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Abstrakt: 

Publikace se zabývá základními principy ekologického zemědělství. V první části 

je  rozebrán  trvale  udržitelný  rozvoj,  jeho  dimenze  a  programy  a  trvale  udržitelné 

zemědělství, charakteristika, členění a porovnání agroekosystémů. Druhá část je zaměřena 

na ekologické zemědělství a zahrnuje vymezení základních pojmů, popis cílů a principů 

ekologického zemědělství, jeho vývoj v České republice, Evropské Unii a ve světě a akční 

plán rozvoje venkova pro Českou republiku.

Abstract:

Publication is focused on basic principles of organic farming. First part describe 

sustainable  developmnet,  dimensions  and   programs  of  sustainable  development, 

sustainable agriculture and charakteristics, structuring and comparsion of agroecosystems. 

Second part is focused on organic agriculture, basic definitions, goals and principles of 

organic farming and development of organic farming in Czech Republic, European Union 

and world and plan of expected progress of rural landscape in Czech Republic.

1. Trvale udržitelný rozvoj



1.1 Udržitelný rozvoj 

Historický vývoj

Pojem trvalá udržitelnost a od něj odvozený trvale udržitelný rozvoj nebo trvale 

udržitelný život patří v současné době, jak v odborné literatuře, tak na konferencích, ale 

i v legislativní praxi ke klíčovým a velmi frekventovaným slovům. Definice těchto pojmů 

není jednotná a často jsou různě chápány nezřídka i zpochybňovány.    

Počátkem 60. let se ozývají varovné hlasy o prudkém zhoršování stavu životního 

prostředí a jeho limitujícím vlivu na socioekonomický rozvoj a růst lidské populace. V 

roce 1972 byl publikován slavný dokument tzv. Římského klubu s názvem Meze růstu 

(Meadows a kol.), který upozorňoval na omezenost a vyčerpatelnost přírodních zdrojů. 

Jako  jediné  možné  řešení  přežití  lidstva  bylo  navrhováno  drastické  omezení 

ekonomického a populačního růstu. Je zde definován „stav globální rovnováhy, při které  

se  počet  obyvatel  Země a  kapitál  udržují  na  více-méně konstantní  úrovni  a  tendence 

působení na růst či pokles těchto veličin musí být pod důslednou kontrolou“.  V tomto 

období  se  světová  ekonomika  vyrovnávala  s energetickou  -  ropnou  krizí,  po  jejím 

překonání  se  původní  předpoklady  a  proklamované  záměry  nenaplnily.  V  roce  1973 

Světová unie ochrany přírody a  zdrojů (IUCN) definuje  ochranu přírody a  přírodních 

zdrojů za takový způsob řízení  přírodních zdrojů a živých organizmů včetně člověka, 

který zabezpečí dosažení nejvyšší udržitelné kvality života. Koncem 80. let převládla ve 

vědeckých  a  později  i  v politických  kruzích  holistická  koncepce  trvale  udržitelného 

rozvoje,  která  se  stala  základním  principem  nové  světové  strategie  ochrany  přírody. 

Myšlenka  trvale  udržitelného  rozvoje  vešla  v obecné  povědomí  po  zveřejnění  zprávy 

Světové  komise  pro  životní  prostředí  a  rozvoj  „Naše  společná  budoucnost“,  kterou 

komise zpracovala v roce 1987 pod vedením Gro Harlem Brundtlandové.

Trvale udržitelný rozvoj (sustainable development) definovaný dle našeho zákona 

č.17/1992 Sb.  o životním  prostředí  je  proces,  který  splňuje  stávající  potřeby  lidské 

společnosti, aniž by se dotýkal schopnosti budoucích generací uspokojovat své potřeby. 



Jeho  cílem  je  zvyšování  trvalého  lidského  života  v mezních  možnostech 

ekosystému planety.

Hospodářské  aktivity  a  životní  styl  musí  být  v souladu  s kapacitou  prostředí. 

Lidská společnost musí přezkoumat a změnit své hodnoty a chování. Předpokladem toho 

je osvojení hlavních idejí, základních pojmů a některých postupů na jejichž základě se 

určuje optimální vliv člověka na přírodu v souladu s jejími zákony. Předpokladem je i 

rozvoj  schopností  zhodnotit  stav  životního  prostředí,  správně  rozhodnout,  předvídat 

možné důsledky svého jednání, vyvarovat se negativního působení na přírodu ve všech 

oblastech společenské a pracovní činnosti. 

V některých obecných definicích je setrvalostí myšlen neomezený vývoj směrem 

k většímu  prospěchu  lidstva,  k efektivnějšímu  využívání  zdrojů,  a  k rovnováze 

s prostředím, které je příznivé pro život člověka a většiny ostatních druhů. Jiné definice se 

však  již  snaží  o  detailnější  rozbor.  Velmi  důležitou  charakteristikou  setrvalosti  je  i 

definice, že systém musí být schopen udržovat produktivitu i  v podmínkách vystavení 

stresu či poruchám, vedoucím k narušení některých funkcí.

1.2 Základní dimenze trvalé udržitelnosti

Princip trvalé udržitelnosti má pět základních dimenzí:

1) ekologickou

2) socioekonomickou

3) morálně etickou

4) ekonomickou

5)  politickou.

1.2.1. Dimenze ekologická

Ekologická  dimenze  souvisí  se  strukturou  a  vlastní  funkcí  ekosystémů  jako 

základních funkčních jednotek přírody. Součástí ekologické udržitelnosti je i respektování 

přirozené únosné kapacity (únosnosti)  ekosystémů. 

a) únosnost přírodní - stanovení limitního prahu využívání přírodního ekosystému,

b) sociální únosnost - zhoršení kvality rekreačních možností a činností,



c) environmentální únosnost - zahrnuje přírodní i člověkem vytvořené prostředí, vychází 

nejen z citlivosti vůči vnějším vlivům, ale i z ekologické a kulturní hodnoty území,  

d) prostorovou  únosnost  -  vychází  z předpokladu  stabilizace  počtu  jedinců  v určitém 

prostoru  při  uplatňování  regulačních  systémů  mezi  užitnou  úrovní  ekosystémů  a 

příslušnou strukturou populace.

1.2.2. Dimenze socioekonomická

Pro dosažení udržitelného rozvoje naší planety jsou významné některé biofyzikální 

a socioekonomické faktory, mezi které spadá např.:

a) úplná recyklace materiálů,

b) přechod na trvale udržitelný celosvětový energetický systém,

c) stabilizace nebo snížení úrovně lidské populace,

d) snížení rozdílu mezi rozvinutými a rozvojovými státy světa,

e) vytvoření struktury rozhodování založené na obci, která umožní široké koordinované 

zapojení do rozhodování o společných zdrojích planety,

f) změna vztahu mezi ekonomickým a ekologickým systémem.

Je  nutné  zohlednit  skutečnost,  že  biofyzikální  cykly  na  Zemi  se  uskutečňují 

s evoluční  rychlostí,  oproti  průmyslové  činnosti,  která  se  historicky  vyvíjí  rychlostí 

revoluční.  Trvalá  udržitelnost  je  vztah  mezi  dynamickým  lidským  ekonomickým 

systémem a většími  dynamickými,  ale  normálně a  pomalu se  měnícími ekologickými 

systémy.



