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ANOTACE 

V předloţené práci je podroben analýze pojem „ekolabeling“. Je zde poodhaleno, 

co se pod tímto pojmem skrývá. Pozornost je zaměřena na historii ekolabelingu 

ve světě, ale i u nás v České republice. Je zde uvedeno jakými předpisy se tento 

nástroj z oblasti ekologie řídí, jaké podmínky musí splnit výrobci, aby mohly být 

do tohoto programu zařazeni a jaké výhody tento program nabízí. Dále je zde 

nastíněna současnost ekolabelingu v České republice. Další část této práce je 

zaměřena na oblast ekologického zemědělství a s ním úzce spjaté bioprodukty a 

biopotraviny. V části zabývající se biopotravinami a bioprodukty jsou popsány 

výsledky dotazníkového šetření, jehoţ cílem bylo zjistit postavení bioprodukce 

na českém trhu. V další části je pozornost věnována biopalivům. V závěru práce je 

shrnuto, do jaké míry byl splněn stanovený cíl této bakalářské práce. 

 

Klíčová slova: ekolabeling, ekologické zemědělství, bioprodukty, biopotraviny, 

biopaliva. 

 

Summary 

This Bachelor thesis deals with the analysis of the term "eco-labelling". It explains 

the meaning of this term and it focuses on the history of eco-labelling in the world 

as well as in the Czech Republic. The thesis also mentions rules, on which this 

environmental instrument depends, requirements for producers who want to take 

part in this programme and advantages offered by this programme. Moreover, the 

thesis also describes the current situation of eco-labelling in the Czech Republic. 

One part of this thesis concentrates on the field of organic farming and organic 

food, including organic products which are closely connected. This part also 

includes results of a survey aimed at the position of Czech organic production 

market. Another part of the thesis is devoted to biofuel and the last part 

summarizes to what extent the set target of this Bachelor thesis was fulfilled.  

 

Key words: eco-labelling, organic farming, organic products, organic food, 

biofuels. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V současné době se o ekologii hovoří častěji, neţ tomu bylo dříve. Důvod je 

prostý. Člověk svou činností stále více zasahuje do ekosystému a biodiverzity. 

Ráz krajiny se mění, ubývá zelených ploch, ţivočichů a rostlin. Dochází 

k nadměrné tvorbě skleníkových plynů, které podstatným způsobem narušují 

atmosféru, coţ je ochranný plynný obal zeměkoule skládající se ze sedmi vrstev. 

Atmosféra chrání naší planetu před nepříznivými vlivy UV záření, které k nám 

přichází z kosmického prostoru a má negativní dopad na zdraví člověka. Člověk 

stále více znečišťuje ovzduší, řeky, půdu apod. Vlivem těchto negativních činností 

dochází ke globálnímu oteplování země, které má za následek extrémní teplotní 

výkyvy. Příroda se začíná bránit. Vznikají ţivelné pohromy a katastrofy jako jsou 

například, povodně, zemětřesení, lesní poţáry apod. Jejich intenzita se neustále 

zvyšuje a frekvence narůstá.  Člověk si postupem času začíná stálé více 

uvědomovat tu skutečnost, ţe bez přírody ţít nelze. Uvědomuje si, ţe cesta, 

kterou se vydal, vede k jeho brzké záhubě. Proto začíná zavádět určitá opatření a 

nástroje, které mají zamezit nebo částečně omezit některé lidské činnosti, které 

výraznou měrou narušují a poškozují ţivotní prostředí. Jedním z takových 

motivačních nástrojů, které mají pozitivně ovlivnit člověka v tom, aby se choval 

šetrněji k ţivotnímu prostředí je „ekolabeling“. A právě pojem ekolabeling je 

předmětem mé bakalářské práce. V dnešní době je stále více moderní ţít 

v souladu s přírodou a ţít zdravě. Stále více se hovoří o potravinách, které jsou 

zdraví prospěšné, a jejich produkce je šetrná k ţivotnímu prostředí. Jedná se 

o potraviny s označením BIO. Protoţe ani mně není lhostejné, co se s přírodou 

v posledních letech děje, rozhodl jsem se blíţe seznámit s jedním z nástrojů 

bojujících za zlepšení přístupu k ţivotnímu prostředí a přiblíţit ho čtenářům. Cílem 

mé bakalářské práce je seznámit širokou veřejnost s pojem ekolabeling. Seznámit 

je s historií tohoto nástroje a zjistit, jaký je jeho současný směr vývoje v této oblasti 

v České republice. 

 

„Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ 

Albert Einstein 
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1.1. Co rozumíme pod pojmem ekolabeling? 

Na webových stránkách společnosti Empress k pojmu ekolabeling uvádějí: 

„Pod pojmem ekolabeling se obecně rozumí systém (program) na označování těch 

výrobků nebo sluţeb, které mají niţší negativní dopad na ţivotní prostředí, neţ 

výrobky nebo sluţby s nimi zaměnitelné. Z hlediska environmentální politiky patří 

ekolabeling mezi regulační trţně orientované nástroje. Pravidla ekolabelingu, 

jakoţ i pravidla jiných typů environmentálního značení jsou určena dvacítkovou 

dekádou řady mezinárodních norem ISO 14000, které jsou všechny přijaty i jako 

ČSN. Na ekolabeling se vztahuje Norma ISO 14024, která obsahuje oficiální 

definici ekolabelingu, jeţ ekolabeling definuje jako: „ dobrovolný program třetí 

strany, zaloţený na základě uplatnění více kritérií, který uděluje licence 

opravňující k pouţívání environmentálních značek na výrobcích, které ukazují, 

v rámci určité výrobkové kategorie, na celkovou největší vhodnost výrobku 

z environmentálního hlediska s ohledem na jeho ţivotní cyklus“ [14]. 

 

1.2. Historie ekolabelingu 

Historie ekolabelingu sahá do sedmdesátých let dvacátého století do doby tzv. 

„zeleného marketingu“. V té době se objevila myšlenka označit výrobek nějakou 

známkou, která by upozorňovala na to, ţe tento výrobek poškozuje ţivotní 

prostředí méně, neţ ostatní výrobky s ním alternativní. V sedmdesátých letech 

dvacátého století se do značné míry zvýšila informovanost lidí o negativních 

důsledcích některých výrobních procesů na ţivotní prostředí. A právě spotřebitelé 

ve vyspělých zemích ukázali, ţe jim osud ţivotního prostředí není lhostejný.  

Začali upřednostňovat výrobky, které ţivotní prostředí poškozují méně. Tento 

postoj spotřebitelů měl vliv na strategii podniků v rozvoji zeleného marketingu. 

Podniky rozjely rozsáhlou propagaci výrobků, které jsou více šetrné k ţivotnímu 

prostředí. Tyto výrobky si začali sami označovat vlastní známkou. Spotřebitelé 

začali tyto výrobky na trhu vyhledávat. Obrat firem zabývajících se produkcí 

takových výrobků začal stoupat. Na trhu se začaly také objevovat výrobky, které 

byly jejich výrobci označeny jako šetrné k ţivotnímu prostředí, ačkoliv se toto 

nezakládalo na pravdě. Spotřebitelé brzy zjistili u těchto výrobků podstatné rozdíly 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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mezi skutečnými a inzerovanými vlastnostmi. A právě tyto zjištěné nesrovnalosti 

měly za následek sníţení důvěry spotřebitelů v producenty ekologicky šetrných 

výrobků a v jejich inzerci. Poctiví výrobci, ale i spotřebitelé, začali vyvíjet nátlak 

na to, aby se v systému označování výrobků jako ekologicky šetrných k ţivotnímu 

prostředí, udělal pořádek. Začali poţadovat, aby systém označování výrobků byl 

důvěryhodný.  

Jako vůbec první oficiální systém ekoznačení se objevil v Německu v roce 1978. 

Důvěryhodnost tohoto značení byla garantována třetí stranou a to Spolkovým 

úřadem pro ochranu ţivotního prostředí. Jednalo se o ekoznačku „Modrý anděl“. 

Tato značka se poměrně brzy dostala do povědomí spotřebitelů, ale i výrobců a 

zájem o udělení této značky rychle stoupal. Zájem byl nejen ze strany německých 

výrobců, ale i výrobců zahraničních, kteří operovali na německém trhu. A právě 

úspěch německého systému ekoznačení  byl impulzem pro vznik dalších 

programů i v jiných zemích. V pořadí druhou zemí, která zavedla v roce 1988 

systém ekoznačení výrobků šetrných k ţivotnímu prostředí byla Kanada. Tento 

program nesl název Enviromental Choice Program (ECP). U jeho vzniku stála 

kanadská vláda, která tento program vytvořila jako svůj závazek v ochraně 

ţivotního prostředí v souvislosti s ekonomickým rozhodováním.  Program ECP se 

stal součástí kanadského zákona na ochranu ţivotního prostředí (Canadian 

Enviromental Protection Act). K realizaci tohoto programu došlo v roce 1991, kdy 

na něj vláda uvolnila 12,5 milionu dolarů. 

Stejně tak jako německý systém ekoznačení, tak i kanadský systém jsou systémy 

státní a národní. To znamená, ţe jsou vytvořené pro daný trh země a jsou řízeny 

příslušnou vládou. V roce 1989 vznikl první nadnárodní program ekoznačení, a to 

skandinávský státní systém ekoznačení. Tento systém byl vyhlášen Koncilem 

ministerstev pro záleţitosti skandinávských zemí. K naplňování tohoto programu 

se společně podílejí Švédsko, Island, Norsko a Finsko. V roce 1989 byl vyhlášen 

státní program i v Japonsku. V témţe roce vznikl i první soukromý program v USA, 

který je řízen soukromou společností Green Seal. Od počátku 90. let dvacátého 

století pak začaly systémy ekoznačení vznikat i v dalších státech [8]. 
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1.3. Ekolabeling v České republice 

Dne 14. dubna 1994 byl v České republice vyhlášen český systém ekoznačení 

nazvaný: Národní program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky 

šetrný výrobek“. Tento program byl vyhlášen na základě vládního usnesení č. 159 

ze dne 7. dubna 1993. U zrodu tohoto programu byl ministr ţivotního prostředí a 

ministr hospodářství. Byl vytvořen nový účinný nástroj jako preventivní strategie 

v péči o ţivotní prostředí. Tento program byl v poslední fázi příprav co nejvíce 

přizpůsoben zahraničním programům, zejména programu Evropské unie a 

programům zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Toto 

přizpůsobení programu bylo učiněno proto, aby byly naše výrobky označené 

ochrannou známkou konkurence schopné i v zahraničí. Program ekoznačení 

v České republice se tak stal součástí Evropské integrace v oblasti ţivotního 

prostředí. Ekologicky šetrný výrobek je ekoznačka českého programu, která je 

chráněna licenční smlouvou. Jejím výhradním majitelem je Český ekologický 

ústav. Známka se propůjčuje ţadateli, jehoţ výrobek splňuje všechny poţadavky 

na ekologicky šetrný výrobek. Ekoznačka je registrována na Úřadu průmyslového 

vlastnictví Praha. Ekoznačka se skládá ze stylizovaného písmene „e“ uprostřed 

kruhu a s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek“. Další nezbytnou součástí této 

značky je identifikační číslo. První dvojčíslí tohoto čísla nám určuje označení 

směrnice a druhé dvojčíslí tohoto čísla nám zase dává informaci o pořadí výrobku. 

Tato značka se smí pouţívat výhradně ve dvou barevných provedeních, v černé 

nebo zelené barvě. Dále se v České republice pouţívá i značení Evropské unie 

pro ekologicky šetrné výrobky (viz Obrázek 1) [8]. 

 

 

                                       

Obrázek 1 – Ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ používané v České republice 

Zdroj: [16] 
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Ostatní pouţívané ekoznačky v Evropě a v některých mimoevropských 

státech jsou součástí této bakalářské práce (viz příloha č. 1). 

Cílem programu ekoznačení je dát spotřebiteli záruku o tom, ţe právě takto 

označený výrobek má opravdu minimální negativní účinky na ţivotní prostředí. 

Dalším cílem programu je motivace výrobců, aby se zapojili do programu a snaţili 

se co nejméně škodit ţivotnímu prostředí. Součástí programu je i snaha o to, aby 

se spotřebitelé lépe orientovali na trhu s nabídkou rovnocenných výrobků. 

Program dále klade důraz na zvýšení odbytu ekologicky šetrných výrobků na trhu 

a snaţí se zvýšit poptávku po těchto výrobcích ze strany spotřebitelů. Dále je 

cílem programu vyvolat soutěţení mezi výrobci [8]. 

 

1.4. Typy environmentálního značení a prohlášení v ČR 

Existují tři typy environmentálního značení, pro které jsou dány určité poţadavky a 

postupy. Na základě těchto značení je u výrobků prokázána spolehlivost a 

důvěryhodnost ekologických vlastností výrobků. 

Pro I. typ environmentálního značení je to norma ČSN ISO 14024 

Pro II. typ environmentálního značení je to norma ČSN ISO 14021 

Pro III. typ environmentálního značení je to norma ČSN ISO 14025 

Prvním typem environmentálního značení a prohlášení je ekoznačka „Ekologicky 

šetrný výrobek“. 

