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3 Právní úprava, směrnice 
svazů a kontrola 
ekologického zemědělství

Jako každá jiná činnost se i ekologické ze-
mědělství řídí podle určitých norem. V počát-
cích vývoje EZ vznikaly tyto normy spontánně
jako pravidla hospodaření zemědělců sdružují-
cích se ve svazech. Do konce druhé světové
války vznikla řada směrů, jimž je společný ho-
listický přístup k zemědělství, ale které mají
vlastní historii vzniku a vývoje, filozofii, me-
todiku, směrnice (závazná pravidla) a kon-
trolní systém (viz kap.2.). 

3.1 Právní úprava EZ 
v Evropû a ve svûtû

Svazové směrnice v kodifikované podobě
vznikly ve druhé polovině 70. let dvacátého
století. Vydání směrnic bylo vyvoláno rozvo-
jem EZ, zájmem spotřebitelů o biopotraviny
a potřebou stanovit jasná pravidla. Směrnice
vznikly jako soukromé, nevládní aktivity sdru-
žujících se ekologických zemědělců.

První nadnárodní směrnice IFOAM (Basic
standards – Základní standardy) byly vydány
až pro období 1982–1983. Tyto Basic stan-
dards stanovují v obecné podobě minimální
požadavky na úpravu pravidel EZ.

První závazná právní norma (zákon) upra-
vující EZ byla vydána v Rakousku v roce 1985
a poté byly vydány obdobné zákony v dalších
zemích (Dánsko, Francie, Švýcarsko, Spojené
království aj.). Rozmach trhu s biopotravinami
v členských zemích EU si vyžádal v roce 1991
vydání Nařízení Rady (EHS) 2092/1991, které

je právně závaznou normou stanovující mini-
mální požadavky pro označování bioproduktů
a biopotravin a jejich uvádění do oběhu (na
trh). Směrnice tradičních svazů jsou propraco-
vanější a přísnější než národní zákony a zá-
kony členských států EU jsou přísnější než Na-
řízení Rady (EHS) 2092/91. Basic standards
IFOAM, které jsou každé dva roky novelizo-
vány, stanovují obecné zásady pro hospoda-
ření, výrobu biopotravin a obchodování s nimi,
pro kontrolu a certifikaci, veřejné stravování
a výrobu nepotravinářských výrobků (textil,
kosmetika, výrobky ze dřeva). Aby byly pro-
dukty zemí a členů svazů uznávány v meziná-
rodním obchodě mimo EU, musí národní 
zákony a směrnice svazů, minimálně splňovat
požadavky Basic standards a musí být akredi-
továny podle kritérií IFOAM. Basic standards
IFOAM jsou poněkud přísnější než Nařízení
rady 2092/91. Obecným trendem je sbližování
a zpřísňování norem.

Pro současnost je typické, že svazy, které
vznikly původně jako sdružení zemědělců vy-
znávajících některý ze směrů EZ (viz kap. 2)
se v jednotlivých zemích dohodly na společ-
ných směrnicích, případně se tyto směrnice
staly základem pro národní zákon (vedle Naří-
zení Rady 2092/91). Výjimkou je biodyna-
mické zemědělství (svaz DEMETER), které si
uchovalo své specifičnosti.

Ukázka soukrom˘ch
a svazov˘ch znaãek EZ
v Evropû

Hierarchie pfiedpisÛ upravujících ekologické zemûdûlství podle kvality



3.2 Právní úprava EZ 
v âR

V České republice byly po roce 1990 zalo-
ženy svazy ekozemědělců: PRO-BIO, LIBERA,
NATURVITA, BIOWA a ALTERVIN, které za-
čaly sdružovat první ekofarmy. Svazy vytvořily
směrnice, které vycházely z Basic standards
IFOAM a zahájily kontrolu a certifikaci.

Každý ze svazů měl vlastní značku pro
označování bioproduktů a biopotravin, což se
brzy ukázalo jako neudržitelné, protože nein-
formovaný spotřebitel považoval v lepším pří-
padě bioprodukty a biopotraviny za tzv. zdra-
vou nebo racionální výživu. Začátkem roku
1992 došlo k dohodě Ministerstva zemědělství
ČR a svazů o jednotném označování biopro-
duktů a biopotravin a zřízení jednotné kontroly
a certifikace. MZe ČR ustavilo technickou ko-
misi, která vytvořila směrnici – Metodický po-
kyn pro ekologické zemědělství MZe ČR, Cer-
tifikační výbor a jmenovalo první inspektory.
Jednotný systém kontroly začal působit od
1. 1. 1993. Bioprodukty a biopotraviny jsou
od té doby označovány společným grafic-
kým znakem. Tento krok vedl k dalšímu nárů-
stu počtu podniků – přihlásili se i ti zájemci
o EZ, kteří nechtěli být členy žádného svazu. 