Obr. 1: Vstupy a výstupy v přírodních (A) a kulturních (B) ekosystémech (Hendrix,  

1987)
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1.2.3. Dimenze morálně-etická

Základním východiskem pro  morálně-etickou  rovinu  v  udržitelném rozvoji  je 

opuštění  resp.,  překonání  tradičních  antropocentrických  přístupů  v oblasti  lidského 

rozhodování a konání směřující k maximalizaci zisku. V antropoekologickém systému, na 

jehož myšlence je založena etika životního prostředí, není člověk nadřazen přírodě, nýbrž 

je její nedílnou součástí. 



a) Lidstvo, ale i ostatní činitelé mimo lidský život mají přirozenou estetickou hodnotu, 

která převyšuje jejich ekonomickou užitečnost.

b) Biodiverzita a  ekologické bohatství  mají  také přirozenou estetickou hodnotu,  která 

převyšuje jejich ekonomickou hodnotu.

c) Lidé  by  nikdy  neměli  zasahovat  do  přírodních  procesů  kromě  plnění  životně 

důležitých potřeb.

d) Kvalita života a ne kvalita věcí je to, co je skutečně důležité a co stojí za ochranu.

e) Lidstvo výrazně zasahovalo a zasahuje do přírody.

f) Růst lidské populace se vymkl kontrole a musí být snížen a regulován.

g) Měly  by  být  vyvinuty  vládní  strategie  zaměřené  na  ochranu  bohatství  přírody  a 

vzájemných vztahů v ní.

h) Hlubinní  ekologové by měli  být  aktivisté  a  pracovat  na zavedení  výše  uvedených 

principů.

1.2.4. Dimenze ekonomická

Integrální součástí výše uvedeného atributu udržitelného rozvoje jsou i všeobecné 

principy konzistentní s etikou životního prostředí týkající se přirozené estetické hodnoty 

lidstva, ale i činitelů mimo něj, biodiverzity a ekologického bohatství, která převyšuje 

jejich ekonomickou užitečnost. Jedná se o problematiku ekologické ekonomie, zahrnující 

hodnocení  ekonomické  efektivnosti,  vztahy mezi  náklady a  přínosy  včetně  započítání 

environmentálních  a  zdravotních  externalit.  Dosud  známé  ekonomické  teorie  plně 

neumožňují umístit ekologické stupnice hodnot do ekonomických kategorií.

1.2.5. Dimenze politická

Problematika udržitelnosti musí stát v popředí zájmů jak ekologů, tak především 

hospodářských  institucí  a  samotných  politiků.  Politický  rozměr  udržitelného  vývoje 

v sobě zahrnuje jak ekologickou etiku a politiku, tak i funkci státu při řešení současných, 

zejména však budoucích úkolů a problematik.



1.3 Programy trvale udržitelného rozvoje

Programy trvale udržitelného hospodaření ve venkovské krajině

Z hlavních  myšlenek  a  zásad  trvale  udržitelného  rozvoje  vycházejí  v našich 

podmínkách konkrétní programy  trvale udržitelného hospodaření ve venkovské krajině.  

Tyto  programy  předpokládají  komplexní  řešení  tří  okruhů  vzájemně  provázaných 

problémů: ekologických, ekonomických a sociálních, s cílem nalezení optimální hranice 

mezi přírodou a člověkem. V případě nedostatečného řešení ekologických problémů se 

bude nevyhnutelně zhoršovat i ekonomická oblast a následně dojde ke zhoršení situace i 

v sociální sféře. Platí ovšem i opačná závislost, kdy bez podstatného zlepšení sociálních a 

ekonomických podmínek venkova dojde k vylidňování části venkovské krajiny spojené 

s poklesem produkce a degradací kulturní krajiny jako celku. Program je proto zaměřen 

na polyfunkční využívání krajiny, zahrnující:

a) ochranu a revitalizaci krajiny a jejích složek (vody, půdy, ovzduší, bioty);

b) trvale udržitelné ekonomické využívání (zásobování společnosti potravinami, vodou, 

technickými plodinami, produkce a využívání obnovitelných zdrojů energie);

c) mimoprodukční  využívání  krajiny,  kulturní  a  sociální  rozvoj  venkova  (bydlení, 

rekreace, sport, výchova, vzdělání a léčení).

Principy  trvale  udržitelného  využívání  půdy  jsou  založeny  na  respektování 

limitujících  faktorů  jeho  racionálního  využívání.  Mezi  tyto  faktory  řadíme  přírodní 

faktory (svažitost,  úrodnost  půdy,  podnebí,  erozní  ohroženost  apod.),  dále  faktory 

sociální,  vodohospodářské,  půdoochranné,  hygienické  i  etické,  vyjadřující 

polyfunkčnost krajiny. Váha jednotlivých faktorů  může být regionálně značně rozdílná, 

vždy  však  platí,  že  trvale  udržitelné  využívání  půdy  a  krajiny  musí  zohledňovat  její 

polyfunkčnost v každém segmentu krajinného prostoru.

Agenda 21

Jedním  z  nejvýznamnějších  celosvětových  dokumentů  v oblasti  životního 

prostředí je Agenda 21, kde je vytýčen program péče o životní prostředí pro 21. století. V 

tomto  dokumentu  jsou  principy  udržitelného  rozvoje  nejkomplexněji  zformulovány  a 

deklarovány na nejvyšší  politické úrovni.  Vyspělé státy se  zde zavázaly ke spolupráci 

v oblasti ochrany životního prostředí a uznaly svoji rozhodující roli, včetně finanční, při 



řešení  těchto  otázek.  Zdůrazněna  je  zde  nutnost  globálního  přístupu k řešení  a  přijetí 

zásadních strategických rozhodnutí pro jednotlivé světadíly i státy.

Jedná se o velmi rozsáhlý materiál dotýkající se všech základních oblastí lidského 

života. V oblasti zemědělství, které zahrnuje zhruba jednu třetinu zemského povrchu, a 

kde pracuje převážná část lidské populace, jsou zdůrazněny tyto hlavní cíle:

a) Vyvinout  technologie  hospodaření  nenarušující  přírodní  prostředí,  zvyšující 

přirozenou půdní úrodnost a ochraňující vodní zdroje a přirozený biologický potenciál 

území.

b) Upřednostňovat technologie s nízkými vstupy a nízkou spotřebou energie.  

c) Zavádět  technologie  optimalizující  vynakládání  lidské  práce  i  potenciál  živých 

organizmů.

d) Poskytovat  zemědělcům  odborné  poznatky  v oblasti  ochrany  půdních,  vodních  a 

lesních zdrojů, při aplikaci chemických látek i využívání zemědělských odpadů.

Pro  oblast  zemědělského  výzkumu  je  zde  vytýčen  úkol  týkající  se  vývoje 

environmentálně bezchybných metod hospodaření. Ceny zemědělských produktů by měly 

zahrnovat i nezbytně nutné náklady na ochranu přírodního prostředí a zemědělské dotace 

by měly směřovat na podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů. 

Setrvalé zemědělství a indikátory setrvalosti

Setrvalé  zemědělství  jako  forma  managementu  krajiny  má   jak  časový,  tak  i 

prostorový rozměr. Časové měřítko závisí na přizpůsobivosti systému, prostor může být 

omezen např. hranicemi mezi půdně-klimatickými jednotkami nebo oblastmi. Sledování a 

hodnocení  udržitelného  rozvoje  zemědělství  je  aktuální  a  obtížný  problém.  Současná 

teorie i praxe sleduje celou řadu indikátorů, kterými lze trvalou udržitelnost zemědělského 

hospodaření v krajině kvalifikovat.



