvořit zobecněnou skutkovou 
podstatu, ve skutkové podstatě se uvedou hlavní znaky 
protiprávního jednání.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 K čl. I bodu 78 – k § 33a odst. 4 písm. a): 
Návrh zakotvuje zvýšení maximální hranice pokuty za 
přestupek dle § 33a odst. 2, a to z 1 000 000 Kč na 2 000 
000 Kč. Domníváme se, že by bylo žádoucí v důvodové 
zprávě uvést, z jakého důvodu ke zvýšení dochází, 
jelikož i dosud byly touto pokutou postihovány přestupky, 
jimiž docházelo ke klamání spotřebitelů a ohrožení jejich 
důvěry v ekologickou produkci. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna následovně: „V letech 
2018 a 2019 bylo podle ustanovení § 33a odst. 2 postihnuto 
vždy 5 přestupků, přičemž výše pokuty činila maximálně 
20 000 Kč. Ve většině případů se jednalo o prodej 
prostřednictvím internetu (e-shopy). S ohledem na nárůst 
počtu subjektů v této oblasti se předpokládá větší počet 
porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie. Podle 
čl. 139 odst. 2 nařízení o úředních kontrolách mají členské 
státy zajistit, aby finanční sankce za porušení tohoto 
nařízení a pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 spáchané 
pomocí klamavých nebo podvodných praktik odpovídaly 
v souladu s vnitrostátním právem přinejmenším buď 
majetkovému prospěchu, který provozovatel získal, nebo 
případně procentu obratu provozovatele. V porovnání 
s právní úpravou v jiných zákonech z oblasti zemědělství a 
potravinářství je při postihování závažných přestupků 
dosavadní výše pokuty nepřiměřená. Pro srovnání, 
například podle § 17f písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., 
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o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, lze mj. za přestupky, kterých se 
provozovatel potravinářského podniku dopustí tím, že 
poruší zákaz uvádět na trh potraviny například klamavě 
označené, nabízené ke spotřebě klamavým způsobem, 
s prošlým datem použitelnosti nebo neznámého původu 
uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč. Úprava výše 
pokuty má plnit především preventivní funkci.“. 
 

 K čl. I bodu 24 – k § 6 odst. 10: 
 Dáváme k úvaze, zda se v odůvodnění 
novelizačního bodu nezabývat i vztahem navrhované 
změny a závěrů učiněných Ústavním soudem v jeho 
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, 
zejména nuancemi navrhované změny a situace řešené 
nálezem. 
 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna následovně: „Do vzoru 
žádosti o registraci žadatel vyplní údaje, stanovené v § 6 
zákona č. 242/2000 Sb. Rozsah povinně sdělovaných údajů 
je tedy stanoven právním předpisem a nález Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019 se 
navrhované právní úpravy netýká.“. 

 K čl. I bodu 43 – k § 23 odst. 1 a 2:  
Upozorňujeme na nesrozumitelnost daného ustanovení, 
jelikož odstavec 1 odkazuje na grafický znak, jenž by měl 
být zakotven v odstavci 2, ten ale odkazuje na prováděcí 
právní předpis. Domníváme se, že by bylo vhodné 
odstavec 2 vypustit a v odstavci 1 odkázat rovnou na 
onen prováděcí právní předpis. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

 K čl. I bodu 6 – k poznámce pod čarou č. 5: 
Domníváme se, že by měla být doplněna úplná citace 
právního předpisu v případě zákona č. 110/1997 Sb., a to 
s ohledem na čl. 61 odst. 3 a čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 
Text poznámky pod čarou č. 5 byl doplněn. 
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 K čl. I bodu 8 – k textu novelizačního bodu: 
Doporučujeme novelizační bod přeformulovat v souladu s 
čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády, a to 
následovně: „V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „nebo 
ekologický rozmnožovací materiál“ včetně poznámky pod 
čarou č. 7 zrušují.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínka:  
1. K Důvodové zprávě, Obecná část, písm. g). Zde 
se uvádí: „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.“ 
Požadujeme doplnit do této části Důvodové zprávy, že 
zvýšené výdaje na dodatečné požadavky z testování si 
kapitola uhradí v rámci narozpočtovaných prostředků pro 
příslušný rok, a to bez požadavku na jejich navýšení. 
 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna následovně: 
„Zvýšené výdaje na úpravu Registru ekologických 
podnikatelů budou hrazeny z kapitoly Ministerstva 
zemědělství v rámci narozpočtovaných prostředků pro 
příslušný rok. V této souvislosti nebudou Ministerstvem 
zemědělství nárokovány po Ministerstvu financí další 
prostředky ze státního rozpočtu.“. 

