
Certifikace udržitelného rybolovu MSC, ASC 

 

CERTIFIKACE MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) 

o Marine Stewardship Council (MSC) je nezávislá nezisková organizace, která 

stanovuje standard pro udržitelný rybolov. Jedná se o je největší světovou 

certifikační organizací pro ryby la produkty z ryb lovené ve volné přírodě. 

o Certifikace až 12 % produktů z těchto ryb prodávaných po celém světě.  

o Organizace MSC používá svůj certifikační program pro volně žijící ryby k 

oceňování a odměňování udržitelných rybolovných postupů a k ovlivnění 

rozhodování spotřebitelů při nákupu mořských plodů. 

o Cíle MSC:  

o Zajištění trvale udržitelného rybolovu, rozvoje rybích populací a využívání darů 

moře.  

o Odpovědnost za životní prostředí. 

o MSC vyvinula normy pro trvale udržitelný rybolov a mořské plody. Norma je založena na 

praktických pokynech a pomáhá při transformaci celosvětových rybích trhů.  

o Certifikace Marine Stewardship Council (MSC): 

o Program MSC umožňuje certifikovat rybáře, zpracovatele a obchodníky standardem 

trvale udržitelného rybolovu.  

o Certifikace zaručuje, že k lovu jsou používány jen takové prostředky, které 

nezpůsobují vedlejší škody na mořských ekosystémech. 

o Aby produkt mohl být certifikován a označen musí všechny společnosti v rámci 

dodavatelského řetězce získat certifikaci spotřebitelského řetězce MSC.  

o Certifikát MSC zajišťuje shodu s mezinárodně uznávanými normami pokrývajícími 

udržitelný rybolov a sledovatelnost mořských plodů (prostřednictvím certifikace 

spotřebitelského řetězce) pro lov volně žijících ryb.  

o Certifikáty jsou udělovány na základě kontrol rybářů, výrobců a zpracovatelů ze 

strany nezávislého auditora, který je schopen nestranně posoudit, zda bylo 

dosaženo podmínek certifikace.   

o Každá společnost procházející auditem musí prokázat, že má zavedeny efektivní 

systémy sledovatelnosti pro zajištění, že pouze produkty od certifikovaných 

rybářských společností nosí logo MSC. To pomáhá zabránit tomu, aby se nelegálně 

lovené ryby dostaly do dodavatelského řetězce a také zneužívání označení a 

zaměňování druhů.  

o Certifikace spotřebitelského řetězce MSN má platnost tři roky a podléhá 

každoročním přezkoumáním. 



o V současné době jsou řešeny velké problémy v oblasti welfare, kterým jsou vystaveny ryby 

lovené v přírodních vodách. Certifikát MSN nezajišťuje, aby metody používané k lovu ryb 

a jejich vytažení na palubu rybářských lodí jakýmkoli způsobem chránily dobrý welfare 

ryb. Dále organizace ASC neurčuje přesné podmínky a způsob humánního usmrcování ryb. 

 

Konkrétní rybí produkt je udržitelný, pokud pochází z rybářství, jehož fungování je 

provozováno, aniž by snižovalo schopnost cílových druhů udržovat své populace. Nesmí 

mít negativní dopad na ostatní druhy, ničit jejich stanoviště, odebírat zdroje potravy a chytat 

je a zabíjet jako nechtěné úlovky. 

 

o Webová stránka: http://www.msc.org  
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Ukázky produktů s označením MSC 



CERTIFIKACE AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC)  

o Nezávislá organizace Aquaculture Stewardship Council (ASC) certifikuje 

farmové chovy mořských i sladkovodních druhů vybraných na základě jejich 

možného vlivu na životní prostředí a společnost (místní komunity).  

o Certifikace 1 % celosvětově faremně chovaných ryb, což představuje každoročně 

stovky milionů ryb. 

o Cíl ASC: 

o Snížení negativních sociálních a ekologických dopadů akvakultur, 

prostřednictvím dodržování přísných standardů na rybářských farmách.  

o Certifikát ASC se zaměřuje na chov s ohledem na zachování optimálních životních 

podmínek pro ryby, ale i zdravého životního prostředí. 

o Dodržování zásad ASC minimalizuje dopady na ekosystémy, podporuje ochranu ptactva, 

mořských živočichů a jakost mořského dna. Zaměřuje se také na nastavení přísných 

podmínek pro kvalitu používaného krmiva, jehož původ musí být i zpětně dohledatelný a 

prokazatelný.  

o Tento certifikát také nařizuje pravidelné měření různých parametrů vody jako např. hladinu 

kyslíku, fosforu apod.  

o ASC certifikát zaručuje také přísný zákaz preventivního podávání léků před diagnostikou 

případné nemoci. 

o Pod záštitou tohoto certifikátu jsou také zaměstnanci a jejich pracovní podmínky, které jsou 

nastaveny tak, aby vytvářely spravedlivé pracovní prostředí s regulovanou pracovní dobou 

a slušným platovým ohodnocením.  

o Organizace ASC prokázala ochotu spolupracovat s organizací Compassion in World 

Farming (CIWF) při vývoji svých standardů welfare ryb. Otevřeně přiznává, že jejich 

současné standardy nejsou dostatečné k ochraně ryb. Příkladem je, že organizace ASC v 

současné době nezajišťuje, aby ryby, které certifikují, měly na rybích farmách dostatek 

prostoru pro dobrý welfare. Dále organizace ASC neurčuje přesné podmínky a způsob 

humánního usmrcování ryb nebo zajištění rozmanitého prostředí pro ryby chované na 

farmách.  

o Web organizace: https://www.asc-aqua.org/ 

 

o Bližší informace o certifikátech rybolovu z hlediska welfare: https://www.ciwf.cz/nase-

kampane/rybolove/certifikacni-systemy-

ryb/?utm_campaign=fish&utm_source=link&utm_medium=ciwf  

  

https://www.asc-aqua.org/
https://www.ciwf.cz/nase-kampane/rybolove/certifikacni-systemy-ryb/?utm_campaign=fish&utm_source=link&utm_medium=ciwf
https://www.ciwf.cz/nase-kampane/rybolove/certifikacni-systemy-ryb/?utm_campaign=fish&utm_source=link&utm_medium=ciwf
https://www.ciwf.cz/nase-kampane/rybolove/certifikacni-systemy-ryb/?utm_campaign=fish&utm_source=link&utm_medium=ciwf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktů s označením ASC 