Druhým typem environmentálního značení a prohlášení je vlastní environmentální 

tvrzení, které je součástí výrobku. Toto tvrzení je umístěno buď na obalu výrobku, 

nebo můţe být součástí technické dokumentace k výrobku. Tvrzení se pouţívá 

i při propagaci výrobku. Podmínkou je, aby toto tvrzení bylo pravdivé a spolehlivé 

a nesmí být součástí např. nekalé soutěţe. Jedná se například o tvrzení, ţe 

výrobek je moţné recyklovat, má sníţenou spotřebu energie, dá se opakovaně 

naplnit, má sníţené mnoţství odpadu apod. V případě, ţe se firma zaštiťuje 

takovým tvrzením, musí dokázat své tvrzení obhájit za pomoci jasné a vědecky 

dokumentované metodiky hodnocení.  
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Třetím typem environmentálního značení a prohlášení je značka EPD – 

Environmental Product Declaration. (viz Obrázek 2) Výrobce tím sděluje, ţe 

důsledně kontroluje a řídí výrobní proces svých produktů. Je zavázán 

k neustálému sniţování negativních vlivů jeho produktů na ţivotní prostředí a to ve 

všech fázích ţivotního cyklu výrobku. Toto prohlášení je ve formě textového 

dokumentu. Jeho součástí jsou informace o tom, jaké suroviny byly pouţity při 

výrobě daného produktu, způsob výroby, jeho údrţby a následné recyklace nebo 

likvidace po skončení jeho ţivotnosti [11]. 

 

 

Obrázek 2: Třetí typ environmentálního značení na ekologicky šetrných výrobcích 

Zdroj: [17] 

 

V České republice je program EPD teprve na začátku. Byl ustaven teprve 

v polovině roku 2007. V České republice existují zhruba dvě desítky národních 

programů, které ve světě fungují a program EPD je právě jedním z nich. Ve 

Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí 8/2007 jsou uvedena pravidla Národního 

programu environmentálního značení, kterými se EPD řídí. Co se týká České 

republiky, tak bylo vypracováno zatím pouze deset EPD. U prvních dvou zatím 

probíhá předběţná certifikace a zbylých osm bylo zatím zpracováno. Na 

projektech EPD se podílí firma Eco trend, s. r. o., která pracuje s prostředky fondů 

EU (Evropské unie), které byly na to vyčleněny [19]. 

 

1.5. Výhody pro výrobce ekologicky šetrných výrobků 

Výhodou pro firmy, které jsou zapojené do tohoto programu je, ţe se zlepší jejich 

image. Firmy se na trhu poté prezentují s kladným přístupem k ochraně ţivotního 

prostředí, čímţ si můţe získat pozornost spotřebitelů. Firmy zapojené do 

programu ekologicky šetrných výrobků mají i určitý náskok před konkurencí, neboť 

jsou upřednostňovány při zadávání státních zakázek. Další nespornou výhodou je 

i ta skutečnost, ţe tyto firmy mají lepší podmínky při exportu jejich zboţí do 
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zahraničí a zboţí označené ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“ má 

větší šanci uplatnit se na zahraničním trhu. Dále mají tito výrobci výhodu v tom, ţe 

mohou čerpat ze státního fondu ţivotního prostředí půjčky a úvěry s nízkým 

úrokem [12]. 

 

1.6. Postup pro udělení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ 

Prvním krokem pro udělení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ je ten, 

ţe si ţadatel musí podat ţádost u Agentury pro ekologicky šetrné výrobky. 

Před samotným podáním ţádosti je nutné, aby se ţadatel přesvědčil o tom, zda 

na výrobek, u kterého ţádá o přidělení ochranné známky, je vyhlášena daná 

směrnice s poţadavky na hodnocení. V případě, ţe směrnice na daný výrobek 

byla vyhlášena, podá si výrobce jiţ zmíněnou ţádost na uzavření licenční smlouvy 

o propůjčení ochranné známky. Součástí přihlášky je příslušná směrnice, která 

obsahuje i další pokyny.  Ţadatel poté Agentuře předloţí veškeré podklady 

k samotnému výrobku, u něhoţ o udělení známky ţádá.  Jedná se zejména 

o informace týkající se negativního vlivu výrobku na ţivotní prostředí ve srovnání 

s obdobnými výrobky, které se na trhu vyskytují a nejsou označeny touto 

známkou. Agentura tyto podklady včetně ţádosti následně předá na Ministerstvo 

ţivotního prostředí za účelem posouzení ţádosti. V případě schválení návrhu se 

vytvoří pro daný výrobek výrobková kategorie, do které bude výrobek zařazen a 

vypracuje se i příslušná směrnice. Poté si ţadatel podá ţádost o propůjčení 

ochranné známky. Agentura zahájí výběrové řízení. Výsledky se ţadatel dozví 

do jednoho měsíce. Agentura je zpracuje formou zprávy, kterou poté předloţí 

Ministerstvu ţivotního prostředí. V případě kladného postoje ministra ţivotního 

prostředí uzavře Agentura s ţadatelem licenční smlouvu o propůjčení ochranné 

známky. Pokud ministr ţivotního prostředí vysloví negativní stanovisko, dozví se 

o tom ţadatel písemně s odůvodněním zamítnutí jeho ţádosti. Ţadatel pak můţe 

opětovně ţádat o udělení ochranné známky na jeho výrobek nejdříve po uplynutí 

šesti měsíců.  

Součástí přihlášky a celého schvalovacího procesu je i jednorázový registrační 

poplatek, který hradí ţadatel. Výše poplatku je okolo 20.000,- Kč [8]. 
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1.6.1. Výrobková kategorie a směrnice 

O tom, které výrobkové kategorie budou vybrány, se nejdříve projedná v Radě. 

O jejich schválení rozhoduje Ministr ţivotního prostředí. Návrhy na výrobkové 

kategorie se ministrovi ţivotního prostředí předkládají vţdy zpracované, doplněné 

a schválené. Rada při výběru kategorií výrobků postupuje na základě určitých 

zásad, kterými jsou: 

1. Podmínkou je, aby se jednalo o zboţí spotřebního charakteru, které se 

vyrábí ve větším mnoţství. 

2. U daných výrobků stejné kategorie, ale pocházejících od různých výrobců 

nebo dovozců musí být určité významné rozdíly v tom, jak působní 

na ţivotní prostředí. 

3. Další podmínkou je, aby v oblasti, ve které se výrobky vyrábějí, byla 

dostatečná konkurence. 

Směrnici pro výrobkovou kategorii vytváří Agentura na základě technické zprávy. 

Součástí technické zprávy je: 

a) Jaké jsou důvody, na základě kterých byla právě tato výrobková kategorie 

vybrána z hlediska vlivů na ţivotní prostředí. 

b) V jakém mnoţství se daná kategorie výrobků vyrábí a spotřebovává. 

c) Jaký je postup výroby, jaké suroviny se pro daný typ výrobků pouţívají 

od jeho počátku, aţ po finální výrobek, včetně vlivů na ţivotní prostředí 

(např. spotřeba energií, surovin, negativní vliv na ovzduší, půdu nebo vodu 

apod.). 

d) Jak příslušná výrobková kategorie působí na ţivotní prostředí při jejím 

uţívání, jakou spotřebu energie, kolik nebezpečných látek obsahuje a jaké 

je riziko ohroţení ţivotního prostředí např. při poţáru, povodni, havárii nebo 

jeho zneuţití apod. 

e) Jak výrobková kategorie působí na ţivotní prostředí v době, kdy výrobku 

skončila jeho ţivotnost a jak se dá výrobek recyklovat nebo zneškodnit. 

f) V případě, ţe byly pro danou výrobkovou kategorii vyhlášeny směrnice 

v jiných zemích, které mají jiţ zavedený ekosystém značení, tak musí být 

uveden přehled poţadavků na danou směrnici. 
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Od vyhlášení Národního programu ekologicky šetrných výrobků dne 14. dubna 

1994 bylo ekoznačkou označeno více neţ 350 výrobků, které můţeme zařadit 

zhruba do 50 výrobkových kategorií. Zde si uvedeme pro názorný příklad jen 

některé z nich: 

- tepelně izolační materiály ze sběrového papíru; 

- oleje pro mazání řezných částí motorových pil; 

- prací prostředky pro textilie; 

- nátěrové hmoty ředitelné vodou; 

- teplovodní kotle na plynná paliva vybavené atmosférickým hořákem; 

- tekuté a čisticí prostředky; 

- zrcadla pro interiéry; 

- světelné zdroje; 

- chladničky, mrazničky a jejich kombinace; 

- osobní počítače apod. [12]. 

 

1.7. Kontrolní orgány a postihy  

Kaţdá činnost člověka musí být do jisté míry kontrolována, aby se zajistilo 

dodrţování předem stanovených pravidel. Ne jinak je tomu i v oblasti ekoznačení, 

kde existují kontrolní orgány, jejichţ náplní práce je dohled nad dodrţováním 

pravidel, směrnic a nařízení u firem zapojených do tohoto programu. Tyto kontrolní 

orgány nejenţe dohlíţejí nad činností daných firem, ale mají i pravomoc 

za porušení stanovených podmínek udělovat pokuty a donutit tak provinilce 

k nápravě daného stavu. Díky těmto kontrolním orgánům si můţe být zákazník, 

který si výrobek s označením „Ekologicky šetrný výrobek“ zakoupí jistý, ţe takový 

výrobek byl opravdu vyroben způsobem, jenţ je šetrnější k ţivotnímu prostředí.  

Abych zjistil, jaké kontrolní orgány v současné době působí v oblasti ekolabelingu 

v České republice, obrátil jsem se na Českou informační agenturu ţivotního 

prostředí, která sídlí v ul. Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10. Oslovil jsem tuto 

agenturu prostřednictvím jejich e-mailové adresy: www.cenia.cz.  Z jejich strany mi 

poté byly poskytnuty následující informace.  

http://www.cenia.cz/
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Kontrolním orgánem, který kontroluje dodrţování pravidel, směrnic a nařízení je 

v České republice Agentura EŠV při CENIA. Tato Agentura si případně můţe 

přizvat i další členy Rady nebo jiné odborníky, je-li to potřeba, k provedení 

kontroly.  V případě nedodrţení licenční smlouvy mezi Agenturou a drţitelem 

ekoznačky hrozí drţiteli ekoznačky postih. V současné době se jedná o pokutu 

ve výši: 100.000,- Kč. Za neoprávněné pouţití ekoznačky, které se povaţuje 

za nekalou obchodní praktiku, hrozí provinilci dle zákona č. 634/1992 Sb. 

o ochraně spotřebitele pokuta aţ do výše 100.000,- Kč. Jedná se o přestupek 

dle § 24a odst. 2 shora uvedeného zákona. V blokovém řízení lze uloţit pokutu 

ve výši: 5.000,- Kč.  Dalším prohřeškem můţe být i neoprávněné pouţití 

ekoznaček v reklamě. Sankce za toto neoprávněné pouţití ekoznačky upravuje 

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud se takového prohřešku dopustí 

fyzická osoba, která poruší zákaz reklamy včetně zadavatele reklamy, hrozí jí 

uloţení blokové pokuty ve výši: 5.000,- Kč. V případě právnické osoby nebo 

fyzické osoby, která podniká a šíří reklamu povaţovanou v tomto případě 

za nekalou obchodní praktiku, lze uloţit pokutu aţ do výše 5 000 000,- Kč. (viz 

příloha č. 2). 

 

1.8. Legislativa a současný stav ekolabelingu v České republice 

Informace k  této části bakalářské práce jsem opět čerpal z informací poskytnutých 

společností Cenia, kdy tato korespondence je součástí bakalářské práce v příloze 

č. 2. 

Program ekolabeling není v současné době v České republice upraven ţádným 

zákonem. Řídí se pouze Nařízením vlády a Pravidly vydanými Ministerstvem 

ţivotního prostředí. Jedná se konkrétně o Usnesení vlády ČR č. 159/1993, 

“Pravidla Ministerstva ţivotního prostředí o realizaci Národního programu 

označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb“, vydaných ve Věstníku MŢP č. 

10/2006. Samotné přidělování ekoznačky EU se řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010. 

K počátku roku 2010 je do programu ekolabeling zapojeno v České republice 

zhruba 90 firem. Jedná se o výrobce, dovozce nebo poskytovatele sluţeb. 
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Kaţdým rokem se do tohoto programu přihlásí přibliţně 5 – 10 nových firem. 

Kaţdý rok ovšem několik firem také ukončí smlouvu o poskytování ekoznačky. 

O program ekolabeling v České republice příliš velký zájem není. Počet zájemců 

o udělení ekoznačky je kaţdý rok přibliţně stejný. Program ekoznačení lze tedy 

povaţovat za jakýsi „ţivý organismus“ (viz příloha č. 2). 
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2. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

V předchozí kapitole jsme se seznámili s pojmem ekolabeling. Zjistili jsme, ţe se 

jedná o program, do kterého jsou zapojeny firmy vyrábějící výrobky, které jsou 

šetrnější k ţivotnímu prostředí. Tyto výrobky jsou označeny ochrannou známkou 

„Ekologicky šetrný výrobek“.  Ekologické zemědělství je oblast potravinářské 

produkce, kde se pěstují zemědělské plodiny šetrnějším způsobem, neţ 

v konvenčním zemědělství. Produkty ekologického zemědělství jsou stejně jako 

v programu ekolabeling označovány ochrannou známkou s předponou „bio“ nebo 

„eko“.  Jedná se především o bioprodukty a biopotraviny. O těchto produktech si 

ale více povíme v příští kapitole. V této kapitole se blíţe seznámíme s pojmem 

„ekologické zemědělství“. 

 

Autorka Pavelková ve své publikaci: „90 argumentů pro ekologické zemědělství „ 

k pojmu ekologické zemědělství uvádí následující: „Ekologické zemědělství 

představuje systém hospodaření, který pouţívá pro ţivotní prostředí šetrné 

způsoby k potlačování plevelů, škůdců a chorob, zakazuje pouţití syntetických 

pesticidů a hnojiv, v chovu hospodářských zvířat klade důraz na pohodu zvířat, 

dbá na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost a 

upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin. Produkty 

ekologického zemědělství a biopotraviny se v ČR označují českým logem BIO“ [4]. 