V roce 1995 byl systém kontroly a certifi-
kace akreditován IFOAM a byla uzavřena
smlouva o supervizi podle Nařízení Rady
(EHS) 2092/1991 s pověřenou kontrolní orga-
nizací EU (Bioland Kontrollstelle Bayern,
GmbH). To umožnilo export českých biopro-
duktů do zemí EU a zvýšilo mezinárodní pres-
tiž českého ekologického zemědělství. 

V roce 1999 se začal připravovat zákon
o EZ. Zákon byl připravován v souladu s Naří-
zením Rady (EHS) 2092/91, tak aby bylo dosa-
ženo harmonizace standardů ekologického 
zemědělství ČR s předpisy EU. Tohoto cíle bylo
dosaženo a Česká republika (a její kontrolní or-
gán KEZ o. p. s.) byla 14. března 2000 zařazena
Nařízením komise č. 548/2000, na tzv. „Se-
znam třetích zemí“ pro nezpracované a zpraco-
vané zemědělské výrobky z rostlinných suro-
vin. V následujícím roce bylo dosaženo
i uznání EU pro hospodářská zvířata, nezpra-
cované a zpracované živočišné produkty z EZ.
Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém země-
dělství vstoupil v platnost 1. 1. 2001 a jeho
prováděcí právní předpis – vyhláška
č. 53/2001 Sb. dne 13. 2. 2001.

Akreditace u EU si v roce 1999 vyžádala
vznik právnické osoby KEZ, o. p. s. (Kontrola
ekologického zemědělství, obecně prospěšná
společnost), která převzala od dubna 1999 vý-
kon kontroly a certifikace a od platnosti zákona
č. 242/2000 Sb. je pověřenou osobou pro výkon
kontroly a certifikace podle tohoto zákona (do
31. 3. 1999 byl řízením kontroly pověřen MZe
ČR jeden z inspektorů). KEZ, o. p. s. je akredi-
tována podle EN ČSN 45 004 a 45 011 českým
národním akreditačním úřadem ČIA, o. p. s.

3.3 Kontrola ekologické-
ho zemûdûlství 
a osvûdãování 
bioproduktÛ 
a biopotravin v âR

Ekologičtí zemědělci, výrobci a distributoři
biopotravin (ekopodnikatelé ve smyslu zá-
kona) se musí řídit pravidly, která jsou stano-
vena zákonem. Každý ekopodnikatel je nej-
méně jednou v roce podroben tzv. řádné
kontrole. Kontrola probíhá na všech stupních.
Jako příklad lze uvést mléčný výrobek – jo-
gurt: kontrola začíná u zvířat na ekofarmě, kde
se kontroluje plnění požadavků zákona (ži-
votní podmínky zvířat, krmení, ošetřování,
zdravotní stav), pokračuje přes oddělené zpra-
cování v mlékárně a s tím spojenou kontrolu
výrobce (původ suroviny, použité technologie,
balení, označování), až po kontrolu distribu-
tora. Díky tomuto kontrolnímu řetězci je kont-
rolní orgán schopen garantovat spotřebitelům
vysokou míru jistoty, že se do jejich nákupního
koše dostanou značené kontrolované a kvalitní
biopotraviny. Každý si může ověřit pravost
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Grafick˘ znak – BIO, pouÏívan˘ v âR jako
celostátní ochranná známka pro biopotraviny   



a původ biopotravin a získat zaručené infor-
mace o ekologických podnicích, certifikované
bioprodukci, schválených výrobcích, vyda-
ných osvědčeních a o bioproduktech vyváže-
ných do zahraničí (k tomu slouží databáze
www.kez.cz).

Smyslem kontroly je vedle ochrany zájmů
spotřebitelů biopotravin (pravost biopotravin)
i ochrana zájmů občanů jako daňových poplat-
níků (z daní je financován systém státní pod-
pory EZ) a ochrana ekologických podnikatelů
před nekalou konkurencí (pseudobiopotra-
viny).

