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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato diplomová práce je věnována ekologickému zemědělství, které má kladný 

vztah k životnímu prostředí a přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel. 

V první části se věnuji vývoji ekologického zemědělství, právní úpravě, státní 

podpoře, kontrolním mechanizmům a hlavním cílům, které si ekologické zemědělství 

vytýčilo.  Druhá část je věnována analýze tohoto způsobu hospodaření v rostlinné 

a živočišné výrobě a dále pak v bioprodukci a zpracovatelství.  Jsou zde uvedeny možnosti, 

které by dle mého názoru vedly ke zlepšení celkové situace ekologického zemědělství. 

V závěru je provedeno celkové shrnutí současného stavu. 

   

 

 

  

 

ANNOTATION OF THESIS  

 The dissertation is aimed at organic agriculture, which is not only friendlier to 

environment but to people living in the agriculture country and eating safer food as well. 

 In the first part I follow the development of organic farming, legal claims, 

government support, control and checking mechanisms and its main objectives. In the 

second part I analyze this farming system in plant growing and in animal farming as well as 

bio-production and processing. The possibilities that could contribute to better situation 

within organic farming are reviewed in this work. Assessment of the present state in this 

type of farming is reviewed in the conclusion.  
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1. ÚVOD 

Ekologické zemědělství má kladný vztah ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě. 

Jedná se o velmi pokrokové hospodaření, které staví na dlouholetých zkušenostech našich 

předků a bere ohledy na přirozené koloběhy a závislosti v přírodě.  

U nás i v Evropě je to vysoce uznávaný způsob hospodaření, který je vymezen 

zákonem. Vytvoření metod ekologického zemědělství bylo motivováno zejména negativy 

zprůmyslnění zemědělské výroby, které poškozovalo přírodu a docházelo ke snižování 

kvality potravin. [21] 

Ekologické zemědělství (dále jen EZ) produkuje potraviny a suroviny, jako 

zemědělství konvenční, ale s celou řadou rozdílů. Běžného zemědělce většinou zajímají 

pouze výnosy jednotlivých komodit, ekozemědělec bere v úvahu i dopady na okolí a snaží 

se je co nejvíce minimalizovat. [18]   

EZ nepoužívá syntetická hnojiva ani jiné agrochemikálie. Základem pěstování 

plodin je vyvážený osevní postup a péče o půdu. Zvířata jsou chována přirozeně a krmena 

pouze ekologicky vypěstovaným krmivem. EZ je jednou z forem, jak nabídnout 

spotřebitelům výrobky produkované s vyšším respektem k životnímu prostředí (dále jen 

ŽP). [20] 

Před několika lety bylo EZ pouze specialitou pro velmi malé skupiny farmářů 

a  zákazníků, dnes se stává naprosto běžným a biopotraviny jsou samozřejmostí. Poptávka 

stoupá, protože potraviny neobsahují nebezpečné látky, jsou chutné, obsahují více 

významných látek  a jsou prospěšné našemu zdraví.  

Ve stále větší míře dochází k propagaci biopotavin a spotřebitelské kampaně 

maloobchodních řetězců více propagují své privátní značky. EZ nechce vytvářet pouze 

potraviny pro vyvolené, ale má zájem stát se plnohodnotným řešením zásadních problémů, 

jako je pokles biodiverzity, stabilizace klimatu, bezpečné potraviny, péče o půdu, ochrana 

vody a vodních zdrojů apod. [25] 

Klíčovou roli pro rozvoj EZ hraje Společná zemědělská politika EU, která se 

v budoucnu více zaměří na mimoprodukční zemědělství, ochranu přírody a rozvoj 

venkova, kde došlo k odstranění pracovní síly ze zemědělství v honbě za nízkými 
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jednotkovými náklady bez ohledu na kvalitu vstupů. Markantním snížením počtu 

zaměstnanců v zemědělství zůstal venkov bez pracovních míst. [15]  

Téma EZ je pro mě zajímavé z pohledu spotřebitele i z profesního hlediska. Jedná 

se o odvětví v zemědělství poměrně mladé, ale s výrazným vzestupem a rozvojem 

v posledních letech.  

Cílem této práce je poukázat na jeho náročnost, nákladovost, ale zároveň šetrnost 

k životnímu prostředí a prospěšnost pro zdraví obyvatel. V jednotlivých kapitolách se 

zabývám jeho postupným vývojem ve světě i v ČR, právní úpravou, státní dotační 

politikou, bioprodukcí, kontrolním systémem a cíli, kterých chce EZ dosáhnout. V sedmé 

kapitole bude provedeno zhodnocení základních informací o EZ, rostlinné a  živočišné 

výroby, porovnání nákladů a výnosů ekologického a konvenčního způsobu hospodaření 

u některých bioproduktů, zhodnocení biopotravin a vývoje EZ v Evropské unii. Protože je 

nejvíce rozšířeno v podhorských oblastech, bude část věnována právě této problematice. 

EZ je náročná disciplína, která si zaslouží velkou pozornost a v praxi vyžaduje 

odborně osvojené základy zemědělství, ekologické cítění, osobní angažovanost a mnoho 

zkušeností.   
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2. VZNIK A POJEM EKOLOGICKÉHO ZEM ĚDĚLSTVÍ 

Historie vzniku EZ sahá do počátku minulého století. Již v této době byly 

zaznamenány první údaje o poškozování půdy a změnách ekosystémů. Poprvé se začalo 

diskutovat o otázkách chemických versus biologických základů úrodnosti půdy. Od roku 

1994 je součástí Společné zemědělské politiky EU. [19] 

2.1 Hlavní pojmy ekologického zemědělství 

Ekologické zemědělství – druh zemědělského způsobu hospodaření, který je 

v souladu se ŽP a dbá na etologické1 a fyziologické2 potřeby zvířat. 

Ekofarma – uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské 

budovy, zařízení, případně hospodářská zvířata, která slouží EZ.  

Bioprodukt – surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v EZ a určená 

k výrobě biopotravin s osvědčením o původu bioproduktu. 

Biopotravina – potravina vyrobená z bioproduktů a dalších povolených látek, které 

nejsou z  EZ, za podmínek stanovených vyhláškou. Musí mít osvědčení o původu. 

Přechodné období – období, kdy dochází k přeměně konvenční zemědělské výroby 

na ekologickou, způsobem, který je uveden v žádosti o registraci. Účelem je odstranit 

negativní vlivy předchozí zemědělské činnosti. Pro ornou půdu a trvalé travní porosty (dále 

jen TTP) je to 24 měsíců, pro trvalé kultury (sady, vinice, chmelnice) 36 měsíců. [9] 

2. 2 Vývoj ekologického zemědělství  v Evropské unii a ve světě 

První ekologický systém se rozvíjí na počátku dvacátého století. Jeho vznik je 

spojován s koncepční a organizátorskou prací Němce E. Könemanna, tzv. přírodní 

zemědělství.  Bylo prvním organizovaným hospodařením s  určitým návratem k přírodě 

a  stalo se předstupněm dalších systémů, např. organicko – biologického nebo biologického 

zemědělství.  

Biodynamické zemědělství vychází z teorie J. W. von Goetheho, který považoval 

intenzivní myšlení a pozorování přírody za nový způsob chápání světa. Metoda 

                                                 
1 etologie – zabývá se chováním a životními projevy zvířat 
2 fyziologie  − zabývá se mechanickou, biochemickou a fyzikální podstatou procesů a činností v organismu 
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biodynamického zemědělství se nejvíce rozšířila v Evropě a neustále zachovává svá 

specifika. 

Po druhé světové válce se díky švýcarským biologům, manželům Müllerovým 

a německému lékaři Rushovi, rozvíjí organicko – biologické zemědělství. Vychází z toho, 

že kvalitní produkty se mohou získat pouze ze zdravé půdy. 

Organické zemědělství je v různých variantách rozšířeno i v anglicky mluvících 

zemích. Za zakladatele je považován sir Albert Howard.  

Na farmách se uplatňuje permanentní pastva a krmné plodiny se pěstují pouze na 

malých plochách pro přechodná roční období. Klade se důraz na regulační schopnost půdy.   

V 60. letech se ozývaly varovné hlasy o rychlém zhoršování stavu životního 

prostředí.  Dokument „ Meze růstu“, vydaný v  roce 1971, upozornil na vyčerpatelnost 

a omezenost přírodních zdrojů. Začíná se rozvíjet biologické zemědělství, jako další 

ekologický systém. Při jeho rozvoji byla nejvíce diskutována problematika kvality 

potravin, vliv jednostranného hnojení, možná disbalance3 živin a  z toho pramenící 

zdravotní rizika. [1, 21] 

Průkopníci ekologického zemědělství se v 70. letech sdružili a založili mezinárodní 

federaci IFOAM  (Mezinárodní organizované sdružení za organické zemědělství), která 

zastřešuje hnutí EZ. Měla velký vliv na oficiální uznání EZ v Evropě. [21] 

Základním principem ve vědeckých a politických kruzích se v  80. letech stává 

koncepce trvale udržitelného rozvoje (dále jen TUR). Do povědomí se myšlenka TUR 

dostala v roce 1987 ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj „Naše 

společná budoucnost”.  

TUR je zakotven i v naší legislativě, a to v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí. Je definován jako proces, kdy jsou splněny potřeby současné lidské společnosti a 

zároveň nejsou omezeny potřeby generací budoucích. Neustále se rozvíjí uspokojování 

lidských potřeb, při kterém je nutné obezřetně hospodařit s přírodními zdroji. Základní 

podmínkou je trvale udržitelné zemědělství, které zabezpečuje produkci potravin, krmiv, 

surovin, částečně energie a v poslední době i správu krajiny. [1] 

 
                                                 
3 disbalance − nerovnováha, vychýlení z normálu 
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2.3 Vývoj ekologického zemědělství v České republice 

V období po 2. světové válce se začala výrazně využívat umělá hnojiva a pesticidy, 

což způsobovalo výraznou industrializaci4 zemědělství. Docházelo k masivní likvidaci 

rodinných farem a  tím  ke  ztrátě   osobní  zodpovědnosti  zemědělce  za  půdu,  majetek 

a  chovaná zvířata. [19] 

Praktické základy systému kontrolovaného EZ položili v roce 1989 samostatní 

zemědělci, kteří reagovali na negativní vliv zemědělské velkovýroby. Byla to skupina 

vědeckých a odborných pracovníků, kteří využili zastřešení československou 

vědeckotechnickou společností a založili „Odbornou skupinu pro alternativní zemědělství”  

(1988). Převzali základní informace ze zahraničí (zvláště od IFOAM) a podnikali praktické 

kroky pro ověření rozvoje EZ v našich podmínkách. Ještě před rokem 1989 bylo vyhlášeno 

přechodné období na EZ ve třech zemědělských podnicích – ZD Dubisko, Nové Losiny 

(dříve statek Hanušovice) a ve Starém Hrozenkově. Ten hospodaří dodnes a je nejstarším 

ekologickým subjektem v ČR. [21] 

I přes stále rostoucí rozměr ekologického zemědělství existují značné rezervy pro 

jeho další rozšíření. Některé aspekty rozvoje EZ, jako např. legislativa, státní podpora 

a kontrolní systém, jsou zajištěny lépe, některé naopak méně – propagace, poradenství, 

odbyt, trh a výzkum. Proto bylo nezbytné sladit další vývoj EZ v ČR, a to prostřednictvím 

tzv. „Akčního plánu ekologického zemědělství v České republice”, který byl přijat vládou 

v roce 2003. Jedná se o strategický dokument pro rozvoj EZ v ČR do roku 2010.  