 

2.1. Historie zemědělství 

Historie zemědělství jako takového je datována do doby 10 – 7 tis. let př. n. l. V té 

době si člověk začal uvědomovat, ţe neţ zvířata lovit, je výhodnější je chovat. 

Dále zjistil, ţe z připravené půdy k setí získá výţivná obilná zrna. Nejstarší zmínky 

o zemědělství jsou úzce spjaty s keltskou kulturou. Keltové byli velcí zemědělci. 

Jejich vztah půdě měl kořeny v jejich náboţenství. Uctívali kult Matky Země. 

Keltové zanechali naší generaci několik významných vynálezů jako například: 

mlýnské kolo, srp, radlice, ţací stroj, kosu, hrnčířský kruh, apod. Dnes, kdyţ 
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uvedené vynálezy člověk vezme do ruky, tak se ani nepozastaví nad tím, odkud 

tyto věci pocházejí. 

Česká krajina byla kdysi typická svojí mozaikovou strukturou. To bylo v dobách 

trojpolního hospodaření. V té době bylo typické pro české vesnice, ţe se zakládaly 

louky na vlhkých místech. Pole vznikala na suchých rovinatých místech. Lesy 

nebo pastviny se většinou nacházely na odlehlejších místech od obydlí. 

Zemědělství bylo v té době hlavním zdrojem obţivy na venkově. 

V 19. století přichází průmyslová revoluce, která s sebou přinesla technický 

pokrok. Začala masová mechanizace výroby, nové modernější způsoby 

obdělávání půdy a začalo se vyuţívat průmyslových hnojiv. Ve městech, díky 

rozmachu průmyslu, začala vznikat nová pracovní místa. Ta do měst přilákala lidi 

z venkova. Následkem toho došlo k velkému odlivu obyvatel z venkova.  

Po druhé světové válce prošlo zemědělství silnou industrializací a to díky 

nedostatku potravin. V zemědělství se začalo více vyuţívat mechanické, chemické 

a genetické technologie a to bez ohledu na jejich následky vůči ţivotnímu 

prostředí. Poté přichází 20. století, období komunismu. Půda, která v té době byla 

v soukromém vlastnictví, přechází do vlastnictví státu. Zakládají se jednotná 

zemědělská druţstva a státní statky. Přichází na řadu pouţití těţké mechanizace. 

Toto má za následek likvidaci ekologických stabilizačních prvků zemědělské 

krajiny. Jedná se především o likvidaci alejí, stromořadí, křovin, remízků, mokřadů 

apod. Konvenční zemědělství má za následek ztrátu estetické rozmanitosti krajiny, 

biologické rozmanitosti flóry a fauny [5]. 

 

2.2. Legislativní úprava ekologického zemědělství v ČR 

Ekologické hospodaření v České republice se především řídí zákonem č. 

242/2000 Sb. Jedná se o zákon o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších 

předpisů (zákon č. 553/2005 Sb.) a další vyhlášky, které s ním souvisejí. A 

samozřejmě i některá nařízení vlády a to např. 203/2004 Sb., 542/2004 Sb. 

241/2004 Sb. 
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 V boji proti tomu, aby výrobci nebo distributoři různých druhů potravin klamavě 

neoznačovali potravinářské výrobky značkami BIO a EKO, výrazně pomohl zákon 

č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 

o správních poplatcích. Jedná se o takzvaný „zelený marketing“. 

Pak je tu hlavní norma, která vymezuje pravidla pro chov hospodářských zvířat, 

pěstováni rostlin, zpracování, vývoz, dovoz a kontrolu bioproduktů a biopotravin. 

Tento zákon se zaměřuje na ty oblasti, které nepokrývá Nařízení vlády č. 209/91 

Sb.  Jedná se o zákon č. 553/205 Sb., který nabyl účinnosti dne 30. 12. 2005. 

V České republice existují i další zvláštní předpisy, které stanovují poţadavky 

na jakost a zdravotní nezávadnost bioproduktů. Jedná se o zákon č. 110/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 77/2006 Sb., který mění zákon č. 

246/1992 Sb. Jde o zákon, který chrání zvířata proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Existují i vyhlášky, které stanovují podmínky a druhy pouţitých pomocných a 

přídavných látek při výrobě potravin. Toto určuje vyhláška č. 304/2006. Další 

vyhláška č. 305/2004 Sb., stanovuje přípustné mnoţství toxikologicky významných 

látek a druhy kontaminujících látek v potravinách. A také vyhláška č. 446/2004 

Sb., jejíţ náplní jsou poţadavky ohledně obohacování potravin potravními 

doplňky, aj. [5]. 

 

2.3.  Historie a současné postavení ekologického zemědělství v ČR 

První zmínky o ekologickém zemědělství v ČR se datují do let 1985-1987, tedy do 

dob tehdejšího Československa v období socialismu. Objevovaly se v odborných 

časopisech, ale v té době bez větší odezvy. Spíše se tyto zmínky setkávaly 

s negativní reakcí. Tato negativní reakce byla způsobena tehdejší dobou. Půda a 

zvířata, která dříve patřila do rukou soukromým vlastníkům, byla v roce 1948 

znárodněna a přešla tedy do vlastnictví státu. Vznikala zemědělská druţstva, kde 

se hospodařilo se státním majetkem. Většina zaměstnanců takových druţstev pak 

neměla kladný vztah a odpovědnost k půdě, kterou obhospodařovali nebo 
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ke zvířatům, která chovali. Poté nepociťovali odpovědnost za nabízené potraviny 

spotřebitelům.  

Díky zájmu spotřebitelů v ČR o zdravý ţivotní styl se ekologické zemědělství 

začalo dostávat více od podvědomí lidí. V roce 1990 existovaly v ČR jen tři 

ekofarmy. Postupem času se jejich počet zvyšoval. Jen o rok později jich bylo 

na území ČR uţ okolo 132. Mírný pokles ekofarem byl zaznamenán v roce 2005, 

kdy důvodem byla tehdejší přílišná byrokracie. Jiţ o rok později v roce 2006 se 

počet ekofarem opět zvýšil. Koncem roku 2008 byl na území ČR zaznamenán 

počet ekofarem, který se blíţí ke dvěma tisícům. Celkem obhospodařují ekofarmy 

v tomto roce půdu o rozloze 350.000 ha., coţ je osm procent z celkové půdy, která 

je zemědělsky obhospodařována. Ekologické zemědělství je v České republice, 

dle posledních průzkumů na vzestupu [5] 

Ekologické zemědělství v České republice je v současné době pevně vymezeno 

pomocí zákona č. 242/200 Sb. A 553/2005 Sb. Jsou tu vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 53/2001 Sb. a další vyhláška č. 263/2003 Sb. Ekologické 

zemědělství u nás funguje dobře a má certifikaci. Dohled nad procesy 

v ekologickém zemědělství provádí akreditované a mezinárodně uznávané 

kontrolní orgány. Co se týká odbytu produkce, tak ten se řídí podle domácí 

spotřeby. Je zaznamenán rapidní nárůst zájemců o výrobu biopotravin. Libera a 

PRO-BIO  jsou dva svazy zemědělců, které jsou v České republice registrovány. 

O naše bioprodukty je velký zájem. Proto se nejčastěji vyváţí do ostatních států 

Evropské unie, zejména Rakouska, Dánska, Holandska a Německa.  Tyto země 

mají zájem o naše obiloviny (pšenice špalda a pšenice) a dále luštěniny, pohanku 

a léčivé byliny v  biokvalitě. Ovšem některé plodiny na druhou stranu dováţíme. 

Mezi ně patří například: oleje, sojové produkty, ovocné šťávy, dětská výţiva, 

koření a další speciální produkty. I kdyţ jsou výsledky v oblasti ekozemědělství 

dostatečné, tvoří nabídka bioproduktů pouhých 0,069 % z celkového objemu 

nabízených bioproduktů na trhu v České republice [6]. 
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2.4. Výhody ekologického zemědělství 

Výhod ekologického zemědělství oproti konvečnímu zemědělství je mnoho. 

Na tomto místě uvedeme pouze některé z nich. 

- co se týká biomléka, tak má oproti mléku z konvenčního zemědělství vyšší 

obsah omega-3- mastných kyselin; 

- bioovoce a biozelenina se můţe pochlubit větším mnoţstvím významných látek 

pro lidský organizmus; 

- bioovoce a biozelenina je chutnější; 

- v listové zelenině je méně dusičnanů; 

- ekorostliny nesmí být ošetřovány syntetickými prostředky; 

- biopotraviny nejsou dobarvovány syntetickými barvivy a jsou bez obsahu 

umělých aromat; 

- bioprodukty si uchovávají přírodní vlastnosti; 

- v ekozemědělství je zakázáno krmit zvířata krmivy pocházejícími 

z konvenčního zemědělství, jsou krmena pouze biokrmivy; 

- ekofarmy jsou důsledně kontrolovány minimálně jednou v roce; 

- je zajištěn šetrný přístup v chovu zvířat – větší volnost pohybu, neurychlování 

jejich růstu, krmení přirozeným krmivem, pohyb na čerstvém vzduchu, čistota 

ustájení; 

- rozmanitější a pestřejší plochy pro pěstování, podpora druhové pestrosti; 

- půda je bez přídavků syntetických hnojiv, pesticidů, pozitivní vliv na zdraví 

zemědělců; 

- sníţení CO2 a váţe více CO2 [4]. 

2.5. Hlavní cíle ekologického zemědělství 

1.  Dlouhodobé zlepšení úrodnosti půdy a její trvalé udrţení. 

2. Udrţení biodiverzity a ochrana genofondu. 

3. Harmonizace krajinných prvků a jejich zachování. 

4. Ochrana spodních vod před znečištěním, šetření s vodou, zachování vody 

v krajině. 

5. Orientace na zdroje, které jsou obnovitelné a maximální vyuţívání energie. 
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6. Ochrana agrosystému proti zanášení cizorodých látek do něho a snaha 

o efektivní recirkulaci ţivin. 

7. Výroba jen kvalitních surovin a potravin. 

8. Snaha o zajištění co nejlepších ţivotních podmínek pro organismy a také 

pro člověka. 

9. Produkce kvalitních potravin a krmiv. Snaha o zajištění přirozeného 

prostředí pro chov zvířat. 

10.  Mezi zemědělcem a konzumentem vytvořit dobrý vztah [6]. 

2.6. Akční plán rozvoje českého ekologického zemědělství (2001 – 2010) 

Vzhledem k tomu, ţe některé oblasti ekologického zemědělství nejsou dostatečně 

rozvinuté, např. výzkum a vzdělávání zemědělců, spotřebitelé nemají dostatek 

informací o ekologickém zemědělství a je třeba podpořit trh s produkty 

ekologického zemědělství. Ministerstvo zemědělství zpracovalo Akční plán rozvoje 

ekologického zemědělství do roku 2010. Jeho hlavním cílem je podpořit méně 

rozvinuté oblasti ekologického zemědělství.  

 

2.6.1. Hlavní cíle Akčního plánu ekologického zemědělství v ČR 

Autoři: Vráblíková, J., Vráblík, P., ve své publikaci: „Úvod do agroekologie“, 

uvádějí hlavní cíle Akčního plánu ekologického zemědělství v ČR. Hlavní cíle jsou 

následující: 

- „Posílit postavení ekologického zemědělství v ČR. 

- Zvyšovat pozitivní vliv ekologického zemědělství na přírodu a krajinu. 

- Zajistit pozitivní vliv ekologického zemědělství na přírodu a krajinu. 

- Zajistit ţivotaschopnost ekologických farem. 

- Zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství v EU. 

- Zvyšovat důvěru veřejnosti v ekologické zemědělce. 

- Propagovat ţivotaschopná venkovská hospodářství. 

- Zlepšovat ţivotní podmínky a welfare zvířat chovaných na ekologických 

farmách. 
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- Zajistit ochranu produktů EZ před kontaminací geneticky modifikovanými 

organismy. 

- Rozšiřovat hospodářské aktivity s vyšší přidanou hodnotou. 

- Přispět prostřednictvím ekologické produkce k ochraně zájmů spotřebitelů. 

- Posilovat pozitivní vnímání kvality biopotravin u spotřebitelů. 

- Rozšiřovat trh s biopotravinami, s rostoucím trhem zefektivňovat produkci a 

zpracování produktů EZ. 

- Zlepšit odborné poradenství, vzdělávání a výzkum v EZ. 

- Dosáhnout v roce 2010 podíl cca 10% zemědělské půdy v EZ na celkové 

výměře zemědělské půdy“ [6]. 
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3. BIOPRODUKCE A BIOPOTRAVINY 

3.1. Pojem bioprodukt a biopotravina 

Přesný pojem bioprodukt a biopotravina najdeme v zákoně č. 242/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů „o ekologickém zemědělství“, v části první 

ekologické zemědělství, Hlava I., Obecná ustanovení, kde jsou tyto pojmy 

taxativně vymezeny v § 3 s názvem „Vymezení pojmu“. 

