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Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej 

Breaches of the organic agriculture principles in the Czech 
Republic 

Synopsis. Celem opracowania jest analiza nadu y  i nieprawid owo ci, jakie zosta y zidentyfikowane 

w rolnictwie, przetwórstwie i handlu produktami ekologicznymi w Republice Czeskiej. Z 

przeprowadzonej analizy wynika, e do najcz ciej wyst puj cych nieprawid owo ci nale  

uchybienia w zakresie znakowania produktów. Inne do  cz sto wyst puj ce naruszenia zasad 

produkcji ekologicznej to ywienie zwierz t paszami niedozwolonymi w rolnictwie ekologicznym 

oraz nieprawid owo ci w prowadzeniu ewidencji. 

S owa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, nieprawid owo ci, Republika Czeska. 

Abstract. The aim of this paper is to present the abuses and irregularities which were identified in 

agriculture, processing industry and trade of ecological products in the Czech Republic. The analysis 

shows that the most common are the irregularities in labelling the products. Other often occurring 

abuses are feeding the livestock with fodder disallowed in ecological agriculture and nonconformities 

with the regulations in keeping records.  

Key words: organic agriculture, irregularities, Czech Republic. 

Wprowadzenie 

ywienie jest jednym z podstawowych warunków utrzymania ycia cz owieka, jego 

zdrowia i rozwoju. ywno  jest zatem jednym z najwa niejszych produktów nabywanych 

przez konsumentów. Wzrost zamo no ci spo ecze stw, wi ksza wiadomo  i dba o  o 

zdrowie powoduj , e konsumenci w coraz wi kszym stopniu chc  nabywa  ywno  o 

najwy szych parametrach zdrowotnych i jako ciowych. Dostawc  takiej w a nie ywno ci 

jest rolnictwo ekologiczne. Jest to system gospodarowania, w którym nie dopuszcza si  

stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu, syntetycznych 

dodatków paszowych oraz technik in ynierii genetycznej. czy ono zatem w sobie trosk , 

zarówno o zdrowie konsumentów, jak i jako  rodowiska przyrodniczego. 

Rosn cy popyt na tego rodzaju produkty oraz wsparcie finansowe powoduj , e 

gospodarstwa rolne coraz ch tniej przestawiaj  si  na ekologiczne metody wytwarzania. 

Znakomita  wi kszo   produktów  wytwarzanych  metodami  ekologicznymi  spe nia  ostre 
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wymogi stawiane rolnictwu i przetwórstwu ekologicznemu. S  to wyroby o bardzo 

wysokiej jako ci i najwy szych walorach zdrowotnych i smakowych. Niemniej jednak 

zdarzaj  si  przypadki naruszania przepisów reguluj cych dzia alno  ekologicznych 

gospodarstw i przetwórni.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza nadu y  i nieprawid owo ci, jakie zosta y 

zidentyfikowane w rolnictwie ekologicznym Republiki Czeskiej. Wykorzystane w pracy 

dane i informacje pochodz  z publikacji wydawanych przez czeskie Ministerstwo 

Rolnictwa (Ministerstvo Zem d lství R) oraz Instytut Badawczy Ekonomiki Rolnictwa 

(Výzkumný ústav zem d lské ekonomiky). Korzystano równie  z informacji i analiz 

publikowanych przez zwi zki producentów wytwarzaj cych metodami ekologicznymi. 

Informacje o rolnictwie ekologicznym w innych krajach Unii Europejskiej, które stanowi y 

t o dla oceny rozwoju czeskiego rolnictwa ekologicznego, pochodz  z raportów 

Mi dzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego IFOAM (International Federation of 

Organic Agriculture Movements) oraz Instytutu Naukowego Rolnictwa Ekologicznego 

FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau).  

Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej 

Od pocz tku lat dziewi dziesi tych nast puje w Republice Czeskiej wzrost 

zainteresowania ekologicznymi metodami produkcji. Liczba gospodarstw ekologicznych 

wyra nie zwi kszy a si  w 1991 r. By o to zwi zane z wprowadzeniem pomocy 

bud etowej dla tego typu dzia alno ci. W kolejnych latach, w wyniku wycofania wsparcia 

finansowego, nast powa  ju  znacznie wolniejszy wzrost liczby gospodarstw 

ekologicznych. Ponowne o ywienie zainteresowania ekologicznymi metodami 

wytwarzania nast pi o w 1998 r. By o ono konsekwencj  przywrócenia dotacji z bud etu 