Hlavní argumenty k přijetí Akčního plánu EZ: 

– nejrychleji rostoucí odvětví zemědělství v ČR, 

– řešení pro nadprodukci potravin, 

–  welfare5 zvířat  (viz Obrázek 1), 

– šetrnost k životnímu prostředí, 

– rozšíření nabídky potravin na trhu, zákazník může volit mezi produktem, 

konvenčního a ekologického zemědělství, 

                                                 
4 industrializace − změna společnosti, průmyslová revoluce 
5 welfare − zajištění podmínek slušného žití 
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– vysoká kvalita potravin a 

– podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně příznivých a zaostalých 

oblastí. 

Hlavní cíle Akčního plánu ČR: 

– zvyšovat pozitivní vliv EZ na přírodu a krajinu, 

– zajistit životaschopnost ekofarem, 

– zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství v EU, 

– zvyšovat důvěru veřejnosti v ekologické zemědělce, 

– zlepšit životní podmínky a welfare zvířat, 

– rozšířit trh s biopotravinami, 

– zlepšit odborné poradenství, vzdělání, výzkum a 

– do roku 2010 dosáhnout podílu 10 % zemědělské půdy v EZ z celkové výměry.  

Na jeho zpracování se podílelo MŽP, MPO, MZd, MŠ a zástupci krajů. Tematické 

pracovní skupiny začaly realizovat především tyto aktivity: logo BIO, označující 

biopotraviny, bylo převedeno do vlastnictví státu, byla navázána spolupráce 

marketingového odboru SZIF a svazu PRO - BIO ve věci propagace biopotravin, poprvé 

byl měsíc září v roce 2005 vyhlášen „Měsícem biopotravin”, proběhlo na 90 akcí na 

podporu a propagaci EZ – biodožínky, biojarmarky apod., vznikla společnost Bioinstitut 

o. p. s., která ve spolupráci s univerzitami založila Výzkumné centrum EZ a  došlo k větší 

podpoře vzdělávání v oblasti EZ. [16] 
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3.  PRÁVNÍ ÚPRAVA EKOLOGICKÉHO  

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Jako každá činnost i EZ se řídí určitými normami. Směrnice v kodifikované podobě 

vznikaly již od 70. let minulého století. Vydání směrnic bylo vyvoláno rozvojem EZ, 

zájmem o biopotraviny a potřebou stanovit jasná pravidla. Nejprve vznikaly jako soukromé 

nevládní aktivity sdružujících se ekologických zemědělců. Později vyvstala potřeba 

vytvořit jednotné normy pro kontrolu, certifikaci a označování biopotravin. [21] 

3.1 Světová a evropská legislativa pro ekologické zemědělství  

Mezinárodní federace hnutí ekologických zemědělců IFOAM vydala pro roky 1982 

– 1983 první nadnárodní směrnice pod názvem „Základní standardy“, které sjednocují 

odlišná pravidla v EZ a stanovují minimální požadavky pro toto odvětví. Hlavním trendem 

je sbližování a zpřísňování norem.  Jsou výchozím rámcem pro národní, regionální 

a svazové směrnice, které jsou konkrétnější podle specifických podmínek.  Produkty na  

trhu  mezinárodního  obchodu  mimo  EU   musí  splňovat  minimální  požadavky  

základních standardů,  tzv.  akreditace6  podle  kritérií IFOAM.  

První zákon upravující EZ pochází z Rakouska z  roku 1985. Poté byly vydány 

podobné zákony i v ostatních zemích. [21] 

V roce 1991 si rozvoj trhu s biopotravinami ve státech EU vyžádal vydání nařízení 

Rady (EHS) č. 2092/1991.  Norma stanovila minimální pravidla pro produkci bioproduktů 

a biopotravin uváděných na trh a označování ekologických produktů. Nařízení je  součástí  

Společné  zemědělské  politiky,  je  velmi  kompletní,  transparentní a ucelené. 

V některých členských státech EU bylo na základě tohoto nařízení EZ oficiálně uznáno 

řádným zemědělským odvětvím. [10] 

V roce 1999 formuluje Rada přijetím nařízení (ES) č. 1804/99 pravidla Společenství 

pro produkci ekologických živočišných produktů včetně prevence nemocí, ošetřování 

zvířat, chovatelských postupů a chovatelských podmínek.  

Legislativa EU je doplněna dalšími nařízeními, která řeší např. označování, krmivo, 

osivo, dovoz ze třetích zemí a přídavné potravinářské látky.  

                                                 
6 akreditace − mít právo něčím se prokazovat nebo provádět nějakou činnost 
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V druhé polovině roku 2007  bylo zveřejněno nové  nařízení  Rady  a Evropského 

parlamentu č. 834/2007, které od 1. ledna 2009 nahradilo nařízení Rady č. 2092/1991. 

Došlo zde k několika zásadním změnám -  povinně se označují všechny biopotraviny 

původem z EU evropským logem, které může být doplněno značkou evropského státu 

nebo soukromým logem, přináší zjednodušení pro zemědělce i spotřebitele. Umožňuje 

flexibilitu s ohledem na lokální podmínky a stupeň rozvoje, posiluje a zlepšuje kontrolní 

systém. Nově je stanoven režim dovozu ze třetích zemí na trh EU, kdy tyto země mají 

rovnocenné podmínky s producenty EU. [8] 

K  dalším legislativním úpravám došlo nařízeními Komise (ES) č. 349/2007 

a 1319/2007, kterými dochází ke zvýšení podílu povolených krmiv z  přechodného období 

a dále jsou upřesněna pravidla pasení zvířat. [8] 

Novou legislativu navrhuje Evropská Komise a schvaluje ji Rada s Evropským 

parlamentem. Zástupci členských zemí EU tvoří stálý výbor pro EZ a v jeho čele stojí 

zástupci Evropské komise.  Tento výbor zaručuje uplatnění jednotné legislativy EU 

a zajišťuje úzkou spolupráci mezi odborníky a odpovědnými subjekty ekologického 

zemědělství. 

Evropská komise spolupracuje v této oblasti i s dalšími skupinami, které ji 

napomáhají při rozhodování. Jedná se např. o „ Poradní skupinu pro EZ“. Ta umožňuje 

komisi vytvořit si určitou představu o názorech na toto odvětví. Tvoří ji zástupci různých 

sociálních a hospodářských zájmů. Komise bere rozhodnutí skupiny nesmírně vážně, ale 

není jím vázána. Dalším spolupracujícím subjektem je „Expertní skupina pro propagaci 

EZ“ , která komisi radí v otázkách poskytování informací a propagačních kampaní v oblasti 

ekozemědělství  a ekologických potravin. [10] 

3.2 Legislativa pro ekologické zemědělství v České republice  

Důležitý krok pro EZ v ČR představuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství, který stanovuje základní pravidla. Z alternativního zemědělského systému 

vznikla státem uznaná a zákonem diferencovaná produkce v souladu s environmentální 

politikou a  ŽP.  

Od roku 2005 je v platnosti zákon č. 553/2005 Sb., kterým došlo ke změně zákona 

č. 242/2000 Sb. Hlavním smyslem bylo zrušit duplicitní ustanovení s  evropskou 
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legislativou a zjednodušit legislativu pro EZ. 1. ledna 2006 začala platit nová vyhláška 

MZe č. 16/2006 Sb., která nahradila dosud platné vyhlášky k zákonu o EZ. 

V první polovině roku 2008 byla zrušena všeobecná výjimka pro používání 

konvenčních osiv a sadby brambor v EZ, protože nebyl splněn původní záměr MZe, který 

měl stimulovat trh s bioosivy  a zvýšit produkci. Ekologický podnikatel může konvenční 

osivo a sadbu použít pouze na základě povolení od kontrolní organizace a v souladu 

s Nařízením Komise (ES) č. 1452/2003. [8] 

Svaz ekologických zemědělců PRO – BIO schválil aktualizaci produkčních směrnic 

zpracovaných podle směrnice svazu Bioland. Dochází tím ke zvýšení standardu a zlepšení 

transparentnosti celého systému od ekoprodukce, přes zpracování, kontrolu, certifikaci až 

po prodej. [8] 

 

Obrázek 1: Welfare zvířat 

 
 Zdroj: MZe 
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4. FINANČNÍ PODPORA EKOLOGICKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ ZE STRANY STÁTU  

Každým rokem narůstá počet ekologických zemědělců. Pro finanční náročnost EZ 

je nutná kompenzace tohoto způsobu hospodaření dotacemi, které nejvíce pomohly rozvoji 

EZ. Oproti konvenčnímu zemědělství je zvýhodněno vyššímu sazbami jednotlivých 

programů. Za stimuly růstu se dále považuje vznik konkurenčního prostředí  v  oblasti 

kontroly a certifikace, zjednodušení legislativy, růst povědomí o přínosech tohoto druhu 

hospodaření pro krajinu a zdraví člověka. [24] 

4.1 Státní dotační politika 

První finanční prostředky na podporu EZ  byly  uvolněny   koncem   roku  1990 

a vyplácely se do roku 1992. V tomto období došlo k nárůstu ekologických ploch. Od roku 

1993 do roku 1997 nebyla finanční podpora poskytována a  EZ stagnovalo. Mělo to ale 

i své pozitivní stránky. Podniky, které se EZ věnovaly pouze kvůli státní podpoře, ukončily 

svoji  činnost a  MZe se zatím věnovalo metodice a legislativě. Byly nastartovány první 

odbytové bioprogramy. [4] 

Obnovená státní podpora v letech 1998 – 2003 byla vyplácena na základě NV, 

kterými se  stanovily  programy  pro  mimoprodukční   funkce  zemědělství  dle   zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Přibývají nové podniky zvláště  v  podhorských  oblastech 

se  zaměřením  na údržbu  krajiny a  chov  masného  skotu. 

Od roku 2004 do roku 2006  byly dotace  upraveny programovým dokumentem 

„Horizontální  plán  rozvoje  venkova ” (HRDP).  Bylo možné využívat i bodové 

bonifikace při žádosti o podporu z „Operačního programu Zemědělství”  (OP).  Pro roky 

2007 – 2013 je podpora EZ zajišťována programovým dokumentem Program rozvoje 

venkova (PRV), který nahradil HRDP a podporou z „Operačního programu Rozvoje 

venkova a multifunkčního zemědělství“. Podpora je realizována prostřednictvím osy II, 

Zlepšování životního prostředí a krajiny, podopatření Agroenvironmentální opatření, titul 

EZ. Program rozvoje venkova ČR vychází z  „Národního strategického plánu rozvoje 

venkova“,  který byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005. 
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Ekologickým podnikatelům je vyplácena náhrada za ekonomické ztráty vzniklé 

tímto druhem hospodaření. Vyplácí se na plochu ekologicky obhospodařované půdy 

s diferenciací7 využití ploch, a to i pro přechodné období. [8] 

Finanční podpora se vyplácí po celou dobu ekologického hospodaření a vypočítává 

se každoročně směnným kurzem EUR/Kč.  Jedná se o 5−letý závazek. Tzn., že po tuto 

dobu  budou  řádně plněny jak podmínky dotačního titulu, tak dobrého environmentálního 

a zemědělského  stavu. [26] Celkové finanční částky, které byly na subvencích vyplaceny   

v rámci EZ v letech 1998 až 2007 jsou uvedeny v příloze 1.  