 Připomínka: 
2. K bodu 25: Podle připojeného znění s vyznačením 
navrhovaných změn se v § 8 odst. 2 písm. a) provádí 
ještě jedna změna, která není promítnuta do bodové 
novely. Text  tohoto bodu je třeba upravit takto:  
„2. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo „podnikatel“ nahrazuje 
slovem „zemědělec“ a slova „jedno osvědčení……“ se 
nahrazují …..“ (a dále pak již pokračovat dle textu 
uvedeného v návrhu). 
 

Akceptováno. 
Pojem „ekologický podnikatel“ byl nahrazen pojmem 
„ekologický zemědělec“ také v citovaném ustanovení. 
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Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Kancelář prezidenta 
České republiky 

 
Bez připomínek. 

 

 
Kancelář Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu České 
republiky 
 

 
Na vědomí. 

 

 
Kancelář Senátu 
Parlamentu České 
republiky 
 

 
Na vědomí. 

 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

K srovnávacím tabulkám 

1. Jak vyplývá z důvodové zprávy i rozdílové tabulky, 
návrhem se provádí adaptace na nařízení (EU) 2017/625 
a je tedy nutné předložit srovnávací tabulku k 
předmětnému nařízení. 

Akceptováno. 
Chybějící srovnávací tabulka k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 byla doplněna. 
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 2. Srovnávací tabulka k nařízení (EU) 2018/848 dále 
zcela neodpovídá implementačním ustanovením 
vykázaným v rozdílové tabulce [např. § 3 odst. 1 písm. a) 
je v rozdílové tabulce vykázán jako implementační k čl. 2 
odst. 1 písm. a), ve srovnávací tabulce však nikoliv]. 
Srovnávací tabulku je nutné upravit. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/848 byla upravena. 

 3. Dále, některá ustanovení nařízení (EU) 2018/848 
stanoví fakultativní možnost pro členský stát (srov. 
formulace „členské státy mohou“ – např. čl. 2 odst. 3, čl. 
20, čl. 21 odst. 2 písm. b), čl. 25, čl. 34 odst. 4, čl. 35 
odst. 8 nařízení. Dále, jaká opatření, pokud vůbec 
nějaká, bude ČR přijímat podle čl. 29 odst. 7?  

Ve srovnávací tabulce jsou tato ustanovení vedena jako 
přímo použitelná. Není tak jasné, zda této možnosti ČR 
využije, nebo ne. Pokud by této možnosti mělo být 
využito, bylo by potřeba to v návrhu jasně stanovit (srov. 
alespoň blanketní odkaz v § 9 odst. 1 návrhu, který je 
vykazován ve srovnávací tabulce k čl. 22 odst. 2 nařízení 
(EU) 2018/848). 

Je nutné se vyjádřit k tomu, která fakultativní ustanovení 
nařízení určená členským státům předkladatel hodlá 
využít, a jak to případně zohlednil v návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
K čl. 2 odst. 3, čl. 20, čl. 21 odst. 2 písm. b): 
V uvedených oblastech nejsou a nebudou uplatňována 
vnitrostátní pravidla produkce. 
 
K čl. 25: 
Povolování zemědělských složek pocházejících 
z konvenční produkce pro zpracování ekologických potravin 
probíhá řízením na základě § 9 odst. 1 zákona. 
 
Text § 9 odst. 1 byl upřesněn, kromě výjimky týkající se 
povolování zemědělských složek se jedná také o výjimky 
týkající se původu hospodářských zvířat a podmínek jejich 
chovu podle přílohy II části II bodů 1.3.4.4., 1.3.4.4.3., 
1.7.5., 1.7.8., 3.1.2.1. a 3.2.1. písm. d) a katastrofických 
situací podle čl. 22. 
 
K čl. 34 odst. 4: 
Orgánem pro přijímání oznámení podle odstavce 1 tohoto 
ustanovení zůstává nadále ministerstvo jako příslušný 
orgán podle § 2 odst. 1 zákona. 
 
K čl. 35, odst. 8: 
Na základě shodného názoru ministerstva se sektorem 
ekologického zemědělství Česká republika nevyužije 
možnosti osvobodit hospodářské subjekty, uvedené v tomto 
ustanovení, od povinnosti držet certifikát. 
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K čl. 29 odst. 7: 
Česká republika nebude v současné době přijímat na svém 
území žádná zvláštní opatření k zabránění přítomnosti 
nepovolených látek v bioprodukci, která by nevyplývala 
z přímo použitelných předpisů EU. 
 
