
PRAVIDLA EKOLOGICKÉ PRODUKCE A OZNAČOVÁNÍ 

BIOPOTRAVIN 

Legislativa Evropské unie 

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018, o ekologické 

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

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

produktů – ruší se k 31.12.2020! 

• 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 – ruší se k 31.12.2020!  

• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/786 ze dne 15. června 2020, kterým se 

mění a opravuje 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 – ruší se k 31.12.2020! 

• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019, kterým 

se mění nařízení (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 kontrol – ruší se k 31.12.2020! 

• NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo 

Evropské unie pro ekologickou produkci – ruší se k 31.12.2020! 

Pozn.: 

Nařízení je přímo použitelným předpisem Evropské unie a použije se tak v České republice ode dne 

použitelnosti. 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018 by mělo být použitelné ode 

dne 1. ledna 2021. Ve světle současných událostí se ale jedná o odložení jeho použitelnosti o jeden rok. 

Žádosti o odložení se opírají o argumenty složitého procesu přijímání prováděcí legislativy na úrovni 

EU a komplikace způsobené probíhající epidemií viru COVID-19. Současně také odkazují na fakt, že 

neexistuje naléhavá potřeba vyplňovat legislativní mezery, protože současné nařízení EU č. 834/2007 

je nastaveno dobře. Odklad platnosti na 1. ledna 2022 bude nyní posuzován institucemi EU. 

Národní legislativa 

• ZÁKON č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 

• VYHLÁŠKA č. 16/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 

zemědělství 



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018: 

Nařízení dělí produkty, které je možno certifikovat jako ekologické, na (článek 2): 

• živé a nezpracované zemědělské produkty (zvířata, rostliny, semena, houby) 

• zpracované potraviny 

• krmiva 

• Toto nařízení se vztahuje na produkty pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury a 

včelařství a na produkty z těchto produktů získané, pokud jsou tyto produkty předmětem 

produkce, přípravy, označení, distribuce, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo vývozu z ní 

nebo jsou určeny k produkci, přípravě, označení, distribuci, uvedení na trh, dovozu do Unie 

nebo vývozu z ní. 

• Rovněž se vztahuje na některé jiné produkty úzce související se zemědělstvím, pokud jsou 

předmětem produkce, přípravy, označení, distribuce, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo 

vývozu z ní nebo jsou určeny k produkci, přípravě, označení, distribuci, uvedení na trh, 

dovozu do Unie nebo vývozu z ní. 

Nové kategorie produktů, které je možno označovat jako BIO: 

• mořská sůl a jiné soli používané v potravinách a krmivu 

• zámotky (kokony) bource morušového vhodné k odvíjení vlákna 

• přírodní gumy a pryskyřice 

• včelí vosk 

• vonné silice 

• uzávěry z přírodního korku 

• bavlna, nemykaná ani nečesaná 

• vlna, nemykaná ani nečesaná 

• surové kůže a neupravené kožky 

• tradiční rostlinné přípravky 

• Potraviny kategorizované jako BIO jsou produkty nebo suroviny rostlinného či živočišného 

původu pocházející z ekologického hospodářství, které mají vystavený platný certifikát. 

• V oblasti potravin jsou z působnosti Nařízení vyloučeny potraviny obsahující umělé 

nanomateriály nebo z nich sestávající. 

Ekologická produkce sleduje tyto obecné cíle (článek 4): 



a) přispívat k ochraně životního prostředí a klimatu 

b) zachovávat dlouhodobou úrodnost půdy 

c) přispívat k vysoké míře biologické rozmanitosti 

d) významným způsobem přispívat k netoxickému životnímu prostředí 

e) přispívat k dodržování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a zejména 

uspokojovat jejich druhově specifické etologické potřeby 

f) podporovat krátké distribuční kanály a místní produkci v různých oblastech Unie 

g) podporovat zachování vzácných nebo původních plemen, jimž hrozí vyhynutí 

h) přispívat k rozšiřování nabídky rostlinného genetického materiálu přizpůsobeného 

specifickým potřebám a cílům ekologického zemědělství 

i) přispívat k vysoké míře biologické rozmanitosti, a to zejména za použití různého rostlinného 

genetického materiálu, jako je ekologický heterogenní materiál a ekologické odrůdy vhodné 

pro ekologickou produkci 

j) podporovat rozvoj ekologických šlechtitelských činností s cílem přispět k zajištění příznivých 

hospodářských vyhlídek sektoru ekologické produkce 

(Pozn. Body d), f), g), h), i) a j) jsou přidány oproti Nařízení Rady (ES) č. 834/2007) 

• K novým zásadám náleží také posilování konceptu produkce vázané na půdu a 

přispívání k netoxickému životnímu prostředí. 