 

Tabulka 1 ukazuje, že od roku 2004 došlo k výraznému rozlišení sazeb dotací podle 

kultur, ale nepřineslo to očekávaný efekt a podíl TTP se i nadále pohybuje okolo 90 %. 

V nejbližších letech se nedá očekávat změna tohoto trendu.  

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je registrace v LPIS8, kde jsou 

zakresleny všechny plochy obhospodařované půdy. (Ukázka zákresu EZ v registru půdy je 

v příloze 2, plochy EZ jsou vyplněny zelenou barvou). Tento systém je ve správě MZe 

a poprvé byly na jeho základě vypláceny dotace v roce 2004. [8] 

 

Tabulka 1:Výše finančních podpor v Kč na hektar půdy v EZ dle využití v letech 1998 - 2008 

 
využití půdy 

 
1998 1999 –2000 2001 - 2003 2004 - 2006 2007 2008 

změna 
V/IV 

změna 
VI/V 

I II III IV V VI % % 
orná půda 2376 2130 2000 3520 4266 4086 21 - 4 

TTP 2376 1065 1000 1100 1954 1872 78 - 4 
trvalé kultury 2376 3195 3500 12235 23369 22383 91 - 4 

zelenina 2376 2130 3500 11050 15524 14869 40 - 4 
speciální 
byliny 2376 2130 2000 11050 15524 14869 40 - 4 

Zdroj: MZe 

4.2 Bodové zvýhodnění v rámci podpor Programu rozvoje venkova 

Vzhledem k nízké produkci biopotravin v ČR rozhodlo  MZe zvýhodnit bonifikací 

jak ekozemědělce, tak výrobce biopotravin. 

 
                                                 
7 diferenciace − odlišení 
8 LPIS − registr půdních bloků, který slouží k evidenci pozemků 
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Zvýhodněná opatření 

Osa I. - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

– modernizace zemědělských podniků, 

– přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, 

– zahájení činnosti mladých zemědělců. 

Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace venkova 

– diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a), 

– podpora cestovního ruchu – záměr b). 

Největší zájem ze stran ekologických zemědělců byl o podopatření „Zahájení 

činnosti mladých zemědělců” , kdy v prvním kole bylo z celkového počtu 204 podaných 

žádostí podpořeno 54 projektů tedy 26 %. [8] 
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5.  KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU  

EKOLOGICKÉHO ZEM ĚDĚLSTVÍ 

Nad dodržováním zákona o EZ vykonává dozor MZe. Každý ekologický 

zemědělec, výrobce a distributor biopotravin se řídí pravidly stanovenými zákonem. MZe 

uzavírá smlouvu s  právnickou osobou, která je pověřena prováděním kontrol, vydává 

osvědčení o původu bioproduktů a osvědčení o biopotravině. [3] 

5.1 Kontrolní organizace 

Od roku 1990 začaly postupně přibývat podniky hospodařící podle zásad EZ 

s vlastními směrnicemi. Vyvstala potřeba vytvořit jednotné směrnice pro kontrolu, 

certifikaci a označování produkce. Dohodou svazů a MZe ČR byl v roce 1993 zaveden 

„Metodický pokyn pro EZ” č. j. 655/93-340 ze dne 22. června 1993.  

Povinností kontrolní organizace je akreditace podle EN ČSN 45011 (certifikační 

orgán) a EN ČSN 17020 (inspekční orgán).  

Od roku 2006 dochází ke změnám postupu při registraci ekologického zemědělce. 

Do této doby prováděla kontrolu výhradně Kontrola ekologického zemědělství o. p. s. 

(dále jen KEZ), která vybudovala bezvadně fungující organizaci.  V roce 2005 MZe 

vypsalo výběrové řízení a na jeho základě se dalšími hodnotícími organizacemi staly 

ABCERT AG Brno a Biokont CZ s. r. o. Vzniká konkurenční prostředí i v této oblasti . [8] 

Organizace provádějí na celém území ČR kontroly, inspekce, osvědčování výrobků 

a výrobních procesů pro podniky a fyzické osoby a vydávají platná osvědčení – certifikáty 

ekologickým  zemědělcům,  výrobcům  biopotravin, distributorům  apod.  Zajišťují školení  

a semináře v celé ČR, podílejí se na tvorbě platné legislativy a hájí oprávněné zájmy 

podnikatelů, výrobců a dovozců, kteří jsou do EZ zapojeni. [18]  

Jak vyplývá z přílohy 3, k nejčastějším přestupkům proti zákonu č. 242/2000 Sb., 

v letech 2004 – 2008 patří zkrmování nepovolených krmiv a klamavé značení potravin ze 

strany obchodníků. Přestupky jsou řešeny ve správním řízení a v některých závažných 

případech může dojít ke zrušení registrace. [8]  
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Kontrolní a certifikační postupy v  EZ poskytují  základ pro důvěru  spotřebitelů 

k bio výrobkům. V mnoha případech dochází ke zkrácení odběratelskododavatelských  

řetězců s úzkou vazbou mezi výrobcem a spotřebitelem. [3] 

5.2 Druhy kontrol 

– Vstupní kontrola 

V případě zájmu o EZ je nutné dodržet následující postup. Žadatel zkontaktuje 

vybranou kontrolní organizaci, u které se přihlásí ke kontrole a certifikaci a uzavře 

smlouvu o kontrole. Organizace, prostřednictvím svého inspektora, provede vstupní 

kontrolu a vystaví potvrzení. Tyto podklady jsou přílohou žádosti o registraci, která se 

podává na MZe v Praze.  

– Ohlášená kontrola 

Minimálně jedenkrát za rok je každý subjekt podroben celkové kontrole podniku. 

Jedná se o kontrolu předem ohlášenou inspektorem. V případě, že daný subjekt provozuje 

vedle EZ i zemědělství konvenční, je podrobena kontrole i tato část podniku. Pokud jsou 

zjištěny nedostatky, uloží se podniku nápravná opatření a kontroluje se jejich plnění. 

– Neohlášená kontrola 

Tato kontrola je dvojího druhu – nařízená a namátková. Účelem nařízené kontroly 

je zjistit na místě, zda jsou plněna uložená nápravná opatření nebo je-li podezření na 

použití nepovolených prostředků a postupů. 

– Revizní inspekce 

Na základě písemné žádosti, stížnosti nebo odvolání podnikatele může MZe nařídit 

revizní inspekci. 

Postup kontroly:  

–  obecná kritéria, 

–  osobnost podnikatele případně odpovědné osoby, 

–  informovanost pracovníků v oblasti zákona o EZ včetně prováděcí vyhlášky, 

–  včasnost provádění zásahů a preventivních opatření, 

–  pořádek v podniku, 
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–  ochrana a obnova ekologické stability v podniku. 

Provádí se kontrola rostlinné produkce (původ osiva a sadby, osevních postupů, 

ochrany rostlin atd.), živočišné produkce (např.: druhy a kategorie chovaných zvířat – 

vhodnost plemen, napájení, stelivo, ochrana před extrémy počasí, krmení, zdravotní stav) 

a  kontrola zpracování, evidence a prodej bioprodukce (zpracování a skladování, kontrola 

prodeje, balení, etiketování, vedení skladové a účetní evidence apod.). Poté je vypracována 

kontrolní zpráva s popisem zjištěných skutečností a uvedených nedostatků. Kontrolovaná 

osoba svým podpisem potvrdí její převzetí a případně se ke zprávě vyjádří. [3] 

5.3 Označování bioprodukce 

Bioproduktem je možné označit jen takový rostlinný a živočišný bioprodukt, 

biopotravinu, krmivo a rozmnožovací materiál, na který bylo vydáno osvědčení o původu. 

Označí se jako ekologický slovem „bio”  spolu s identifikačním kódem kontrolního orgánu 

a případně grafickým znakem (viz Obrázek 2) 

Od 1. ledna 2009 byly přiděleny nové kódy certifikačním orgánům:   

– KEZ o.p.o. - CZ-BIO-KEZ-01,  

– ABCERT AG CZ- BIO-ABCERT-02,  

– BIOKONT CZ - CZ-BIOKONT-03 

 

Obrázek 2: Logo bioprodukce EZ pro ČR a současné logo biopotravin EU 

 

 
Zdroj: MZe 

 

Biopotraviny budou povinně značeny logem EU a informací o původu surovin od 

1. července 2010. Logo se používá pouze na produkty EZ, nesmí se používat ke značení 

produktů z přechodného období. Biopotravina se dále značí kódem organizace, která ji 

certifikovala. 
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Od vstupu do EU pohyb bio výrobků v rámci zemí EU podléhá jednotnému trhu 

a neeviduje se. Při dovozu potravin ze třetích zemí, dochází k evidenci a MZe vydává tzv. 

dovozní zmocnění o EZ. Obecně platí, že v rámci volného trhu EU se z ČR vyváží 

biosuroviny a dováží se hotové výrobky. [15] 

       5.4 Poradenské organizace v ekologickém zemědělství 

PRO–BIO Svaz ekologických zemědělců – největší organizace sdružující 

ekozemědělce, výrobce a prodejce biopotravin se sídlem v Šumperku. Poskytuje 

poradenství v oblasti EZ. Obsahuje dvě specializované sekce „Prodejci “ a „PRO – BIO 

Liga“ , zaštiťující bioprodejny a sdružující biospotřebitele.  

EPOS Spolek poradců v EZ ČR, o. s. – občanské sdružení poradců, výzkumných 

pracovníků a zkušených pedagogů, kteří poskytují zemědělcům metodické poradenství 

a pořádají  vzdělávací  akce.  Spolupracují s  institucemi životního prostředí a zemědělství. 

 Bioinstitut, o. p. s. – organizace, která působí v oblasti převedení vědeckých 

poznatků do praxe, jedná se o partnerskou organizaci výzkumného ústavu ekologického 

zemědělství FiBL Frick ve Švýcarsku. 

Green Marketing – Mgr. Tomáš Václavík -  agentura poskytující služby v oblasti 

marketingu a ekonomického poradenství. 