„(I) V tomto zákoně se rozumí: 

a) Bioproduktem surovina rostlinného nebo ţivočišného původu nebo 

hospodářské zvíře získané v ekologickém zemědělství podle předpisů 

Evropských společenství. 

b) Biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně 

a předpisech Evropských společenství, splňující poţadavky na jakost a 

zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy. 

c) Ostatním bioproduktem ekologické krmivo nebo ekologický rozmnoţovací 

materiál. 

d) Ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního 

právního předpisu a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří 

na ekofarmě. 

e) Osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, 

výrobce biopotravin, osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty 

do oběhu, výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv nebo dodavatel 

ekologických krmiv nebo dodavatel ekologického rozmnoţovacího 

materiálu. 

f) Ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, 

chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto 

zákonem. 

g) Ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, 

hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata 

uvedená v § 4 odst. 2, slouţící ekologickému zemědělství.“ [13]. 
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3.2.  Legislativa v oblasti bioproduktů a biopotravin 

Označení „bio“ a „eko“ stejně tak jako označení „biologický“ nebo „ekologický“ je 

chráněno nařízením Rady EU, přesněji nařízením EHS č. 2092/91 Sb., které platí 

v České republice od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU.  Toto 

nařízení ukládá mimo jiné povinnost, aby byl kaţdý ekologický produkt označen 

razítkem, které má na sobě kód kontrolní organizace. Jedná se o jediné závazné 

označení, které musí být součástí biopotravin. Tato značka ovšem není na 

výrobcích tak patrná, aby si jí hned kaţdý spotřebitel všimnul, a tak EU nabízí 

ještě k této značce značku slovně-grafickou. Tuto značku ovšem v České 

republice příliš mnoho výrobců nepouţívá.  V České republice patří mezi 

nejrozšířenější české státní bio značky a to „Bio-Produkt ekologického 

zemědělství“. Vyhláška č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství dokonce 

ukládá jako povinnost pouţití těchto značek na českých výrobcích. (viz Obrázek 3 ) 

[7]. 

 

 

        

Obrázek 3: Zebra - označení biopotravin v České republice 

Zdroj: [18] 

 

Nařízení Rady EU o ekologickém zemědělství spatřilo světlo světa v roce 1991. 

Uţ od roku 1993 se pouţívá jako nástroj, který má za úkol vytvořit právní prostředí 

trhu s biopotravinami. Jedná se zejména o vytvoření určité právní jistoty, aby 

spotřebitelé byli chránění před matoucím označováním produktů. Nařízení Rady 

EU obsahuje např. seznam předpisů upravujících pěstování rostlin a chov zvířat, 

seznamy povolených hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a regulaci škůdců, 

předpisy o povolených přísadách, technologických pomocných látkách a 

přídatných látkách v potravinách, předpisy, které upravují označování 

zpracovaných biopotravin rostlinného původu, předpisy upravující postup při 
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kontrolách a předpisy, které se zabývají dovozem biopotravin z nečlenských zemí 

EU [7]. 

V Evropské unii bylo schváleno nové označení pro všechny balené biovýrobky, 

které byly vyrobeny v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy. 

Toto logo bude povinné od 1. července 2010 (viz Obrázek 4: Nové logo pro 

biopotraviny z členských států EU). V případě dováţených výrobků povinné 

nebude. Vedle tohoto povinného loga EU bude povoleno pouţívání dalších 

národních, soukromých či regionálních log [25]. 

 

 

Obrázek 4: Nové logo pro biopotraviny z členských států EU 

Zdroj: [25] 

 

3.3. Kontrolní orgány a kontroly v oblasti bioprodukce 

Jiţ v minulosti byly v oblasti  potravinářství určité skandály, které ukázaly, ţe 

kvalitu potravin nelze spolehlivě zajistit rozbory jednotlivých produktů. Škodlivých 

látek, které by se mohly v potravinách vyskytovat, je příliš mnoho a jejich 

zjišťování by bylo velmi pracné a nákladné. V některých případech dokonce 

neproveditelné. Daleko spolehlivější je tedy kontrola přímo při produkci a to při 

pěstování rostlin, chovu zvířat a zpracování produktů. Kontrola je zaměřena na 

dodrţování pravidel při těchto činnostech v ekologickém zemědělství. Jde 

o nejvíce propracovaný systém u nás v České republice od roku 1990 [10]. 

V České republice existují celkem tři kontrolní orgány, které jsou pověřeny 

Ministerstvem zemědělství, aby vydávaly osvědčení o původu bioproduktů a 

biopotravin. Jedná se o KEZ – Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s. se 

sídlem v Chrudimi, ABCERT AG se sídlem v Brně nebo Biokont CZ, s. r. o. se 

sídlem v Brně. Tyto orgány vydávají osvědčení, které má platnost jeden 
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kalendářní rok (max. 15 měsíců), vţdy do 30 dnů od provedené kontroly. Samotná 

kontrola se provádí jednou ročně a to ve vegetačním období. Kaţdý ekologický 

producent, který takové osvědčení o biopotravině od kontrolního orgánu obdrţí je 

poté povinen jej předloţit osobě, která jeho potraviny uvádí do oběhu. Na základě 

vydaného osvědčení je producent oprávněn svoje potraviny označit slovem „bio“ 

nebo „eko“ nebo chráněným grafickým znakem, jehoţ součástí je identifikační kód 

kontrolního orgánu [2]. 

Kontroly, které se prování jednou v roce jsou předem ohlášené. Mimo tyto 

ohlášené kontroly se provádí také neohlášené namátkové kontroly. Z toho tedy 

plyne, ţe kaţdý podnik, který ekologicky hospodaří, je kontrolován minimálně 

jednou v roce [7]. 

Vyškolení inspektoři kontrolují pozemky, kultury, stáje a zvířata, stroje a sklady. 

Kontrolují také skladové a účetní evidence. Tato kontrola je důleţitá obzvláště 

u zpracovatelů. Je nutné, aby mnoţství vyrobených biopotravin odpovídalo 

mnoţství nakoupených surovin v kvalitě bio. Pokud mají inspektoři jisté 

pochybnosti, odebírají se vzorky, které jsou poté předávány do laboratoře, kde 

jsou prověřovány.  

Inspektor, který provádí kontrolu, pořídí o této kontrole zápis. Ten poté předloţí 

certifikačnímu orgánu. V České republice se jedná o Certifikační oddělení 

kontrolní organizace. Tato organizace na základě zápisu rozhodne o certifikaci 

podniku nebo o sankci, a to v případě, ţe podnik porušil svým jednáním zákon. 

O tom, jaký trest bude podniku udělen, se rozhoduje na základě výše míry 

závaţnosti prohřešku. Hříšník tedy musí zjištěný nedostatek odstranit. Další 

alternativou je pozastavení certifikátu na období dvou let. Při závaţnějším 

porušení zásad ekologického zemědělství se podnik vyřazuje z tohoto systému 

hospodaření a ministerstvo můţe takovému podniku uloţit další sankce.  

V případě, ţe ekozemědělec splňuje všechny předepsané podmínky stanovené 

zákonem, udělí mu kontrolní organizace certifikát, osvědčení o původu 

bioproduktu. Jedná-li se o výrobce biopotravin, pak se uděluje osvědčení 

o biopotravině. Seznam osvědčených podniků, bioproduktů a biopotravin je 
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kaţdoročně zveřejňován na stránkách kontrolní organizace KEZ, o.p.s. a to: 

www.kez.cz [10]. 

http://www.kez.cz/
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4. POSTAVENÍ BIOPRODUKCE NA ČESKÉM TRHU 

Abych zjistil aktuální stav postavení bioprodukce na českém trhu, provedl jsem 

orientační dotazníkové šetření. Oslovil jsem vybraný vzorek obchodních řetězců 

působících na českém trhu. Vybral jsem si ty obchodní řetězce, které jsou, dle 

mého názoru, nejvíce zastoupeny na českém trhu, a které jsou v povědomí 

zákazníků. Oslovil jsem osm obchodních řetězců, ačkoliv jich v České republice 

působí více. Tento počet obchodních řetězců jsem povaţoval ke své práci za 

postačující. Oslovil jsem svým dotazníkem následující obchodní řetězce: Ahold 

Czech Republic, a. s. (dále jen Ahold), Rossmann, spol. s r.o. (dále jen 

Rossmann), Globus ČR, k. s. (dále jen Globus), DM drogerie markt s. r. o. (dále 

jen DM drogerie), Penny Market, s. r. o. (dále jen Penny), Billa, spol. s r.o. (dále 

jen Billa), Kaufland Česká republika, v.o.s. (dále jen Kaufland) a Spar ČOS 

s r.o. (dále jen Interspar).  

 

Vyhodnocení ochoty komunikace ze 

strany oslovených obchodních řetězců

Ne 25%
Ano 75%

 

Graf 1: Vyhodnocení ochoty komunikace ze strany oslovených obchodních řetězců 

Zdroj: vlastní 

Uvedený graf znázorňuje, kolik procent z oslovených obchodních řetězců 

reagovalo, na moji ţádost o poskytnutí informací. Oslovil jsem celkem osm 

obchodních řetězců. Odpovědi jsem se dočkal pouze ze šesti obchodních řetězců. 

Z obchodních řetězců Ahold a Globus mi neodpověděli vůbec. Z obchodního 

řetězce Rossmann mi sdělili, ţe prodej biopotravin zn. Enerbia, které nabízeli, byl 
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pozastaven z důvodu nízké poptávky. Z obchodního řetězce Penny mi sdělili, ţe 

mi poţadované informace nemohou poskytnout. Vyhodnocení dotazníku bylo tedy 

provedeno ze zbývajících čtyř obchodních řetězců, které mi poskytly alespoň 

nějaké informace: DM drogerie, Interspar, Billa, Kaufland. 

 

Vyhodnocení dotazníku: 

Otázka č. 1:  Jsou ve vašem supermarketu součástí vámi nabízeného zboţí 

bioprodukty a biopotraviny?   

Všechny obchodní řetězce uvedly, ţe ano.  

 

Otázka č. 2:  Pokud ano, tak od kterého roku jsou součástí vámi nabízeného 

zboţí? 
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Graf 2: Bioprodukty a biopotraviny v obchodních řetězcích 

Zdroj: vlastní 

Na otázku č. 2 odpověděly všechny uvedené obchodní řetězce. DM drogerie 

nabízí biopotraviny uţ od roku 2002, Interspar od roku 2006, Billa od roku 2003 a 

Kaufland od roku 2004. Graf byl zpracován tak, aby nám ukázal, kolik let jednotlivé 

obchodní řetězce nabízejí bioprodukty a biopotraviny ve svém sortimentu.  

 

Otázka č. 3:  Je o bioprodukty a biopotraviny ze strany vašich zákazníků zájem? 

Všechny obchodní řetězce uvedly, ţe ano. 
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Otázka č. 4:  Pokud ano, o které biopotraviny a bioprodukty je největší zájem? 

DM drogerie – dětská výţiva, oleje, javorový sirup, müsli 

Interspar – chlazené potraviny, ovoce, zelenina 

Billa – mléčné výrobky 

Kaufland – neuvedl  

 

Otázka č. 5:  Pokud ne, tak v čem vidíte zásadní problém nezájmu vašich 

zákazníků o daný druh zboţí? 

Na tuto otázku nikdo z oslovených obchodních řetězců nereagoval. 

 

Otázka č. 6:  Kolik procent z vašeho potravinářského sortimentu, které nabízíte 

ve vašich supermarketech, tvoří biopotraviny? 

DM drogerie – cca 85 % 

Interspar – uvedl, ţe se jedná o interní informace 

Billa – uvedli, ţe tento údaj nemohou zveřejnit 

Kaufland – se k této otázce nevyjádřil 

 

Otázka č. 7: Kolik procent ze zbývajícího vámi nabízeného zboţí tvoří 

bioprodukty? 

DM drogerie – bioprodukty v sortimentu nenabízejí 

Interspar – uvedl, ţe se jedná o interní informace 

Billa – uvedla, ţe nabízejí pouze biopotraviny 

Kaufland – se k této otázce nevyjádřil 
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Otázka č. 8:  Kolik procent z celkového objemu vámi nabízených biopotravin se 

prodalo za roky: 2006, 2007, 2008, 2009? 

DM drogerie – v roce 2006 – 83,33 %, v roce 2007 – 85 %, v roce 2008 – 61 % 

                        v roce 2009 – 55 % 

Interspar – uvedli, ţe tento údaj nemohou zveřejnit, jedná se o interní informace 

Billa – uvedli, ţe tento údaj nemohou zveřejnit 

Kaufland – k této otázce se nevyjádřili 

 

Otázka č. 9:  Kolik procent z celkového objemu vámi nabízených bioproduktů se 

prodalo za roky: 2006, 2007, 2008, 2009? 

DM drogerie – bioprodukty v sortimentu nenabízejí 

Interspar – uvedli, ţe se jedná o interní informace 

Billa – uvedli, ţe nabízejí pouze biopotraviny 

Kaufland – k této otázce se nevyjádřili 

 

Otázka č. 10:  Plánujete do budoucna rozšířit nabídku vašeho zboţí v oblasti 

Biopotravin a bioproduktů? 

Ze všech obchodních řetězců uvedli, ţe ano.  

Ze společnosti Billa navíc poskytli informaci, ţe v roce 2009 na trh uvedli, první 

neimportovanou BIO značku – „Naše Bio“. Jedná se o značku společnosti Billa, 

která byla vytvořená pouze pro Českou a Slovenskou republiku. Nejedná se tedy 

o značku, která byla převzata jako v jiných obchodních řetězcích – DM - Alnatura, 

SPAR – Natur pur, TESCO – Organic apod. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření: 

Závěrem je třeba říci, ţe kdyţ jsem se do svého orientačního dotazníkového 

šetření pouštěl, nepočítal jsem s tak negativním přístupem ze strany oslovených 

obchodních řetězců. Bylo mi poskytnuto jen málo z poţadovaných informací. 