 

 4. Některá kompetenční a procesní ustanovení nařízení 
(EU) 2018/848 předkladatel vykazuje jako přímo 
použitelná. To se týká např. čl. 24 odst. 7, čl. 29 odst. 9 
či čl. 34 odst. 6 a 7. 

Kdo bude v těchto případech za ČR jednat? V § 2 zákona 
se jako odpovědný příslušný orgán stanoví ministerstvo, 
správcem elektronické databáze je ale podle § 9 odst. 6 
zákona ÚKZUZ. 

Žádáme o vyjasnění, zda ministerstvo, případně subjekt 
podle § 29, je skutečně ve všech případech „příslušným 
orgánem“, případně „kontrolní subjekt“ podle nařízení 
(EU) 2018/848 (viz § 2 zákona) a zda v případech, kdy 
nařízení mluví o „členském státu“, bude mít v českých 
podmínkách kompetenci pouze MZe, které bude jednat. 
Zejména druhý případ (kdo bude mít kompetenci v 
případech, kdy nařízení dává konkrétní povinnost 
členskému státu) podle našeho názoru z návrhu 
jednoznačně nevyplývá. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Všude, kde se v nařízení (EU) 2018/848 či nařízení (EU) 
2017/625 používá pojem „příslušný orgán“, je jím 
ministerstvo podle § 2 odst. 1 zákona, s výjimkou dovozů 
ekologických produktů ze třetích zemí podle nařízení 
Komise (ES) č. 1235/2008, kdy příslušným orgánem je celní 
úřad, a udělování povolení pro použití neekologického 
rozmnožovacího materiálu, kde je příslušným orgánem 
ÚKZÚZ. 
 
Tyto výjimky jsou v zákoně uvedeny takto: 
§ 2 odst. 2: 
(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).  
 
§ 9 odst. 4: 
(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.  
 
Ve všech případech, kdy je v nařízení (EU) 2018/848 
uvedeno „členský stát“, má v České republice kompetenci 
pouze ministerstvo. 
 
§ 2 odst. 1 byl upřesněn následovně: „Ministerstvo 
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem 
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a vykonává úkoly svěřené členskému státu podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie upravujících 
ekologickou produkci a označování ekologických 
produktů1).“ 
 

 1. K navazujícím prováděcím nařízením Komise: 

Do okamžiku přijetí nařízení (EU) 2018/848 byla úprava 
oblasti ekologické produkce a označování ekologických 
produktů na úrovni EU obsažena v nařízení Rady (ES) č. 
834/2007, o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 
2092/91. Nařízení (ES) č. 834/2007 pozbyde platnosti 
spolu s účinností nařízení (EU) 2018/848 ode dne 
1. ledna 2021.  

Ustanovení čl. 56 nařízení (EU) 2018/848, kterým se ruší 
nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví, že odkazy na zrušené 
nařízení se považují za odkazy na toto nařízení, nicméně 
však neuvádí, jaký bude další vztah k předpisům, které 
rušené nařízení doplňují či provádějí. Konkrétně se jedná 
o nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008. Tato 
nařízení zatím zůstávají platná bez dalšího (nemluví o 
nich ani nařízení (EU) 2018/848, ani nařízení o úředních 
kontrolách). I v Úředním věstníku EU (databázi eur-lex) 
jsou obě nařízení vykazována jako platná bez jakéhokoliv 
omezení. Podotýkáme rovněž, že obě nařízení jsou v 
databázi ISAP vykázána k některým ustanovením zá-
kona jako implementační. 

Má předkladatel nějaké informace ohledně zrušení 
dotčených prováděcích nařízení či jiné úpravy jejich 
vztahu k novému nařízení (EU) 2018/848? Pokud ne, 
doporučujeme, aby předkladatel vznesl dotaz na 
Evropskou komisi, jak se má s dotčenými nařízeními 
naložit, resp. s adaptační úpravou k nim. Výše uvedenou 

Vysvětleno. 
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., stejně jako 
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, 
nebyla novým nařízením zrušena. 
 
Odkazy na nařízení Komise (ES) 889/2008 byly v zákoně 
č. 242/2000 Sb. nahrazeny odkazy na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel nemá v současné době žádné informace 
ohledně zrušení dotčených prováděcích nařízení či jiné 
úpravy jejich vztahu k novému nařízení (EU) 2018/848, ale 
vznesl v této věci dotaz na Evropskou komisi. 
 
Důvodová zpráva byla v tomto smyslu doplněna. 
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problematiku je nutné vyjasnit.  
 