EkoConnect e.V. – nezisková organizace se sídlem v Drážďanech, která se zabývá 

výměnou informací, vědomostí a zkušeností. Představuje poradnu pro nevládní organizace 

a státní instituce v oblasti EZ. Sdružuje experty a organizace z oblasti EZ ze všech částí 

Evropy, především ty organizace, které mají dlouholeté zkušenosti. [7] 
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6.  CÍLE EKOLOGICKÉHO ZEM ĚDĚLSTVÍ 

Mezi hlavní cíle EZ patří: 

– vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského 

podnikání (využívání všech odpadů pro výrobu organických hnojiv), 

– pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje, 

minimalizovat ztráty,  

– produkovat v  dostatečném množství a vysoké nutriční hodnotě potraviny 

a hnojiva (kvalita není dána jen přítomností nutričně hodnotných látek, ale znamená také 

praktickou absenci cizorodých látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a vhodnost pro 

skladování a další zpracování),  

– efektivní využívání energie, orientace na obnovitelné zdroje,  

– hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich 

fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu 

musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, vývoj 

a reprodukci),  

– umožnit zemědělcům  a  jejich   rodinám  ekonomický  a  sociální   rozvoj 

a  uspokojení z práce (EZ vyžaduje  zájem  a  zodpovědnost), 

– udržet osídlení venkova a tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny, 

– zachovávat krajinné prvky, 

– udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci 

(zvyšovat  obsah  organické hmoty a humusu v půdě,  zlepšovat  její  fyzikální vlastnosti 

a umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů),  

– hospodaření s vodou, udržení vody v krajině, ochrana vod před znečištěním, 

optimalizovat životní podmínky pro všechny organismy včetně člověka. [13] 
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7. NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

EZ je vhodnou alternativou konvenčního zemědělství, které využívá tradičních 

metod a postupů. Tato kapitola se bude věnovat analýze současného stavu EZ a následně 

z toho plynoucích návrhů a doporučení. 

7.1 Základní informace o ekologickém zemědělství 

V ČR se EZ díky stabilní státní podpoře rychle rozvíjí. Zatímco v roce 1990 bylo 

ekologicky obhospodařováno 480 ha půdy, do konce roku 2008 došlo ke zvýšení na 

341 632 ha, tedy o 341 152 ha. Dotace v ekologickém zemědělství jsou vzhledem 

k šetrnému způsobu hospodaření vyšší než u konvenčního zemědělství (viz příloha 4). 

Tabulka 2: Vývoj výměry zemědělské půdy v ha a počtu farem v EZ v ČR v letech 1990 - 2008 

rok 
výměra zemědělské  

půdy v EZ  počet podniků celkem % podíl  ZPF meziroční % nárůst 
1990 480 3 -  - 
1991 17 507 132 0,41 - 
1992 15 371 135 0,36 - 12 
1993 15 667 141 0,37 2 
1994 15 818 187 0,37 1 
1995 14 982 181 0,35 - 5 
1996 17 022 182 0,4 14 
1997 20 239 211 0,47 19 
1998 71 621 348 1,67 254 
1999 110 756 473 2,58 55 
2000 165 699 563 3,86 50 
2001 217 869 654 5,09 32 
2002 235 136 721 5,5 8 
2003 254 995 810 5,97 8 
2004 263 299 836 6,16 - 7 
2005 254 982 829 5,98 8 
2006 281 535 963 6,61 10 
2007 312 890 1316 7,35 11 
2008 341 632 1946 8,04 9 

Zdroj: MZe 

 Tabulka 2  a grafy v příloze 5 ukazují, že od roku 1998, kdy byla obnovena státní 

podpora pro EZ prudce stoupá plocha výměry, zvyšuje se počet ekologicky hospodařících 

farem a  podíl na celkové výměře zemědělského půdního fondu přesáhl 8 %. 
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K největšímu rozšíření EZ dochází v horských a podhorských oblastech. Tomu 

odpovídá i struktura certifikované půdy s kulturou TTP, která zaujímá 82,4 %. Výměra 

orné půdy se zvýšila o cca 20 % (viz  Tabulka 3) a lze očekávat, že tento vzestup bude 

nadále pokračovat s rostoucí poptávkou po tržních plodinách v biokvalitě. Ke zvýšení 

ploch došlo i u trvalých kultur vlivem zvýšení plateb a posílením vědomostí o pěstování.  

Tabulka 3: Vývoj struktury půdního fondu v ha v EZ v ČR v letech 2000 - 2008 

druh 
kultury 

roky 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

orná půda 15 295 19 164 19 536 19 637 19 694 20 766 23 478 29 505 35 178 
TTP 149 705 195 633 211 924 231 683 235 379 209 956 232 190 257 899 281 596 

Trvalé 
kultury 462 963 898 928 1 170 820 1 196 1 870 3 105 
ostatní 
plochy 237 2 354 2 778 2 747 7 056 23 440 24 671 23 616 21 753 
celková 
plocha 165 699 218 114 235 136 254 995 263 299 254 982 281 525 312 890 341 632 

Zdroj. MZe 

Největší výměru ekologicky obhospodařované půdy má Karlovarský kraj, následuje 

Jihočeský a Moravskoslezský. Největší zastoupení mají ekofarmy v Jihočeském kraji 

a následuje Zlínský kraj, který oproti minulému roku značné posílil. Nejvíce ekofarem se 

nachází na Moravě. Pozitivní trend lze zaznamenat v produkčních oblastech, a to zejména 

v Jihomoravském a Středočeském kraji. Regionální distribuci ekologických podniků 

ovlivňuje rozmístění center svazu PRO-BIO, které přispívají k rozvoji EZ. [8] 

7.1.1 Rozdělení agroekosystémů podle intenzity vstupů 

Podle objemu materiálových a energetických vstupů rozlišujeme tři základní 

systémy zemědělství: 

1) konvenční, které hospodaří s vysokou intenzitou a používá vysoké 

energetické i materiálové vstupy za účelem získání maximální produkce,  

2) integrované, což je přechodný systém konvenčního a ekologického 

zemědělství preferující preventivní opatření a vyvážené pěstitelské faktory,  

3) ekologické, usilující o zlepšení přírodních zdrojů, kvality ŽP a zlepšení 

zdraví obyvatel. [1] Srovnání jednotlivých systémů hospodaření je v příloze 6.  
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7.1.2 Porovnání výkupních cen některých konvenčních a ekologických 
produktů v roce 2008 

 Tabulka 4, poukazuje na to, že rozdíl ve výkupních cenách uvedených komodit 

v konvenčním a ekologickém zemědělství se pohybuje v rozmezí od 22 % do 196 %. 

Tabulka 4:Porovnání výkupních cen některých komodit v konvenčním a EZ 

plodina 
konvenční  ekologické  

% rozdíl  průměrná cena v Kč/t průměrná cena v Kč/t 
pšenice krmná 2500 4025 61 

pšenice potravinářská 3750 7350 96 
ječmen krmný 2600 4025 55 

oves potravinářský 3200 6100 90 
oves krmný 3000 3650 22 

triticale 3000 4025 34 
žito potravinářské 3100 6100 97 
kukuřice krmná 2300 6800 196 

 
Zdroj: Prodej_BIO  
 

7. 2 Hodnocení rostlinné výroby 

Statistická šetření VÚZE zjišťovala produkci na ekologických farmách v letech 

2006 – 2007. Rostlinná produkce se u většiny podniků zvýšila průměrně o 56 %. Značný 

nárůst zaznamenala rovněž zelenina a ovoce. Tuzemské komodity lze koupit většinou ve 

specializovaných prodejnách nebo prostřednictvím produkce „ze dvora”. Obchodní řetězce 

nabízejí většinou zahraniční zboží. Tabulka 5 uvádí meziroční nárůst ekologické produkce 

pro roky 2006 a 2007. [24] 

Tabulka 5: Produkce plodin na ekologických farmách v letech 2006 - 2007 

plodina 
ekologická produkce  (t) 

meziroční % nárůst rok 2006 rok 2007 
obiloviny 20 530, 60 29 296,95 43 

luskoviny na zrno 1 663,28 2 979,02 79 
brambory 1 497,60 2 486,46 66 

krmné okopaniny 61,58 385,5 526 
průmyslové rostliny 619,86 913,04 47 

zelenina, jahody a melouny 562,41 2 652,70 372 
ovocné sady a bobuloviny 888,79 1 517,76 71 

vinohrady 61,87 89,03 44 
 
Zdroj: VÚZE 
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7.2.1 Nákladovost a výnosnost luk a pastvin  

Ekologičtí zemědělci se zaměřují především na živočišnou výrobu, a to hlavně chov 

skotu, kde louky a pastviny zaujímají dominantní postavení. Náklady na 1 ha sklizňové 

plochy u luk jsou vyšší u ekologických podniků přibližně o 37 %. Rozdíl je v  režijních 

a ostatních přímých nákladech a službách.  Přímé materiálové náklady jsou v EZ nižší asi 

o 25 %,  protože se  nepoužívají  průmyslová  hnojiva (viz Tabulka 6). V položce hnojiva 

a osiva jsou započítána jak vlastní, tak i nakupovaná. 

U pastvin ( viz Tabulka 7) jsou rovněž vyšší sklizňové náklady, a to cca o 41 %, 

rozdíly jsou v obdobných nákladových položkách jako v případě luk.   

Náklady  na  1 t zelené píce u  ekologických  luk  dosahují  přibližně  312 Kč, tedy 

o 46 % více než u konvenčních podniků (Tabulka 6). Při malém rozdílu hektarového 

výnosu můžeme usoudit, že louky v EZ jsou odvětvím nákladnějším. 

Tabulka 6: Náklady na louky 

nákladová položka 

celkové náklady v Kč na 1 ha 
sklizňové plochy 

celkové náklady v Kč na 1 t 
zelené píce 

ekologické konvenční ekologické konvenční 
osiva 211 138 4,6 4,1 

hnojiva  163 598 3,5 17,8 
prostředky ochrany rostlin 0 21 0 0,6 

ostatní přímý materiál 242 61 5,2 1,8 
přímé materiálové náklady celkem 616 818 13,4 24,3 

přímé mzdové náklady 427 868 9,3 25,8 
odpisy dlouhodobého majetku 16 19 0,4 0,6 
ostatní přímé náklady a služby 1 133 141 24,6 4,2 
náklady pomocných činností 634 835 13,8 24,8 

režijní náklady 1 784 683 38,7 20,3 

náklady celkem 4 611 3 362 
100 100 
312  213  

Zdroj: Mendelova univerzita [6] 

Náklady na 1 t zelené píce u ekologických pastvin dosahují také vyšších hodnot než 

v konvenčním systému. Rozdíl činí cca 72 %, hektarový výnos pastvin v EZ je vyčíslen 

spotřebou zelené píce chovanými zvířaty.  

Hektarový výnos u luk v EZ činní zhruba 15 t/ha a v konvenčním zemědělství 

16 t/ha. U pastvin je to v EZ přibližně 12 t/ha a v konvenčním 14 t/ha. Na vyšších 

nákladech se v obou případech podílí zvláště dodavatelský způsob prací spojených 

s údržbou TTP. 
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Tabulka 6 uvádí, že náklady na 1 ha luk jsou přibližně 4611 Kč a dotace se 

pohybují  v průměrné částce 1 500 Kč (viz Tabulka 1) uhrazují tedy zhruba 33 % 

celkových nákladů na 1 ha luk. Kompenzace se promítá do úhrady nákladů na vlastní 

krmiva v chovu skotu.  