Ministerstvo zemědělství ČR pověřilo
(podle § 29 zákona o EZ) kontrolou ekologic-
kého zemědělství v celém rozsahu obecně pro-
spěšnou společnost Kontrola ekologického ze-
mědělství (KEZ o. p. s.), která je nevládní
neziskovou organizací založenou v roce 1999. 

Dohled nad kontrolou a osvědčováním
KEZ o. p. s., je zajištěn prověrkami dodržování
zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém země-
dělství prostřednictvím MZe ČR a audity ČIA
o. p. s., zabývajícími se kontrolou dodržování
ČSN EN 45004 a ČSN EN 45011. Vnitřním
dozorovým orgánem je Certifikační výbor. 

KEZ o. p. s., se nesmí jakoukoliv formou
účastnit na podnikání jiných osob v ekologic-
kém zemědělství. Činnost společnosti podléhá
auditu. Výsledky auditu jsou zveřejňovány ve
výroční zprávě a jsou dostupné v sídle společ-
nosti a v Informačním centru neziskových or-
ganizací, Hradební 3, Praha 1. KEZ o. p. s.,
vede webové stránky: www.kez.cz.

Značení biopotravin
Certifikované bioprodukty a biopotraviny

jsou označeny grafickým znakem BIO s nápi-
sem „Produkt ekologického zemědělství“
a číslem kontrolní organizace: CZ-KEZ. 

Zahájení podnikání v EZ
Podnikání v EZ, ve výrobě a v distribuci 

biopotravin, je upraveno zákonem č. 242/2000
Sb. a vyhláškou č. 53/2001 Sb.

Registrace
Podnikatelé, kteří chtějí být zařazeni do

systému kontroly a certifikace EZ musí podat žá-
dost o registraci nebo ohlášení na MZe ČR, Těš-
nov 17, 117 05 Praha 1. Žadatelé o ekologické
hospodaření (zemědělci) podají MZe ČR žádost
o registraci podle § 6 zákona, výrobci biopotra-
vin a distributoři bioproduktů a biopotravin po-
dávají MZe ČR ohlášení podle § 20 zákona.

Každá žádost o registraci a každé ohlášení
jsou hodnoceny z hlediska úplnosti a správ-
nosti. Žádosti a ohlášení, které jsou hodnoceny
jako nevyhovující, jsou vráceny k dopraco-
vání. Zahájení přechodného období (konverze)
počíná běžet datem podání bezvadné žádosti
o registraci na MZe ČR. Současně je žadatel
nebo ohlašovatel zařazen do kontroly KEZ,
o. p. s. 

Kontrola
KEZ o. p. s. přidělí podnik některému z in-

spektorů, přičemž se dodržují tyto zásady:
– inspektor nesmí kontrolovat jeden a týž

podnik více než dva roky po sobě,
– inspektor nesmí kontrolovat podnik, kde

je nebezpečí konfliktu zájmů (podnik jemuž ve
třech předcházejících letech poskytl placenou
službu nebo kde má jiné zájmy nebo vazby).

Řádné kontroly
Každý podnik podléhá minimálně jednou

za rok celkové kontrole, která je ohlášená. In-
spektor ohlásí podniku termín kontroly pře-
dem. Kontrola zahrnuje celý podnik, tj. po-
zemky a kultury, stáje a zvířata, stroje,
technologická zařízení a technologie, sklady
a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci,
provozní, skladovou a účetní evidenci. V pří-
padě, že jeden subjekt provozuje vedle ekolo-
gického zemědělského podniku i konvenční
jednotku, podléhá kontrole i tato jednotka. In-
spektor ověří rovněž správnost a úplnost údajů
uvedených v žádosti o registraci, hlášení a v
přihlášce produktů k certifikaci. Pokud byla
podniku uložena nápravná opatření, zkontro-
luje jejich plnění.

Následné kontroly (nařízené a namátkové)
Nařízené kontroly jsou cílené. Tento typ

kontroly se využívá v případech, kdy je nutné
zkontrolovat na místě plnění uložených 
nápravných opatření u problematických pod-
niků, anebo vzniklo-li podezření na použití ne-
povolených prostředků nebo postupů. 

KEZ, o. p. s. každoročně zpracovává plán
namátkových kontrol, které slouží mimo jiné
ke zhodnocení úrovně a objektivnosti práce in-
spektorů.

Následné kontroly jsou dvojího druhu: 
ohlášené a neohlášené.