 2. K odkazům na „předpisy Evropské unie“ ve 
stávajícím znění: 

Mnohá platná ustanovení, např. § 3 odst. 1 písm. a) a b), 
§ 3 odst. 2, § 6, § 8 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 1, § 23 
odst. 1, § 28 odst. 1, jsou spojena se slovy „předpis 
Evropské unie“, ač se zřejmě míní v některých případech 
„přímo použitelný předpis Evropské unie“. 

To je potřeba upravit. 

Navíc § 6 odst. 1 zní tak, jako by bylo možné podnikat v 
ekologickém zemědělství i mimo předpisy Evropské unie. 
Je to záměr předkladatele? 

Je potřeba vyjasnit připomínky uvedené v bodě 1 a 2. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
§ 6 odst. 1 byl přeformulován tak, aby bylo zcela zřejmé, že 
mimo předpisy Evropské unie není možné v ekologickém 
zemědělství podnikat. 

 K bodům 29 a 30. (§ 9) 

Podle důvodové zprávy dochází k úpravě terminologie v 
návaznosti na čl. 13 nařízení (EU) 2018/848. Není zřejmé, 
v čem přesně doplnění slova „další“ vyhovuje nařízení. 
Míní se tím snad „další kategorie“ stanovené v několika 
směrnicích, na které odkazuje nařízení v čl. 13 odst. 1?  

Požadujeme vyjasnit a upravit text § 9 tak, aby bylo 
zřejmé, co je dalším rozmnožovacím materiálem rostlin. 

Vysvětleno. 
Rozmnožovacím materiálem rostlin se podle nařízení (EU) 
2018/848 rozumí rostliny a všechny části rostlin v jakékoli 
fázi růstu, včetně semen, schopné produkovat celé rostliny 
a určené k tomuto účelu. Podle zákona č. 219/2003 Sb., 
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
se osivem rozumí semena k rozmnožování nebo pěstování 
rostlin; za osivo se považuje i sadba brambor nebo sadba 
česneku. Mezi bioprodukty tedy patří osivo a další 
rozmnožovací materiál rostlin, tj. všechny ostatní kategorie 
rozmnožovacího materiálu kromě osiva. 
Obdobně je formulován také čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) 2018/848, podle kterého se nařízení vztahuje na „živé 
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nebo nezpracované zemědělské produkty včetně osiva a 
dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin“. 

 K bodu 33. (§ 9 odst. 7) 

Je potřeba postavit najisto, zda předmětné ustanovení 
návrhu adaptuje čl. 26 odst. 2 nebo odst. 1 nařízení (EU) 
2018/848. Pokud by bylo úmyslem předkladatele 
upravovat předmětným ustanovením návrhu „databázi“ 
podle „odst. 1“, pak je nezbytné upravit výkaznictví. 
Pokud by však úmyslem předkladatele bylo adaptovat 
„odst. 2“, tak považujeme za nevhodné odkazovat na 
databázi podle nařízení, jelikož předmětné ustanovení 
nařízení databázi neupravuje, přičemž upravuje toliko za-
vedení „systémů“ pro zveřejňování údajů či informací. V 
tomto případě tak doporučujeme vztáhnout v textu návrhu 
odkaz až na informace či údaje, které mají být takovouto 
databází zveřejňovány. 

Dále, čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 požaduje 
„zavedení systému“ členským státem. Postačuje na 
zavedení systému jen vytvoření elektronické databáze? 

Akceptováno. 
Předmětné ustanovení návrhu adaptuje čl. 26 odst. 2 
nařízení (EU) 2018/848. Text byl upraven následovně:  
„(7) Ministerstvo je správcem elektronické databáze zvířat, ve 
které jsou zveřejňovány údaje podle čl. 26 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“. 
 

 K bodu 35. (§ 14 odst. 2) 

Předkladatel ruší ustanovení § 14 odst. 2 včetně 
poznámky pod čarou č. 17 z důvodu duplicitní úpravy s 
nařízením (EU) 2018/848. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o negativní implementaci k tomuto nařízení, je vhodné 
novelizační bod 35. podtrhnout, označit celexovým číslem 
a uvést ve výkaznictví. 

Akceptováno. 
Novelizační bod byl vyznačen jako implementační. 
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 K § 29 stávajícího znění: 

Jak je zajištěna provazba na čl. 46 nařízení (EU) 
2018/848? Kontrolní subjekty totiž žádají o uznání 
Evropskou komisi. 

Vysvětleno. 
Čl. 46 nařízení (EU) 2018/848 se vztahuje pouze na 
kontrolní orgány či subjekty, provádějící kontroly ve třetích 
zemích. Netýká se žádného z kontrolních orgánů či 
subjektů České republiky, resp. členských států Evropské 
unie. 
 

