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Proč novela?
•

1.1.2009 došlo k nabytí účinnosti dvou nových Nařízení Rady a
Komise k ekologickému zemědělství, které mění některé
předchozí principy Nařízení ES 2092.

•

Bylo nutné z komitologického hlediska zákon těmto novým
nařízením přizpůsobit.

•

Při té příležitosti rozhodlo vedení MZe o aktualizaci některých
zastaralých paragrafů a upravit k současné praxi adekvátně
správní delikty a systém kontrol.

Změny obecného charakteru
•

•
•
•

•

Došlo ke zjednodušení procesu registrace. Zemědělec je rovnou
registrován v den doručení žádosti, neposílá se zvlášť oznámení o
zahájení PO a zvlášť registrace.
Je zrušen registrační poplatek.
Doba trvání přechodného období napříště není dotčena změnou
vlastnictví ekofarmy
Registrace je zrušena, pokud do 12 měsíců po ukončení PO nezíská
ekologický podnikatel certifikát. MZe může na žádost ve výjimečném
případě tuto dobu prodloužit.
Registrace je zrušena, pokud je ekologický subjekt déle než 30 dnů v
situaci, kdy nemá uzavřenou platnou smlouvu o kontrole s jednou z KO.

Systém udělování výjimek
• Jak je již zavedeno v praxi, výjimky uděluje na základě
žádosti podle metodických pokynů MZe, kromě výjimek
na osivo a sadbu, které uděluje ÚKZÚZ.
• Z důvodu administrativní náročnosti, a jako motiv omezit
počty žádostí o výjimku, které by již z podstaty toho slova
a meritu věci měly být opravdu řešením nenadálé situace,
je žádost o výjimku k MZe zpoplatněna 1.000 Kč
poplatkem formou kolkování žádostí.

Chov zvířat
• Nový §14 uvádí, že výrazem „po omezenou dobu“ u
pastvy konvenčních zvířat na ekologických pozemcích se
rozumí doba nepřekračující 90 dní v průběhu
kalendářního roku.
• Zavádí se chov králíků v EZ, podmínky stanoví zvláštní
předpis, který bude vytvořen.

Přestupky
• § 33 nově zavádí pojem přestupky, což jsou taková
porušení zákona, kterých se může dopustit nepodnikající
fyzická osoba, tedy v případě systém EZ pouze včelař.
• Tyto přestupky jsou rámcově shodné se správními delikty,
jen některé jsou důvodu redundantnosti vypuštěny.

Správní delikty
• Byly upraveny správní delikty, tak aby odpovídaly více
současným Nařízením a aktuálnímu vývoji v sektoru,
případně byly „zalepeny díry“ v předchozích definicích.
• Byla zavedena pokuta za tzv. zbytkovou skutkovou
podstatu, což byl nyní odst. 1 písm. aa) „poruší jinou
povinnost vyplývající z přímo aplikovaných předpisů“, a
která byla bez sankce. Nyní je stanovena pokuta až do
výše 20.000 Kč.

Zvláštní opatření
• Nový § 34 zavádí institut zvláštních opatření, která může
MZe uložit na základě přímo použitelných předpisů EU, a
to v případě porušení a nesrovnalostí s předpisy, nebo v
případě podezření na porušení a nesrovnalosti s
předpisy.
• Zvláštní opatření může být např. nařízené stažení
výrobku z prodejen, apod., tedy opatření nepeněžitého
rázu, zejména zaměřené na ochranu spotřebitele.

ÚKZÚZ
• ÚKZÚZ bude nadále vykonávat úřední kontroly
ekologického zemědělství v souladu s požadavkem
Nařízení 882/2006 o úředních kontrolách.
• ÚKZÚZ není v zákoně jmenovaný jako kontrolní
organizace EZ, a nemá pravomoc v certifikaci. Podněty
zjištěné kontrolou předává nadále MZe a neúčastní se
správních řízení

Jak dál?
• Novelu schválil bez připomínek Parlament ČR, a nyní je
předána že k podpisu prezidentem republiky, takže by
mohla vyjít ve sbírce zákonů ještě před Vánocemi a být
platní od 1.2.2012. MZe po schválení prováděcí vyhlášky
zajistí tisk novelizovaného znění zákona a aktuálních
znění všech tří Nařízení (834, 889 a 1235) a jejich
distribuci v dostatečném počtu výtisků.