47Ekologické zemědělství



Kontrola ekologického
zemûdûlského podniku
– vlevo zápis o inspekci,
vpravo prohlídka stáje
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Postup kontroly

a) Postup kontroly zemědělského podniku
� obecná kritéria

– osobnost podnikatele (odpovědné osoby)
– informovanost pracovníků (znalost požadavků zákona 

a vyhlášky)
– včasnost provádění pracovních zásahů a preventivních opatření
– pořádek v podniku
– ochrana a obnova ekologické stability v hospodářském obvodu 

podniku 
– plnění nápravných opatření

� kontrola rostlinné produkce 
– rozmnožovací materiál (původ, moření, podmínky vypěstování 

vlastního rozmnožovacího materiálu)
– pozemky, plodiny, odrůdy (žádost o registraci, roční hlášení, 

výměry a názvy pozemků, mapa, oddělení od konvenčních ploch 
a zdrojů znečištění) 

– osevní postup (střídání plodin, zaplevelení, zdravotní stav plodin)
– hnojení (použití nepovolených hnojiv, nákup hnojiv, zatížení 

zemědělské půdy dobytčími jednotkami, limit dusíku, zařazení 
jetelovin a luskovin, zelené hnojení, evidence)

– ochrana rostlin (zdravotní stav plodin, preventivní a kurativní 
opatření, řešení problémů, použité přípravky na ochranu rostlin, 
evidence)

– posklizňové zpracování a skladování (budovy, postupy a techno-
logie, oddělení od konvenční produkce, označení, použité ochranné 

prostředky, konzervanty, evidence)
– zpracování rostlinných produktů (ohlášení o zahájení výroby 

biopotravin, budovy, postupy a technologie, kritické body zpraco-
vatelských technologií, původ surovin a přídatných látek, použité 
materiály, složení výrobku, balení a etiketace, skladování, metody 
čištění, ochrana před škůdci, evidence, dodržování obecně závaz-
ných předpisů)

� kontrola živočišné produkce
– druhy a kategorie chovaných zvířat (vhodnost plemen)
– technologie chovu a ustájení (žádost o registraci, roční hlášení, 

budovy, minimální parametry ustájení, větrání, osvětlení, stelivo, 
napájení, výběh, pastva, oplocení, ochrana před extrémy počasí)

– zdravotní stav a ošetřování zvířat (čistota a chování zvířat, 
nemocná a zraněná zvířata, poruchy plodnosti, ošetřování a léčení, 
evidence)
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Titulní stránka
informaãního materiálu
s názvem Program
certifikace v˘robkÛ pro
ekologické zemûdûlství

– zákroky na zvířatech (kastrace, kupírování, označování a evidence)
– krmení zvířat (původ krmiv, krmná dávka, podíl krmiv podle půvo-

du, krmné přísady a doplňky, výroba, uchovávání a skladování 
krmiv, evidence)

– nákup zvířat (původ, stáří, užitkový směr, evidence)
– zpracování živočišných produktů (ohlášení o zahájení výroby 

biopotravin, budovy, postupy a technologie, kritické body zpraco-
vatelských technologií, původ surovin a přídatných látek, použité 
materiály, složení výrobku, balení a etiketace, skladování, metody 
čištění, ochrana před škůdci, evidence, dodržování obecně závaz-
ných předpisů)

� kontrola prodeje
– prodej k dalšímu zpracování nebo do odbytové sítě (odběratel, 

produkt a množství, průvodní doklady, obaly a označování)
– prodej konečnému spotřebiteli (deník prodeje, původ a označová-

ní produktů, kultura prodeje, označení zemědělského podniku, 
stánku či obchodu)

� kontrola vedení účetní a skladové evidence
– úplnost a správnost vedení evidence
– nákup a prodej
– oddělení účetnictví a skladové evidence při souběžné produkci 

(vnitřní předpis)
� postup při zjištěném porušení zákona a vyhlášky

– zajištění důkazů (listinné důkazy, fotografie, odběr vzorků, 
záznam o odběru vzorku)

– uchovávání a předání vzorků smluvní laboratoři
� produkty přihlášené k certifikaci

– identifikace a kontrola množství

b) Postup kontroly výrobce biopotravin
� obecná kritéria

– osobnost podnikatele (odpovědné osoby)
– informovanost pracovníků (znalost požadavků zákona a vyhlášky) 
– včasnost provádění preventivních opatření
– pořádek v podniku
– plnění nápravných opatření