Definice indikátorů setrvalosti zemědělství

Indikátor setrvalosti můžeme definovat jako měřitelný faktor, jehož nevyváženost 

negativně  ovlivňuje  dlouhodobou  výkonnost  celého  produkčního  systému.  Úkolem 

indikace setrvalosti je vytvořit základnu pro rozhodovací procesy na všech úrovních tak, 

aby  se  přispělo  k dosažení  udržitelných  integrovaných  systémů  životního  prostředí  a 

rozvoje.  

Od  sedmdesátých  let  minulého  století   věnuje  informacím  a  indikátorům  pro 

udržitelný rozvoj  mimořádnou pozornost v celém světě řada institucí. Bylo vytvořeno 

mnoho systémů hodnocení  a  stovky až  tisíce  indikátorů setrvalosti.  Nejpoužívanějším 

systémem indikace stavu prostředí je kmenový soubor indikátorů OECD, rozlišující asi 

130 základních indikátorů podle vlivu a tlaku na  prostředí, stavu a podmínek prostředí a 

sociální odezvu.

Posuzování setrvalosti zemědělství pomocí indikátorů

Zemědělský systém je ve své podstatě mnohovrstevný a jeho hodnocení z hlediska 

setrvalosti  je  velmi  složité.  Aby  se  zhodnotil  stupeň  setrvalosti  jednoho  produkčního 

systému, musí být sledováno mnoho vzájemně propojených indikátorů. Hlavním cílem 

tedy je vytvoření souboru diagnostických nástrojů pro určení stupně setrvalosti  včetně 

navržení korekčních opatření, dříve než se systém stane nesetrvalým. Pokusy o udržování 

nesetrvalého zemědělství jsou drahé a nehospodárné, často mají pouze malou šanci na 

úspěch.

 Pro posouzení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné a živočišné produkce a kvality 

prostředí je třeba využít co nejméně nákladných a snadno zjistitelných indikátorů, které co 

nejkomplexněji vypovídají o stavu agroekosystému nebo o trendech které sleduje jako 

např. strukturu osevního postupu, zastoupení trvalých travních porostů, podíl jetelovin v 

OP,  obilnin,  případně  technických  a  energetických   plodin,  zatížení  půdy  dobytčími 

jednotkami apod. Těmito metodami je možné zpracovat hodnocení udržitelnosti na úrovni 

farmy i regionu. Je nutná redukce zahrnutých indikátorů na základě vysoké komplexnosti 

rozvoje využívání krajiny. V některých případech jsou vybírány indikátory vztahující se k 

regionu,  při posouzení zemědělsky využívaného regionu lze výběr indikátorů životního 

prostředí omezit na minimum rozhodujících pro daný region. Na druhé straně však nesmí 

být výběr indikátorů silně omezen. Dalším problémem je, že vhodné indikátory ještě často 



chybí, což platí především pro takové modely, které pozorují rozvoj využívání krajiny ex-

ante a tím neumožňují přímá měření.

2. Trvale udržitelné zemědělství

2.1 Charakteristika agroekosystémů

Účelem  zemědělského  hospodaření  je  cílevědomá  činnost  v krajině  sloužící 

k uspokojování individuálních i společenských potřeb.

Primárním cílem hospodaření zemědělce v krajině je produkce potravin a dalších 

materiálů využitelných pro technické a energetické účely (vlákna pro oblečení, stavební 

materiály,  otop aj.).  Systémy zemědělského hospodaření jsou převážně dosud chápány 

jako  produkční  systémy.  Kromě  produkční  funkce  plní  zemědělství  i  řadu  funkcí 

mimoprodukčních. Z hlediska agroekosystému je nejvýznamnější mimoprodukční funkcí 

péče o veřejné statky (půda, voda, vzduch), ale i funkce kulturní, sociální rekreativní aj.

Tab. 1: Porovnání agroekosystémů a přírodních ekosystémů
Agroekosystém Přírodní ekosystém

Charakteristik
a místa

- vybrané místa vhodná pro 
zemědělství

- předvídatelná frekvence narušení
- vysoká úroveň zdrojů 

- všechny ostatní místa 
převážně navazují, dlouhá 
historie

- menší a nepředvídatelná 
frekvence narušení, zdroje 
jsou často limitované

Biota
- plánovaná a neplánovaná 

diverzita, pouze nedávno 
shromážděné organismy 
z různých biotopů

- určená pouze biotopem a 
biogeografickými vlastnostmi

Interakce 
společenstva

- jednodušší - složitá trofická struktura, 
mnohonásobné interakce

Proces evoluce

- důležitost nedávné evoluční 
historie

- rychlá evoluce jako výsledek 
silných selekčních tlaků a krátký 
generační čas

- nárůst kontroly evoluce plodin a 
hospodářských zvířat

- často pomalá evoluce

Procesy 
- silně ovlivňované 

managementem - cyklus živin převážně 



v ekosystému - otevřený cyklus živin, eroze, 
pesticidy

uzavřený, udržitelný systém

Struktura a 
dynamika 
krajiny

- plánovaná struktura, autogenické 
procesy a environmentální 
variabilita minimalizovaná 
prostřednictvím managementu

- tradiční systémy jsou vysoko 
diversifikované (počet druhů a 
procesů)

- moderní systémy jsou často 
zjednodušené

- hierarchická struktura kvůli 
autogenním procesům a 
environmentální heterogenitě

- vysoká struktura diversit

Podle: Edwards, Kollmann, Wood, 1999

Charakteristika zemědělských produkčních systémů

Na  úrovni  podniku  lze  charakterizovat  zemědělské  produkční  systémy  podle 

různých hledisek.

- podle zaměření produkce - specializované

                                             - pěstování rostlin

                                              - chov zvířat

                                              - lov a sběr

                                              - syntetická produkce      

- smíšené

-  podle stupně uspokojení potřeb - samozásobitelské

                                                    - komerční

- podle kontinuity produkce - permanentní

                                           - nepermanentní                                       

- podle vně využité techniky - mechanizované

                                            - nemechanizované

- podle množství energomateriálových toků - intenzivní

                                                                   - extenzivní

V našich podmínkách se historicky vyvinuly smíšené, komerčně zaměřené, 

permanentní, mechanizované systémy s vysokými energomateriálovými vstupy, tedy 

intenzivní způsoby hospodaření.

Tab. 2: Charakteristika konvenčního a ekologického chápání vztahu člověka k přírodě 

Konvenční Ekologické



- antropocentrismus - člověk je neoddělitelnou součástí přírody
- převaha nad přírodou - soulad s přírodou
- žádná morální zodpovědnost vůči 

přírodě

- morální a etická zodpovědnost vůči 

přírodě
- příroda je jen zdroj surovin - příroda má vlastní přirozenou hodnotu
- exploatace - ochrana
Podle: Magdaléna Lacko-Bartošová a kolektív, 2005

Podle: Křen, J., 1997 In: Kostelanský, 1997.

Významnými  intenzifikačními  faktory  jsou  koncentrace  (zvyšování  hustoty 

produkčních organismů v čase a prostoru), stupňované využívání ploch (patrové stáje), 

vysoký stupeň mechanizace až automatizace technologických postupů, intenzivní využití 

dodatkových chemických vstupů, energií i informací.