Obecné zásady ekologické produkce (článek 5): 

a) respektování přírodních systémů a cyklů a zachování a zlepšení stavu půdy, vody a 

vzduchu, zdraví rostlin a zvířat a rovnováhy mezi nimi 

b) zachování přírodních krajinných prvků, jako jsou lokality přírodního dědictví 

c) odpovědné využívání energie a přírodních zdrojů, jako je voda, půda, organická 

hmota a vzduch 

d) produkce celé řady vysoce kvalitních potravin a jiných produktů zemědělství a 

akvakultury, které odpovídají spotřebitelské poptávce po zboží vyprodukovaném za použití 



postupů, jež nepoškozují životní prostředí, zdraví lidí, rostlin ani zvířat a ani dobré životní 

podmínky zvířat 

e) zajištění integrity ekologické produkce ve všech fázích produkce, zpracování a 

distribuce potravin a krmiva 

f) vhodné koncipování a řízení biologických procesů na základě ekologických systémů 

využívajících přírodní zdroje, které jsou danému systému řízení vlastní, a to pomocí metod, 

které: 

• využívají živé organismy a mechanické metody produkce 

• provozují pěstování plodin a živočišnou výrobu vázané na půdu nebo provozují 

akvakulturu, která je v souladu se zásadou udržitelného využívání vodních zdrojů 

• vylučují používání GMO, produktů získaných z GMO a produktů získaných za 

použití GMO, s výjimkou veterinárních léčivých přípravků 

• jsou založeny na posouzení rizik a případně na použití bezpečnostních a 

preventivních opatření 

g) omezení využívání vnějších vstupů; pokud jsou zapotřebí vnější vstupy nebo pokud 

neexistují vhodné řídící postupy a metody podle písmene f), omezí se vnější vstupy na: 

• vstupy z ekologické produkce; v případě rozmnožovacího materiálu rostlin 

se upřednostní odrůdy vybrané pro svou schopnost splňovat specifické 

potřeby a cíle ekologického zemědělství 

• přírodní látky nebo látky z nich odvozené 

• minerální hnojiva s nízkou rozpustností 

h) v případě potřeby a v rámci tohoto nařízení přizpůsobení procesu produkce s ohledem na 

hygienickou situaci, regionální rozdíly v ekologické rovnováze, klimatické a místní 

podmínky, stupně rozvoje a zvláštní chovatelské postupy 

i) vyloučení klonování zvířat, chovu uměle vzniklých polyploidních živočichů a 

ionizujícího záření z celého ekologického potravinového řetězce 

j) dodržování vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat při respektování jejich 

druhově specifických potřeb 

 



Zvláštní zásady vztahující se na zemědělské činnosti a akvakulturu (článek 6): 

a) zachování a zlepšování živé složky půdy a přirozené úrodnosti půdy, stability půdy, 

schopnosti půdy zadržovat vodu a její biologické rozmanitosti, čímž se předchází a bojuje proti 

ztrátě organických látek v půdě, zhutnění a erozi půdy, a vyživování rostlin zejména 

prostřednictvím půdního ekosystému 

b) omezení využívání neobnovitelných zdrojů a vnějších vstupů na minimum 

c) recyklace odpadů a vedlejší produkty rostlinného a živočišného původu jako vstupy do 

rostlinné a živočišné výroby 

d) péče o zdraví rostlin pomocí preventivních opatření: 

• výběr vhodných druhů a odrůd, heterogenního materiálu odolných vůči škodlivým 

organismům a chorobám 

• vhodné střídání plodin, 

• mechanické a fyzikální metody a ochrana přirozených nepřátel škodlivých organismů 

e) využívání osiv a živočichů vykazujících vysoký stupeň genetické rozmanitosti, odolnosti 

vůči chorobám a nákazám a dlouhověkosti 

f) při volbě rostlinných odrůd, s ohledem na charakteristické rysy zvláštních systémů 

ekologické produkce, zaměření na agronomickou výkonnost, odolnost vůči chorobám, 

přizpůsobení se různým místním půdním a klimatickým podmínkám a respektování 

přirozených hranic křížení 

g) využívání ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, jako je rozmnožovací materiál 

rostlin pro ekologický heterogenní materiál a rozmnožovací materiál rostlin ekologických 

odrůd vhodných pro ekologickou produkci 

h) produkování ekologických odrůd prostřednictvím přirozené reprodukční schopnosti a 

zaměření na zachovávání přirozených hranic křížení 

i) aniž je dotčen článek 14 nařízení (ES) č. 2100/94 a vnitrostátní odrůdová práva přiznaná na 

základě vnitrostátního práva členských států, možnost zemědělců používat rozmnožovací 

materiál rostlin získaný z jejich vlastních hospodářství, aby se posílily genetické zdroje 

přizpůsobené zvláštním podmínkám ekologické produkce 



j) při volbě živočišných plemen, s ohledem na vysoký stupeň genetické rozmanitosti, schopnost 

zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, jejich plemennou hodnotu, jejich dlouhověkost, 

jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám nebo zdravotním problémům 

k) provozování živočišné výroby přizpůsobené danému místu a vázané na půdu 

l) uplatňování chovatelských postupů, které posilují imunitní systém a posilují přirozenou 

odolnost vůči nákazám, včetně pravidelného pohybu a přístupu na otevřená prostranství a 

pastviny 

m) krmení hospodářských zvířat ekologickým krmivem složeným ze zemědělských složek 

získaných z ekologické produkce a z přírodních nezemědělských látek 

n) získávání produktů ekologické živočišné výroby ze zvířat, která byla od narození nebo 

vylíhnutí po celý svůj život chována v ekologických zemědělských podnicích 

o) udržování zdravého vodního prostředí a kvality okolních vodních a suchozemských 

ekosystémů 

p) krmení vodních živočichů krmivem z udržitelného rybolovu v souladu s nařízením (EU) č. 

1380/2013 nebo ekologickým krmivem složeným ze zemědělských složek získaných z 

ekologické produkce, včetně ekologické akvakultury, a z přírodních nezemědělských látek 

q) předcházení jakémukoli ohrožení druhů významných z hlediska ochrany přírody, které by 

mohlo z ekologické produkce vyplývat 

• Novinkou nejen v ekologické produkci je regulace tzv. ekologického heterogenního 

materiálu v stanovení pravidel pro uvádění rozmnožovacího materiálu rostlin z 

ekologického heterogenního materiálu na trh.  