Louky a pastviny je nezbytné spojovat v EZ s chovem skotu. Náklady na 1 ha se 

pohybují od 3 428 Kč do 4 611 Kč (viz Tabulka 6 a Tabulka 7). Na údržbu TTP je možné  

čerpat ze tří různých podpůrných programů, lze konstatovat, že toto odvětví je dostatečně 

podpořeno. [6] 

Tabulka 7: Náklady na pastviny 

nákladová položka 

náklady celkem v Kč na 1 ha 
sklizňové plochy 

náklady celkem v Kč na 1 t 
zelené píce 

ekologické konvenční ekologické konvenční 
osiva 43 133 1,3 5,5 

hnojiva 224 439 6,5 18 
prostředky ochrany rostlin 0 6 0 0,3 

ostatní přímý materiál 404 139 11,8 5,7 
ostatní přímé náklady a služby 1053 170 30,7 7 

přímé mzdové náklady 298 539 8,7 22,1 
náklady pomocných činností 275 400 8 16,4 

odpisy dlouhodobého majetku 189 582 27,5 23,9 
režijní náklady 942 582 27,5 23,9 

 náklady celkem  3428 2434 
100 100 
307 179 

Zdroj: Mendelova univerzita [6] 

V příloze 7, 8 a  9 jsou porovnány celkové variabilní náklady konvenčního a EZ pro 

komodity: pšenice ozimá, ječmen jarní a oves. Z uvedeného vyplývá, že materiálové 

vstupy pro uvedené produkty jsou vyšší v konvenčním zemědělství. Zásadní rozdíly jsou 

v položkách hnojení a postřiky, které jsou v EZ nulové. U technických operací jsou vyšší 

náklady pro EZ, která využívá více mechanické práce. Výnosy jsou vyšší u konvenčního 

zemědělství, u EZ jsou ovšem kompenzovány vyššími výkupními cenami (viz Tabulka 4), 

ale i tak dosahuje EZ nižších  zisků. 

7.3 Hodnocení živočišné výroby 

Zvířata na ekologických farmách jsou začleňována do koloběhu. Krmení pochází 

z velké části z vlastních zdrojů ekologického podniku. Chov zvířat je přizpůsobený co 

nejvíce přirozeným potřebám a jejich přirozenému chování. To znamená, že zvířata mají 

možnost výběhu, pastvy, pobytu na slunci a na čerstvém vzduchu. Výsledkem jsou vysoce 
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hodnotné a kvalitní produkty. Nesetkáváme se tady s masovými chovy zvířat. Ekologická 

farma chová pouze tolik zvířat, kolik svou vlastní produkcí uživí. [20] 

Každé zvíře na ekologické farmě musí být jasně a zřetelně označeno. Veškeré 

praktiky na farmě jsou přirozené, nepůsobí zvířatům bolest a transport se omezuje na 

minimum. Zdraví zvířat spočívá v zásadě na prevenci, vhodné volbě plemen, vyvážené 

kvalitní  výživě a příznivém prostředím. V případě onemocnění zvířat se provádí co možná 

nejvíce přírodní a přirozená léčba.  

Zatížení půdy dusíkem nesmí být vyšší než 170 kg/ha/rok.  Není dovoleno chovat 

souběžně stejný druh zvířat konvenčně  a  v   EZ. [2] V  příloze 10 jsou uvedeny  celkové  

počty  zvířat  na  ekologických farmách v  letech 2006 a 2007. 

Zvířata a jejich produkty jsou označovány jako bio pokud jsou chována v EZ 

nejméně 12 měsíců u koní a masného skotu, 6 měsíců u ovcí, koz, prasat a dojnic, 10 týdnů 

u jateční drůbeže a 6 týdnů u nosnic. Pokud se provádí konverze celé ekofarmy je 

stanovena délka pro veškerou produkci 1 rok. Je třeba zajistit identifikaci zvířat a jejich 

produktů ve všech stádiích produkce od přípravy, přepravy až po uvedení na trh.  [2] 

Tabulka 8: Produkce hospodářských zvířat na ekologických farmách v letech 2006 - 2007 

Produkty jednotka 
certifikovaná produkce 

meziroční % nárůst  rok 2006 rok 2007 
maso celkem 1 000 kg 6 714,94 8 706,06 29 

- hovězí 1 000 kg 6 349,85 6 331,77 - 0,3 
- ovčí 1 000 kg 289,79 1 789,67 517,5 
- kozí 1 000 kg 26,38 27,74 5 

- vepřové 1 000 kg 47,10 555,16 1079 
- drůbeží 1 000 kg 1,82 1,72 - 5,5 

mléko celkem 1 000 l 11 389,48 11 108,14 - 2,5 
- kravské 1 000 l 11 202,47 10 764,64 - 4 

- ovčí 1 000 l 10 0 - 100 
- kozí 1 000 l 177.01 343,5 94 

sýry celkem 1 000 kg 8,9 8,88 - 0,3 
- kravský 1 000 kg 5,28 2,36 - 55 

- ovčí 1 000 kg 1,1 0 - 100 
- kozí 1 000 kg 2,52 6,52 159 
vejce 1 000 kg 25,67 27,42 7 
med 1 000 kg 9 5 - 45 

Zdroj: VÚZE 
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Živočišná produkce se podle průzkumu zvýšila o 9,5 %. Tabulka 8 poukazuje na 

nárůst, ke kterému došlo zvláště u vepřového a jehněčího masa, dále u kozího mléka 

a sýra. K poklesu naopak došlo u sýrů z kravského mléka, drůbežího masa a medu.  

7. 3.1 Nákladovost a užitkovost chovu dojnic 

Mléko hraje nezastupitelnou úlohu ve výživě člověka a ekologicky získané mléko 

požadavky na kvalitu a výživu znásobuje. V současné době, je ale uplatnění tohoto mléka 

problematické a jako ekologické se prodává pouze výjimečně. Zemědělci jsou nuceni svůj 

produkt nabízet jako produkt konvenční. Produkce mléka v ekologických chovech se jeví 

jako ztrátová. Ztrátovost souvisí s nižší užitkovostí a neodpovídajícími výkupními cenami. 

V zájmu lepšího zpeněžování se projevují snahy o zajištění vlastních zpracovatelských 

kapacit. 

Náklady na kus a rok jsou u ekologických chovů výrazně nižší než u chovů 

konvenčních cca o 24 %. Rozdíl je dán snížením nákladů na krmiva, zvláště 

nakupovaných, přímých mzdových nákladů a odpisů jak na zvířata, tak dlouhodobého 

majetku. 

 Tabulka 9 uvádí, že rozdíl u ekologických chovatelů je asi o 10 % vyšší, než je 

tomu v konvenčním zemědělství. Rozdílná je v užitkovosti, která je nižší u ekologických 

podniků  o 1 778  l na 1 ks/rok (viz Tabulka 10). Diference  v průměrné realizační ceně 

mléka za  1 l  je asi  4  % - o tuto částku dosahují ekologičtí zemědělci vyšší cenu. [6] 

Tabulka 9: Náklady na dojnice  

nákladová položka 
náklady na kus/rok (Kč) náklady na 1 l mléka (Kč) 
EZ konvenční EZ konvenční 

přímé materiálové náklady 12 051 18 046 34,1 38,9 
ostatní přímé náklady a služby 4 852 4 285 13,7 9,2 

přímé mzdové náklady 6 798 9 570 19,2 20,6 
náklady pomocných činností 828 1 448 2,3 3,1 

odpisy dlouhodobého majetku 554 1 901 1,6 4,1 
odpisy zvířat 3 758 4 720 10,6 10,2 

režijní náklady 6 535 6 377 18,5 13,8 

náklady celkem 35 376 49 348 
100 100 
8,52 7,76 

Zdroj: Mendelova univerzita [6] 
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Tabulka 10: Užitkovost dojnic 

položka měrná jednotka 

systém hospodaření 
 

EZ konvenční 
užitkovost ks/rok 3 681 5 459 

průměrná realizační cena Kč 7,91 7,58 

Zdroj: Mendelova univerzita [6] 

7. 3. 2 Chov krav bez tržní produkce mléka 

Na tuto oblast se v ekologickém zemědělství zaměřuje největší část zemědělských 

subjektů (téměř 70 %). U ekologických podniků jsou náklady na kus a rok asi o 16 % nižší 

než u konvenčních. Nižší jsou zvláště přímé mzdové náklady. Ostatní položky jsou téměř 

srovnatelné (viz Tabulka 11). Tento rozdíl lze odvodit z toho, že fyzické nebo právnické 

osoby nezahrnují svou vynaloženou práci do výše zmíněných nákladů.  

Tabulka 11: Náklady na krávy bez tržní produkce mléka 

nákladová položka 
náklady v Kč celkem na ks/rok 

struktura náklad ů na ks/rok 
v % 

ekologické konvenční ekologické konvenční 
přímé materiálové náklady 5 409 5 784 35,7 32,1 

ostatní přímé náklady a služby 663 999 4,4 5,5 
přímé náklady na mzdy 1 161 3 560 7,7 19,8 

náklady pomocných činností 888 651 5,9 3,6 
odpisy dlouhodobého majetku 756 21 5 0,7 

odpisy zvířat 3 304 3 554 21,5 19,7 
režijní náklady 2 973 3 336 19,6 18,5 

náklady celkem 15 155 18 005 100 100 

Zdroj: Mendelova univerzita [6] 

Významnou roli představují dotace na chov krav bez tržní produkce mléka. Jedná se 

o  přímou  nenávratnou dotaci,  přispívající  k úhradě celkových nákladů v chovu skotu. 

Závěrem tedy je možné konstatovat, že výše uvedené náklady na chov krav bez 

tržní produkce mléka se v konvenčním a ekologickém způsobu hospodaření nemusí 

zásadně lišit.   

Zájem chovatelů o výrobu hovězího biomasa stále roste. Spotřebitelé oceňují, že 

pochází z chovů, kde jsou zabezpečeny přirozené podmínky. [6] 

7. 4 Bioprodukty 

Stěžejní bariérou rozvoje bioprodukce jsou vyšší náklady. Hlavními důvody těchto 

nákladů jsou nižší výnosy, menší zatížení půdy hospodářskými zvířaty, které vedou 
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k vyšším produkčním nákladům, dodatkové náklady na pracovní sílu, náklady na 

certifikaci a inspekci.  

Výrazným problémem pro ekologické zemědělce je značná byrokratická zátěž 

a někdy až příliš složité právní předpisy. Existuje mnoho evidencí bez jejich vzájemné 

provázanosti, bývají složité a nepřehledné. Překážkou jsou rovněž velmi přísné hygienické 

předpisy, které brání výrobě biopotravin, regionálních specialit a prodeji produktů přímo 

na farmách. Nejsou stanoveny podmínky přímého prodeje spotřebitelům. To brání rozvoji 

EZ, zvyšování atraktivity venkova a vytváření nových pracovních míst. Stinnou stránkou 

EZ je i malá výměra orné půdy, na níž je závislá produkce chleba, pečiva, těstovin 

a dalších biopotravin.  Na trhu chybí vepřové a drůbeží biomaso. 

Průměrný cenový rozdíl mezi konvenční produkcí a bioprodukcí, který v konečné 

fázi spotřebitel zaplatí je průměrně 55 %. Pro snížení ceny konečných produktů je důležité 

vytvořit postupy vedoucí ke snížení nákladů se správným použitím norem. Tabulka 12 

uvádí ceny některých výrobků ekologického a konvenčního zemědělství včetně jejich 

rozdílu v procentech.  

V distribuci se rozvíjí trend přímých dodávek od zemědělců ke spotřebiteli. 