Vnějším  projevem  intenzivního  agroekosystému  je  vysoký  stupeň  urbanizace 

krajiny (potlačení přirozené vegetace, ostré ohraničení pozemků, množství zastavěných 

ploch  ap.).  Na  úrovni  pole  je  typickým  rysem  uniformita  porostu,  velmi  nízká 

biodiverzita,  neschopnost  autoregulace,  často  nízká  adaptace  k prostředí,  trvalé 

narušování půdního prostředí a nutnost regulace dalšími materiálovými a energetickými 

vstupy. 

Tab. 3: Kvantifikace cílů základních zemědělských systémů  

Indikátory
Zemědělský systém / produkce

tržně 
orientovaný

integrovaná 
produkce

ekosystémově 
orientovaný

Zabezpečení potravin + + + + + +
Zaměstnanost, příjmy + + + + + +
Zisk + + + + + +
Životní prostředí + + + + + +
Příroda a krajina + + + + + +
Zdraví a pohoda + + + + + +



Tab. 4 : Přehled významných důsledků intenzívního pěstování rostlin 
Opatření Důsledky – účinky

Vysoké hnojení dusíkem

(v průmyslových i organických 

hnojivech)

- zbytky dusíku v půdě

- znečištění podzemních a povrchových vod

- únik dusíku do ovzduší
Používání pesticidů, regulátorů, 

Desikantů a jiných agrochemikálií

- hromadění reziduí účinných látek v půdě

- ničení užitečných mikroorganismů, antagonistů a 

jiných organismů v půdě

- vývoj rezistence vůči pesticidům

- pokles počtu druhů fauny a flóry

- znečištění podzemních a povrchových vod

- znečištění ovzduší
Použití těžké mechanizace - porušení vzdušného a vodního režimu půdy

- omezení prokořenění půdy

- ničení biologické aktivity půdy

- poškození vsakovací schopnosti půdy

- zvýšení eroze půdy
Intenzívní zpracování půdy - omezení tvorby půdní struktury

- zvýšení eroze

- odbourání humusu
Vysoká spotřeba energie 

(většinou fosilních zdrojů)

- spotřeba neobnovitelných zdrojů

- zvýšení znečištění ovzduší
Podle: AUFHAMMER, 1989

Vysoce  intenzivní,  mechanizovaný  systém  se  stává  zcela  závislý  na  vnějších 

vstupech (stroje, paliva, chemikálie, osiva). Vysoké vnější energomateriálové vstupy silně 

snižují energetickou efektivitu systémů. Poměr vložené energie k energii získané úrodou 

je  až  3:1  zatímco  u  neintenzivních  systémů  1:20  i  více.  U  vysoce  intenzivních 

mechanizovaných  systémů  živočišné  produkce  je  energetická  bilance  ještě  méně 

efektivní. Tyto systémy však bývají krátkodobě velmi efektivní z hlediska produktivity 

práce a využití plochy.



Naproti  tomu extenzivní  (low input)  systémy hospodaření  mají  téměř  opačnou 

charakteristiku.  Jejich  hlavním  rysem  je  redukce  vnějších  vstupů.  Extenzivní 

agroekosystémy se vyznačují  nižšími energetickými a materiálovými toky na jednotku 

plochy a obvykle vyšší diversitou,  menší potřebou vnějších zásahů a větší  stabilitou i 

autoregulační  schopností.  Významně  přispívají  k zachování  přírodních  zdrojů.  Nižší 

vstupy  lze  kompenzovat  kvalitním  managementem.  Snížení  vstupů  obvykle  přináší 

snížení produkční schopnosti agroekosystému. Nižší výnosy však mohou být realizovány 

při nižších nákladech bez významného snížení zisku.

Ve  světě  převládají  na  80 %  plochy  extenzivní  a  na  20 %  plochy  intenzivní 

systémy hospodaření.

2.2 Členění agroekosystémů dle intenzity vstupů

Podle objemu energetických a materiálových vstupů a úrovně řízení jejich toků 

rozlišujeme v současné době zemědělství do tří základních systémů.

Konvenční zemědělství 

Konvenční  zemědělství  je  obecně  rozšířený  název  pro  systém  hospodaření 

převládající  v průmyslově  vyspělých  zemích.  Je  charakteristický  vyšší  intenzitou 

hospodaření  i  použitím  vyšších  energetických  a  materiálových  vstupů  za  účelem 

maximalizace produkce resp. momentálního ekonomického efektu.

Formami  konvenčního  zemědělství  jsou  precizní,  programové  zemědělství, 

skleníková, hydroponická produkce aj. 

Integrované zemědělství

Integrované zemědělství je přechodný systém mezi konvenčním a ekologickým 

zemědělstvím. Agrochemické vstupy používá na základě diagnostických metod výživného 

stavu  rostlin  a  okamžité  zásoby  živin  v půdě.  Aplikaci  pesticidů  omezuje  na  případy 

překročení  prahu  škodlivosti  jednotlivých  škodlivých  činitelů.  Preferuje  preventivní 

opatření (střídání plodin, výběr odrůd), biologické metody regulace a vyváženost všech 

pěstitelských faktorů.



Ekologické zemědělství

Ekologické  zemědělství  vychází  ze  zásad  setrvalého  rozvoje  a  holistického 

světového názoru. Je produkčním systémem, který současně usiluje o uchování a zlepšení 

přírodních zdrojů a kvalitu životního prostředí. Ze systémového pojetí vyplývá snaha o 

vyváženost  ekonomických,  ekologických  i  sociálních  aspektů  a  vazeb  na  globální  i 

lokální úrovni. Zemědělská činnost sama je chápána jako proces přiměřené exploatace 

ekosystému,  respektující  jeho  stabilitu  a  setrvalost.  Ekologické  zemědělství  je  někdy 

nesprávně zaměňováno za extenzivní  či  low input,  ačkoliv s těmito systémy se pouze 

částečně překrývá.

2.3 Porovnání konvenčních a setrvalých agroekosystémů



Tab. 5: Srovnání různých systémů hospodaření (konvenční, integrované, ekologické)
Hlavní znaky, 

principy

Systémy hospodaření
konvenční integrované ekologické

Obecné cíle:

Koloběh látek

Využití půdy

Pomocné prostředky 

(včetně energie)

Zátěž životního 

prostředí, opatření, 

technika

Chov zvířat

Není uzavřen, vysoká 

potřeba dodávání externí 

energie

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Tolerována pokud je 

činnost ekonomická a 

zákonná

Ekonomicky 

optimalizován (předpisy 

ochrany zvířat)

Úsilí o uzavřený koloběh

S ohledem na ekologická 

kriteria ekonomicky 

optimalizováno

Omezeny, v pozornosti 

ekologická kriteria

Omezena 

Předpisy k druhově 

vhodnému chovu, 

ekologické a etické 

aspekty

Na úrovni hospodářství co 

nejvíce uzavřen (základní 

princip cyklu)

Ekonomicky 

optimalizováno jen 

v případě souladu 

s vysokým ekologizačním 

stupněm

Silně omezeny

Silně omezena

Druhově vhodný chov, 

ekologické a etické 

aspekty (v současné době 

více zkušeností než IP)
Lidský faktor (etika) Převládají ekonomické 

úvahy (nazírání)