Nejdůleţitější informace týkající se prodeje a sloţení nabízeného sortimentu mi 

poskytnuty nebyly s odůvodněním, ţe se jedná o interní informace. Tato opatrnost 

zřejmě pramení z konkurenčního boje, kterému jsou jednotlivé obchodní řetězce 

vystaveny. I kdyţ jsem dostal moţnost pracovat jen s omezeným mnoţstvím 
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poskytnutých informací, domnívám se, ţe šetření nebylo zbytečné. Z poskytnutých 

informací jsem zjistil, ţe bioprodukce má na českém trhu svoje pevné místo. Dále 

jsem zjistil, ţe u jednoho obchodního řetězce se nejvíce prodávají mléčné 

biopotraviny a u druhého zase ovoce a zelenina. Je to zejména tím, ţe kaţdý 

obchodní řetězec má svého dodavatele biopotravin a bioproduktů. Záleţí zejména 

na kvalitě nabízeného zboţí, ale také na přijatelné ceně. Všeobecně lze říci, ţe 

zájem o bioprodukty a biopotraviny ze strany českých zákazníků roste a obchodní 

řetězce mají i do budoucnosti snahu dále rozšiřovat svoji nabídku v této oblasti. 

Dokonce některé obchodní řetězce zavádí na trh i svoji vlastní bio značku jako je 

to v případě společnosti Billa. Myslím si, ţe je to krok správným směrem. Pokud 

se bude jednat o kvalitní a cenově dostupné biopotraviny, určitě si najde své stálé 

zákazníky, coţ je pro takový obchodní řetězec tou nejlepší reklamou. 
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5. PŘÍSTUP OBYVATELSTVA K BIOPRODUKCI 

Slovo biopotraviny je v naší společnosti výrazem, který se stále více skloňuje. 

Zájem o biopotraviny v České republice má neustále stoupající tendenci. 

V souvislosti s popularizací zdravého ţivotního stylu se lidé stále více zajímají 

o sloţení jídel, která konzumují. Začíná jim být lhostejný původ potravin. Stále více 

občanů České republiky, alespoň za čas, zařadí do svého jídelníčku biopotraviny. 

Biopotraviny začínají být stále více dostupné zákazníkům, neţ tomu bylo 

v minulosti. Postupem času vznikají nové ekofarmy a obchody zdravé výţivy. 

Zaběhnuté obchody zase rozšiřují svoji nabídku potravinářského zboţí o sortiment 

z oblasti bioprodkukce [22]. 

 

5.1. Situace na trhu s biopotravinami od roku 2007 do roku 2009 

Nyní se pokusíme zmapovat situaci na trhu s biopotravinami od roku 2007 

do současnosti. Pokusíme se zjistit, jaký byl o bioprodukty a biopotraviny zájem 

ze strany českých občanů. 

Rok 2007 

V roce 2007 činil v naší zemi podíl biopotravin z celkového objemu nakoupených 

potravin přibliţně 0,35 %. V té době pravidelně nakupovalo v České republice 

biopotraviny zhruba 3 % lidí a občas si biopotraviny zakoupilo zhruba 25 % 

obyvatel. To znamená, ţe na kaţdého občana připadla částka 74,- Kč na nákup 

biopotravin. V roce 2007 se předpokládalo, ţe během následujících pěti let český 

trh s biopotravinami poroste ročně průměrně asi o 35 %. Tento statistický průzkum 

trhu, provedla agentura Green marketing [22]. 

 

Rok 2008 

V roce 2008 dosáhla spotřeba biopotravin v České republice 1,8 miliardy korun. 

Jedná se o nárůst o 510 milionů korun oproti roku 2007. V procentním vyjádření to 

znamená nárůst v roce 2008 aţ o 40 % oproti roku 2007. Pokud bychom se 

podívali dále do minulosti, tak zjistíme, ţe se obrat s biopotravinami v České 
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republice od roku 2005 zvýšil více neţ 3,5 krát.  V roce 2008 činil podíl biopotravin 

z dovozu na českém trhu 57 %. Coţ je pokles oproti minulým letům zhruba o 5 %.  

Zbytek 43 % činily biopotraviny domácí produkce. To znamená, ţe zájem o české 

biopotraviny rostl, coţ je určitě dobré zjištění [20]. 

Stále více obyvatel České republiky kupuje alespoň jednou za čas kvalitnější 

biopotraviny. Maloobchodníci si tuto skutečnost stále více uvědomují a jejich 

sortiment v oblasti biopotravin a bioproduktů se rozšiřuje. Češi nejvíce nakupují 

biopotraviny v supermarketech a hypermarketech. Jedná se přibliţně o 67 %. 

Zhruba 22,5 % obyvatel nakupuje biopotraviny v prodejnách zdravé výţivy a 5 % 

je nakupují v lékárnách.  Celá tři procenta Čechů nakupovala biopotraviny v roce 

2005. V roce 2008 to bylo 4,8 % obyvatelstva. Určité znalosti a zkušenosti 

s biopotravinami má téměř 20 % Čechů. Nejčastěji nakupují biopotraviny 

vysokoškolsky vzdělaní lidé ve věku do 49 let. Za nimi následují rodiny s jedním 

dítětem mladším čtrnácti let. Jedná se zejména o lidi s nadprůměrným příjmem, 

kteří bydlí ve městech s obyvateli od dvaceti do sto tisíc nebo v menších obcích 

do pěti tisíc obyvatel [21]. 

 Rok 2009  

Ačkoliv v minulých letech tuzemská spotřeba biopotravin prudce rostla, v roce 

2009 se růst trţeb z biopotravin zpomalil kvůli hospodářské krizi. Průzkumem 

agentury Shopping Monitor bylo zjištěno, ţe v roce 2007 nakupovalo biopotraviny 

33 % zákazníků, v roce 2008 podíl klesl na 30 % a v roce 2009 klesl podíl na 

28 %. Podle odhadů Toma Václavíka z agentury Green marketing spotřeba 

biopotravin v důsledku ekonomické krize v roce 2009 výrazně zpomalil – ze 40 % 

v roce 2008, kdy Češi utratili za biopotraviny aţ 1,8 miliardy korun na letošních 

maximálně 5 %. Celkový podíl biopotravin na spotřebě potravin činí 1 % a to i přes 

několik let trvající strmý nárůst zájmu o biopotraviny. Hlavním důvodem dle 

Václavíka je zejména cena biopotravin. Rozdíl mezi cenami běţných potravin a 

biopotravinami je v Česku příliš velký. Lidé jsou proto v nákupu těchto potravin 

v době ekonomické krize opatrnější a zdrţenlivější. Podle průzkumu, který 

provedla liga PRO BIO v říjnu 2009 v praţských obchodech, jsou biopotraviny 

o 140 % draţší, neţ konvenční potraviny. Nejvíce se meziroční  pokles zájmu 
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českých spotřebitelů projevil u specializovaných bioprodejen. Obchodní řetězce, 

ve kterých většina zákazníků v Česku uspokojuje svoji poptávku 

po biopotravinách, takový razantní pokles nepociťují [23]. 

Proč jsou české biopotraviny draţší neţ konvenční potraviny? Hlavní důvod je ten, 

ţe nákupní cena biopotravin odráţí opravdové náklady na jejich výrobu. Při výrobě 

těchto potravin se zohledňují vyšší náklady na maloprodukci bez pouţití 

chemických prostředků. To znamená pěstování a chov s velkým podílem ruční 

práce. Samotné ekologické zemědělství neplní jen funkci produkční, ale také 

mimoprodukční jako je ochrana přírodní rozmanitosti, přirozené zvyšování půdní 

úrodnosti, lepší ţivot pro hospodářská zvířata apod. [24]. 
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6. BIOPALIVA 

V této kapitole se blíţe seznámíme s dalším odvětvím, ve kterém se také pouţívá 

předpona „BIO“. V tomto případě se jedná o paliva, která jsou šetrnější 

k ţivotnímu prostředí, neţ paliva dosud hojně uţívaná, paliva fosilní.  

Jedním z alternativních zdrojů paliv současnosti, fosilních paliv jsou biopaliva. 

Biopaliva se vyrábějí z biomasy. Biomasa, to jsou organické materiály, pocházející 

z rostlin, ţivočichů a z produktů jejich činnosti. Biopaliva dělíme na tři základní 

druhy. Paliva pevná (SB – solid biofuels), např. peletky, brikety, atd., která jsou 

určena ke spalování. Materiál pro výrobu těchto paliv, pochází z druhotných 

zbytků ţivočišné a rostlinné produkce. Jedná se např. o hnoje, slámy nebo sena. 

Dále tu máme biopaliva kapalná (LB – liquid biofuels).  Materiál pro výrobu 

těchto biopaliv pochází z finálních produktů zemědělství jako např. obilí, cukrová 

řepa, cukrová třtina, kukuřice, brambory, řepkový olej apod.  Další alternativou 

biopaliv je bioplyn. V případě biopaliv se jedná především o paliva vyrobená 

z obnovitelných zdrojů [1]. 

 

6.1. Historie biopaliv v ČR 

Biopaliva se v České republice začala prodávat po první světové válce. V té době 

byly vyráběny a prodávány benzinové směsi pod názvem Dykanol. Tyto směsi se 

skládaly ze tří sloţek. Jednalo se o tyto sloţky: benzen 30 %, etanol 50 % a 

benzin 20 %. Toto palivo se pouţívalo zhruba do roku 1932. Ve své době bylo toto 

palivo konkurence schopné klasickému motorovému benzinu. S příchodem let 

1920 – 1936 byla v  tehdejším Československu zavedena povinnost přimíchávat 

do benzinu 20 % bezvodého etanolu. Počátkem padesátých let minulého století 

u nás skončilo pouţívání lihobenzinových směsí. Od té doby jiţ nebylo obnoveno.  

V roce 1992 u nás vzniká „Oleoprogram“, který je podporován vládou ve formě 

dotací. Cílem programu je podpora výroby a vyuţití metyesterů řepkových olejů. 

Hlavním cílem do roku 1997 bylo přimíchávat do motorové nafty aţ 30 % MEŘO 

(metylester řepkového oleje).  Vzhledem k tomu, ţe stát podporoval výrobu MEŘO 

pomocí dotací na samotná řepková semena a tím, ţe MEŘO bylo osvobozeno 
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od daně, dařilo se v ČR od roku 1999 prodávat od 170 do 260 tisíc tun směsné 

nafty ročně. Takové mnoţství představovalo v  té době přibliţně 14 % podíl všech 

spotřebovaných pohonných hmot, jakými byl benzín a motorová nafta. Bionafta 

byla v té době zastoupena zhruba na 500 prodejních místech. V porovnání 

s klasickou motorovou naftou byla levnější celkem o 2,- Kč. To mělo za následek, 

ţe bionafta se prodávala více, neţ klasická motorová nafta. Zvýšení sazby DPH 

z 5 % na 19 % a vstupem České republiky do Evropské Unie mělo negativní 

dopad na trh s bionaftou. Její prodej se zastavil. Další podstatnou roli v tom, ţe se 

zastavil prodej směsné nafty, měla i skutečnosti, ţe vláda přestala výrobu MEŘO 

dotovat. Nastaly tedy nevýhodné podmínky pro tuzemské producenty bionafty. 

Bionafta zmizela z  českého trhu po prvním květnu roku 2004. Výroba MEŘO se 

však nezastavila. MEŘO se začal vyváţet do SRN, protoţe tam jsou pro jeho 

prodej výhodnější ekonomické podmínky [9]. 

 

6.2. Nejrozšířenější biopaliva 

Mezi nejrozšířenější biopaliva patří: 

- Bioetanol – jedná se o palivo vyrobené z cukrové řepy, brambor, obílí, 

kukuřice, cukrová třtina, atd. Bioetanol se přidává do automobilového 

benzinu. 

- BioETBE – toto biopalivo se vyrábí z bioetanolu. Slouţí při výrobě 

v rafinériích jako vysokooktanová komponenta. 

- FAME – známé především pod názvem MEŘO (metylester řepkového 

oleje). Tato sloţka se přidává do motorové nafty [15]. 

Bionafta jinak také biodiesel  je vlastně směs esterů a motorové nafty.  Můţeme 

se setkat s několika označeními, které se odvíjí od surovin, ze kterých byly 

získány. V případě označení MEŘO se jedná o metylester řepkového oleje, 

v případě MESO metylester slunečnicového oleje a u MEUO jde o metylester 

upotřebitelného oleje atd. Bionafta se pouţívá jako palivo pro vznětové motory. 

Vyrábí se chemickým procesem, při kterém se mísí metanol s hydroxidem sodným 

a poté s olejem vylisovaným ze semen řepky olejné, ale i sojových bobů. 
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Při výrobě bionafty vzniká i vedlejší produkt glycerín. Ten se pouţívá při výrobě 

zubních past nebo také při výrobě sirupů proti kašli.  

Samotná bionafta při spalování v naftových motorech méně kouří. Lépe se spaluje 

a tím, ţe méně kouří, sniţuje i mnoţství některých látek, které se při tomto 

procesu dostanou do ovzduší. Jedná se o polétavé částice síry, oxidu uhličitého, 

uhlovodíků a aromatických látek.  Při spálení jednoho litru bionafty se do ovzduší 

uvolní jeden a čtvrt kilogramů oxidu uhličitého, zatímco při spálení stejného 

mnoţství motorové nafty se do ovzduší uvolní celé čtyři kilogramy oxidu uhličitého. 

Vzhledem k tomu, ţe je bionafta mastnější neţ motorová nafta, má dobré mazací 

schopnosti. Tyto schopnosti jsou důleţité v tom, ţe se méně opotřebovávají 

součásti motoru, zejména vstřikovací jednotky a jiné pohyblivé části motoru [6]. 

 

6.3. Současný stav biopaliv v České republice 

Aktuálních informací z oblasti biopaliv příliš mnoho není. Abych zjistil jakými 

zákony a předpisy nebo nařízeními se v současné době musí drţet producenti a 

distributoři biopaliv v České republice, jací jsou největší výrobci biopaliv v ČR a 

další důleţité informace z této oblasti, obrátil jsem se na Ministerstvo průmyslu a 

obchodu prostřednictvím jejich e-mailové adresy: „zaplatilek@mpo.cz“. Byly mi 

poskytnuty následující informace. 