V Evropě i ve světě se často objevuje prodej biopotravin před supermarkety. Na to 

navazují Akční plány navrhující v celé EU zahájit podpůrnou kampaň, která podá 

dostatečné informace spotřebitelům, veřejným stravovnám apod., o výhodách a přínosech  

EZ  pro  ŽP a zdraví obyvatel a zvýší účinnost loga bioprodukce.[1]  

Tabulka 12: Příklad  cen   některých  výrobků  ekologického  a   konvenčního  zemědělství 
v  obchodních řetězcích 

potravina cena v EZ (Kč) cena v konvenčním (Kč) rozdíl %  
mléko 1 l 24,90 14,90 67 

tvaroh milko 150 g 16,90 11,50 46 
ovocný jogurt 150g, 2,5% tuku 13,90 9,90 40 

rýžové chlebíčky s čokoládou 100 g 25.90 18.90 37 
rýže 1 kg 33,80 29,90 13 

šunka 100g krájená, vakuově balená 43,60 17,90 143 
džus pomerančový 1 l 39,90 16,90 136 

banány 1 kg 39,90 29,90 33 
citróny 500g 26,9 12,9 108 

máslo čerstvé 250 g 39,90 26,90 48 
vepřová kýta  1 kg 393 119 230 

mrkev 1 kg 66,5 19,9 234 

Zdroj. Sběr dat 
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 Nákupní  ceny závisí  na poptávce trhu a složitosti odbytových cest.  Jsou vyšší než 

u konvenčních produktů o tzv. prémii za bioprodukci neboli příplatek za kvalitu. 

V poslední době dochází ke snížení příplatků u rostlinných produktů kvůli konkurenci 

z východoevropských států, ale u živočišné produkce naopak rostou.  

Významně vzrůstá počet vinařů. Trh s biovíny není nasycen. Počet podniků 

zpracovávajících révu je vyšší o 250 %. Znalosti v oblasti pěstování vína a ovoce 

v biokvalitě se zlepšují a zkvalitňují, je aktivnější osvěta a poradenství, které zajišťuje Svaz 

integrované produkce hroznů vína. [8]  

7. 5 Vývoj ekologického zemědělství v Evropské unii 

V EU v posledních letech výrazně roste jak počet ekologických zemědělců, tak 

počet spotřebitelů kupujících bioprodukty. EZ vyrábí v průměru 2 % hodnoty z celé 

zemědělské produkce a zhruba stejný je i podíl na celkovém prodeji potravin.  

V  roce 2005 uveřejnil evropský statistický úřad  Eurostat  přehled o stavu  EZ 

v jednotlivých členských státech.  Příloha č. 11 obsahuje informace o rozsahu ekologicky  

obdělávané  půdy a podílu jednotlivých členských států, o průměrné rozloze ekologických 

podniků ve srovnání s konvenčními. Z údajů vyplývá, že míra rozšíření EZ je značně 

diferencovaná. Podíl půdy v EZ na celkové ploše zemědělsky využívané půdy se od roku 

2004 do roku 2005 mírně zvýšil na 3,72 %. Podle tohoto ukazatele je na prvním místě mezi 

členskými státy Rakousko s 11 %, následuje Řecko, Švédsko, Itálie a Česká republika, kde 

podíl půdy v EZ překročil 7 %.  Mezi novými členskými státy EU zaujímá první místo 

Česká republika, která se podílí 4 % na celkové ploše ekologicky obdělávané půdy v EU.  

 Strategie vyplácení dotací je silným motivujícím faktorem a v jednotlivých státech 

se liší. Nejvyšší částky jsou zpravidla vypláceny na trvalé kultury a nejnižší na TTP.   

Ve většině států EU je stoupající trend podílu ekologických farem na celkovém 

počtu zemědělských podniků. Bylo prokázáno, že ekonomicky efektivnější jsou 

hospodářství s větší rozlohou, proto mají většinou ekologické farmy větší rozlohu než 

konvenční.  

Rostlinná produkce se na půdě s certifikátem ekologická, rozděluje do tří skupin: 

jednoleté plodiny na orné půdě, víceleté plodiny a trvalé travní porosty. Významná část 

ekologických ploch pro víceleté plodiny je pro vhodné podnebí v Řecku, Francii, Itálii, 
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Kypru a Portugalsku. Jde převážně o vinice, ovocné sady a olivové plantáže. 

Dominantními jednoletými  plodinami EZ jsou ve všech státech obiloviny a pícniny. Pouze 

v Maďarsku jsou to technické plodiny (slunečnice). Největší část zaujímají trvalé travní 

porosty. Mají velký význam pro pastevní chov hospodářských zvířat. V  některých  státech 

tvoří  až  90 %,  např.  v   Česku a Slovinsku. Naopak v Řecku a Finsku je tato kategorie 

zanedbatelná. [17] 

7. 6 Zhodnocení ekologického zemědělství a návrhy nových 

možností  

Společná zemědělská politika odměňuje zemědělce za poskytování veřejných statků 

a zachování přírodních zdrojů. K veřejným statkům patří např. kvalitní a nezávadné 

potraviny, ohleduplnost ke krajině a ŽP a vytváření krajinných prvků, které podporují 

venkovskou turistiku a podporují rozvoj venkovských oblastí. [18] 

7.6.1 SWOT analýza ekologického zemědělství 

Silné stránky – vnitřní faktory, ze kterých lze vycházet při podpoře EZ: 

– zástupci organizací, které se systematicky zabývají problematikou EZ jsou 

angažovaní a zodpovědní, je možné na nich stavět realizaci vytvořených strategií, mají 

vyhovující technické zázemí, 

– je vypracován fungující systém kontroly s mechanismy zpětné vazby, 

– existuje stabilní skupina zpracovatelů suchých produktů, ale stále je potenciál 

pro rozšíření počtu zpracovatelů, 

– jsou stanovena pravidla welfare zvířat, 

– je možnost čerpání dotací a podpor pro EZ, 

– je vytvořena vhodná legislativa, která se pravidelně aktualizuje, 

– zvyšuje se kladný vztah k životnímu prostředí, 

– stoupá důvěra spotřebitele. 
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Slabé stránky – vnitřní faktory, které je nutné v co nejkratší době změnit na silné 

stránky podporující rozvoj EZ: 

– minimální koordinace při prosazování klíčových faktorů vedoucích k rozvoji 

EZ, chybí spolupráce, výměna informací a zkušeností, 

– u producentů, zpracovatelů, odbytových družstev a prodejců je nutná větší 

spolehlivost, příkladnost pro ostatní a více přesvědčení, které by zvýšilo odbyt, 

– nedostatečná propagace loga BIO a minimální spolupráce se zdravotnictvím, 

– nutnost rozšíření výzkumu a vzdělávání, zdokonalení metodiky chovu zvířat 

a pěstování rostlin, vyvinutí metodiky pro oblast výživy a krmení zvířat, 

– rozvíjet zpracování a odbyt hlavně masa a mléka, zpracovatelské organizace 

jsou nestabilní, produkce je roztříštěná, chybí propracovanost v oblasti marketingu, 

– v mnoha případech jsou nedostatečně zvládnuté podnikatelské záměry, 

– zvýšená kontrola dodržování pohody zvířat, ne všude jsou zásady welfare 

dodržovány tak, jak by se od EZ očekávalo, pak zbytečně dochází k negativnímu ovlivnění 

veřejnosti, 

– zlepšení spolupráce mezi úřady státní správy, univerzitami a výzkumnými 

ústavy. 

Příležitosti – vnější faktory, které je zapotřebí k rozvoji a podpoře EZ využít: 

– využití zahraničních zkušeností, 

– stále rostoucí důvěra spotřebitele v ekologické produkty, 

– regionální speciality, inovace a tvorba nových produktů, 

– využití konvenčních struktur pro rozvoj v oblasti trhu a obchodní sítě, 

– vybudování bioobchodů, 

– využití podpůrných programů, 

– stabilita politiky ČR i EU, 

– podpora veřejnosti. 
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Hrozby (rizika) – vnější faktory ohrožující rozvoj EZ, jímž je nutné čelit: 

– bioskandály, 

– nedořešené vlastnické vztahy k půdě,  

– nízká solventnost obyvatelstva, 

– nedostupnost úvěrů, nestabilita trhu a ekonomického prostředí, 

– klamavé značení výrobků, 

– negativní klimatické i přírodní jevy. [14] 

7.6.2 Návrhy nových možností 

1) Školení a výzkum  – je důležité na všech úrovních. V několika státech již probíhá 

přenos výsledků výzkumu do zemědělské praxe, ale je nutná spolupráce ve všech 

členských státech EU. [1] 

2) Posílení reklamní kampaně – vysvětlení rozdílu biopotravin a potravin běžného 

zemědělství, pozitivní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.   

3) V oblasti ochrany podzemních a povrchových vod –  EZ  představuje  menší, proto se  

doporučuje v  ochranných pásmech vodních zdrojů. Vykazuje nižší množství 

vyplavovaných dusičnanů   a není rizikové z hlediska kontaminace vodních zdrojů 

pesticidy. [1] 

4) Hnojiva – doporučuje se použití krycí plodiny nebo-li zeleného hnojiva, které zajistí 

potřebné množství dusíku a nahradí syntetická hnojiva, která se v běžném zemědělství 

podílejí na tvorbě tzv. mrtvých zón. Díky tomuto způsobu hnojení vyžadují ekologicky 

pěstované plodiny i nižší energetické vstupy. 

5) Snižovat náklady na dopravu – ty jsou v EZ vyšší, hlavním důvodem jsou menší 

objemy zboží, které se dováží do vzdálenějších míst. Způsobuje to malé množství 

zpracovatelů, a tedy větší vzdálenost od producenta ke zpracovateli. V této oblasti je 

nutná větší podpora ze strany státu, aby se dosáhlo úrovně EU v konkurenceschopnosti. 

[16] 

6) Optimalizovat velikostní strukturu ekologických podniků – za poslední dva roky se 

výměra podniků snížila přibližně na 190 ha. Do EZ vstupují menší rodinné podniky se 
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smíšenou produkcí a pestrou škálou hospodářských zvířat. Tento trend je žádoucí 

podpořit, vznikají rodinné ekofarmy se silně angažovanými a nadšenými farmáři. 

7) Počet ekofarem – v současné době dochází k jejich nárůstu a je potřeba větší podpory 

ze strany státu, aby došlo ke zvýšení počtu ekofarem se specializovanou produkcí, jako 

jsou byliny, ovoce a zelenina.  

8) Podpořit zaměření ekofarmářů na chov skotu – u větších družstev s výměrou nad 500 

ha je nutné se více zaměřit na chov masného a mléčného skotu – biomaso, biomléko. 

9) Iniciovat zrušení výjimky používání konvenčních osiv – měl by se vytvořit dobře 

fungující trh s bioosivy v ČR.[8] 

10) Vytvoření pravidel pro faremní zpracovatele – je třeba přizpůsobit veterinární 

a hygienické požadavky na zpracování bioprodukce, ale respektovat přitom legislativu 

a  pravidla  EU. Je žádoucí podpořit výrobu v   rámci  PRV a dosáhnout vyššího podílu 

spotřeby biopotravin v populaci. Dodávky jsou omezeny výkyvy v nabídce 

a  sezónností některých výrobků. Prodej živočišných výrobků je obtížný a výrobci jsou 

většinou nuceni prodávat své produkty jako konvenční bez certifikace. Mnoho výrobců 

biopotravin využívá zahraniční biosuroviny, pro nedostatek tuzemských. Nárůst 

zpracovatelů byl zaznamenán u výrobců masa, v mlýnské a škrobárenské výrobě, 

zpracování mléka, pekařství a cukrárenství.  