Ekologické a společenské 

úvahy jsou důležité, jsou 

sledovány závislosti a 

smysluplně využívány

Jako integrovaná produkce

Struktura provozu:

Specializace 

Intenzita hospodaření 

(prostředí, energie, 

produkce jednotlivých 

kultur)

Využití přirozených 

Malá až vysoká, produkce 

nezávislá na půdě je 

možná (chov skotu)

Obecně vysoká

Snaha o resp. stanoviště 

Malá až vysoká, snaha o 

vyváženost jednotlivých 

provozních odvětví

Prostředky až vysoké, 

pokud jsou ekologicky 

využitelné

Je předpokladem 

Malá, respektování 

stanovištních podmínek

Malá až střední (např. při 

produkci zeleniny - 

vysoká příležitostně), 

snaha o dlouhodobě 

vyrovnané sklizně a 

existenční jistotu

Je předpokladem 



Tab. 5: Srovnání různých systémů hospodaření (konvenční, integrované, ekologické)
Hlavní znaky, 

principy

Systémy hospodaření
konvenční integrované ekologické

Obecné cíle:

Koloběh látek

Využití půdy

Pomocné prostředky 

(včetně energie)

Zátěž životního 

prostředí, opatření, 

technika

Chov zvířat

Není uzavřen, vysoká 

potřeba dodávání externí 

energie

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Tolerována pokud je 

činnost ekonomická a 

zákonná

Ekonomicky 

optimalizován (předpisy 

ochrany zvířat)

Úsilí o uzavřený koloběh

S ohledem na ekologická 

kriteria ekonomicky 

optimalizováno

Omezeny, v pozornosti 

ekologická kriteria

Omezena 

Předpisy k druhově 

vhodnému chovu, 

ekologické a etické 

aspekty

Na úrovni hospodářství co 

nejvíce uzavřen (základní 

princip cyklu)

Ekonomicky 

optimalizováno jen 

v případě souladu 

s vysokým ekologizačním 

stupněm

Silně omezeny

Silně omezena

Druhově vhodný chov, 

ekologické a etické 

aspekty (v současné době 

více zkušeností než IP)
zdrojů (stanoviště, klima, 

ap.)

Mechanizace 

Produkce krmiva 

vlastním provozem

Počet VDJ (600 kg) na 

1 ha zem. plochy 

Odhad potřeby 

pracovních sil (relativní 

%)

Způsob prodeje výrobků

v některých případech 

nedodrženo

Malá - vysoká

Ano/ne

Nejvíce 3

100%

Převládá nepřímý

respektovat a udržet je

Malá - vysoká

Ano 

Max. 2,5

105 – 115 %

Často nepřímý

respektovat a udržet je

Malá – vysoká

Ano 

Max. 2,5 (v podhorském 

hospodářství i nižší)

115 – 130 %

Často přímý, příprava 

spec. obchodní sítě 



Tab. 5: Srovnání různých systémů hospodaření (konvenční, integrované, ekologické)
Hlavní znaky, 

principy

Systémy hospodaření
konvenční integrované ekologické

Obecné cíle:

Koloběh látek

Využití půdy

Pomocné prostředky 

(včetně energie)

Zátěž životního 

prostředí, opatření, 

technika

Chov zvířat

Není uzavřen, vysoká 

potřeba dodávání externí 

energie

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Tolerována pokud je 

činnost ekonomická a 

zákonná

Ekonomicky 

optimalizován (předpisy 

ochrany zvířat)

Úsilí o uzavřený koloběh

S ohledem na ekologická 

kriteria ekonomicky 

optimalizováno

Omezeny, v pozornosti 

ekologická kriteria

Omezena 

Předpisy k druhově 

vhodnému chovu, 

ekologické a etické 

aspekty

Na úrovni hospodářství co 

nejvíce uzavřen (základní 

princip cyklu)

Ekonomicky 

optimalizováno jen 

v případě souladu 

s vysokým ekologizačním 

stupněm

Silně omezeny

Silně omezena

Druhově vhodný chov, 

ekologické a etické 

aspekty (v současné době 

více zkušeností než IP)
Pěstební technologie 

(agrotechnika)

Střídání plodin

Využití meziplodin

Směsné kultury, podsev

Ochrana půdy, podpora 

půdní aktivity

Zpracování půdy

Jednostranné až vyvážené

Možnosti jen částečně 

využívány

Zřídka až nula

Pouze částečně, 

kosekvence – snižování 

půdní úrodnosti

Částečně povrchově, 

částečně ohrožují 

Mnohočetné, vyvážené

Má velký význam ("stále 

zelený" systém)

Vyvíjí se u vybraných 

kultur

Důležitý aspekt, podpora 

půdní úrodnosti cílenými 

opatřeními

Rozšířeny (šetrné) 

technologie povrchového 

Mnohočetné, vyvážené 

(prvek silné priority)

Má velký význam, opírá 

se o tradice

Praktikováno v mnoha 

kulturách

Udržování půdní úrodnosti 

je základní požadavek

Jako u integrované 

produkce



Tab. 5: Srovnání různých systémů hospodaření (konvenční, integrované, ekologické)
Hlavní znaky, 

principy

Systémy hospodaření
konvenční integrované ekologické

Obecné cíle:

Koloběh látek

Využití půdy

Pomocné prostředky 

(včetně energie)

Zátěž životního 

prostředí, opatření, 

technika

Chov zvířat

Není uzavřen, vysoká 

potřeba dodávání externí 

energie

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Tolerována pokud je 

činnost ekonomická a 

zákonná

Ekonomicky 

optimalizován (předpisy 

ochrany zvířat)

Úsilí o uzavřený koloběh

S ohledem na ekologická 

kriteria ekonomicky 

optimalizováno

Omezeny, v pozornosti 

ekologická kriteria

Omezena 

Předpisy k druhově 

vhodnému chovu, 

ekologické a etické 

aspekty

Na úrovni hospodářství co 

nejvíce uzavřen (základní 

princip cyklu)

Ekonomicky 

optimalizováno jen 

v případě souladu 

s vysokým ekologizačním 

stupněm

Silně omezeny

Silně omezena

Druhově vhodný chov, 

ekologické a etické 

aspekty (v současné době 

více zkušeností než IP)

Výživa, hnojení

strukturu půdy

V současné době potřebné 

vysoké dávky, organické a 

zelené hnojení není 

optimálně využíváno

obdělávání

Dávky dosud vyšší než je 

potřeba, podíl min. hnojiv 

redukován důraz kladen 

na org. hnojiva a zelené 

hnojení

Převážně org. hnojiva, 

aktivizace půdní činnosti 

organismů, zákaz použití 

lehce přijatelných min. 

hnojiv, zařazení vysokého 

% leguminóz do osevních 

postupů
Ochrana rostlin:

a) podle HŠ

b)předcházení výskytu 

škod. č. pomocí agrotech. 

opatření

Používáno jen ojediněle

Nepatrný význam

Používá se, pokud jsou 

známé

Mimořádný důraz a 

význam

Jen ojediněle (velmi 

omezené možnosti 

ochrany)

Takřka výlučně, 

nedostatek přímých 

účinných zásahů regulace 



Tab. 5: Srovnání různých systémů hospodaření (konvenční, integrované, ekologické)
Hlavní znaky, 

principy

Systémy hospodaření
konvenční integrované ekologické

Obecné cíle:

Koloběh látek

Využití půdy

Pomocné prostředky 

(včetně energie)