 K čl. III (Účinnost) 

Ustanovení čl. III upravující účinnost předpisu je vhodné 
podtrhnout, označit celexovým číslem a uvést ve 
výkaznictví, neboť se jedná o datum účinnosti 
adaptovaného nařízení (EU) 2018/848. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 14 odst. 2 předkladatel původně pro duplicitu 
celé rušil, proto bylo relevantní jej vykázat jako negativní 
implementaci. Nyní jej však neruší, ale mění duplicitní 
úpravu týkající se králíků na úpravu týkající se hmyzu. 
 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

 

Bez vyjádření. 

 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Energetický 
regulační úřad 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
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Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
1. K bodu 9. - § 3 odst. 1 písm. d) 
 
V ustanovení § 3 zákona jsou vymezeny pojmy, přičemž 
v odst. 1 písm. d) je stávající pojem „ekologický 
podnikatel“ nahrazen pojmem „ekologický zemědělec“. 
Přesto je v zákoně v ustanovení § 6 odst. 8, § 7 odst. 1, § 
8 odst. 2 písm. a) poslední větě a § 10 i nadále používán 
pojem „ekologický podnikatel“. Doporučujeme sjednotit 
terminologii rovněž v těchto ustanoveních. 
 

Akceptováno. 
Pojem „ekologický podnikatel“ byl nahrazen pojmem 
„ekologický zemědělec“ i v citovaných ustanoveních. 

 2.  K bodu 23. - poznámka pod čarou č. 13 
 
Odkaz v poznámce pod čarou na zrušený zákon č. 
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), doporučujeme nerušit, ale nahradit jej 
odkazem na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text poznámky pod čarou č. 13 byl nahrazen novým 
zněním. 

 
Svaz měst a obcí ČR 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Sdružení místních 
samospráv ČR 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Agrární komora ČR 

 
Bez vyjádření. 
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Asociace 
samostatných 
odborů 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Družstevní asociace 
ČR 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Státní zemědělský 
intervenční fond 

 
Bez připomínek. 
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Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K bodu 1  
 
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že V Poznámce 
pod čarou č. 1 je mimo jiné nadále uvedeno Nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008. Toto nařízení obsahuje mj. 
konkrétní pravidla ekologické produkce a řadu dalších 
ustanovení, která jsou přímo řešena i v novém Nařízení 
EU č. 2018/848 (účinném od 1. 1. 2021), případně v jeho 
prováděcích nařízeních. Například je k dispozici finální 
návrh prováděcího nařízení k Nařízení EU č. 2018/848 s 
podrobnými pravidly pro živočišnou produkci. Pokud by 
se tedy skutečně používalo Nařízení ES                              
č. 889/2008 spolu s Nařízením EU č. 2018/848 po 
1. 1. 2021, mohlo by dojít k tomu, že by se některá 
ustanovení duplikovala (stejná pravidla obsažená v 
Nařízení EU č. 2018/848 a v Nařízení ES č. 889/2008) 
nebo případně rozcházela, protože nové nařízení o 
ekologické produkci některá pravidla oproti stávajícímu 
Nařízení ES č. 889/2008 pozměňuje. 
 
V případě, že tedy budou v době projednávání této 
novely přijata nová prováděcí nařízení k Nařízení EU č. 
2018/848, nahrazující stávající provádění Nařízení ES č. 
889/2008, doporučujeme je rovněž zahrnout do 
poznámky pod čarou a Nařízení ES č. 889/2008 v 
poznámce pod čarou potom dále neuvádět.  
    

Vysvětleno. 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, stejně jako nařízení 
Komise (ES) č. 1235/2008 nebyla novým nařízením  
2018/848 zrušena. Prováděcí nařízení k němu nebyla 
dosud přijata, proto na ně nelze v současném návrhu 
zákona odkazovat. 
 
Odkazy na nařízení Komise (ES) 889/2008 byly v zákoně 
č. 242/2000 Sb. nahrazeny odkazy na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 
 

 K bodu 10  
 
Novela zavádí nově pojem „ekologický zemědělec“ 
namísto dosavadního pojmu „ekologický podnikatel“ 
[např. v § 3 odst. 1 písm. e), § 8 odst. 2 písm. a) a v § 
33a odst. 1 písm. d)]. Tato změna je zmíněna i v 
důvodové zprávě, zatímco na jiných místech návrhu 
zákona se stále používá pojem „ekologický podnikatel“ 
(např. v § 7 odst. 1 nebo § 10 stávajícího znění zákona). 