V odpovědi mi bylo sděleno, ţe se v současné době musí producenti biopaliv v ČR 

drţet zákona č. 61/1997 Sb. o lihu, kdy zde je povinnost, aby byl kaţdý výrobce 

registrován. Distributoři biopaliv se musí řídit zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší, ve znění zákona č. 180/2007 Sb., zákonem č. 353/2003 Sb. 

o spotřebních daních, ve znění zákona č. 292/2009 Sb., zákonem č. 311/2006 Sb. 

o pohonných hmotách a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 229/2004 

Sb., která je zatím v platnosti, a kterou se stanoví poţadavky na jakost a sloţení 

prodávaných pohonných hmot a jejich sledování. To se týká biopaliv z hlediska 

jejich jakosti.  

Podpora na produkci biopaliv v České republice ze strany státu ţádná není.  

Zákon o ochraně ovzduší totiţ ukládá distributorům, kteří na trh dodávají benzin 

mailto:zaplatilek@mpo.cz


 Bedřich Panocha: Ekolabeling  

2010  Str. 35 

nebo naftu povinnost, uplatnit na trhu zákonem stanovený minimální podíl biopaliv. 

Další podporou v oblasti uplatňování biopaliv na trhu je, ţe čistá nebo 

vysokoprocentní biopaliva jsou osvobozena nebo mají sníţenou spotřební daň 

z minerálních olejů při uvádění takovýchto paliv na trh.  

Mezi největší výrobce MEŘO v současné době v České republice patří: Preol a. s. 

- Lovosice, STZ a.s. – Ústí n. L. (Severočeské tukové závody), Agropodnik a.s. – 

Jihlava. 

Mezi největší výrobce bioethanolu v současné době v České republice patří: 

Agroetanol TTD, a. s. – Dobrovice, PLP, a. s. – Trmice. 

V  jakém poměru se v současné době přimíchávají biopaliva do automobilových 

benzinů s oktanovým číslem 95 a motorové nafty určuje zákon č. 86/2002 Sb. 

o ochraně ovzduší. Na rok 2009 byl stanoven poměr 4,5 % FAME/MEŘO 

do motorové nafty a poměr 3,5 % bioethanolu do benzinu. Zákon dále ukládá 

povinnost dodrţet platnou evropskou legislativu týkající se jakosti prodávaných 

pohonných hmot. Jedná se především o směrnici  98/70/ES v platném znění, která 

je nyní v revidované formě směrnice 2009/30/ES, jejíţ transformace do národní 

legislativy právě probíhá. V současné době je platná vyhláška č. 229/2004 Sb. a 

příslušná Česká státní norma 228 pro benziny a Česká státní norma 590 

pro naftu. Cílem do budoucna je zvyšovat podíl biosloţky v dopravě, aby bylo 

dosaţeno naplnění cílů Evropské unie zejména, aby podíl biopaliv na celkové 

spotřebě paliv v roce 2010 činil 5,75 % a v roce 2020, aby tento podíl činil jiţ 

10 %. Evropská komise připravila program s názvem Kriteria udrţitelnosti biopaliv. 

Tento program by měl zajistit, aby byla do budoucna vyuţívána pouze ta biopaliva, 

která mají prokazatelně příznivější vliv na ţivotní prostředí. (viz příloha č. 4). 
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6.4. Hlavní důvody pro vznik biopaliv  

Spotřeba energií v dnešním světě neustále roste. Hlavním zdrojem energií jsou 

fosilní paliva, jako jsou například: uhlí, zemní plyn, ropa apod. Nástup fosilních 

paliv je spojen s rozvojem průmyslu a těţbou ropy. Ropa, je základní surovinou 

pro výrobu benzinu a motorové nafty. Benzin a motorová nafta slouţí k pohonu 

motorů v dopravě. A právě sektor dopravy je největším znečišťovatelem ovzduší 

skleníkovými plyny jakými jsou oxid uhličitý CO2, oxidy dusíku NOx a metan CH4.  

Oblast dopravy, vyprodukuje zhruba 40 % emisí oxidu uhličitého CO2. Z toho 

silniční doprava vyprodukuje konkrétně 90 %. Je tak největším znečišťovatelem 

ovzduší.  Určitou měrou se na znečištění ovzduší a tvorbě skleníkových plynů 

podílí i letecká doprava a to zhruba 2 %.  I kdyţ je podíl na znečištění ovzduší 

leteckou dopravou jen pouhá 2 %, i tak jsou účinky této dopravy stejně závaţné 

jako silniční doprava [3]. 

Vzhledem k růstu počtu obyvatel a zvyšování jejich ţivotní úrovně, dochází 

k prudkému nárůstu počtu dopravních prostředků. Zákonitě se tedy zvyšuje 

poptávka po pohonných hmotách. S nárůstem počtu dopravních prostředků roste 

i objem vyprodukovaného oxidu uhličitého, který se do atmosféry uvolňuje 

při spalování fosilních paliv v motorech silničních vozidel. A to je jedním z důvodů, 

proč se na scéně objevila právě biopaliva. Ta mají do budoucna plně nahradit 

fosilní paliva. V současné době, se přimíchávají některá biopaliva do fosilních 

paliv, aby se sníţil objem vyprodukovaného oxidu uhličitého a dále, aby se 

omezila jejich spotřeba.  

Dalším důvodem zavedení biopaliv je ten fakt, ţe zásoby ropy rychle ubývají. 

Ropa je bohuţel neobnovitelný zdroj energie s omezenými zásobami. Podle 

posledních odhadů expertů se dosud známá loţiska ropy vyčerpají někdy 

v rozmezí let 2050 aţ 2100. Je tedy třeba nalézt nové alternativní zdroje 

pohonných hmot, které by plně nahradily ropu. V případě biopaliv se jedná o zdroj 

energie, který je oproti ropě obnovitelný. K jejich výrobě se pouţívají zemědělské 

plodiny [1]. 

 



 Bedřich Panocha: Ekolabeling  

2010  Str. 37 

6.5. Biopaliva první generace 

Biopaliva jako zdroj energie získáváme z potravinových zdrojů. Na rozdíl 

od fosilních ţivočišných paliv, která vznikala na zemi milióny let, můţeme biopaliva 

produkovat opakovaně. Biopaliva dokáţou dobře nahradit ropné produkty, a proto 

se nejvíce vyuţívají v automobilovém průmyslu. Vyrábějí se nejčastěji z kukuřice, 

cukrové řepy, cukrové třtiny, řepky olejky, palmového oleje a dalších rostlin, kdy 

pomocí jejich fermentace vzniká etanol. V případě rostlinných olejů postačí jejich 

zahřátí. Tím se sníţí jejich hustota. Při této hustotě mohou být jiţ pouţívány 

v motorech jako palivo. V případě biopaliv první generace se uvádí, ţe sniţují 

produkci oxidu uhlíku o 60 %. Tento údaj je ovšem diskutabilní. Jedná se o údaj, 

ke kterému nebyly napočítány emise ze zemědělských strojů, které jsou potřeba 

k obdělávání půdy, na nichţ plodiny pro výrobu bioapliv rostou. Dále je třeba 

počítat se emisemi vyprodukovanými při transportu daných plodin ke zpracování 

[1]. 

 

6.6. Biopaliva druhé generace 

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům v případě biopaliv první generace se 

na scénu dostávají biopaliva druhé generace. Tato biopaliva se jiţ nevyrábějí 

ze zemědělských plodin, nýbrţ z potravinářských zbytků nebo dřevěného odpadu. 

Jako příklad uvedu Lignin. Ten vzniká při výrobě biopaliva z dřevní štěpky. Toto 

palivo se dá vyuţívat ve výrobním procesu. I kdyţ jsou vyhlídky v oblasti biopaliv 

druhé generace slibné, je jejich vyuţití ještě otázkou daleké budoucnosti. Vývojem 

biopaliv druhé generace se v současné době zabývá institut IFP (Inovation Energy 

Enviroment). Jde o jedno z předních špičkových evropských pracovišť. K dispozici 

jsou jiţ některé druhy biopaliv druhé generace, ale jejich produkce je stále velmi 

nákladnou záleţitostí. Strategií Evropské unie (EU), je do roku 2020 zvýšit 

na pětinu podíl takzvaných obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. 

Mezi další strategie EU je zvýšení spotřeby biopaliv na nejméně desetinu 

z celkového objemu spotřeby paliv [1]. 
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Nevýhody biopaliv: 

a) Negativní vliv na ceny potravin. 

Pro pěstování energetických plodin vhodných k výrobě biopaliv je potřeba 

zemědělské půdy. Na půdě, kde se dříve pěstovaly plodiny určené k výrobě 

potravin, se stále více pěstují energetické plodiny. Jen pro zajímavost uvedu jeden 

příklad. Abychom vyrobili 50 litrů biopaliva zvaného bioetanol, potřebujeme k tomu 

zhruba 232 kilogramů obilí. Podle propočtů by z takového mnoţství obilí mohlo ţít 

jedno dítě celý rok. Ubývá tedy zemědělských plodin určených k potravě. Díky 

nařízení Evropské unie, ţe se musí do fosilních paliv přidávat biopaliva, mělo 

za následek zvýšenou poptávku po plodinách slouţících k výrobě biopaliv. Jedná 

se zejména o obilí, kukuřici, cukrovku a řepu. Pro zemědělce, kteří se zabývají 

pěstováním energetických plodin, to znamená dostatečný odbyt i díky politice EU.  

Vzhledem k tomu, ţe Evropská unie dotuje zemědělce zabývající se pěstováním 

energetických plodin, je pěstování plodin k potravinářskému účelu méně výnosné.  

A protoţe se sniţuje mnoţství plodin určených k potravinářskému účelu, jejich 

cena zákonitě roste. To má v konečném důsledku vliv na ceny potravin.  Objem 

potravin určených k potravinové pomoci nejchudším zemím světa se tedy sniţuje 

a dochází ještě k většímu prohlubování propasti mezi vyspělými zeměmi a 

chudšími státy [1]. 

b) Negativní vliv na ekosystém 

 Kaţdoročně je v  Brazílii vykáceno zhruba 325.000 hektarů tropických deštných 

pralesů kvůli půdě, potřebné pro pěstování energetických plodin. V Indonésii je to 

zhruba dva miliony hektarů tropického deštného pralesa. Dle odhadů potrvá 

dlouhých 423 let, neţ budou úspory oxidu uhličitého z  indonéského palmového 

oleje, suroviny pro výrobu biopaliv, mít vůbec nějaký efekt na světové klima. 

V případě Amazonie, kde se pěstuje energetická plodina sója, to bude trvat 

dle propočtů zhruba 319 let. A přitom tropické deštné pralesy hrají důleţitou úlohu 

při ovlivňování klimatu. Jejich systematickým kácením a vypalováním se zvyšuje 

podíl oxidu uhličitého v atmosféře. A právě oxid uhličitý se podílí zhruba polovinou 

na skleníkovém efektu, který má za následek globální oteplování země. Kaţdý rok 

se podle odhadů usazuje v ovzduší něco okolo čtyř miliard tun uhlíku.  Zhruba 
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30 % uvedeného uhlíku, pochází právě z  urychleného vypalování tropických 

deštných pralesů. Bylo zjištěno, ţe za rok dokáţe jediný hektar tropického 

deštěného pralesa vstřebat aţ deset tun uhlíku.  Coţ znamená, ţe aţ jednu 

miliardu tun uhlíku zlikviduje z  ovzduší jeden milion čtverečních kilometrů 

tropického deštěného pralesa. Dle odhadů byla jiţ více jak celá polovina 

tropických deštných pralesů zničena.  

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD vyjde tuna 

ušetřeného oxidu uhličitého, který vznikl při spalování biopaliv aţ na částku 5.000 

dolarů. Pokud bychom si chtěli koupit Evropskou povolenku na její vypuštění, tak 

zaplatíme kolem 30 Euro.  

V září 2007 otiskl britský deník The Times informaci týkající se negativního 

dopadu biopaliv na ţivotní prostředí. Informace byla získána od vědců z universit 

v Basileji a Edinburgu. Tito vědci pracovali pod vedením nositele Nobelovy ceny 

za chemii pana profesora Paula Crutzena. Informace se týkala oxidu dusného 

N2O, který se uvolňuje při pěstování energetických plodin. Účinek tohoto 

skleníkového plynu byl podceněn. Jedná se o plyn, který má třistakrát silnější 

skleníkový efekt, neţ oxid uhličitý. Při posledních průzkumech se předpokládalo, 

ţe se do atmosféry při pěstování energetických plodin uvolňují pouze dvě 

procenta oxidu dusného N2O. Podle pana Crutzena jde ve skutečnosti asi o 5 %. 

Coţ znamená v konečném důsledku, ţe při spalování vyprodukují fosilní paliva 

o 50 – 70 % procent méně skleníkových plynů neţ biopaliva [1]. 

c) Negativní vliv na ceny pohonných hmot 

Jak jsem se jiţ jednou zmínil, na základě rozhodnutí Evropské unie se musí 

do fosilních paliv přimíchávat biopaliva. Podíl biopaliv přimíchávaných do fosilních 

paliv jakými jsou benzín a motorová nafta neustále roste. Pokud porovnáme cenu 

jednoho litru klasické motorové nafty bez spotřební daně a marţe prodejců, 

dojedeme k závěru, ţe je levnější neţ bionafta. A právě přimíchávání draţších 

biopaliv do fosilních paliv má za následek růst jejich cen [1]. 
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6.7. Výhody biopaliv 

Zatím jedinou a prokázanou výhodou biopaliv je ta skutečnost, ţe se vyrábějí 

z obnovitelných zdrojů oproti palivům fosilním, jichţ je na zemi omezené mnoţství 

a jejich zásoby se rychle tenčí. Další výhodou je i ta skutečnost, ţe tím, ţe se 

přimíchávají do fosilních paliv, sniţují jejich spotřebu. O tom, zda jsou biopaliva 

opravdu šetrnější k našemu ţivotnímu prostředí, neexistuje jednoznačná odpověď. 