Zátěž životního 

prostředí, opatření, 

technika

Chov zvířat

Není uzavřen, vysoká 

potřeba dodávání externí 

energie

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Optimalizace podle 

ekonomických kriterií

Tolerována pokud je 

činnost ekonomická a 

zákonná

Ekonomicky 

optimalizován (předpisy 

ochrany zvířat)

Úsilí o uzavřený koloběh

S ohledem na ekologická 

kriteria ekonomicky 

optimalizováno

Omezeny, v pozornosti 

ekologická kriteria

Omezena 

Předpisy k druhově 

vhodnému chovu, 

ekologické a etické 

aspekty

Na úrovni hospodářství co 

nejvíce uzavřen (základní 

princip cyklu)

Ekonomicky 

optimalizováno jen 

v případě souladu 

s vysokým ekologizačním 

stupněm

Silně omezeny

Silně omezena

Druhově vhodný chov, 

ekologické a etické 

aspekty (v současné době 

více zkušeností než IP)

c) biologická ochrana 

d) mechanické způsoby 

ochrany proti plevelům

e) chemická ochrana 

rostlin

f) vztah k ochraně rostlin

Ojediněle (pohled na 

nákladnost)

Ojediněle (finančně 

nákladné)

Běžná, pokud se 

ekonomicky "vyplatí"

Preference, pokud možno 

podpora antagonistů

Rozšířeno, i v kombinaci 

s herbicidy

Omezena, jen v případě, 

že nelze nahradit jinými 

způsoby

Ekologická motivace a 

ekonomické využití

škodlivých organismů

Jako integrované produkce

Téměř výlučně (částečně 

termicky)

Ojediněle, nejčastěji 

povoleny preparáty na 

rostlinné bázi 

Jako integrované produkce



Tab. 6: Vliv faktorů prostředí na produkci plodin v různých systémech hospodaření (% podíl)

FAKTORFAKTOR
Systémy hospodaření

Konvenční Integrovaný Organický
Půdní úrodnost 10 20 35
Počasí 10 10 15
Základní agrotechnika

(včetně strukt. plodin)

20 25 30

Odrůdy 25 20 10
Hnojiva 20 15 5
Ochrana rostlin 15 10 5
Celkem 100 100 100

Management ekologické infrastruktury v udržitelných zemědělských systémech

1. definování okrajů pozemků
2. zabezpečení neprůchodných hranic pozemků  pro vyšší živočichy, které udrží 

požadované druhy uvnitř a nežádoucí druhy mimo pozemky
3. zabezpečení bezpečných úkrytů pro vyšší živočichy
4. zabezpečení ochrany plodin proti nepříznivým vlivům počasí, obzvláště výsadbou 

větrolamů
5. redukce větrné a vodní eroze půdy
6. zabezpečení dostatku světla, vody a živin pro pěstované plodiny
7. zabezpečení vhodné ochrany plodin proti plevelům, chorobám a škůdcům
8. podporování rozvoje užitečných druhů rostlin a živočichů
9. budování úkrytů, útočišť a migračních pásů pro volně žijící organismy
10. zabezpečení vhodného zdroje potravy a organické hmoty pro užitečné živočichy
11. přispívání k ochraně polnohospodářské půdy dostupnými prostředky
Podle: Marshall, E. J. P., 1993. 



3. Ekologické zemědělství 

3.1 Vymezení základních pojmů

Podle  Směrnice  FAO/WHO  Codex  Alimentarius  pro  ekologické  potraviny  je 

ekologické  zemědělství  „holistický  systém řízení  produkce,  jenž podporuje  a  zlepšuje 

zdravotní  stav  agrárního  ekosystému,  včetně  biodiverzity,  biologických  cyklů,  a 

biologické  aktivity  půdy.  Zdůrazňuje  používání  výrobních  způsobů  proti  používání 

výstupů z hospodaření, a přitom se řídí tím, že regionální podmínky vyžadují systémy 

přizpůsobené  danému  místu.  Toho  dosahuje  používáním,  kde  to  je  možné, 

agronomických, biologických, a fyzikálních metod, oproti používání syntetických látek, s 

cílem  dosáhnout  všech  specifických  funkcí  systému“.  Ekologické  zemědělství  má  ve 

společnosti  dvě  role.  Je  současně  poskytovatelem  veřejných  statků  (financovaných  z 

veřejných prostředků) a přitom specifickou metodou výroby potravinářských produktů 

(podléhající pravidlům trhu). Evropská unie přijetím Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a 

Nařízením Rady (ES) č.  1804/1999 vytvořila  pro Společenství  rámec,  který podrobně 

stanoví požadavky na zemědělské výrobky a potraviny a odvolává se na výrobní metody 

používané v ekologickém zemědělství. 

Nejvyšší legislativní normou pro ekologické systémy zemědělského hospodaření 

v České republice je  zákon č.  242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Je v souladu 



s legislativou  EU  tj.  nařízením  č.  2092/91  EEC  včetně  doplňku  tohoto  nařízení,  tj. 

nařízení  č.  1804/99  EEC  týkajícího  se  chovu  hospodářských  zvířat  v  ekologickém 

zemědělství. 

Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní 

prostředí  a  jeho  jednotlivé  složky  stanovením  omezení  či  zákazů  používání  látek  a 

postupů,  které  zatěžují  životní  prostředí  nebo  zvyšují  rizika  kontaminace  potravního 

řetězce a který, pokud dochází k chovu hospodářských zvířat, dbá jejich etologických a 

fyziologických potřeb v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Ekofarma  je uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, 

provozní zařízení a případně i hospodářská zvířata, sloužící ekologickému zemědělství. 

Podnikatelský  subjekt,  který  hodlá  v  souladu se  zákonem o  ekologickém zemědělství 

podnikat na ekofarmě je povinen se registrovat u Ministerstva zemědělství. Registraci je 

možno provést pro pěstování rostlin nebo pro pěstování rostlin i chov zvířat. 

Bioprodukt  je  surovina  rostlinného nebo živočišného původu získaná  v  ekologickém 

zemědělství  a  určená zejména k výrobě  biopotravin,  na níž  bylo vydáno osvědčení  o 

původu bioproduktu. 

Biopotravina je potravina vyrobená z bioproduktů, povolených přídavných a pomocných 

látek  a  také  vyhláškou  povoleného  podílu  surovin  nepocházejících  z  ekologického 

zemědělství  a  to za podmínek stanovených vyhláškou. Také na biopotravinu musí být 

vydáno osvědčení o původu. 

Osvědčení o původu bioproduktů a biopotravin vydává kontrolní orgán (MZe ČR resp. 

jím pověřená osoba – KEZ – Kontrola ekologického zemědělství, ABCERT  GmbH nebo 

Biokont CZ, s.r.o.). Osvědčení se vydává na 1 rok (max. 15 měsíců)  a to do 60 30 dnů po 

provedené  kontrole.  Kontrolu  obvykle  provádí  jedenkrát  ročně  ve  vegetačním období 

pracovník  kontrolního  orgánu.  Kopii  osvědčení  o  původu  bioproduktu  a  osvědčení  o 

biopotravině je ekologický podnikatel povinen předat při uvedení do oběhu osobě, která je 

do  oběhu  uvádí.  V celém řetězci  od  prvovýrobce  až  ke  spotřebiteli  je  stále  adresně 

kontrolovatelné  množství  i  původ  bioprodukce.  Po  vydání  osvědčení  o  původu 

bioproduktu  resp.  biopotravin  je  možné  je  označit  slovem  „bio“  nebo  „eko“  nebo 

chráněným grafickým znakem spolu s identifikačním kódem kontrolního orgánu. 