� kontrola toku surovin a zboží
– nakupované suroviny (původ, množství, doprava, balení, etiketa-

ce, skladování, evidence)
– tok surovin v podniku (manipulace, doprava, odběr do výroby, 

evidence)
– tok výrobků (produkce, sklad, expedice, evidence)
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Poznámka: 
Pravidla EZ popisovaná v této uãebnici vycházejí ze zákona o ekologickém zemûdûlství ã. 242
z roku 2000 a jeho provádûcí vyhlá‰ky, kter˘ platí v âR. V nûkolika málo pfiíkladech v této knize
se ov‰em doporuãení od tohoto zákona mírnû li‰í. Napfiíklad v kapitole vinohradnictví
(v nejvy‰‰ích moÏn˘ch dávkách mûdi na hektar), ve v˘kladu pouÏívání ro‰tÛ ve stájích pro zvífiata
ãi moÏnosti soubûhu konvenãních a ekologick˘ch provozÛ v jednom podniku. Nûktefií autofii totiÏ
vycházeli ve sv˘ch pfiíkladech také z nafiízení EU ã. 2092/91 (které bude od 1. 5. 2004 platit
i v âeské republice), jiní nûkteré pfiíklady vztahovali ke svazov˘m smûrnicím ãi smûrnici IFOAM.
Nejde v‰ak o Ïádné závaÏné odchylky. Ukazuje to na to, Ïe proces vytváfiení standardÛ EZ není
nikdy ukonãen. Smûrnice i zákonné úpravy EZ podléhají prÛbûÏnû v˘voji. Základní principy EZ,
jak byly pfiedstaveny v první kapitole, se v‰ak nemûní a jsou pro EZ charakteristické a odli‰ují ho
napfi. od zemûdûlství integrovaného. 

� kontrola výroby
– vstupní suroviny (dodržení receptur)
– technologie výroby (používané postupy a materiály)
– v případě souběžné produkce oddělení ekologické a konvenční části 

podniku
– čištění a asanace, preventivní opatření (včetně skladů a manipu-

lačních prostor, evidence, používané přípravky)
– výrobní evidence
– balení a etiketace (materiály, označení)

� kontrola účetnictví (oddělení účetní evidence) při souběžné produkci 
– vnitřní předpis

� postup při zjištěném porušení zákona a vyhlášky
– zajištění důkazů (listinné důkazy, fotografie, odběr vzorků, 

záznam o odběru vzorku)
– uchovávání a předání vzorků smluvní laboratoři

� produkty přihlášené k certifikaci
– identifikace a kontrola množství 

c) Postup kontroly distributora
� obecná kritéria

– osobnost podnikatele (odpovědné osoby)
– informovanost pracovníků (znalost požadavků zákona 

a vyhlášky) 
– včasnost provádění preventivních opatření
– pořádek v podniku
– plnění nápravných opatření

� kontrola toku zboží
– nakupované zboží (původ, množství, doprava, balení, etiketace, 

skladování, evidence)
– čištění a asanace, preventivní opatření (včetně skladů a manipu-

lačních prostor, evidence, používané přípravky)
– prodej (deklarace původu, doprava, evidence)

� kontrola účetnictví (oddělení účetní evidence při souběžné produkci 
– vnitřní předpis)

� postup při zjištěném porušení zákona a vyhlášky
– zajištění důkazů (listinné důkazy, fotografie, odběr vzorků, 

záznam o odběru vzorku)
– uchovávání a předání vzorků smluvní laboratoři



Zápis o kontrole
O každé kontrole se pořizuje zápis na sta-

novených formulářích, který se opatří datem
a podpisy inspektora a kontrolované osoby.
Pokud kontrolovaná osoba nesouhlasí s nále-
zem inspektora nebo má jakékoliv jiné vý-
hrady, může své vyjádření napsat přímo do zá-
pisu nebo podat písemně do 7 dní KEZ, o. p. s.,
Stížnosti se podávají písemně ministerstvu ze-
mědělství.

Inspektoři
Inspektoři jsou buď zaměstnanci KEZ,

o. p. s., na plný úvazek nebo externí spolupra-
covníci. Inspektoři musí splňovat stanovené
požadavky na vzdělání a praxi, absolvovat
každoroční školení a podat prohlášení o kon-
fliktu zájmů (nesmí kontrolovat jeden podnik
více než dvakrát po sobě, nesmí kontrolovat
podnik, jemuž poskytli placené služby nebo
kde mají jiné vazby – přátelské, příbuzenské
ap.). Porušení tohoto pravidla má za následek
vyřazení ze seznamu inspektorů.