Na jedné straně stojí zastánci biopaliv a na druhé straně zase stojí ti, kteří tato 

biopaliva zatracují. Dnes je jiţ zcela zřejmé, ţe biopaliva první generace 

nepřinesla do současné doby tolik očekávaný efekt v ochraně ţivotního prostředí, 

jaký se čekal. Biopaliva druhé generace jsou zatím ve fázi výzkumu a jejich cesta 

bude ještě hodně trnitá. Jisté je, ţe vývoj paliv druhé generace se ubírá jiným 

směrem, neţ vývoj paliv první generace.  Je otázkou zda opravdu biopaliva 

do budoucna dokáţou plně nahradit paliva fosilní.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat pojem ekolabeling, přiblíţit čtenáři 

jeho historii a současný vývoj na území České republiky. Myslím si, ţe cíl práce, 

který jsem si stanovil, byl naplněn. Ekolabeling je v České republice na dobré 

úrovni. Je to obor, který je přímo závislý na tom, zda budou odběratelé preferovat 

zboţí vyšší kvality, produkty vyráběné či vypěstované přírodě příznivějším 

způsobem tzv. bioprodukty. Proto jsem zpracoval orientační průzkum mezi 

hlavními prodejci bioproduktů a biopotravin, zaměřený na poptávku spotřebitelů. 

Ta měla být odvozena od spotřeby. To znamená, jak významný je prodej 

bioproduktů a biopotravin. Průzkum se povedl, ale je skutečně pouze orientační. 

Jak vyplynulo z vlastního šetření, oslovené společnosti jsou často ochotné 

na kladené otázky odpovídat, ale konkrétní procentuální vyjádření o mnoţství 

prodaných bioproduktů či biopotravin nejsou schopny odhalit, protoţe to povaţují 

za obchodní tajemství. I přesto je moţné konstatovat, ţe mé orientační šetření 

koresponduje s výzkumy, které provádějí v této oblasti k danému tématu instituce 

na profesionální úrovni. Ukazuje se, ţe u našich spotřebitelů stále rozhoduje cena, 

ale začínají přibývat spotřebitelé, kteří více dbají na své zdraví a jsou ochotni 

do kvalitnějšího a často zdravějšího zboţí investovat více prostředků. Navíc 

i s ubýváním vyčerpatelné suroviny ropy, je třeba stále pracovat na alternativních 

zdrojích a mezi ně patří i biopaliva, o nichţ jsem v bakalářské práci také psal. Je to 

dobrá zpráva pro prvovýrobce, zemědělce, o nichţ jsem se zde také zmínil. 

Souvisí to s tím, zda je ekologické zemědělství dlouhodobě udrţitelné. Vývoj 

ukazuje, ţe tomu tak bude. Totéţ platí i o ekolabelingu. Pokud bude stoupat zájem 

o ekologicky šetrné výrobky, o bioprodukty a biopotraviny, pak firmy budou jistě 

rádi dobrovolně podstupovat řízení o přidělení značky ekologické kvality a to je 

pro rozvoj ekolabelingu jistě dobrá zpráva. Zájem o ekolabeling bude jistě stoupat. 

Vývoj v hospodářsky vyspělejších zemích ukazuje, ţe je zde ekolabeling pevně 

zakotvený a ţe se tato oblast úspěšně rozvíjí. Analogický vývoj jistě čeká 

i ekolabeling v České republice. V souvislosti s vyšší poptávkou po ekologicky 

šetrnějším zboţí i biopalivech, bioproduktech a biopotravinách bude vzrůstat 

i zájem o dokonalejší označení zboţí značkou ekologické kvality a tím dojde ještě 
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k významnějšímu rozvoji ekolabelingu v Čechách. Ve své práci jsem si nekladl 

za cíl vyřešit vše o problematice ekolabelingu v naší zemi, přesto cíl práce 

seznámit veřejnost s řešenou problematikou a nastínit moţný rozvoj, se podařilo 

splnit. Bakalářská práce je dobrou sondou do dané problematiky a můţe poslouţit 

jako odrazový můstek pro práce vyššího typu. Vlastní orientační šetření je 

v souladu s výzkumy, které se v dané oblasti provádějí a na rozvoj ekolabelingu  

mají významný vliv. 
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Příloha č. 1: Korespondence s Českou  informační agenturou ţivotního prostředí - 

CENIA 

 
Od: CENIA Help-Desk (Dobrovolné nástroje) <helpdesk.dnastroje@cenia.cz>  

Předmět: CENIA Help-Desk (Dobrovolné nástroje): Řešení dotazu (incidentu) č. 

PUBC82CSN9E9  

Datum: 9. 2. 2010, 08:29 h  

 

 

* Tento e-mail byl vygenerován automaticky. 

* Neodpovídejte, prosím, na uvedenou adresu. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

Obsah sdělení CENIA Help-Desk (Dobrovolné nástroje): 

Dotaz (incident) č. PUBC82CSN9E9 byl vyřešen. Popis řešení je uveden dále v 

této zprávě. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

* CENIA Help-Desk (Dobrovolné nástroje): 

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFUQLDYQ 

* 

* Sluţby poskytuje 

* CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí 

* mailto:info@cenia.cz 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

* Popis dotazu (incidentu): 

 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Identifikátor: |PUBC82CSN9E9 | 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=904&messagePos=82&cursorTo=1
http://email.seznam.cz/redir?hashId=4159345322&to=http%3a%2f%2fwww%2ecenia%2ecz%2f%5f%5fC12571B20041E945%2ensf%2f%24pid%2fCENMSFUQLDYQ
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ainfo%40cenia%2ecz


 

 

| |Jednoznačný identifikátor dotazu nebo incidentu. Tento | 

| |identifikátor je třeba uvádět jako referenční hodnotu. | 

| |Pořadové číslo v pohledech nemá s identifikací dotazu | 

| |(incidentu) nic společného. Je to jen číslo řádku v | 

| |seznamu. Pokud se tabulka setřídí podle jiného sloupce, | 

| |na řádku s původním číslem se objeví jiný obsah. | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Pořadové číslo |01396 | 

|incidentu: |Pořadové číslo dotazu je přidělováno autoritou kaţdému | 

| |incidentu tak, jak jsou dotazy vkládány. Správce | 

| |help-desku je můţe vyuţít podle svého uváţení. | 

| |Upozornění: Pořadové číslo nemá charakter jednoznačného | 

| |identifikátoru. Nepouţívejte, prosím, pořadové číslo pro | 

| |komunikaci se správcem systému pro identifikaci chyby | 

| |systému. | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Help-Desk |dnastroje | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Původce (email)|BedrichP@seznam.cz | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Postavení |Občan‚ veřejnost | 

|ţadatele | | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Věc |Informace o ekolabelingu | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Typ |Dotaz | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Stav |3 - Vyřešen | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Datum vytvoření|04.02.2010 | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Datum vyřešení |09.02.2010 08:00 | 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:BedrichP%40seznam%2ecz


 

 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

| |Ekoznačení | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Forma přijetí |web | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Priorita |Normální (N) | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Vztah | | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Problém |Dobrý den. Chtěl jsem vás poprosit o pár informací z | 

| |oblasti ekolabelingu. | 

| |1) Zajímalo by mě, jak aktuální informace jsou na Vašich | 

| |stránkách? | 

| |2) Jak často je aktualizujete a kdy byly naposledy | 

| |aktualizovány? | 

| |3) Zajímalo by mě, kterými zákony se v současné době | 

| |ekolabeling v ČR řídí? | 

| |4) Jaké jsou v současné době kontrolní orgány, které | 

| |kontrolují činnost firem zařazené v programu ekoznačení v| 

| |ČR? Jak často se tyto firmy kontrolují? | 

| |5) Jaké jsou postihy za nedodrţení daných předpisů? | 

| |6) Kolik firem je zapojeno do programu ekoznačení v ČR v | 

| |roce 2010? | 

| |7) Je zájem firem o ekoznačení v ČR zájem? Zvyšuje se ten| 

| |zájem rok od roku ? | 

| |8) O kolik zhruba procent roste ročně počet firem v ČR | 

| |přihlášených do programu ekoznačení? | 

| | | 

| |Pracuji na bakalářské práci na téma ekolabeling a rád | 

| |bych získal z této oblasti aktuální informace. Předem | 

| |děkuji za kladné vyřízení mé ţádosti a za Váš čas. S | 

| |pozdravem Bedřich Panocha. | 



 

 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Řešení |Dobrý den, | 

| |odpovídám na Vaše dotazy týkající se ekoznačení, které | 

| |jste zaslat prostřednictvím Helpdesku CENIA. | 

| | | 

| |1) Zajímalo by mě, jak aktuální informace jsou na Vašich | 

| |stránkách? | 

| |Seznamy označených výrobků se aktualizují minimálně 1x | 

| |měsíčně. Plné texty směrnic nemusí být, vzhledem k | 

| |probíhajícím revizím vţdy aktuální. | 

| | | 

| |2) Jak často je aktualizujete a kdy byly naposledy | 

| |aktualizovány? | 

| |viz výše, 1.2.2010 | 

| | | 

| |3) Zajímalo by mě, kterými zákony se v současné době | 

| |ekolabeling v ČR řídí? | 

| |Ţádnými zákony, platí Nařízení vlády a Pravidla vydaná | 

| |MŢP. Konkrétně Usnesením vlády ČR č. 159/1993, „Pravidly | 

| |Ministerstva ţivotního prostředí | 

| |o realizaci Národního programu označování ekologicky | 

| |šetrných výrobků a sluţeb“ vydanými ve Věstníku MŢP č. | 

| |10/2006. Přidělování ekoznačky EU se řídí Nařízením | 

| |Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010. | 

| | | 

| |4) Jaké jsou v současné době kontrolní orgány, které | 

| |kontrolují činnost firem zařazené v programu ekoznačení v| 

| |ČR? Jak často se tyto firmy kontrolují? | 

| |Kontrolním orgánem je Agentura pro EŠV při CENIA (tj my),| 

| |, která si případně pro účely kontroly můţe přizvat členy | 

| |Rady nebo jiné odborníky. | 

| | | 



 

 

| |5) Jaké jsou postihy za nedodrţení daných předpisů? | 

| |Sankce jsou stanoveny v licenční smlouvě mezi Agenturou a| 

| |drţitelem ekoznačky, v současné době 100.000,- Kč. | 

| |Jinak neoprávněné pouţití ekoznačky je nekalou obchodní | 

| |praktikou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně | 

| |spotřebitele. Za takový přestupek (§24a, odst. 2) lze | 

| |uloţit pokutu do 100 000 Kč. V blokovém řízení lze uloţit| 

| |pokutu do 5 000 Kč. Sankce za neoprávněné pouţití | 

| |ekoznaček v reklamě stanoví zákon č. 40/1995, Sb., o | 

| |regulaci reklamy. Fyzickým osobám (včetně zadavatelů | 

| |reklamy), které poruší zákaz reklamy, která je nekalou | 

| |obchodní praktikou, lze v blokovém řízení uloţit pokutu | 

| |do 5 000 Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické | 

| |osobě, která šíří reklamu, která je nekalou obchodní | 

| |praktikou, lze uloţit pokutu do 5 000 000 Kč. | 

| | | 

| |6) Kolik firem je zapojeno do programu ekoznačení v ČR v | 

| |roce 2010? | 

| |Celkem je zhruba 90 drţitelů ekoznačky, výrobců, dovozců | 

| |nebo poskytovatelů sluţeb. | 

| | | 

| |7) Je zájem firem o ekoznačení v ČR zájem? Zvyšuje se ten| 

| |zájem rok od roku? | 

| |Zájem není příliš velký. Nijak razantně se rok od roku | 

| |nezvyšuje. Počet nových zájemců o ekoznačku je v | 

| |jednotlivých letech přibliţně stejný. | 

| | | 

| |8) O kolik zhruba procent roste ročně počet firem v ČR | 

| |přihlášených do programu ekoznačení? | 

| |Ročně přibývá kolem 5-10 nových firem - drţitelů | 

| |ekoznačky. Ročně ale také vţdy několik firem ukončí | 

| |smlouvy k uţívání ekoznačky. Program ekoznačení je "ţivý | 



 

 

| |organismus". | 

| | | 

| |Pokud byste se chtěl u nás stavit osobně, rádi Vás v | 

| |CENIA uvítáme. | 

| | | 

| |Pavel Hrubý | 

| |CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí | 

| |Litevská 1174/8 | 

| |100 05 Praha 10 | 

| |tel. +420 267 225 347 | 

| |http://www.cenia.cz | 

| | | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Řešitel |KOLAROVÁ Helena‚ Mgr. (CENIA) | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Termín |09. 02. 2010 | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Přílohy | | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Historie |09.02.2010 08:26:34 - Incident vyřešen | 

| |04.02.2010 22:38:39 - Registrace incidentu: | 

| |'BedrichP@seznam.cz' | 

| |04.02.2010 22:13:49 - Dokument vytvořen | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

|Související | | 

|zprávy | | 

|---------------+---------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=4159345322&to=http%3a%2f%2fwww%2ecenia%2ecz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:BedrichP%40seznam%2ecz


 

 

Příloha č. 2: Ekoznačky pouţívané v ostatních zemích 

 

 

„OFICIÁLNÍ EKOZNAČKY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ČI OBLASTÍ“ 

 

 

Obrázek 5 - Ekoznačka používaná v Severských zemích Evropy - "Bílá Labuť (Finsko, Island, 

Norsko, Švédsko) 

Zdroj: [26] 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Nejstarší používaná ekoznačka na světě - "Modrý Anděl" (Německo) 

Zdroj: [26] 

 

 

 

 



 

 

       

 

Obrázek 7 - Ekoznačky jiných evropských zemí 

Zdroj: [26] 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Ekoznačky některých mimoevropských zemí 

Zdroj: [26] 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Dotazník pro obchodní řetězce 

 

 

Dotazník pro obchodní řetězce 

 

Dotazníkové šetření je zaměřeno na oblast bioprodukce. Cílem 

dotazníkového šetření je orientační průzkum trhu s biopotravinami a 

bioprodukty za účelem zjistit postavení bioprodukce na českém trhu. 