Zákon a  Nařízení  rady  stanoví  podmínky pro  pěstování  rostlin  a  chov zvířat  

v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin. Dále upravuje systém 

osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich označování i výkon kontroly a 

dozoru nad dodržováním tohoto zákona. 

Přílohy  obsahují  i  seznamy  povolených  přípravků  na  ochranu  rostlin,  hnojiv, 

pomocných  přípravků  a  krmiv,  dále  normativy  pro  ustájovací  plochy  hospodářských 

zvířat,  seznam  povolených  postupů,  materiálů,  prostředků  a  přídatných  látek  při 

zpracování a skladování biopotravin, způsoby označování bioproduktů a konečně i soubor 

podkladů potřebných pro vývoz biopotravin. 

Všeobecné podmínky pro podnikání ve výrobě, zpracování, balení, skladování a 

uvádění na trh všech zemědělských výrobků včetně zemědělských výrobků pocházejících 

ze systému ekologického zemědělství upravuje obchodní zákoník, živnostenský zákon a 

některé další právní předpisy (hygienické, veterinární, rostlinolékařské, atd.). 

3.2 Cíle a principy ekologického zemědělství
Hlavní cíle ekologického zemědělství 

Mezi hlavní cíle ekologického zemědělství patří: 

11. Trvalé udržení a zlepšení půdní úrodnosti. 

22. Ochrana genofondu a udržení biodiverzity. 

33. Zachování krajinných prvků a jejich harmonizace. 

44. Hospodaření s vodou, udržení vody v krajině, ochrana povrchových a spodních vod 

před znečištěním. 

55. Efektivní využívání energie, orientace na obnovitelné zdroje. 

66.  Snaha  o  maximální  recirkulaci  živin  a  zábrana  vnosu  cizorodých  látek  do 

agroekosystému. 

77. Produkce kvalitních potravin a surovin. 

88. Optimalizace životních podmínek pro všechny organismy včetně člověka. 

Základní ustanovení pro pěstování rostlin v ekologickém zemědělství 



Důkladná  znalost  uvedených  předpisů  je  nezbytným  předpokladem  pro 

projektování ekologických systémů hospodaření. Následující  text uvádí výtah hlavních 

zásad ekologického hospodaření vyplývajících ze zákona o ekologickém zemědělství a z 

prováděcí vyhlášky. 

Osevní postup musí být pestrý a vyvážený, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti 

půdy a  zajištění  živin pro růst  rostlin  a  minimalizaci  ztrát  živin.  Osevní  postup musí 

umožnit: 

- střídání plodin s různou konkurenční schopností vůči plevelům, škůdcům a původcům 

chorob s cílem snížení jejich populační hustoty, 

- využívání zeleného hnojení, podsevů a meziplodin,

- udržení nebo zvyšování obsahu humusu v půdě,

- zařazení jetelovin nebo luskovin či směsek s nimi. 

Obdělávání  půdy se provádí šetrným způsobem s ohledem na zlepšování  fyzikálních 

vlastností půdy, úrodnosti a protierozního působení. 

Trvalé  travní  porosty musí  být  pravidelně  sklízeny  nebo  spásány.  Zatížení  pastvin 

zvířaty  a  organizace  pastvy  nesmí  způsobovat  devastaci  drnu.  Drn  trvalých  travních 

porostů musí být ošetřován. 

Regulace  škodlivých  činitelů je  v  ekologickém  zemědělství  založena  zejména  na 

preventivních opatřeních: 

1- optimální osevní postupy, 

2- smíšené kultury, 

3- zelené hnojení. 

Přímá regulace plevelů se provádí především mechanicky (tj. plečkováním, vláčením, 

podrýváním). Jsou povoleny fyzikální metody regulace včetně termických. 

Regulace chorob a škůdců je možná (kromě metod nepřímé ochrany rostlin) pomocí 

postupů a přípravků povolených v příloze II.Nařízení rady. Jedná se především o fyzikální 

a biologické metody regulace. 



Rozmnožovací  materiál musí  pocházet  z  rostlin,  které  byly  pěstovány  ekologickým 

způsobem. Seznam rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství vede ÚKZUZ 

Brno (www.ukzuz.cz). Pokud na seznamu není požadovaná odrůda, lze použít nemořený 

konvenční rozmnožovací materiál. 

Výživa a hnojení rostlin 

V ekologickém zemědělství je výživa rostlin založena především na čerpání živin 

z  půdní zásoby neustále  doplňované hlavně živinami ze statkových hnojiv a zeleného 

hnojení. Je zakázáno používat statková hnojiva pocházející z klecového chovu drůbeže a 

trvalého ustájení hospodářských zvířat na roštech. Dále čistírenské kaly a odpadní vody, 

kromě kalů a odpadních vod z vlastní farmy, pokud vyhovují předpisům. Nejvyšší roční 

průměrná dávka dusíku aplikovaná ve statkových hnojivech činí je 170 kg N.ha.  

Sklizňové a posklizňové technologie i dopravní a skladovací prostředky a zařízení musí 

být čisté a v takovém stavu, aby neobsahovaly žádné látky, které by bioprodukty mohly 

kontaminovat. 

Základní ustanovení pro chov zvířat v ekologickém zemědělství 

Přirozené systémy chovu jsou základem živočišné produkce v ekologickém zemědělství. 

Ekologický podnikatel je povinen chovat pouze druhy a plemena vyjmenovaných zvířat 

adaptované na místní podmínky, chránit zvířata před utrpením, bolestí a poškozováním 

zdraví. Celkový stav hospodářských zvířat nemá na ekofarmě přesáhnout 2 velké dobytčí 

jednotky na 1 ha zemědělské půdy (Příloha VII Nařízení rady). 

Reprodukce vyjmenovaných hospodářských zvířat v ekologickém podniku je přednostně 

zajišťována přirozenou plemenitbou. Přednost má trvalá přítomnost plemeníka ve stádě. 

Zapouštěny  mají  být  jen  zdravé  a  tělesně  dobře  vyvinuté  plemenice.  Nepřipouští  se 

hormonální synchronizace říje. Je zakázáno používat takové způsoby reprodukce, které by 

vedly k poškození samice nebo plodu (nevhodné hybridizace masnými plemeny, přenos 

embryí). Při porodu je nutné zajistit jeho spontánní průběh a bezprostřední kontakt matky 

s novorozeným mládětem. 

Ustájení zvířat  musí  zajišťovat  životní  podmínky  odpovídající  jejich  etologickým  a 

fyziologickým  potřebám.  Především  dostatek  prostoru  pro  jejich  pohyb,  možnost 

http://www.ukzuz.cz/


přirozené  ventilace  a  osvětlení,  přirozený  způsob  odpočinku,  péči  o  vlastní  tělo  a 

podestýlku z přírodních materiálů. Je zakázáno trvalé ustájení v uzavřených prostorách 

bez přístupu do výběhu nebo na pastvu, trvale vazné ustájení u skotu a klecové chovy, 

použití roštů na více něž 50 % podlahové plochy stáje, vytápění staveb (s výjimkou staveb 

pro selata). Zvířatům chovaným bez ustájení musí být zajištěna dostatečná ochrana proti 

větru, dešti, slunci a extrémním teplotám. 