pa stwa. Okaza o si , e stosowanie instrumentów wspieraj cych rozwój produkcji 

ekologicznej ze strony pa stwa by o g ównym czynnikiem zach caj cym kolejnych 

rolników do przestawienia produkcji na ekologiczn . Od tego czasu liczba gospodarstw 

ekologicznych systematycznie wzrasta a. Szczególnie wyra ny wzrost nast pi  w ostatnim 

okresie. W 2006 r. metodami ekologicznymi gospodarowa y 963 gospodarstwa rolne, a 

cztery lata pó niej ju  3517. Powierzchnia ekologicznych u ytków rolnych wzros a w 

latach 1990-2010 z 480 ha do 448,2 tys. ha, a jej udzia  w ogólnej powierzchni u ytków 

rolnych zwi kszy  si  do ponad 10% (tabela 1). Jest to dobry wynik, poniewa  Republika 

Czeska jest w Unii Europejskiej jednym z krajów o najwy szym udziale powierzchni 

ekologicznych w ca kowitej powierzchni u ytków rolnych. Pod tym wzgl dem najlepsze 

wyniki ma Austria, gdzie powierzchnie ekologiczne stanowi y w 2009 r. 18,5% ogólnych 

powierzchni u ytków rolnych. Na dalszych pozycjach s : Szwecja (12,6%), Szwajcaria 

(10,8%), oraz Estonia (10,5%) [The Word… 2011].  

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej jest g ównie efektem wsparcia 

finansowego ze strony pa stwa. W latach 1998-2010 wysoko  dotacji w czeskim 

rolnictwie ekologicznym istotnie wzros a. W 1998 r. wynosi a ona dla wszystkich rodzajów 

upraw tyle samo, tj. 2200 K /ha (koron czeskich/ha). Od 2007 r. wsparcie tej sfery rolniczej 

dzia alno ci  odbywa  si   w  ramach  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.  
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Kwota dotacji do upraw ekologicznych jest zró nicowana; w 2010 r. wynios a: 

 155 euro/ha, przy gospodarowaniu na gruntach ornych, z wyj tkiem upraw 

warzywniczych i specjalnych, 

 89 euro/ha, przy gospodarowaniu na trwa ych u ytkach zielonych, 

 849 euro/ha dla winnic, sadów owocowych oraz plantacji chmielu, 

 564 euro/ha dla upraw warzywniczych i specjalnych [Základní… 2011].  

Tabela 1. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej w latach 1990-2010 

Table 1. Development of organic agriculture in the Czech Republic in 1990-2010 

Rok 
Liczba 

gospodarstw 

ekologicznych 

Powierzchnia ekologicznych 

u ytków rolnych ,ha 

Udzia  powierzchni ekologicznych 

u ytków rolnych w ogólnej 

powierzchni u ytków rolnych, % 

1990 3 480 0,00 
1991 132 17507 0,41 
1992 135 15371 0,36 
1993 141 15667 0,37 
1994 187 15818 0,37 
1995 181 14982 0,35 
1996 182 17022 0,40 
1997 211 20239 0,47 
1998 348 71621 1,69 
1999 473 110756 2,58 
2000 563 165699 3,86 
2001 654 217869 5,09 
2002 721 235136 5,50 
2003 810 254995 5,97 
2004 836 263299 6,16 
2005 829 254982 5,98 
2006 963 281535 6,61 
2007 1318 312890 7,35 
2008 1946 341632 8,04 
2009 2698 398407 9,38 
2010 3517 448202 10,55 

ród o: [Ro enka… 2009; Základní statistické… 2011], opracowanie w asne.  

Czescy konsumenci znaj  produkty ekologiczne. Z bada  przeprowadzonych na 

zlecenie czeskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, e ponad po owa z nich rozpoznaje 

oznaczenie graficzne BIO, którym opatrzone s  czeskie produkty ekologiczne. 39% 

doros ych konsumentów deklaruje, e kupuje ywno  ekologiczn , a 14% dokonuje 

zakupów regularnie przynamniej raz w tygodniu [Vorlí ek  2011]. Jest zatem stosunkowo 

liczna grupa czeskich nabywców, którzy s  zainteresowani konsumpcj  zdrowej ywno ci.  
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Rosn cy popyt efektywny i zwi kszaj cy si  udzia  w rynku ywno ci ekologicznej 