Dotazník je sestaven pro centrály nejvýznamnějších obchodních řetězců 

působících na českém trhu, abychom zjistili informace v rámci celé České 

republiky. 

 

1. Jsou ve Vašem supermarketu součástí Vámi nabízeného zboţí 

bioprodukty a biopotraviny? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

2. Pokud ano, tak od kterého roku jsou součástí Vámi nabízeného zboţí? 

 

 

3. Je o bioprodukty a biopotraviny ze strany Vašich zákazníků zájem?  

 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

4. Pokud ano, o které biopotraviny a bioprodukty je největší zájem?  

- Stačí např. mléčné výrobky, masné výroby (uzeniny), pečivo, 

nápoje, ovoce nebo zelenina. 

 

 

 



 

 

5. Pokud ne, tak v čem vidíte zásadní problém nezájmu Vašich zákazníků 

o daný druh zboţí? 

 

6. Kolik procent z Vašeho potravinářského sortimentu, které nabízíte ve 

Vašich supermarketech, tvoří biopotraviny? 

 

 

7. Kolik procent ze zbývajícího Vámi nabízeného zboţí tvoří 

bioprodukty? 

 

8. Kolik procent z celkového objemu Vámi nabízených biopotravin se 

prodalo za roky: 2006, 2007, 2008,2009? 

 

 

9. Kolik procent z celkového objemu Vámi nabízených bioproduktů se 

prodalo za roky: 2006, 2007, 2008,2009? 

 

 

10. Plánujete do budoucna rozšířit nabídku Vašeho zboţí v oblasti 

biopotravin a bioproduktů?  

 

a) Ano 

b) ne 

 

 

Vysvětlivky: 

 

CO JE TO BIOPRODUKT? 

Bioprodukt je surovina rostlinného nebo ţivočišného původu získaná v 
ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiva a 
sadby a dalších ekologických výrobků, na níţ bylo vydáno osvědčení o 
původu bioproduktu. Můţe to být například: zelenina, ovoce, obiloviny, 
luskoviny, olejniny, přadné a aromatické rostliny, ale také syrové mléko, 
vejce nebo živá zvířata. 



 

 

CO JE BIOPOTRAVINA? 

Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického 
zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno 
osvědčení o původu biopotraviny. 

Například : bio čaje a bio káva, bio kakao a čokoláda, bio vína červená i bílá, 
bio jedlé oleje, bio těstoviny a luštěniny, bio rýže, bio výrobky z ovoce, bio 
šťávy a sirupy a mnoho dalších produktů například bio doplňky stravy,  a 
podobně. 

 

Děkuji za Vaší vstřícnost a za Váš čas a přeju hodně a hodně spokojených 

zákazníků.  Odpovědi zasílejte pokud moţno v co nejkratším termínu na můj 

mail: BedrichP@seznam.cz,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-caje/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-kava/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-kakao-a-cokolada/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-vina/cervena-vina/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-jedle-oleje/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-obilniny-testoviny-a-lusteniny/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-ryze-a-rizoto/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-vyrobky-z-ovoce/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-stavy-a-sirupy/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-stavy-a-sirupy/
http://www.vsebio.cz/biopotraviny/bio-doplnky-stravy/
mailto:BedrichP@seznam.cz


 

 

Příloha č. 4: Komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 

Od: Fibichová Svatava <fibichova@mpo.cz>  

Kopie: Zaplatílek Jan <zaplatilek@mpo.cz> , karel.trapl@mze.cz  

Předmět: FW: Ţádost o poskytnutí informací k biopalivům  

Datum: 2. 2. 2010, 08:36 

 

Váţený pane, 

 

na základě pokynu pana ředitele Zaplatílka Vám zasílám odpovědi k Vašim 

níţe uvedeným dotazům. Vzhledem k tomu, ţe většina z nich nespadá do 

kompetence MPO, byla jsem nucena poţádat o spolupráci kolegu z 

Ministerstva zemědělství, neboť otázky byly směrovány především do 

oblastí v kompetenci tohoto orgánu. 

 

- jakými předpisy nebo nařízeními se v současné době řídí producenti  

 biopaliv v ČR (legislativa)? 

 

Na producenty biopaliv se vztahuje zákon č.61/1997 Sb., o lihu (povinná 

registrace výrobce, denaturace etanolu). Na distributory biopaliv zákon 

č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 180/2007 

Sb. (povinné uplatňování minimálního podílu biopaliv v dopravě za účelem 

nahrazování fosilních benzinů a nafty, a to formou buď nízkoprocentního 

přimíchávání biopaliv do uvedených pohonných hmot nebo uplatňováním 

čistých biopaliv nebo vysokoprocentních biopalivových směsí), zákon č. 

353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 292/2009 Sb. 

(daňová úleva na čistá biopaliva a vysokoprocentní směsi), zákon 

č.311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a zatím platná vyhláška MPO č. 

229/2004 Sb., kterou se stanoví poţadavky na jakost a sloţení 

prodávaných pohonných hmot a jejich sledování (dotýká se biopaliv z 

hlediska jejich jakosti). 
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 - zda existuje nějaká podpora ze strany státu v produkci biopaliv v 

ČR, pokud ano tak jaká? (úlevy na daních apod.) 

 

Podpora přímo na produkci biopaliv neexistuje. Existuje ale podpora pro 

jejich uplatnění, a to zejména tím, ţe v zákoně o ochraně ovzduší je 

stanovena pro osoby, které dodávají na trh benziny nebo naftu, povinnost 

uplatnit v rámci uvedených pohonných hmot na trhu i zákonem stanovený 

minimální podíl biopaliv, další podpora v jejich uplatňování je dána 

osvobozením nebo sníţením spotřební daně z minerálních olejů při uvádění 

na trh v případě čistých nebo vysokoprocentních biopaliv - tato podpora 

se de facto promítne do celého výrobně-distribučního řetězce. 

 

 

 - seznam největších producentů biopaliv v ČR 

 

Největší výrobci MEŘO např.: Preol a.s., Setuza a.s.; Agropodnik, a.s. 

Jihlava  

Největší výrobci bioetanolu např.: Agroetanol TTD, a.s. Dobrovice; PLP, 

a.s. Trmice 

 

 

 - v jakém poměru se v současné době přímíchávají biopaliva do fosilních 

paliv, zda existuje nějaké nařízení, které to upravuje a jaké jsou plány 

do budoucna? 

 

V současné době se biopaliva přimíchávají do automobilových benzinů s OČ 

95 a do motorové nafty tak, aby ze zákona o ochraně ovzduší povinné 

osoby splnily jim stanovenou povinnost (pro rok 2009 to bylo nahradit 

4,5 % V/V nafty FAME/MEŘO a 3,5 % V/V benzinu bioetanolem)a současně 

dodrţely platnou evropskou legislativu, týkající se jakosti prodávaných 

benzinů a nafty (směrnice 98/70/ES v platném znění a nyní i její 

revidovaná forma směrnice 2009/30/ES, jejíţ transpozice do národní 



 

 

legislativy se právě uskutečňuje; zatím v této oblasti je platná 

vyhláška č. 229/2004 Sb. a příslušná ČSN 228 pro benziny a ČSN 590 pro 

naftu). Podíl v dopravě uplatňované biosloţky by se měl dále navyšovat 

tak, aby mohlo být dosaţeno cílů EU - náhrada 5,75 %  e.o. biopalivy v 

roce 2010 a náhrada 10 % e.o. obnovitelnými zdroji v dopravě v roce 

2020, ale bez uplatnění čistých biopaliv (FAME/MEŘO) a 

vysokoprocentních biopalivových směsí (směsná motorová nafta SMN 30, 

paliva E85, E95) a to nejen v silniční dopravě, ale i např. v oblasti 

stavebnictví, zemědělství a těţařství /tak jak je to vyuţíváno např. v 

SRN, Francii, Švédsku apod./ uvedených cílů nelze dosáhnout, neboť 

přimíchávání biopaliv do benzinů a nafty je omezeno jednak směrnicí 

2009/30/ES, která stanovuje jakostní poţadavky na benziny a naftu, dále 

poţadavky výrobců motorů, dále skutečností, ţe ne do kaţdého typu 

benzinu a nafty lze biopaliva přidávat /např. speciální vysokooktanové 

draţší benziny nebo arktická nafta nebo nafta jako palivo pro náhradní 

zdroje, Armádu ČR, záchranné sloţky atd./ a v neposlední řadě i 

negativní skutečnost, ţe u spotřeby benzinů dochází v posledních letech 

ke stagnaci a u motorové nafty z důvodu ekonomické krize a od ledna 2010 

zvýšené SD a DPH pouze k mírnému nárůstu /neodpovídá předpokladům/, a to 

zejména v oblasti dovozů. 

 

 

 - jaké biopaliva se nejvíce výrabějí v ČR? 

 

MEŘO a bioetanol. Obě jsou vyuţívána jednak pro nízkoprocentní 

přimíchávání (v současné době max. do 5 % obj. jak u benzinů, tak u 

nafty) a jednak pro výrobu vysokoprocentních směsí - např. SMN 30 

(směsná motorová nafta, 30 % FAME/MEŘO + zbývající podíl motorová nafta) 

a E85 (70 - 85 % etanolu + zbytek je benzinová frakce - pro záţehové 

motory) a E95 (95 % bioethanolu a 5 % aditiv - pro vznětové motory - 

zatím pouze pilotní projekt - zkouší se pro pohon 2 autobusů). 

 



 

 

 

- a další důleţité informace z oblasti biopaliv. 

 

EK připravila tzv. Kritéria udrţitelnosti biopaliv, která by měla 

zajistit, aby byla vyuţívána pouze ta biopaliva, která jsou prokazatelně 

prospěšná pro ţivotní prostředí. 

 

Podpora uplatňování vysokoprocentních a čistých biopaliv vychází z 

Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě (viz. 

http://eagri.cz/public/eagri/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energi 

e/biopaliva/kapalna-biopaliva/vicelety-program-podpory-dalsiho.html ). 

 

V dohledné budoucnosti by měla být vyuţívána biopaliva II. generace, tj. 

biopaliva perspektivnější, neboť jsou vyráběná především z 

nepotravinářské biomasy, případně z odpadu, a jejich přínos pro ţivotní 

prostředí je jasně pozitivní. 

 

 

 Doufám, ţe výše uvedené odpovědi Vám budou postačovat. S pozdravem 

Svatava Kantorová Fibichová 

 

 

 

> -----Original Message----- 

> From: Zaplatílek Jan  

> Sent: Friday, January 29, 2010 6:29 AM 

> To: Fibichová Svatava 

> Subject: FW: Ţádost o poskytnutí informací k biopalivům 

>  

>  

> Prosím zajistit odeslání odpovědi T 1/2 

>  
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> Děkuji 

>  

> JZ 

>  

> > -----Original Message----- 

> > From: Policajt z Beverly Hills [mailto:BedrichP@seznam.cz] 

> > Sent: Tuesday, January 26, 2010 1:57 PM 

> > To: Zaplatílek Jan 

> > Subject: Ţádost o poskytnutí informací k biopalivům 

> >  

> >  

> > Dobrý den pane Inţenýre, 

> >  

> > v současné době studuji Vysokou školu Báňskou v Mostě a  

> > předmětem mé bakalářské práce je téma ekolabeling. V této  

> > práci se zmiňuji mimochodem i o biopalivech. Materiálů k této  

> > problematice příliš mnoho není, a pokud nějaké jsou, tak jsou  

> > staršího data. Obracím se proto na Vás s ţádostí o  

> > poskytnutí aktuálních informací z oblasti biopaliv v České  

> > republice. Zajímají především odpovědí na otázky: 

> >  

> > - jakými předpisy nebo nařízeními se v současné době řídí  

> > producenti biopaliv v ČR (legislativa)? 

> > - zda existuje nějaká podpora ze strany státu v produkci  

> > biopaliv v ČR, pokud ano tak jaká? (úlevy na daních apod.) 

> > - seznam největších producentů biopaliv v ČR 

> > - v jakém poměru se v současné době přímíchávají biopaliva do  

> > fosilních paliv, zda existuje nějaké nařízení, které to  

> > upravuje a jaké jsou plány do budoucna ? 

> > - jaké biopaliva se nejvíce výrabějí v ČR ? 

> > - a další důleţité informace z oblasti biopaliv.  

> >  
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> > V případě, ţe nejste ve věci kompetentní, předejte prosím  

> > mojí ţádost někomu, kdo je schopen mi na mé otázky odpovědět  

> > nebo mi na něho předejte kontakt. Předem děkuji za kladné  

> > vyřízení mé ţádosti a jsem s pozdravem. 

> >  

> >  

> >  

> > Bedřich Panocha 

> >  

 

> > Ing. Jan Zaplatílek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