Osvědčování
Výsledky kontroly jsou vyhodnocovány

certifikačním orgánem, který rozhodne o vy-
dání osvědčení nebo v případě porušení zá-
kona nebo vyhlášky o sankci (odepření vydání 
osvědčení na produkci, uložení nápravného 
opatření nebo návrh MZe ČR na uložení po-
kuty, zvláštní opatření nebo zrušení regist-
race). 

Řešení rozporů
Na základě námitky nebo odvolání podni-

katele může v souladu se sankčním řádem 
ředitel KEZ, o. p. s., nebo MZe ČR nařídit re-
vizní inspekci. Ve smyslu stížnosti podané
MZe ČR může být rovněž nařízena revizní in-
spekce. Revizní inspekce na místě prověří dů-
vodnost odvolání, námitky nebo stížnosti
a ověří správnost nálezu inspektora. Na pod-
kladě nálezu revizní inspekce rozhodne certifi-
kační orgán nebo ministerstvo o oprávněnosti
odvolání, námitky nebo stížnosti a sankci zruší
nebo zmírní nebo původní rozhodnutí potvrdí.
Poslední instancí při řešení rozporů je soud.

Program „možno použít 
pro ekologické zemědělství“
Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém ze-

mědělství rozumí „bioproduktem surovinu
rostlinného nebo živočišného původu získanou
v ekologickém zemědělství a určenou na zá-
kladě osvědčení podle § 22 k výrobě biopotra-
vin“. Tato definice znemožňuje osvědčovat
jako bioprodukt takové produkty ekologického
zemědělského podniku, jako jsou krmiva,
osiva, hnojiva, zvířata apod. Tuto situaci KEZ,
o.p.s., vyřešila zavedením programu certifi-
kace výrobků pro EZ. KEZ, o. p. s. je vlastní-
kem grafického znaku BIO s nápisem „možno
použít v ekologickém zemědělství“, kterým se

tyto produkty označují. Program je dále určen
pro osvědčování výrobků, které nepocházejí
z ekologického podniku, ale které vyhovují
pro použití v EZ podle zákona č. 242/2000 Sb.
a vyhlášky č. 53/2001 Sb. Pro osvědčování
v tomto programu je zvláštní certifikát. Systém
kontroly a osvědčování je stejný jako u ekolo-
gických zemědělských podniků nebo výrobců.

Program osvědčování podle IFOAM
Export tvoří okolo 30 % odbytu biopro-

duktů a biopotravin a má tedy pro rozvoj eko-
logického zemědělství v ČR značný význam.
Obchod biopotravinami na hlavních světových
trzích (USA a Kanada, Evropa, Japonsko)
roste podle WTO každoročně o cca 15 % prů-
měru posledních let a prognózy jsou optimis-
tické (udržuje se převis poptávky). 

Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém ze-
mědělství je plně kompatibilní s Nařízením
Rady EU 2092/91. Certifikace bioproduktů
a biopotravin podle citovaného zákona je po-
stačující pro jejich vývoz do členských zemí
EU. Země, které nejsou členy EU, vyžadují při
dovozech bioproduktů a biopotravin, aby pro-
ducenti dodržovali pravidla stanovená Basic
Standards IFOAM a aby byl příslušný kon-
trolní a certifikační orgán akreditován podle
akreditačních kritérií IFOAM. Z výše uvede-
ných důvodů zahájila KEZ, o.p.s., v roce 2000
řízení podle akreditačních kritérií IOAS (Inter-
national Organic Accreditation Service), které
bylo úspěšně ukončeno v roce 2002. V únoru
2003 byla podepsána smlouva mezi KEZ,
o. p. s., a IFOAM. 

Protože se Basic standards IFOAM v ně-
kterých požadavcích liší od ustanovení zákona
č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství
a vyhlášky č. 53/2001 Sb., byla v rámci akre-
ditačního řízení vypracována „Integrovaná
směrnice pro ekologické zemědělství“ a z ní
zpracovány Standardy KEZ. Tyto standardy
jsou důležité pro ty ekologické podnikatele,
včelaře a výrobce biopotravin, kteří hodlají své
bioprodukty nebo biopotraviny vyvážet do
zemí vyžadujících certifikaci podle akreditač-
ních kritérií IFOAM (to se týká prakticky
všech mimoevropských zemí). Standardy zahr-
nují požadavky IFOAM (Basic standards) nad
rámec zákona č. 242/2000 Sb.
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Program osvědčování
podle IFOAM je důleži-
tý pro exportéry 
mimo EU