wskazuje na coraz wi ksz  akceptacj  ró nic w cenie ywno ci wytwarzanej metodami 

ekologicznymi i tradycyjnymi. Ceny ywno ci ekologicznej s  bowiem wy sze o 10%-70% 

w porównaniu z cenami ywno ci produkowanej metodami tradycyjnymi. Wy sze ceny 

ywno ci ekologicznej s  konsekwencj  m.in. wy szych kosztów produkcji ekologicznej, 

wy szej jako ci ywno ci ekologicznej oraz ni szej wydajno ci pracy w rolnictwie 

ekologicznym. Klienci decyduj cy si  na zakup produktów rolnictwa ekologicznego chc  

mie  jednak pewno , e zakupiony przez nich produkt spe nia wszelkie wymogi stawiane 

rolnictwu ekologicznemu. Niezb dny jest zatem system kontroli. Z jednej strony chroni on 

konsumentów, gwarantuj c, e nabywane przez nich produkty s  wytworzone zgodnie z 

obowi zuj cymi zasadami. Z drugiej za  strony chroni producentów ekologicznych przed 

nieuczciw  konkurencj  oferuj c  produkty pseudoekologiczne. Warto równie  wspomnie  

o interesie wszystkich obywateli p ac cych podatki, bowiem system wsparcia finansowego 

rolnictwa ekologicznego jest finansowany ze rodków bud etowych. 

Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej 

Zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym pa stwa cz onkowskie wyznaczaj  

systemy kontroli rolnictwa ekologicznego, które funkcjonuj  na ich terenie. Ministerstwo 

Rolnictwa Republiki Czeskiej powierzy o kontrol  dzia alno ci w zakresie rolnictwa i 

przetwórstwa ekologicznego organizacji pozarz dowej (po ytku spo ecznego) o nazwie 

Kontrola ekologického zem d lství, obecn  prosp šná spole nost (KEZ, o. p. s.). Do 2005 

r. by a ona jedyn  tego typu instytucj  w Czechach. Obecnie w czeskim systemie inspekcji 

i certyfikacji funkcjonuj  jeszcze dwie inne jednostki akredytowane w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, s  to: ABCert GmbH oraz Biokont CZ, s r.o. [Hrabalová i in. 2007]. 

Dzia alno  tych instytucji podlega audytowi przez organ pa stwowy zajmuj cy si  

akredytacj , o nazwie eský Institut pro Akreditaci, obecn  prosp šná spole nost ( IA, o. 

p. s.).  

System kontroli zak ada, e przynajmniej raz w roku ka dy producent ekologiczny jest 

poddawany kompleksowej kontroli. Podlegaj  jej grunty i uprawy, zwierz ta i 

pomieszczenia inwentarskie, wykorzystywane magazyny, maszyny i urz dzenia oraz 

stosowana technologia. Kontrolowane s  równie  opakowania i etykiety oraz ewidencja 

magazynowo-ksi gowa. Sprawdzane s  wymogi formalne w zakresie rejestracji 

gospodarstwa i certyfikacji jego produktów. 

Wed ug czeskiego Ministerstwa Rolnictwa w latach 2004-2008 siedemdziesi t jeden 

podmiotów naruszy o przepisy ustawy o rolnictwie ekologicznym, tj. ustaw  242/2000 Sb. 

o rolnictwie ekologicznym  [Zákon… 2000]2.  cznie w  badanym okresie zanotowano 80 

 

                                                            

2 Ustawa o rolnictwie ekologicznym [Zakon… 2000] by a zgodna z legislacj  unijn , tj. z Rozporz dzeniem 

Rady Nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz 

znakowania produktów rolnych i rodków spo ywczych [Rozporz dzenie… 1991]. Z pocz tkiem 2009 r. wesz o 

w ycie Rozporz dzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28. 06. 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 

znakowania produktów ekologicznych i uchylaj ce rozporz dzenie (EWG) nr 2092/91 [Rozporz dzenie… 2007]..  
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tego typu wykrocze . Najwi cej ich by o w dwóch pierwszych latach, bo a  58, w o miu 

przypadkach odebrano certyfikaty. W kolejnych latach pomimo tego, e liczba gospodarstw 

i przetwórni ekologicznych znacznie wzros a, wyra nie zmala a liczba zidentyfikowanych 

nieprawid owo ci, a certyfikaty cofni to jedynie czterem podmiotom (tabela 2).  