Akceptováno. 
Pojem „ekologický podnikatel“ byl nahrazen pojmem 
„ekologický zemědělec“ i v citovaných ustanoveních. 
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Doporučujeme i v těchto případech sjednotit terminologii, 
tzn. vždy používat nově zavedený pojem „ekologický 
zemědělec“ a nikoli „ekologický podnikatel“. 

 K bodu 26 
 
V tomto bodě se stanoví, aby dodavatel ekologického 
rozmnožovacího materiálu rostlin získal během 24 
měsíců alespoň jeden certifikát na ostatní bioprodukt, 
jinak mu bude zrušena registrace. Podle úpravy navržené 
v § 3 odst. 1 písm. a) je ale přitom ekologický 
rozmnožovací materiál rostlin nově řazen mezi 
bioprodukty (jako další rozmnožovací materiál rostlin 
získaný v ekologickém zemědělství) a nikoliv ostatní 
bioprodukty, jak je tomu ve stávajícím zákoně. Ostatním 
bioproduktem je nově pouze ekologické krmivo, 
dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin 
tedy dle navrženého znění nebude moci získat certifikát 
na ostatní bioprodukt, ale pouze na bioprodukt. 
 
Dále se požaduje, aby ekologičtí zemědělci, resp. výrobci 
a dodavatelé biopotravin, biokrmiv a bioosiv získávali 
nejpozději během 24 měsíců aspoň jeden certifikát na 
bioprodukt, biopotravinu či ostatní bioprodukt, jinak jim 
bude zrušena registrace. V § 22 odst. 1 se přitom nově 
uvádí, že pověřená osoba vydává certifikát s dobou 
platnosti až 26 měsíců. Tyto lhůty by měly být dle našeho 
názoru sjednoceny, nejlépe zřejmě na 26 měsíců, jinak 
může nastat situace, že ekologický zemědělec má ještě 2 
měsíce platný certifikát (vydaný až na 26 měsíců), přitom 
podle nového znění § 8 odst. 2 písm. a) a b) by mu měla 
být zrušena registrace kvůli nedodržení lhůty 24 měsíců 
pro získání nového certifikátu na biopotravinu, bioprodukt 
nebo ostatní bioprodukt. 

Akceptováno. 
Do § 8 odst. 2 písm. b) bylo doplněno slovo „bioprodukt“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Prodloužení lhůty na získání certifikátu souvisí s nově 
stanovenou četností kontrol podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Platnost certifikátu až 
na 26 měsíců je stanovena s ohledem na skutečnost, že 
kontroly neprobíhají (a ani nemohou) pokaždé ve stejném 
termínu. Obdobná časová rezerva je obsažena i ve stávající 
úpravě a nepřináší v praxi žádné problémy. 
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 Nad rámec novely 
 
K § 33 odst. 1 písm. f) a § 33a odst. 1 písm. c) 
 
Je na zvážení, zda zde uvedenou skutkovou podstatu 
přestupku týkající se porušení povinnosti při 
nezpracování popisu hospodářské jednotky a záznamů o 
přijatých opatřeních nevztáhnout i na případy, kdy 
odpovědný subjekt neaktualizuje v případě změn popis 
hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních. 
V praxi se totiž stává, že subjekt při vstupu do 
ekologického zemědělství vypracuje popis jednotky, ale 
pak už ho neaktualizuje na základě změn, ke kterým na 
ekofarmě došlo. Požadavek na aktuálnost popisu 
jednotky přitom vychází z legislativy EU. 
 

 
 
Akceptováno. 
V § 33 odst. 1 písm. f) a § 33a odst. 1 písm. c) bylo mezi 
slova „nezpracuje“ nebo „neuchovává“ vloženo slovo 
„neaktualizuje“, což je v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. d) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, na 
který je odkazováno. 

  
K § 33 odst. 1 písm. i) [původně písm. j)] a § 33a odst. 1 
písm. m) 
 
Je na zvážení, zda skutkovou podstatu zde uvedeného 
přestupku nevztáhnout dále i případy, kdy není splněna 
povinnost oddělit konvenční jednotky od jednotek v 
přechodném období, tedy nejen od ekologických jednotek 
(tak jak je tomu dle stávajícího znění zákona). Nařízení 
EU č. 2018/848 to takto zmiňuje (viz např. čl. 9 odst. 10, 
resp. odst. 11). 
 