• Toto ustanovení bylo zavedeno z důvodu obav šlechtitelů a výrobců osiv, že ekologický 

materiál může být zneužit při uvádění do oběhu na úkor klasických osiv. Zavedená 

pravidla jsou ale příliš obecná, i z tohoto důvodu budou podrobnější pravidla stanovena 

Komisí Evropské unie v podobě prováděcích předpisů. 

Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin (článek 7): 

a) produkování ekologických potravin z ekologických zemědělských složek 

b) omezení používání potravinářských přídatných látek, složek nezískaných z ekologického 

zemědělství, jejichž hlavní funkce je technologická nebo spočívá ve smyslové stimulaci, 



mikroživin a činidel, aby k němu docházelo v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné 

technologické potřeby nebo z důvodů zvláštních nutričních požadavků 

c) vyloučení látek a zpracovatelských metod, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl, pokud 

jde o pravou povahu produktu 

d) pečlivé zpracovávání ekologických potravin, pokud možno za použití biologických, 

mechanických a fyzikálních metod 

e) vyloučení potravin obsahujících umělé nanomateriály nebo z nich sestávajících 

 

Označování 

Používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci (článek 30): 

1. Používání označení odkazujícími na ekologickou produkci 

• Produkt je označen výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, pokud se v jeho 

označení, propagačním materiálu nebo obchodních dokladech on sám, jeho složky nebo 

krmné suroviny použité pro jeho produkci popisují výrazy, které kupujícímu naznačují, že 

produkt, složky nebo krmné suroviny byly vyprodukovány v souladu s tímto nařízením.  

• Pro označení a propagaci produktů, které jsou v souladu s tímto nařízením, v celé Unii 

používány výrazy uvedené na seznamu v příloze IV nařízení a jejich odvozeniny nebo 

zdrobněliny, jako „bio“ a „eko“, a to samostatně i v kombinaci a v kterémkoli jazyce 

uvedeném ve zmíněné příloze. 

• Při označování nebo propagaci se nesmí používat žádné výrazy, které by mohly uvést 

spotřebitele nebo uživatele v omyl tím, že by naznačovaly, že produkt nebo jeho složky 

jsou v souladu s tímto nařízením. Včetně výrazů použitých v ochranných známkách, 

názvech společností nebo popisů výrobních postupů. 

 

2. Produkty vyprodukované během přechodného období 

• Produkty vyprodukované během přechodného období nelze označovat ani 

propagovat jako ekologické produkty ani jako produkty z přechodného období. 



• Výjimka: Rozmnožovací materiál rostlin, potraviny rostlinného původu a krmiva 

rostlinného původu vyprodukované během přechodného období mohou být označeny a 

propagovány jako produkty z přechodného období za použití slovního spojení „z 

přechodného období“ jen pokud: 

a) rozmnožovací materiál rostlin, pokud bylo dodrženo přechodné období v 

délce alespoň 12 měsíců; 

b) potravinové nebo krmivové produkty rostlinného původu, pokud daný 

produkt obsahuje pouze jednu rostlinnou složku zemědělského původu a bylo 

dodrženo přechodné období v délce alespoň 12 měsíců před sklizní. 

• Zemědělci a hospodářské subjekty, které produkují řasy nebo živočichy pocházející 

z akvakultury, dodržují přechodné období. Během celého přechodného období 

uplatňují všechna pravidla ekologické produkce stanovená v tomto nařízení, 

zejména příslušná pravidla pro přechod na ekologickou produkci uvedená v tomto 

článku a v příloze II. 

3.   GMO 

• Výrazy odkazujícími na ekologickou produkci se nesmějí použít pro produkt 

(případně jeho složky), který obsahuje GMO nebo je získán z GMO. 

4.   Zpracované potraviny, mohou být mohou být výrazy uvedené v odstavci 1: 

a) v obchodním označení a v seznamu složek, pokud: 

• zpracovaná potravina je v souladu s pravidly produkce podle nařízení; 

• alespoň 95 % hmotnostních ze zemědělských složek produktu je ekologického 

původu a 

• v případě aromat se jich používá pouze pro přírodní aromatické látky a přírodní 

aromatické přípravky označené v souladu s tímto nařízením a nařízením (ES) č. 

1334/2008, přičemž všechny aromatické složky a nosiče aromatických složek v 

aromatu jsou ekologické; 

 

 

b) pouze v seznamu složek, pokud: 

• méně než 95 % hmotnostních ze zemědělských složek produktu je ekologického 

původu a za předpokladu, že jsou tyto složky v souladu s pravidly produkce 

stanovenými v tomto nařízení a 



c) v obchodním označení a seznamu složek, pokud: 

• hlavní složkou je produkt lovu nebo rybolovu; 

• výraz uvedený v odstavci 1 je v obchodním označení zcela jasně spojen s jinou 

složkou, která je ekologického původu a je odlišná od složky hlavní; 

• všechny ostatní zemědělské složky jsou ekologického původu a 

• potravina je v souladu s požadavky tohoto nařízení 

 

• V seznamu složek je uvedeno, které složky jsou ekologické. Odkazy na ekologickou 

produkci lze použít pouze ve vztahu k ekologickým složkám. 