Tabela 2. Naruszenia przepisów ustawy o rolnictwie ekologicznym w Republice Czeskiej w latach 2004-2008 

Table 2. Breaches of regulations of the Organic Agriculture Act in the Czech Republic in 2004-2008 

Liczba przypadków   Rok   Ogó em 

 2004 2005 2006 2007 2008  

Liczba podmiotów, u których 

stwierdzono naruszenie przepisów 

ustawy o rolnictwie ekologicznym 
31 20 10 7 3 71 

Liczba wykrocze  33 25 11 8 3 80 
Liczba odebranych certyfikatów 1 7 2 2 0 12 

ród o: [Ro enka… 2008].  

Do najcz ciej wyst puj cych nieprawid owo ci w rolnictwie, przetwórstwie i handlu 

produktami ekologicznymi nale  uchybienia w zakresie znakowania produktów. 

Najwi cej takich przypadków odnotowano w pierwszych trzech latach obj tych analiz , 

cznie 13 (tabela 3). Polega y one np. na stosowaniu na etykietach produktów oraz 

pos ugiwaniu si  w dzia aniach promocyjnych odniesieniami do ekologicznej metody 

produkcji w przypadku, gdy dana partia lub seria produkcyjna nie spe nia y wszystkich 

wymogów stawianych produktom ekologicznym. Inne nieprawid owo ci w zakresie 

znakowania to niemo no  jednoznacznej identyfikacji produktu lub dodatków do 

produktów, brak numerów identyfikacyjnych jednostek certyfikuj cych, oznaczenia ma o 

czytelne lub usuwalne.  

W pierwszym roku analizowanego okresu stosunkowo cz sto wyst puj cym 

naruszeniem zasad produkcji ekologicznej by o ywienie zwierz t paszami 

niedozwolonymi w rolnictwie ekologicznym. Takich przypadków odnotowano a  11. Rok 

pó niej tylko jeden, a w kolejnych latach nie stwierdzono ju  adnych uchybie  w tym 

zakresie. Innym uchybieniem, na które wskazywa y organy kontroluj ce, by y 

nieprawid owo ci w prowadzeniu ewidencji, zw aszcza brak rzetelnie sporz dzonej 

dokumentacji, oraz problemy z przeprowadzaniem kontroli rolnictwa ekologicznego, 

polegaj ce g ównie na braku wspó dzia ania w a cicieli lub osób zarz dzaj cych 

gospodarstwami czy przetwórniami. Stosunkowo cz sto wskazywanym uchybieniem, 

zw aszcza w latach 2004 2005, by o tak e naruszanie warunków dobrostanu zwierz t i 

zaniedbania dotycz ce warunków w pomieszczeniach inwentarskich.  
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Tabela 3. Rodzaje nieprawid owo ci w czeskim rolnictwie ekologicznym w latach 2004 2008 

Table 3. Irregularities in organic agriculture in the Czech Republic in 2004 2008, by kind 

Wykroczenie Rok Ogó em 

 2004 2005 2006 2007 2008  

Uchybienia w zakresie znakowania towarów  1 7 5 0 1 14 
ywienie zwierz t paszami niedozwolonymi w rolnictwie 

ekologicznym 11 1 0 0 0 12 

Nieprawid owo ci w prowadzeniu ewidencji  0 6 3 1 0 10 
Brak wspó dzia ania przy przeprowadzaniu kontroli rolnictwa 

ekologicznego 0 4 1 2 0 7 

Naruszenie warunków dobrostanu zwierz t  3 2 0 1 0 6 
Wprowadzanie do obrotu ywno ci bez wiadectwa 4 0 0 0 0 4 
Powtórne naruszenie przepisów obowi zuj cej ustawy 2 1 0 0 0 3 
Niew a ciwe znakowanie dodatków do ywno ci 0 0 0 1 2 3 
Obecno  organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w 

produkcji ekologicznej 1 2 0 0 0 3 

Naruszenia  przepisów reguluj cych produkcj  równoleg  w 

gospodarstwie 1 0 1 0 0 2 

Obecno  pestycydów w produktach  2 0 0 0 0 2 
Brak nale ytej staranno ci przy obchodzeniu si  z produktami 

