
Aquaculture Stewardship Council  

http://www.asc-aqua.org/ 

Rozšířené mezinárodní certifikační schéma farmového chovu vybraných 
druhů ryb, korýšů a mlžů. Komplexní přístup k ochraně živých i neživých 

zdrojů. Snaha zohlednit sociální dopad akvakultury. 

Nezávislá nezisková organizace Aquaculture Stewardship Council (ASC) byla založena v Holandsku v roce 2010 
organizacemi World Wildlife Fund (WWF) a Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH). ASC na základě spolupráce 
obchodního, vědeckého a neziskové sektoru vytvořila mezinárodní nezávislý certifikační program ustanovující 
podmínky zodpovědného farmového chovu mořských i sladkovodních ryb, korýšů a mlžů, vycházející z minimálních 
požadavků pro důvěryhodné certifikační programy akvakultury Organizace pro výživu a zemědělství OSN. ASC logo 
je možné získat pro jakýkoliv subjekt v rámci spotřebního řetězce (farma, dovozce, prodejce, restaurace) a je garancí, 
že pod tímto logem obchodovaný produkt pochází z ASC certifikované farmy. Certifikaci provádí třetí strana, tedy 
nezávislé a u Accreditation Services International (ASI) akreditované společnosti. ASC je financováno 
prostřednictvím darů a poplatků z poskytování ASC loga, na provozu se také podílejí obě zakládající společnosti. 

ASC certifikuje farmové chovy druhů vybraných na základě jejich možného vlivu na životní prostředí a společnost, 
jejich tržní hodnoty a potenciálu pro současné i budoucí mezinárodní obchodování. V současnosti jsou standardy 
vyvinuty pro farmový chov lososa, pstruha, tilápie, pangasia, mlžů a ušní. ASC standardy jsou druhově specifické a 
závislé na řadě proměnných, obecně ale musejí splňovat tyto požadavky: 

• Dodržování všech platných zákonů. 
• Ochrana životního prostředí a biodiverzity. 
• Ochrana vodních zdrojů. 
• Ochrana biodiverzity divokých druhů a populací (zamezení úniků chovaných ryb). 
• Zodpovědné používání živočišných krmiv a dalších zdrojů. 
• Zdravotní stav chovaných ryb – zodpovědné používání léčiv a jiných chemických látek. 
• Sociálně zodpovědné podnikání (bez dětské práce, zásady bezpečnosti práce, vazba na místní komunity aj.) 

Slabé stránky 

• Orientace na velké, mezinárodně působící společnosti. Drobní producenti, lokálně působící v rozvojových 
zemích nemusejí považovat ASC za nutný, čímž je omezen pozitivní vliv certifikace na zlepšení tamních 
podmínek produkce. 

Kde se s ním setkáme? 

• V celém spotřebním řetězci – farmy, obchodníci, restaurace. 
• Nejrůznější rybí produkty. 