11) Rychlé a přesné předávání informací o nových technologiích – sektor biopotravin 

a EZ vykazuje dynamický růst, jenž je třeba podpořit neustálými  informacemi 

o dostupnosti  nových technologií.   

12) Rozšířit pomocí dotací a jiných ekonomických nástrojů maloobchodní výrobu – 

sortiment biopotravin na našem trhu je ve srovnání s vyspělými zeměmi velice malý. 

Příčinou je chybějící tradice maloobchodních výrob, nedostatek technologií s vysokou 

cenou, malé zkušenosti, ekonomická situace zemědělských podniků a obtížné získávání 

úvěrů na maloobchodní technologie. Roste dovoz potravin, ale jejich vysoké ceny 

oproti domácím biopotravinám jsou limitujícím faktorem. Zpracovatelé by měli mít 

lepší možnosti, které by zajistily neustálý rozvoj. Zkrátily by se vzdálenosti od výroby 

ke spotřebiteli, výrobky by se staly cenově dostupnějšími pro větší okruh spotřebitelů 

a patrně by došlo i k rozšíření sortimentu. Odbytové cesty a marketing doporučuji 

zjednodušit a rozvíjet. Vzhledem k nákladnějšímu způsobu výroby a zpracování jsou 
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ceny biopotravin vyšší než u konvenčně vyráběných. K podpoře  odbytu  českých   

biosurovin  byla   založena  společnost   PRODEJ-BIO s. r. o., jejímž cílem je umístit 

českou bioprodukci na náš trh. [25] 

13) Zlepšení komunikace a spolupráce mezi ekozemědělci  – část bioprodukce je 

prodávána za konvenční ceny vzhledem k roztříštěnosti výroby, nedostatečné 

komunikaci mezi prvovýrobci, obchodníky, zpracovateli a spotřebiteli. Bylo by dobré, 

aby např. v horských a podhorských oblastech, kde je převážně chov skotu, byla  vždy  

pro určitou oblast vybudována jatka a další zpracovatelské výrobny pro toto odvětví. 

V oblastech s převahou rostlinné výroby by bylo vhodné vybudovat mlýny, pekárny, 

konzervárny, moštárny apod. Snahu některých zemědělců o zajištění vlastních nebo 

společných zpracovatelských kapacit je nutné podporovat. 

14) Zjednodušení přímého prodej na farmách – dosud se podílí asi 5 % z celkového 

objemu trhu. Převažuje prodej zprostředkovaný prostřednictvím marketů, kde se prodá 

okolo 60 % biopotravin, dále jsou to specializované bioprodejny, prodejny se zdravou 

výživou a internetový obchod. Je třeba podpořit přímý prodej z farmy, který má zatím 

malou tradici. Došlo by k rozvoji venkova v důsledku větší zaměstnanosti. Tento 

způsob prodeje je většinou spojen s nabídkou ubytování, stravování, přípravou 

tradičních jídel a prodejem místních specialit. Agroturistika by se mohla stát hlavním 

zdrojem příjmů na venkově. Při přímém prodeji dochází k úspoře nákladů za dopravu 

a pronájem stánku. Ceny bioproduktů jsou levnější, což má značný význam pro 

spotřebitele, kteří v současné době kladou velký důraz na kvalitní výrobky za přijatelné 

ceny. Porovnání cen některých potravin a produktů prodávaných přímo na farmě 

v ekologického a konvenčního zemědělství je uveden v příloze 12. 

15)  Podpořit dotacemi chov dojnic – není přímo dotačně podporován a vzhledem 

k velkému významu mléka pro výživu člověka je třeba doporučit podporu chovu 

v ekologických systémech minimální částkou ve výši 4 000 Kč na kus a rok. Zvýšením 

užitkovosti mléka a zohledněním zpracovatele v  ocenění  biokvality, by se toto odvětví 

mohlo stát rentabilním a konkurenceschopným. [6] 

16) Nadále udržovat dotační titul chov krav bez tržní produkce mléka –  je plně využíván, 

ale doporučuji  jeho zvýšení, protože nepokrývá celkové náklady na kus a rok. [6] 
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17) Zmírnit nároky na farmy - jsou dosud ve srovnání s ekofarmami EU příliš vysoké 

a brání jejich rozvoji. Vhodná úprava legislativy a hygienických předpisů by zcela jistě 

vedla k rozvoji tohoto způsobu prodeje. EZ je třeba vzhledem k významným přínosům 

podporovat. 
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8. ZÁVĚR 

Za účelem intenzivní výroby se zemědělství v minulých letech dostalo do značného 

konfliktu s přírodou. Bylo zapotřebí tento negativní trend změnit jiným způsobem 

hospodaření. Konvenční zemědělci částečně přistoupili k novým trendům, ale zcela jiný 

přístup byl u ekologických zemědělců, kteří se navrátili ke zkušenostem našich předků, 

k zapomenutým odrůdám a plemenům, které jsou vhodné pro místní podmínky a přešli od 

kvantity ke kvalitě. 

Základem EZ je prevence a úrodná půda, která je předpokladem dobrého 

zdravotního stavu rostlin. Ekologický zemědělec organickým hnojením, pestrými osevními 

postupy a šetrným zpracováním půdy dosahuje její přirozené úrodnosti. Provádí 

mechanickou regulaci plevelů za pomoci moderní techniky, která je přizpůsobena přírodě. 

Nepoužívá chemické postřiky, hormony ani jiné agrochemikálie. [1] 

Není ale možné, aby se EZ uplatnilo všude. Vzhledem k nižším výnosům by zřejmě 

nezajistilo dostatečné množství potravin a má také poměrně velkou spotřebu energie, díky 

opakovanému, mechanickému ničení plevele. 

EZ jde ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem. Je to způsob ekonomického 

růstu, který je v souladu nejen s hospodářským a společenským pokrokem, ale zároveň 

zachovává plnohodnotné životní prostředí. Udržitelné zemědělství musí v dnešní době 

zejména obnovovat a chránit úrodnost půdy, chránit ji před erozí, hospodárně využívat 

vodu, spoléhat na zdroje uvnitř agroekosystému, chránit biodiverzitu a minimálně 

zatěžovat životní prostředí. Musí se stát vyváženým ekosystémem, který se zakládá na 

využívání lokálních obnovitelných zdrojů a využívá vlastních biologických procesů 

ekosystému. Příroda by měla být považována za jednotný celek s vlastní hodnotou a člověk 

by s ní měl hospodařit tak, aby se stala harmonickou a pozitivní. Zemědělství trvalého 

charakteru není dnes již možné bez vazby na ekologické a společenské souvislosti. EZ by 

se mělo stát vzorem i pro konvenční způsob hospodaření.[4] 

Práce na farmách a navazující obchod zajišťují výhody pro národní i regionální 

ekonomiku, společenskou soudržnost, sociální stabilitu. Vytváří se nový model, který 

ukazuje, že zemědělství může být ziskové a navíc zvyšovat zaměstnanost na venkově. [16] 
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Cílem EZ je vytvořit kulturní a druhově bohatou krajinu s genetickou rozmanitostí 

a se  zajištěnými  podmínkami  pro  všechny  živé organismy. Je nutné s  přírodními zdroji 

hospodařit tak, aby bylo dosahováno maximální recirkulace živin a nedocházelo 

k  negativnímu ovlivňování životního prostředí. 

Kvalita produktů má při tomto způsobu hospodaření maximální prioritu. Volbou 

biopotravin spotřebitel ovlivňuje své zdraví, kvalitu života a podporuje další rozvoj 

ekologického zemědělství. [5] 

Česká republika je dnes na předních místech v rozloze ekologicky obdělávané 

plochy a je pravděpodobné, že cíl vytyčený Akčním plánem pro ekologické zemědělství do 

roku 2010 (10 % ploch v režimu EZ), bude splněn.  

Pro rozvoj EZ se musí vytvořit takové podmínky za pomoci státu, které zajistí, aby 

se stalo plnohodnotnou součástí zemědělské výroby a byly využity všechny jeho 

společenské přínosy. [1] 
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Příloha 1: Celkové finanční částky vyplacených dotací v rámci EZ v Kč od roku 1998 

do roku 2008 

Celkové částky vyplacených dotací v rámci EZ v Kč 

rok vyplacené finanční prostředky  
 

meziroční % nárůst 

1998 48 091 000 - 
1999 84 168 000 75 
2000 89 101 971 6 
2001 167 966 104 89 
2002 210 861 131 26 
2003 230 810 809 9 
2004 292 200 000 27 
2005 285 828 855 -2 
2006 304 995 064 7 
2007 540 395 786 77 

Zdroj: MZe 
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Příloha 2: LPIS – registr půdních bloků, zákres ekologického zemědělství 

 
Zdroj: MZe 
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Příloha 3: Nejčastější přestupky proti zákonu č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství 

 
druh přestupku 2004 2005 2006 2007 2008 celkem  

zkrmování nepovolených krmiv 11 1 0 0 0 12 
klamavé značení potravin 1 7 4 0 0 12 

nevedení evidence 0 6 3 1 0 10 
neposkytnutí součinnosti ke kontrole EZ 0 4 1 2 0 7 

porušení podmínek welfare zvířat 3 2 0 1 0 6 
uvedení potraviny do oběhu bez osvědčení 0 0 0 1 2 3 

opakované porušení zákona 2 1 0 0 0 3 
klamavé označení doplňků stravy 0 0 0 1 2 3 
přítomnost GMO v bioprodukci 1 2 0 0 0 3 
souběžná produkce na ekofarmě 1 0 1 0 0 2 

Zdroj: MZe 
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Příloha 4: Porovnání dotačních sazeb pro ekologické a konvenční zemědělství v roce 

2008 

 

využití půdy 
EZ v roce 2008 

(Kč) 
konvenční v roce 2008 

(Kč) % změna 
orná 8 500 4 414 93 
TTP 6 286 4 414 49 

trvalé kultury - chmel 26 064 3 681 608 
trvalé kultury - pěstování chmele 25 342 2 959 756 

trvalé kultury 26 797 4 414 507 
zelenina a byliny 19 283 4 414 336 

Zdroj: MZe 

 

Zdroj: MZe 

 
 
 

Porovnání dotačních sazeb pro ekologické a konvenční zemědělství v roce 2008

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

orná TTP trvalé
kultury -
chmel

trvalé
kultury -
pěstování
chmele

trvalé
kultury

zelenina a
byliny

využití půdy

fin
an
čn

í č
ás

tk
a 

v 
K
č

Řada1

Řada2



Bc. Olga Říhová: Ekon. zhodnocení a právní úprava ekol. zem. v ČR                  

2009   45 
 

Příloha 5: Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství a počet farem 

v letech 1990 – 2008 

Vývoj zemědělské půdy v EZ  v ČR v letech  1990 - 2008 
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Příloha 6: Srovnání jednotlivých systémů hospodaření 