 
Vysvětleno. 
V okamžiku vstupu hospodářského subjektu do systému 
ekologického zemědělství začíná přechodné období, 
během něhož platí všechna pravidla stanovená v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (čl. 10, 
příloha II), tedy i povinnost oddělení konvenčních jednotek 
od ekologických. Nedodržení těchto pravidel je tedy rovněž 
přestupkem podle § 33 odst. 1 písm. i) [původně písm. j)] a 
§ 33a odst. 1 písm. m) zákona. 

  
Dále uvádíme, že je poměrně značný rozdíl v okruhu 
stanovených povinností, za jejichž porušení mohou být 
sankcionovány kontrolní orgány a pověřené subjekty [viz 
§ 33a odst. 3 písm. a), b) a c)]. 
 
Pověřené subjekty mohou být sankcionovány pouze za 
nesplnění informační povinnosti s odkazem na čl. 40 

 
Vysvětleno. 
Sankce podle § 33a odst. 3 jsou stanoveny jak pro kontrolní 
orgány, tak pro kontrolní subjekty v případě neplnění 
povinností podle čl. 5 či čl. 32 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Pověřené subjekty jsou 
rovněž sankcionovány za neplnění povinností jako 
certifikační orgány. Mají dále stanoveny podmínky přímo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBN8H3PGE)



 25   

odst. 10 písm. a) Nařízení EU č. 2018/848, resp. čl. 32 
Nařízení EU č. 2017/625. Tento článek kontrolního 
systému tedy může být postihován pouze za to, že 
příslušnému orgánu neposkytne informace o jimi 
kontrolovaných subjektech, počtech kontrol, zjištěných 
porušeních a nesouladech, případně neumožní 
příslušným orgánům součinnost a přístup do svých 
prostor. 
 
Naopak pověřené osoby-kontrolní orgány (ÚKZÚZ) 
mohou být sankcionovány za porušení širšího okruhu 
povinností (narozdíl od pověřených subjektů), jakými je 
např. nedostatečné vybavení a infrastruktura, nezajištění 
postupů pro zajištění účinnosti kontrol a nestrannosti 
pracovníků, za nedostatečné laboratorní vybavení a 
zajištění, za nedostatek kvalifikovaných pracovníků atd. 
(viz čl. 5 Nařízení EU č. 2017/625). 
  
Povinnosti, za jejichž porušení může být sankcionován 
kontrolní orgán (ÚKZÚZ) a kontrolní (pověřený) subjekt 
jsou tedy zcela odlišné a disproporční a to přesto, že oba 
vykonávají stejnou (zcela nebo zčásti) činnost. 
 

zákonem (§ 29) a uzavřenými smlouvami. V rozsahu 
stanovených povinností tak není rozdíl mezi kontrolními 
orgány a kontrolními subjekty.   

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců, z.s. 

1) Žádáme o úpravu v příslušném prováděcím předpisu, 
popř. metodickém pokynu, jakým způsobem bude 
probíhat analýza rizik na úrovni kontrolních pověřených 
subjektů a fyzických osob, v případě udělení certifikátu na 
24 měsíců. Rozvolnění systému kontrol na 1x za 24 
měsíců vnímáme jako problematické a je třeba se tímto 
dále, ve spolupráci s odborným sektorem, zabývat. 
 

Vysvětleno. 
Četnost fyzických kontrol je stanovena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a 
předpokládá splnění zde uvedených přísných podmínek. 
Analýza rizik na úrovni kontrolních orgánů a subjektů, 
pokud nebude upravena přímo použitelným prováděcím 
předpisem Evropské unie, bude řešena metodickým 
pokynem. 
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 2) V zákoně navrhujeme zanést práva a povinnosti 
subjektů hospodařících (podnikajících) v režimu EZ, z 
hlediska poskytování a sběru dat pro účely statistických 
šetření o vývoji EZ v ČR. 
 

Vysvětleno. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 
neumožňuje stanovit hospodářským subjektům povinnosti v 
oblasti sběru dat pro účely statistických šetření. Tuto 
činnost vykonává Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
(ÚZEI) na základě informací od pověřených osob. 
 

 
Česká zemědělská 
univerzita 
Fakulta lesnická a 
dřevařská 
 

 
1.  V § 3 odst. 1 písm. b je možné nahradit slovo „jakost“ 
slovem „kvalita“. (ISO normy pracují spíše s pojmem 
kvalita.) 

Vysvětleno. 
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na který toto 
ustanovení odkazuje, používá pojem „jakost“. 

  
2. V § 6 odst. 6 - navrhuji formulaci "vyznačené mapy 
pozemků včetně vodních ploch". 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

  
3. V § 6 odst. 8 – navrhuji formulaci "ministerstvo žádosti 
vyhoví, vydá osvědčení o registraci". 
 

Vysvětleno. 
Registrace do systému ekologického zemědělství probíhá 
ve správním řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí. 