• Seznam složek obsahuje údaj o celkovém procentním podílu ekologických složek v 

poměru k celkovému množství zemědělských složek. 

• Výrazy uvedené v seznamu složek a při uvedení procentního podílu jsou vyznačeny 

ve stejné barvě, ve stejné velikosti a stejným druhem písma jako ostatní údaje v 

seznamu složek. 

5.   Označení u zpracovaného krmiva 

• U zpracovaného krmiva mohou být výrazy uvedeny v obchodním označení a v 

seznamu složek, pokud: 

a) je zpracované krmivo v souladu s pravidly produkce; 

b) všechny složky zemědělského původu obsažené ve zpracovaném krmivu jsou 

ekologického původu a 

c) alespoň 95 % sušiny daného produktu je ekologického původu. 

 

 

 

 

 

Označování produktů a látek používaných v rostlinné výrobě (článek 31): 

• Na produktech a látkách použitých v přípravcích na ochranu rostlin nebo jako 

hnojiva, pomocné půdní látky nebo živiny, které byly povoleny (v souladu s články 



9 a 24), může být uveden odkaz uvádějící, že tyto produkty nebo látky byly povoleny 

pro použití v ekologické produkci v souladu s tímto nařízením. 

• V ekologickém zemědělství bude nově možné používat některé produkty a látky, a 

to především: safenery, synergenty a formulační přísady jako složky přípravků na 

ochranu rostlin, a adjuvanty, které se mají smísit s přípravky na ochranu rostlin. 

Podmínkou použití je, že tyto produkty a látky musejí být povoleny v souladu s 

nařízením EU č. 1107/2009. 

 

• Novinkou nejen v ekologické produkci je regulace tzv. ekologického heterogenního 

materiálu v stanovení pravidel pro uvádění rozmnožovacího materiálu rostlin z 

ekologického heterogenního materiálu na trh. Toto ustanovení bylo zavedeno z důvodu 

obav šlechtitelů a výrobců osiv, že ekologický materiál může být zneužit při uvádění do 

oběhu na úkor klasických osiv. Zavedená pravidla jsou ale příliš obecná, i z tohoto 

důvodu budou podrobnější pravidla stanovena Komisí Evropské unie v podobě 

prováděcích předpisů. 

 

Certifikace 

Nařízení pro účely certifikace mění kategorie produktů a zvyšuje jejich počet z pěti 

na sedm. Kategorie jsou nyní následující (článek 35): 

• nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího 

materiálu rostlin 

• hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby 

• řasy a nezpracované produkty akvakultury 

• zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako 

potraviny 

• krmiva 

• víno 

• jiné produkty uvedené v příloze I Nařízení nebo nespadající do žádné z předchozích 

kategorií 

 



Hospodářské subjekty osvobozené od povinnosti certifikace (článek 35): 

• Členské státy mohou od povinnosti certifikace osvobodit hospodářské subjekty, které 

prodávají nebalené ekologické produkty jiné než krmivo přímo konečnému 

spotřebiteli, za předpokladu, že uvedené hospodářské subjekty tyto produkty 

neprodukují, nepřipravují, neskladují jinak než ve spojení s místem prodeje ani je 

nedovážejí ze třetí země a ani tyto činnosti smluvně nezadávají třetí straně a že: 

a) takový prodej nepřekračuje 5 000 kg ročně 

b) takový prodej nepředstavuje roční obrat, jehož hodnota ve vztahu k nebaleným 

ekologickým produktům překračuje 20 000 EUR; nebo 

c) potenciální náklady na certifikaci daného hospodářského subjektu překračují 2 % 

celkového obratu u nebalených ekologických produktů prodaných tímto hospodářským 

subjektem 

 

Skupina hospodářských subjektů (článek 36): 

• Zcela novým konceptem v legislativě ekologického zemědělství je skupinová 

certifikace. Tato novinka byla zavedena za účelem snížení finanční i administrativní 

zátěže drobných zemědělců, jež je spojena s četnými kontrolami a obsáhlou 

certifikací. 

• Nařízení stanovuje základní podmínky, za kterých se jednotliví členové mohou stát 

členy tzv. skupiny a pravidla pro takovou skupinu. Členy této skupiny mohou být 

pouze ty právnické osoby, jejichž produkční činnosti probíhají ve vzájemné zeměpisné 

blízkosti. 

 

 

 

Každá skupina se může skládat pouze ze členů (článek 36): 

• jejichž individuální náklady na certifikaci představují více než 2 % obratu jednotlivých 

členů nebo  



• standardního objemu ekologické produkce a jejichž roční obrat ve vztahu k ekologické 

produkci nepřekračuje částku 25.000,- EUR nebo  

• jejichž standardní objem ekologické produkce nepřekračuje částku 15.000,- EUR ročně 

nebo z nichž každý má podniky o maximální rozloze (a) 5 hektarů, (b) 0,5 hektaru v 

případě skleníků, či (c) 15 hektarů výlučně v případě trvalých travních porostů. 

 

• Komise by měla pomocí prováděcích nařízení stanovit podrobná pravidla týkající se 

zejména odpovědnosti jednotlivých členů skupiny hospodářských subjektů, kritérií 

ke stanovení zeměpisné blízkosti členů skupiny, zřízení a fungování systému vnitřní 

kontroly a složení a velikosti skupiny hospodářských subjektů. 

