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http://www.msc.org/ 

Globální univerzální certifikační schéma. Snaha o management celého 
ekosystému, zohlednění sociálních aspektů rybolovu. Příliš obecné a vágní 
základní principy. Pouze 7% certifikovaných společností je z rozvojových zemí. 
Je placená certifikace vždy nezávislým arbitrem udržitelnosti produkce?  

Marine Stewardship Council (MSC) je neziskovou organizací založenou World Wildlife Fund (WWF) a společnosti 
Unilever v roce 1997. Mezinárodně platný nezávislý standard udržitelné produkce ryb, korýšů a mlžů vznikl na 
základě společného úsilí řady neziskových organizací a vědeckých pracovníků v roce 1999. Certifikační schéma 
vychází především z Kodexu zodpovědného rybolovu Organizace pro výživu a zemědělství OSN. Certifikační 
program cílí pouze na divoké populace mořských a sladkovodních ryb, nezabývá se produkcí ryb v akvakultuře. 
Jedná se o dobrovolný a placený program. Aby výsledný produkt mohl nést MCS logo, je nutná certifikace všech 
subjektů v rámci celého obchodního řetězce („od sítě po talíř“). Certifikace je platná 5 let s pravidelnými ročními 
kontrolami, poté je nutné zažádat o její obnovení. Certifikaci provádí třetí strana - u Accreditation Services 
International (ASI) akreditovaná nezávislá společnost splňující MSC požadavky. Program je tržně orientován; 
podpora udržitelného a zodpovědného systému produkce má přinést benefity v podobě vyšších zisků a přístupu na 
nové trhy. 

Každé certifikované rybářství se musí chovat podle tří základních principů. Jelikož se jedná pouze o obecné cíle, 
způsoby, jakými je jednotlivá rybářství naplní, se liší v závislosti na mnoha proměnných (velikost rybářství, jeho 
lokalizace, cílový druh, lovná metoda aj.). 

• Udržitelná lovená populace - Rybolov musí probíhat pouze v takové měřítku a pomocí takových 
lovných metod, aby nedošlo k ohrožení udržitelnosti populace cílového druhu. Každé certifikované 
rybářství nesmí přetěžovat své zdroje; je nutné zajistit, aby rybolov mohl pokračovat po neomezenou 
dobu. Pokud jsou lovené populace již vyčerpány, rybářství musí zajistit jejich znovuobnovení. 

• Minimalizace dopadu na životní prostředí - Rybolov musí probíhat takovým způsobem, aby u 
ekosystému, na kterém dané rybářství závisí, nebyla narušena jeho struktura, funkčnost, produktivita a 
biodiverzita. Rybolov nesmí měnit potravní řetězce, ohrozit biologickou diverzitu na úrovni genu, druhu i 
populace. Zranění i mortalita ohrožených a chráněných živočichů musí být minimální. Vždy je nutné jednat 
na principu předběžné opatrnosti. 

• Efektivní management - Rybářství se musí chovat podle všech platných regionálních, národních i 
mezinárodních zákonů. Management rybářství musí zaručit zodpovědné využívání lokálních zdrojů. 
Rybářství musí respektovat místní sociální a kulturní specifika a jednat dle tamních platných pracovních a 
obchodních zákonů. Rybářství musí pružně reagovat na nejrůznější změny a za každou cenu zachovat 
trvalou udržitelnost rybí produkce. 

Slabé stránky 

• Vágní definice základních principů; různé metody jejich naplnění vedou v některých případech 
k překvapivým definicím termínu udržitelnost. Certifikace řady podle Greenpeace problémových rybářství. 

• Pozitivní hodnocení je výhodné pro rybářství i pro certifikující společnost. Rozpočet MSC byl v roce 2012 
(duben 2012 – březen 2013) závislý z 65 % (16,06 mil USD) na certifikačních poplatcích. 

• MCS certifikace znevýhodňuje malá, udržitelná, ale méně zisková rybářství, stejně tak jako rybářství 
z rozvojových zemí. 

Kde se s ním setkáme? 

• V celém spotřebním řetězci - „od sítě po talíř“: rybářství, konzervárny, obchodníci, restaurace. 
• Nejrůznější rybí produkty. 