  
4.  V § 6 odst. 10 – chybí odkaz na prováděcí právní 
předpis. 
 

Vysvětleno. 
Vzor žádosti o registraci již nebude stanoven prováděcím 
právním předpisem. 

  
5. V  § 7 odst. 1 – navrhuji formulaci "výměry pozemků 
včetně vodních ploch". 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 
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6.  V § 7 lze uvést místo slova „seznam“ Evidence 
zemědělských podnikatelů. 
 

Vysvětleno. 
Slovo „seznam“ je legislativní zkratka zavedená v § 6 
odst. 8. 
Evidence zemědělských podnikatelů je vedena obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností podle zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, je rozdílná od „seznamu“, kterým je Registr 
ekologických podnikatelů. 
 

  
7.  V § 8 odst. 4 – navrhuji formulaci "výmaz z Evidence 
zemědělských podnikatelů". 
 

Vysvětleno. 
Evidence zemědělských podnikatelů je vedena obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností podle zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, je rozdílná od „seznamu“, kterým je Registr 
ekologických podnikatelů. 
 

  
8.  V § 8 odst 1 – "osoby podnikající" lze nahradit slovem 
„zemědělce“. 
 

Vysvětleno. 
Pojem „osoba podnikající v ekologickém zemědělství“ je 
vymezen v § 3 odst. 1 písm. e). 

  
9.  V přechodných ustanoveních je možné nahradit slovo 
osvědčení slovem certifikát. 
 

Vysvětleno. 
Přechodné ustanovení k navrhované novele zákona slovo 
„osvědčení“ neobsahuje. 

Biokont CZ, s.r.o. K bodům 25 a 26: § 8 odst. 2 písm. a) a b)  
Doporučujeme v obou ustanoveních ponechat lhůtu podle 
původní právní úpravy, tedy 12 měsíců, neboť období 24 
měsíců je příliš dlouhé, větší změny nebudou moci být 
podchyceny. 
 

Vysvětleno. 
Četnost fyzických kontrol je stanovena nařízením (EU)  
2018/848 a předpokládá splnění zde uvedených přísných 
podmínek. Bude potom na pověřených osobách, aby plnění 
těchto podmínek kontrolovaly a na základě výsledků těchto 
kontrol udělovaly certifikáty. 
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 K bodu 38 a 26: § 22 odst. 1  
26 měsíců je poměrně dlouhá doba, po kterou se může 
vyskytnout nějaký zásadní problém. Podle našeho názoru 
by měl být certifikát vydáván na 1 kalendářní rok. 
Návrh znění § 22 odst. 1 věty první: 
(1) Osvědčení o původu Certifikát bioproduktu, 
biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá pověřená 
osoba 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 na 1 kalendářní rok, pokud 
osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila 
požadavky tohoto zákona a předpisů Evropské unie1). 

Vysvětleno. 
Doba platnosti certifikátů je závislá na četnosti kontrol, která 
je stanovena nařízením EU  2018/848 a předpokládá 
splnění zde uvedených přísných podmínek. Bude potom na 
pověřených osobách, aby plnění těchto podmínek 
kontrolovaly a na základě výsledků těchto kontrol udělovaly 
certifikáty. 

 K bodu 35: § 14 odst. 2 
Navrhujeme nerušit odst. 2, ale nahradit dosavadní text 
textem: „Podmínky chovu hmyzu stanoví v souladu s 
předpisy Evropské unie prováděcí právní předpis.“. 
V současné době není rozvíjející se chov a zpracování 
produktů z hmyzu zákonem upraven, ačkoliv v mnoha 3. 
zemí je certifikován jako BIO. 
 

Akceptováno. 
Do § 14 odst. 2 bylo doplněno zmocnění Ministerstva 
zemědělství stanovit podmínky chovu hmyzu prováděcím 
právním předpisem. 

 Nad rámec novely: 
K § 7 odst. 1  
Ekologický podnikatel by měl být povinen oznámit změnu 
výměry pozemků i kontrolní organizaci.  
Návrh: 
„(1) Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy, je 
ekologický podnikatel povinen bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu a 
příslušné kontrolní organizaci. Ministerstvo provede do 
30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v 
evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, v 
souladu se zvláštním právním předpisem14), a v 
seznamu.“. 
 

Akceptováno. 
V § 22 odst. 1 bylo slovo „ministerstvo“ nahrazeno slovem 
„pověřená osoba“. 
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