 

Kontrola ekologického zemědělství v ČR 

• 4 soukromé kontrolní a certifikační organizace (KO) na základě veřejnoprávní smlouvy 

s Ministerstvem zemědělství.  

• CZ-BIO-001 pro KEZ o.p.s. 

• CZ-BIO-002 pro ABCERT AG 

• CZ-BIO-003 pro Biokont CZ, s.r.o. 

• CZ-BIO-004 pro Bureau Veritas Czech Republic s.r.o. 

 

• Ve zvlášť závažných případech nebo tam, kde ke kontrole nejsou oprávněny výše 

uvedené KO, vstupují do kontroly také státní dozorové orgány. 

ÚKZÚZ – Zajišťuje úřední kontrolu dle nařízení 625/2017, obvykle namátkové 

kontroly 

SVS – Na základě dohody s MZe vykonává kontrolu ekologické produkce 

v rámci svých kompetencí daných veterinárním zákonem a souvisejícími 

předpisy. 

SZPI – Na základě veřejnoprávní dohody s MZe vykonává kontrolu ekologické 

produkce v rámci svých kompetencí daných zákonem č. 110/1997 Sb. a 

souvisejícími předpisy. Jedná se zejména o kontroly určité části maloprodejců 

biopotravin, kteří jsou vyjmuti z působnosti předpisů pro ekologickou produkci 

a nepodléhají její kontrole. 



• Nařízení přináší i výrazné změny v organizaci a četnosti kontrol ekologické 

produkce a rovněž v kompetencích kontrolních subjektů. Podle dosavadní právní 

úpravy bylo povinné každoročně kontrolovat na místě ekologickou produkci. Nové 

Nařízení ale umožňuje za určitých podmínek subjektům podstoupit kontrolu 

každý druhý rok. 

• Takovými podmínkami jsou zejména bezproblémovost a nízká rizikovost činnosti. 

Doba mezi dvěma kontrolami na místě nesmí přesáhnout 24 měsíců. 

• V každém případě je však u všech hospodářských subjektů a skupin třeba provést jednou 

ročně tzv. ověření souladu, které však není kontrolou na místě. 

• Kontrolní subjekty (soukromé kontrolní organizace) mohou podle Nařízení obdržet 

pravomoc udělovat ve třetích zemích výjimky pro použití rozmnožovacího materiálu 

rostlin nezískaného z ekologické produkce. V České republice je udělování výjimek v 

kompetenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).  

• Kontrolní orgány či subjekty uznané pro třetí země mohou rovněž: 

o povolit zvířata pocházející z konvenčního chovu, pokud v dané třetí zemi 

nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata v dostatečném množství  

o povolit použití složek pocházejících z konvenční produkce při výrobě 

potravin, pokud v dané třetí zemi není dostatek ekologicky 

vyprodukovaných složek. 

• Systém kontroly bude těsně spjat s novou obecnou legislativou úřední kontroly potravin 

a krmiv. 

Vybraná nová pravidla rostlinné a živočišné produkce 

• Nová pravidla se týkají také rostlinné produkce, kde bude kladen větší důraz na požívání 

statkových hnojiv či organických složek – pokud možno kompostovaných a z 

ekologického zemědělství. V budoucnu bude povinné i začlenění vikvovitých plodin do 

osevního postupu. 

• Mnoho změn, ne však zcela zásadních, přichází i v pravidlech pro ekologickou živočišnou 

výrobu. Ty se dotknou např. chovu králíků, skotu, jelenovitých a některých prasat, ovcí 

a koz. Tyto druhy bude možné nově certifikovat jako ekologické či BIO. 

• Zpracovatelé budou omezeni v možnosti užívat přírodní aromatizované látky a 

přípravky. Bude vypracován podrobný seznam reflektující všechna omezení v užívání 

čistících a dezinfekčních produktů pro použití při zpracování, kdy se očekává jeho vydání 



v podobě prováděcího nařízení. Tato oblast není v současné době nějak upravena, stejně tak 

zatím neexistuje žádný podobný seznam. 

 

Označování potravin z ekologické produkce v Evropské unii 

Logo Evropské unie pro ekologickou produkci 

 

• Pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii platí povinnost používat na 

biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci, tak 

zvaným evropským biologem.  

• Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci je definován podle 

přílohy V NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018): 

• Užívání evropského loga je od 1. července 2010 povinné pro všechny předem balené 

potraviny v Evropské unii.  

• Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených 

biopotravinách platí také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly 

vyprodukovány zemědělské suroviny:  

1. „zemědělská produkce EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU 

2. „zemědělská produkce mimo EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve 

třetích zemích, 

3. „zemědělská produkce EU / mimo EU“, byla-li část zemědělských surovin 

vyprodukována ve Společenství a část ve třetí zemi 

4. uvedený výraz „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit či doplnit názvem země v případě, 

že v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt 

skládá 

 

• Při uvedení místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, 

lze pominout složky malé hmotnosti za předpokladu, že celkové množství nezohledněných 

složek nepřekročí 5 % celkové hmotnosti zemědělských surovin. 

• Výraz „EU“ ani „mimo EU“ nesmí být uveden za použití výraznější barvy, velikosti a stylu 

písma než název produktu. 

• Evropské logo musí být vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní 

organizace a informací o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v 

jednom zorném poli s tímto logem. 



Grafické řešení loga EU pro ekologickou produkci na obalech výrobků (podle přílohy V 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018): 

• Evropské biologo lze využívat striktně ve dvou grafických provedeních – barevné a 

černobílé. 