Srovnání různých systémů hospodaření (konvenční, integrované, ekologické) 

hlavní znaky, principy 
systémy hospodaření 

konvenční integrované ekologické 
koloběh látek není uzavřen úsilí o uzavřený koloběh co nejvíce uzavřen 

využití půdy 
podle ekonomických  

kritérií ohled na ekologická kritéria vysoký ekologický stupeň 

pomocné prostředky 
podle ekonomických 

kritérií 
 omezeny, v pozornosti 

ekolog. kritéria silně omezeny 
zátěž ŽP tolerována omezena silně omezena 

chov zvířat 
ekonomicky 

optimalizováno 
předpisy k druhově 
vhodnému chovu druhově vhodný chov 

lidský faktor 
převládají ekonomické 

úvahy sleduje ekologické úvahy sleduje ekologické  úvahy 
struktura provozu malá až vysoká snaha o vyváženost  malá, respektuje stanoviště 

využití přirozených 
zdrojů, stanoviště, klima 

snaha o respektování 
stanoviště  

- nedodržuje se  respektovat a udržet je  respektovat a udržet je  
mechanizace  malá až vysoká malá až vysoká malá až vysoká 

odhad potřeby pracovních 
sil 100 % 105 - 115 % 115 - 130 % 

způsob prodeje nepřímý často nepřímý často přímý 

pěstební technologie jednostranné, vyvážené mnohočetné, vyvážené 
mnohočetné, vyvážené 

(priorita) 
využití meziplodin částečně využíváno velký význam velký význam - tradice 

směsné kultury, podsev velmi zřídka u vybraných kultur u mnoha kultur 
ochrana půdy pouze částečná podpora půdní úrodnosti udržování půdní úrodnosti 

zpracování půdy 
částečně ohrožují 

strukturu povrchové obdělávání povrchové obdělávání 

výživa, hnojení vysoké dávky 
kladen důraz na zelené 

hnojení organická hnojiva 
biologická ochrana  ojediněle preference preference 
chemická ochrana běžná omezené ojedinělá 

Zdoj: [1] 
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Příloha 7: Variabilní náklady konvenční/ekologické zemědělství – pšenice ozimá (v Kč/1 ha) 

Název operace 

Pšenice ozimá potravinářská – konvenční pěstování Pšenice ozimá potravinářská – ekologické pěstování 
Materiálové 

vstupy 
Technické zajištění 

operace 
Variabilní náklady 

celkem 
Materiálové vstupy Technické 

zajištění operace 
Variabilní náklady 

celkem 
Vápnění 127 71 198 476 354 830 

Hnojení  3x 5 303 739 6 042 0 0 0 
Setí směsky do min.zpracované 

půdy 
0 0 0 1 050 1 014 2 064 

Rozmetání hnoje 675 326 1 001 743 717 1 460 
Střední orba 0 1 330 1 330 0 1 330 1 330 

Příprava půdy - kombinátory 0 738 738 0 738 738 
Setí do zpracované půdy 1 649 406 2 055 2 885 406 3 291 

Válení po setí 0 0 0 0 243 243 
Vláčení  branami 3x 0 0 0 0 930 930 

Plošný postřik 3x 2 283 690 2 973 0 0 0 
Hnojení kapalnými hnojivy 810 226 1 036 0 0 0 

Sklizeň 6 t/ 4578=27 468 1 953 1 953 3 t/7500=22500 1 953 1 953 
Doprava zrna 0 138 138 0 69 69 

Lisování slámy 4,8 t/240=1152 303 303 2,7 t/240=648 862 862 
Úklid slámy 0 72 72 0 81 81 
Podmítka 0 526 526 0 574 574 

C E L K E M 10 847 7 518 18 365 5 154 9 271 14 425 
ZISK 28 620     23 148     

RENTABILITA     1,56     1,6 

 
Zdroj: [14]
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Příloha 8: Variabilní náklady konvenční/ekologické zemědělství – ječmen jarní (v Kč/1ha) 

Název operace 

Ječmen jarní – konvenční pěstování Ječmen jarní – ekologické pěstování 
Materiálové 

vstupy 
Technické zajištění 

operace 
Variabilní náklady 

celkem 
Materiálové vstupy Technické 

zajištění operace 
Variabilní náklady 

celkem 
Vápnění 127 71 198 476 354 830 

Hnojení  3x 3 509 744 4 253 0 0 0 
Rozmetání hnoje 675 326 1 001 743 717 1 460 

Střední orba 0 1 330 1 330 0 1 330 1 330 
Příprava půdy - kombinátory 0 738 738 0 738 738 

Setí do zpracované půdy 1 767 406 2 173 2 046 406 2 452 
Válení po setí 0 0 0 0 243 243 

Vláčení prutovými branami 0 0 0 0 310 310 
Setí jetele 0 0 0 501 415 916 

Plošný postřik 3x 1 309 690 1 999 0 0 0 
Sklizeň 5 t/ 4529=22645 1 953 1 953 2,25t/6500=14625 1 953 1 953 

Doprava zrna 0 115 115 0 52 52 
Lisování slámy 3 t/300=900 485 485 2,0 t/300=600 862 862 

Úklid slámy 0 72 72 0 60 60 
Podmítka 0 526 526 0 0 0 

Mělká orba 0 0 0 0 1 157 1 157 
C E L K E M 7 387 7 456 14 843 3 766 8 597 12 363 

ZISK 23 454     15 225     
RENTABILITA     1,58     1,23 

 
Zdroj: [14]
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Příloha 9: Variabilní náklady konvenční/ekologické zemědělství – oves  ( v Kč/1 ha) 
 

Název operace 

Oves – konvenční pěstování Oves – ekologické pěstování 
Materiálové 

vstupy 
Technické zajištění 

operace 
Variabilní náklady 

celkem 
Materiálové vstupy Technické 

zajištění operace 
Variabilní náklady 

celkem 
Vápnění 127 71 198 476 354 830 

Hnojení  2x 4 354 486 4 840 0 0 0 
Rozmetání hnoje 675 326 1 001 743 717 1 460 

Střední orba 0 1 330 1 330 0 1 330 1 330 
Příprava půdy - kombinátory 0 738 738 0 738 738 

Setí do zpracované půdy 1 246 406 1 652 1 523 406 1 929 
Válení po setí 0 0 0 0 243 243 

Vláčení branami 2x 0 0 0 0 620 620 
Plošný postřik 2x 604 460 1 064 0 0 0 

Hnojení kapalnými hnojivy 810 226 1 036 0 0 0 
Sklizeň 4 t/5321=21284 1 953 1 953 2 t/6500=13000 1 953 1 953 

Doprava zrna 0 92 92 0 46 46 
Lisování slámy 4,4 t/300=1320 485 485 1,8 t/300=540 862 862 

Úklid slámy 0 106 106 0 54 54 
Podmítka 0 526 526 0 574 574 

C E L K E M 7 816 7 205 15 021 2 742 7 897 10 639 
ZISK  22 604     13 540     

RENTABILITA     1,5     1,27  

 
 
Zdroj: [14] 
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Příloha 10: Celkové počty zvířat na ekologických farmách v letech 2006 – 2007 

Přehled hospodářských zvířat chovaných na farmách v letech 2006 - 2007 

kategorie hospodářských zvířat 
počet zvířat v kusech 

meziroční nárůst v % 2006 1) 2007 2) 
koně 2 536 3 019 19 
skot 115 192 128 968 12 
ovce 39 967 53 452 34 
kozy 3 322 4 491 35 

prasata 1 464 1 706 17 
drůbež 4 229 5 635 33 
králíci 15 20 33 

včely (počet rojů) 197 280 42 
ostatní zvířata 45 5 - 89 

1)  skutečný stav zvířat na farmě zjištěný inspektory 

2)  Početní stav zvířat k 31. 7. 2007 

Zdroj: VÚZE 

 

Přehled hospodářských zvířat chovaných na farmách v roce 2007 

Přehled hospodářských zvířat chovaných na ekologických  farmách v roce 2007
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Zdroj: VÚZE 
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Příloha 11: Plocha ekologicky obdělávané půdy a průměrná výměra ekologických 

a  zemědělských podniků (údaje za rok 2005) 

 

stát/společenství 
 

ekologicky obdělávaná půda  1) 
průměrná výměra v ha na 

podnik 

zemědělská půda 
v ha 

změna v 
% % celkové ekologické konvenční 

2005:2004 zem. půdy podniky podniky 
EU-25 6 115 465  6 3,72 38,7 16 

EU-15 5 350 604 4 4,09 37 21,4 

Belgie 22 994 -3 1,66 31,9 26,9 

Česko 254 982 -3 7,07 305,4 84,2 

Dánsko 134 129 -13 4,95 44,2 53,7 

Německo 807 406 5 4,74 47,4 43,7 

Irsko 34 912 19 0,81 36,5 31,8 

Řecko 288 737 16 7,59 19,5 4,8 

Španělsko 807 569 10 3,14 51,5 23 

Francie 560 838 5 1,89 49,2 48,6 

Itálie 1 069 462 12 7,27 23,8 7,4 

Kypr 1 698 96 1,25 5,5 3,4 

Litva 118 612 354 4,18 35,8 11 

Lotyšsko 64 544 75 3,72 35,8 11 

Lucembursko 3 158 … 2,45 37,8 52,7 

Maďarsko 128 576 -3 2,19 76,8 6 

Malta 14 1300 0,14 2,3 0,9 

Nizozemsko 48 765 1 2,53 35,4 23,5 

Rakousko 360 369 5 11,04 17,7 19,1 

Polsko   82 730 … 0,52 22 6 

Portugalsko 233 458 8 6,24 148 11,4 

Slovinsko 23 499 4 4,62 13,6 6,3 

Slovensko 90 206 76 4,65 462,6 27,4 

Finsko 147 587  -9 6,51 33,3 32,1 

Švédsko 222 268 1 7,36 52,4 42,1 

Vel. Británie 608 952 -12 3,58 142,1 55,6 

 

1) Půda převedená do EZ včetně půdy v procesu konverze 

Zdroj: Eurostat Organic Farming Statistics, Farm Structure Surveys 
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Příloha 12: Porovnání cen některých potravin a produkt ů při přímém prodeji na 

farmách ekologických a konvenčních 

 

produkt 

cena v Kč 

% rozdíl jednotka 
ekologické 
zemědělství 

konvenční 
zemědělství 

jablka (průměrná cena) 25 20 25 1 kg 
hrušky (průměrná cena) 17 12 41 1 kg 

cibule červená 30 12 150 1 kg 
cibule žlutá 28 10 180 1 kg 
česnek 170 90 88 1 kg 
ředkvičky 15 5 200 1 svazek 

brambory červené 20 12 66 1 kg 
brambory žluté 15 10 50 1 kg 

mrkev 25 8 212,5 1 kg 

celer bulvový 30 12 150 1 kg 

vlašské ořechy neloupané 38 25 52 1 kg 

med 120 90 20 1 l 

vejce 5,3 2,5 112 1 ks 

hovězí zadní 180 150 20 1 kg 

pálenka 480 180 166 0,5 l 
mošt 40 28 43 1 l 

  
Zdroj: Sběr dat 