ekologicznymi i konwencjonalnymi, mieszanie si  produktów 1 0 0 0 0 1 

Wy szy udzia  konwencjonalnych pasz ni  zezwalaj  regulacje 1 0 0 0 0 1 
Sposób sk adowania nawozów zagra aj cy rodowisku naturalnemu 1 0 0 0 0 1 
Brak ewidencji zwierz t 1 0 0 0 0 1 
Brak ewidencji o stosowanych karmach dla zwierz t 1 0 0 0 0 1 
Naruszenie zasad dotycz cych warunków w pomieszczeniach 

inwentarskich  1 0 0 0 0 1 

Stosowanie drutu kolczastego 1 0 0 0 0 1 
Brak ewidencji sprzeda y produktów ekologicznych 1 0 0 0 0 1 
Wi zanie byd a w oborach  0 1 0 0 0 1 
Zagro enie rodowiska naturalnego 0 1 0 0 0 1 
Stosowanie niedozwolonych rodków ochrony ro lin 0 0 1 0 0 1 
Stosowanie niedozwolonych nawozów 0 0 0 1 0 1 
Podejrzenie o stosowanie niedozwolonych nawozów 0 0 0 1 0 1 
Podejrzenie o z amanie zasad produkcji ekologicznej 0 0 0 1 0 1 

Ogó em 33 25 11 8 3 80 

ród o: [Ro enka… 2008], opracowanie w asne. 

W kolejnych latach liczba stwierdzonych nieprawid owo ci istotnie zmala a. W 

ostatnim roku podlegaj cym analizie zidentyfikowano jedynie trzy przypadki z amania 

zasad obowi zuj cych producentów ywno ci ekologicznej. By y to uchybienia zwi zane 
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ze znakowaniem produktów i dodatków do ywno ci. Owe uchybienia nie stanowi y jednak 

takiego nadu ycia, które wymaga oby cofni cia producentom certyfikatu.  

Podsumowuj c podj t  analiz  nale y stwierdzi , i  czeskie rolnictwo ekologiczne 

dostarcza konsumentom produktów wytworzonych zgodnie z zasadami produkcji 

ekologicznej. Jest to z pewno ci  ywno  o najwy szej jako ci i najwy szych walorach 

od ywczych i zdrowotnych. 

Podsumowanie 

Rolnictwo ekologiczne uwa ane jest za jeden z g ównych elementów 

zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich. ywno  jest wytwarzana metodami 

naturalnymi, bez nawozów sztucznych i syntetycznych rodków ochrony ro lin, 

antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów. Dzi ki 

wykluczeniu tych substancji produkcja ywno ci nie powoduje zanieczyszczania gleb i 

wód, ogranicza wyp ukiwanie sk adników pokarmowych z gleby i sprzyja ró norodno ci 

biologicznej.  

Wzrost zainteresowania ekologicznymi metodami produkcji nast puje w Republice 

Czeskiej od pocz tku lat dziewi dziesi tych. W ci gu dwóch dekad liczba gospodarstw 

ekologicznych wzros a z 3 do 3517. Ich czna powierzchnia zwi kszy a si  w tym okresie 

z 480 ha do 448,2 tys. ha. W efekcie wzrós  do ponad 10% udzia  powierzchni 

ekologicznych w ca kowitych u ytkach rolnych. Dynamiczny rozwój ekologicznych metod 

wytwarzania w Republice Czeskiej by  w du ym stopniu uwarunkowany zakresem i 

poziomem dotacji, rosn c  wiadomo ci  i wiedz  o korzy ciach wynikaj cych z 

konsumpcji produktów ekologicznych oraz regulacjami prawnymi sankcjonuj cymi 

wiarygodno  systemu wspieraj cego ten rodzaj dzia alno ci rolniczej.  

Proces produkcji w gospodarstwach ekologicznych podlega cis ej kontroli, której 

pozytywny wynik upowa nia do pos ugiwania si  certyfikatem produkcji ekologicznej. 

ywno  ekologiczna wytworzona w certyfikowanym gospodarstwie jest firmowana 

specjalnym, usankcjonowanym prawnie znakiem, który jest rozpoznawany przez 

konsumentów. Podj ta w niniejszym opracowaniu analiza nadu y  i nieprawid owo ci, 

jakie zidentyfikowano w trakcie kontroli produkcji i sprzeda y ywno ci ekologicznej, 

pozwala twierdzi , i  czeskie rolnictwo ekologiczne jest gwarantem produktów o 

najwy szych walorach od ywczych i zdrowotnych. W ostatnich latach odnotowano 

bowiem tylko pojedyncze przypadki naruszenia zasad produkcji ekologicznej.  
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