• Barevné logo: referenční barvou v Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % 

azurová + 100 % žlutá], pokud je použit čtyřbarevný soutisk. (dříve se jednalo o odstín 

zelené barvy kyan) 

• Černobílé logo se může používat pouze v případě, že není možné použít barevné 

provedení. 

• Pokud je barva podkladu obalu nebo etikety tmavá, mohou být symboly použity v 

negativním formátu za použití barvy podkladu obalu nebo etikety. 

• Pokud se symbol v barevném provedení používá na barevném podkladu, na kterém je 

symbol špatně viditelný, je možné ohraničit symbol vnější linií, která zlepší kontrast 

s barvami podkladu. 

• V určitých specifických situacích, kdy jsou údaje na obalu jednobarevné, může být logo 

EU pro ekologickou produkci uvedeno ve stejné barvě. 

• Rozměry loga: Min. výška 9 mm a min. šířka 13,5 mm; poměr výšky a šířky musí 

být vždy 1:1,5.  

o U velmi malých obalů může být minimální velikost ve výjimečných případech 

zmenšena na výšku 6 mm. 

• Evropské BIO logo nesmí být kombinováno s žádnými jinými grafickými prvky, které 

by jakkoli grafickou podobu loga pozměnili či upravili (například nic nesmí být vepsáno 

dovnitř loga) 

 



Možná umístění loga na barevných a tmavých podkladech 

• Logo EU pro ekologickou produkci může být spojováno s grafickými nebo textovými prvky 

odkazujícími na ekologické zemědělství pod podmínkou, že se nezmění charakter loga EU 

ani údaje uvedené v článku 58 nařízení.  

• Pokud bude logo EU odkazující na ekologickou produkci spojeno s logy členských států 

nebo soukromými logy v zelené barvě odlišné od referenční barvy, může být logo EU 

použito v uvedené nereferenční barvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označování číselným kódem kontrolní organizace a kódem státu (podle přílohy V 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018): 

• Logo použité na obalu nebo etiketě výrobku musí být vždy doprovázeno číselným 

kódem kontrolní organizace a místem produkce zemědělských surovin, použitých 

na výrobu dané biopotraviny.   

• Obecný vzor číselných kódů kontrolní organizace: AB-CDE-999 

kde: 



1. „AB“ je kód ISO země, v níž jsou prováděny kontroly,  

2. „CDE“ je třípísmenný výraz, který zvolí Komise nebo jednotlivé členské státy, např. 

„bio“ či „öko“ či „org“ či „eko“ na ekologický způsob produkce (v České republice 

platí „BIO“) 

3. „999“ je nejvýše třímístné referenční číslo přidělené příslušným orgánem členského 

státu kontrolním orgánům  

• Číselný kód a místo původu surovin budou umístěny ve stejném vizuálním poli jako 

evropské biologo.  

• Informace o místě původu by měla být umístěna přímo pod kód kontrolní organizace.  

 

V České republice kontrolované a certifikované biopotraviny tedy ponesou evropské biologo a 

kód jedné ze čtyř akreditovaných kontrolních organizací: 

• KEZ o.p.s., Kód: CZ-BIO-001 

• ABCERT AG, organizační složka, Kód: CZ-BIO-002 

• Biokont CZ, s.r.o., Kód: CZ-BIO-003 

• Bureau Veritas Czech Reoublic s.r.o., Kód: CZ-BIO-004 

 

Ukázka umístění kódů kontrolní organizace a původu surovin 

 

Evropské BIO logo nesmí být použito pro výrobky: 

• obsahující méně než 95 % bio surovin, 

• které nezahrnuje právní úprava pro ekologické zemědělství v EU, jako jsou produkty lovu 

a rybolovu volně žijících zvířat, textilu a kosmetiky, 

• z přechodného období na ekologickou produkci, 

• pro které platí pouze národní právní předpisy 

 

K čemu jednotné označení slouží? 



• Biologo EU pro ekologické zemědělství ujišťuje spotřebitele o původu a kvalitách 

nakupovaných potravin a nápojů a jeho přítomnost na jakémkoli výrobku zaručuje soulad 

s evropskou legislativou. 

• Logo Evropské unie pro ekologickou produkci je registrováno jako kolektivní ochranná 

známka pro ekologické zemědělství na Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví. 

Z tohoto důvodu je platné, použitelné a chráněné.  

 

Ukázky označení země původu na biopotravinách: 

 

1. „zemědělská produkce EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „zemědělská produkce mimo EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích 

zemích,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „zemědělská produkce EU / mimo EU“, byla-li část zemědělských surovin vyprodukována 

ve Společenství a část ve třetí zemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Uvedený výraz „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v 

této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.  

 

 

 

 

  



České národní BIO logo 

• Biopotraviny se v České republice označují národní značkou, tzv. biozebrou a 

evropským logem. 

• Jedná se o celostátní ochrannou známka pro biopotraviny (nikoli pro kosmetiku!). 

• Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se 

v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. 

• Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o 

ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze 

dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 

zemědělství. 

 

OZNAČOVÁNÍ BIOPOTRAVIN (podle zákona 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, 

§ 23) 

• Všechny bioprodukty, biopotraviny a ostatní bioprodukty musí být označeny v souladu 

s tímto zákonem a v souladu s požadavky evropských právních předpisů.  

• Ve všech uvedených případech je možné označit bioprodukty, biopotraviny a ostatní 

bioprodukty také slovním označením „BIO“ nebo „EKO“.  

1. Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy Evropské unie. 

Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také grafickým znakem. 

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 Evropské unie a v souladu s nimi. 

• Toto logo musí nést na svých obalech nejen biopotraviny, ale všechny bioprodukty 

vyprodukované v České republice.  

Náležitosti loga: 

• nápis „Produkt ekologického zemědělství“  

• kódové označení kontrolní organizace pověřené Ministerstvem zemědělství CZ-BIO-

01, CZ-BIO-02, CZ-BIO-03 nebo CZ-BIO-04 (viz evropské logo) 

• Součástí přílohy č. 2 k vyhlášce č. 16/2006 Sb. jsou přesná specifika použitých barev, 

fontu a velikosti písma. 



 

 

 

 

                           

                       Barevné provedení loga                                 Černobílé provedení loga  

 

  

 

Ukázka umístění českého BIO loga ve vztahu k evropskému BIO logu  

 

  



Používání národních a soukromých log 

• Agriculture Biologique  

o Francouzský národní certifikát pro potraviny a kosmetiku udělovaný podle 

kritérií pro ekologické zemědělství daných Evropskou unií.  

o Produkty s tímto označením obsahují minimálně 95 % složek ekologického 

zemědělství (bio surovin). 

o V překladu znamená název tohoto francouzského certifikátu, který vznikl již 

v roce 1985, „biologické zemědělství“.  

o Produkty certifikované touto značkou zároveň musí být vyrobeny nebo 

zpracovány v zemích v rámci Evropské Unie.  

o Velký důraz je kladen na co nejšetrnější zemědělské postupy, na rovnováhu 

přírody a dobré životní podmínky pro zemědělská zvířata. 

o Certifikát Agriculture Biologique nepovoluje užívání geneticky 

modifikovaných surovin (maximální povolené množství pro náhodnou 

přítomnost GMO je 0,9 %) a porušení předpisů je trestáno přísnými sankcemi. 

Zakázány jsou také látky škodlivé lidskému organismu (syntetické parfemace, 

barviva, ropné deriváty, syntetické konzervanty atd.). 

 

 

• AIAB Italia   

o Italský certifikát s přísnějšími pravidly, než jaká jsou obsažena ve stávající 

evropské regulaci v ekologickém zemědělství. 

o Organický produkt garantovaný společností AIAB Italia  

o Produkty jsou 100% italské - použití pouze italských ekologických zemědělské 

a zootechnické suroviny, s výjimkou některých produktů, které nelze pěstovat 

na území státu (např. Kakao a káva). 

o Složky zahraničního původu jsou povoleny v maximálním procentu 35 % z 

celkových složek zemědělského původu a musí nutně pocházet z 

certifikovaného spravedlivého obchodu a nesmí obsahovat GMO. 

o Dodržování specifikace záruky AIAB Italia je zajištěno specializovanými 

kontrolami prováděnými technickými inspektory v ekologickém zemědělství. 

o Zaměření na dobré životní podmínky zvířat, etiku vůči všem pracovníkům 

zapojeným do výrobního procesu a šetrnost k životnímu prostředí  

 

• ICEA – Instituto per la Certificazione Etice e Ambientale 

• Italský certifikační institut, který kontroluje a certifikuje společnosti, které své 

aktivity (obchodní a výrobní) provádějí s respektem a ohledem na lidi a přírodu, 

obhajují důstojnost zaměstnanců a pracovníků a chrání práva spotřebitelů.  

o ICEA patří mezi nejdůležitější organizace v rámci svého oboru v Itálii a 

Evropě, kde certifikuje a podporuje sociální a udržitelný rozvoj ekologického 

zemědělství 

o Certifikace potravin a kosmetiky  

o Produkty z přírodních surovin s naprostou absencí umělých přísad a GMO. 



o Velmi striktně jsou stanoveny normy pro produkci odpadních plynů, odpadu 

jako takového či spotřebu energií.  

o Výroba a skladování produktů musí být v souladu s přísnými ekologickými 

předpisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logy Agriculture Biologique, AIAB Italia a ICEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logem Agriculture Biologique 

 

 

 



• BIO nach EG-Öko-Verordnung 

o Lokální německý certifikát pro bio a organické zemědělské produkty.  

o Zaručuje, že daný produkt splňuje veškeré standardy zákona o ekologickém 

zemědělství.  

o Produkty jsou vyrobeny ze surovin, které byly pěstovány bez použití pesticidů, 

syntetických hnojiv a dalších toxických látek. Byly skladovány za příznivých 

podmínek a celkově s nimi bylo šetrně zacházeno.  

o Certifikát vznikl z popudu německé vlády v roce 2001 jako reakce na vypuknutí 

epidemie šílených krav a má za úkol chránit jak spotřebitele, tak kvalitu a úroveň 

zemědělské produkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logy BIO nach EG-Öko-Verordnung a Vegan 

 

• Vegan  

o Označení výrobků zcela bez živočišných produktů a netestovaných na zvířatech.  

o Uděluje jej britská nezisková organizace Vegan Society založená na podporu 

filosofie a životního stylu veganství.  

o Produkty musí splňovat standardy Vegan Animal-free Standards.  

o Cílem společnosti je učinit z veganství široce uznávaný a respektovaný přístup 

vedoucí k odstranění utrpení zvířat, k zastavení ničení přírody a navrácení ke 

správným a smysluplným hodnotám.  

 

• V-label – European Vegetarian union 

o V-Label je mezinárodně uznávaný registrovaný symbol označování veganských 

a vegetariánských produktů a služeb.  

o Pomoci značky V-Label společnosti podporují transparentnost a přehlednost.  

o Cílová skupina spotřebitelů nakupujících veganské a vegetariánské produkty je 

různorodá a neustále se zvětšuje.  



o V-label umožňuje rychlou a spolehlivou identifikaci produktu, který spotřebitelé 

vyhledávají z důvodů environmentálních, zdravotních, náboženských nebo 

etických. 

o Stále více spotřebitelů si vybírá veganský nebo vegetariánský životní styl. 

 

 

           Ukázka produktu s logem V-label                          Ukázka produktu s logem Vegan 

 

 

• EKO poľnohospodárstvo 

o Slovenský certifikát Ekologické poľnohospodárstvo (EP) je systém příznivý 

vůči životnímu prostředí, jehož cílem je udržitelný zemědělský ekosystém, který 

využívá především místní a obnovitelné zdroje, ekologicky šetrné technologie a 

postupy, které minimalizují poškozování životního prostředí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logem EKO poľnohospodárstvo  

 

• CAERM (Consejo de Agriculturalura Ecológica de la Región de Murcia) 

o Veřejná španělská společnost s právní subjektivitou, ekonomickou nezávislostí 

a celkovou schopností pracovat ve všech aspektech svého rozsahu. 

o CAERM byla založena v roce 1999 jako kontrolní úřad v regionu Murcia 

(Španělsko). 

o Logo CAERM označuje potraviny pocházející z ekologické zemědělské 

produkce na území oblasti Murcie. 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logem CAERM  

  



• Austria BIO Garantie GmbH (ABG) 

o ABG je předním rakouským certifikačním a inspekčním orgánem v oblasti 

ekologických produktů v celém potravním řetězci. 

o Provádí certifikaci a nezávislé inspekce na všech úrovních ekologického 

výrobního řetězce (zemědělci → zpracovatelé → obchodníci → dovoz/vývoz) v 

celém Rakousku. Dále působí také v Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku.  

o Austria Bio Garantie GmbH (ABG) byla založena v roce 1993 jako první 

certifikační orgán pro ekologické produkty v Rakousku.  

o ABG funguje jménem úřadů pro bezpečnost potravin.  

o Výrobky certifikované společností ABG jsou v Rakousku označeny kódovým 

číslem: AT-BIO-301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logem Austria BIO Garantie GmbH a VEGAN 

 

 

• KRAV 

o Švédská certifikační společnost značící ekologické potraviny, které jsou 

organicky vyráběny bez chemických pesticidů a bez umělých hnojiv.  

o Potraviny označené tímto logem přispívají k biologické diverzitě, snížení 

dopadu výroby na klima, udržování dobrých životních podmínek zvířat, ochraně 

životního prostředí a zdraví, ale i zajištění lepších pracovních podmínek pro 

zaměstnance. 

o Značka KRAV se rozrostla z aktivního zájmu o ochranu přírody, lidí, zvířat a 

budoucnosti. 

o Naším cílem je dlouhodobě přispívat k udržitelné a vysoce důvěrné produkci 

vysoce kvalitních potravin.  

o Normy KRAV jsou v souladu s předpisy EU pro ekologickou výrobu. 

Společnost KRAV dále přináší přísnější normy pro dobré životní podmínky 

zvířat, životní prostředí a zdraví, klima a lepší pracovní podmínky.  



o Normy KRAV také zahrnují více oblastí než ekologické EU, jako je porážka, 

restaurace a rybolov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logem KRAV a Debio 

 

 

• Debio 

o Norská certifikační společnost, která certifikuje všechny poskytované 

ekologické produkty v Norsku.  

o Zajišťuje, aby farmy a rybí farmy, zpracovatelské a marketingové podniky, 

dovozci a další dodržovali předpisy pro ekologickou výrobu a aby splňovaly 

požadavky na uvádění ekologických produktů na trh pod značkou Debio Ø. 

o Označení značkou Debio Ø lze použít na dovážené výrobky, které jsou 

certifikovány akreditovaným subjektem v zemi původu, v souladu s předpisy, 

které odpovídají norským předpisům a předpisům.  

 

• USDA organic 

o USDA Organic je americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií 

pro ekologické zemědělství.  

o Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické 

výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí, zajištění 

bezpečnosti potravin v některých oblastech Spojených států i ve světě.   

o Americká národní společnost USDA Organics (zkratka The United States 

Department of Agriculture) se zabývá kontrolou a certifikací produktů 

pocházejících z ekologického zemědělství. Reguluje standardy pro ekologické 



zemědělství, volný sběr divokých plodin, a dále také pro jejich uchovávání a 

zpracování včetně konečného zabalení.  

o Předmětem kontroly je i přístup k hospodářským zvířatům. Krmivo musí 

pocházet z ekologických zdrojů a nesmí obsahovat antibiotika ani růstové 

hormony. Zvířata musí mít také dobré podmínky žití a přístup do volných 

výběhů. 

o Minimální obsah složek z ekologického zemědělství je 95 % a dodržování všech 

podmínek je kontrolováno několikrát ročně. 

o USDA Organic zakazuje používání geneticky modifikovaných surovin, 

umělých hnojiv a pesticidů a jiných chemických produktů negativně 

ovlivňujících zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s logem USDA organic 

 

 

 

 

 

 