Výživa a krmení hospodářských zvířat musí být zajišťována především vlastními krmivy. 

Nakupovaná krmiva z přechodného období mohou tvořit nejvíce 50 % sušiny, z vlastní 

přechodné  produkce  až  80  %  sušiny  roční krmné  dávky.  Krmiva  nepocházející  z 

ekofarmy (konvenční krmiva) nebo z přechodného období mohou činit nejvýše 5 % roční 

krmné  dávky  býložravců  a  15  %  u  ostatních  zvířat.  Maximální  povolené  procento 

konvenčních  krmiv  v  denní  krmné  dávce  nesmí  překročit  25  %  její  sušiny.  Výživa 

přežvýkavců je zabezpečována přednostně krmivy z víceletých pícnin a trvalých travních 

porostů ekofarmy. Pro dospělé přežvýkavce musí objemná krmiva představovat nejméně 

60 % z celkového denního příjmu sušiny. V letním období jim musí být zajištěna pastva 

nebo  přístup  k  zelené  píci.  Zdroje  minerálních  látek  a  stopových  prvků  mohou  být 

používány za předpokladu, že jsou přírodního původu nebo syntetické v téže formě jako 

přírodní látky. Je zakázáno krmit mláďata savců krmnými směsmi ze sušeného mléka a 

násilné krmení zvířat. 

Ochrana zdraví je zajišťována především přirozenými metodami chovu eliminujícími 

negativní vlivy prostředí. Základním principem ekologického chovu zvířat  je prevence 

onemocnění. V případě onemocnění nebo podezření z něj je nutné neodkladně zabezpečit 

zákrok  veterinárního  lékaře  a  podle  výsledku  vyšetření  přednostně  použít  přírodní  a 

homeopatické  přípravky.  Použití  alopatických  léčiv  je  možné  na  základě  diagnózy 

stanovené veterinárním lékařem. Po ukončení aplikace léčiv se prodlužují ochranné lhůty 

na  dvojnásobek.  Léčená  zvířata  musí  být  označena.  Je  zakázáno  podávání  léčivých 

přípravků,  doplňkových  látek  (stimulátory  růstu,  antikokcidika  a  chemoterapeutika)  u 

zdravých zvířat. Z jiných než zdravotních důvodů nesmí být prováděny zákroky měnící 

vzhled nebo funkci  orgánů zvířat,  zejména oddrobování,  kastrace a  upalování  zobáků 

(možné  výjimky  stanovuje  Nařízení  rady).   Je  stanoven   i  způsob  přepravy  zvířat  a 

porážky tak, aby byl minimalizován stres zvířat. 



3.3 Vývoj ekologického zemědělství v České republice

V České republice se ekologické zemědělství  začalo rozvíjet teprve po roce 1990 

a největší rozvoj nastal po roce 1998 kdy byla obnovena státní finanční podpora. Dotace 

do českého ekologického zemědělství průběžně rostly ze 48 mil. Kč v roce 1998 až na cca 

292  mil.  Kč  v roce  2004.  V návaznosti  na  to  rostl  i  počet  ekologicky  hospodařících 

subjektů z 211 v roce 1997 na 1249 subjektů v roce 2007 a zvyšoval se i podíl ekologicky 

obhospodařované půdy  na  celkové  výměře  zemědělského  půdního  fondu  z  0,47 % 

v roce 1997 (20 239 ha) na 7,21 % v roce 2007 (306994 ha). 

Tab. 7: Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %)

Plochy 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 8,10 8,40

TTP 89,69 90,13 90,90 89,40 82,40 82,20

Trvalé kultury 0,45 0,38 0,36 0,40 0,30 0,30

Ostatní plochy 1,08 1,18 1,04 2,70 9,20 9,10

Ekologické zemědělství v ČR tak plní především environmentální mimoprodukční 

funkci (údržbu krajiny). Tento vývoj byl ovlivněn státní dotační politikou vycházející  

z  Nařízení  vlády  z roku  1997,  kterým  se  stanoví  podpůrné  programy  k  podpoře 

mimoprodukčních  funkcí  zemědělství,  k  podpoře  aktivit  podílejících  se  na  udržování 

krajiny  a  programy pomoci  k  podpoře  méně příznivých oblastí.  Realizace  uvedených 

programů přispěla k restrukturalizaci zemědělství  především v horských oblastech,  kde 

došlo  k výraznému snížení  ploch  orné  půdy zatravněním a  téměř  výhradnímu využití 

půdy pro chov skotu bez tržní produkce mléka. Podobná situace je ve světě v  Austrálii a 

Argentině,  kde  mají  největší  plochu  certifikovaných  ekologických  ploch  zemědělské 

půdy, ale využívají ji hlavně pro pastvu. V Evropě bychom našli podobný trend pouze 

v Estonsku. V ČR navíc není převážná část bioprodukce vůbec certifikována nebo je část 

certifikované produkce umístěna na konvenčním trhu za konvenční ceny. Například ve 



Švédsku  jsou  zemědělci  také  podporováni,  aby  přispívali  k  agro-environmentálnímu 

prospěchu  tím,  že  přijmou metody ekologického  zemědělství,  i  když  neprodávají  své 

produkty jako produkty ekologického zemědělství, ale tato země má jedno z nejvyšších 

zastoupení ekologicky obhospodařované půdy v Evropě, relativně méně obyvatel a jeden 

z nejlépe bioprodukty saturovaných trhů. Paradoxně tak, ačkoliv je ČR na šestém místě 

v Evropě v relativním zastoupení ekologického zemědělství na veškeré zemědělské půdě, 

je průměrný podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v EU 40krát vyšší než v ČR. 

V EU činil  v roce 2003 průměrný výdaj na občana za biopotraviny  800 Kč, zatímco 

průměrný český spotřebitel  utratí  za  biopotraviny okolo 20 Kč/rok.  České ekologické 

zemědělství tak neplní svoji produkční funkci. V současnosti  největší produkční potenciál 

je  u  hovězího  biomasa.  Není  však  využit  pro  nedostatek  zpracovatelských  kapacit  a 

nerozvinutá  distribuční  sít  způsobuje,  že  drtivá  většina  biomasa  končí  jako  klasická 

konvenční potravina.

Sortiment biopotravin zahrnuje především rostlinné produkty (výrobky ze špaldy, 

pohanky, pečivo, těstoviny, sušené i čerstvé ovoce, zelenina, čaje a koření, víno), mléčné 

výrobky  (jogurty,  sýry,  tvarohy,  mléko)  a  masné  výrobky  (hovězí,  vepřové,  jehněčí). 

Biopotraviny jsou prodávány jak v síti supermarketů, tak v maloprodejnách – celkem je 

asi  300 prodejních míst  v celé ČR. Sortiment  50 bioprodejen registrovaných ve svazu 

ekologických zemědělců PRO-BIO je již nyní tvořen z 10 až 40 procent biopotravinami.

Tab. 8: Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR

Rok Počet podniků 
celkem

Výměra zemědělské 
půdy v EZ v ha

Procentický podíl ze 
zem. půdního fondu

2006 (31.10.) 912 274 859 6,45
2005 829 254 982 5,98

Tab. 9: Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR

Plochy (ha)
2006

(31.10.) 2005

Orná půda 23 162 20 766

TTP 225 983 209 956

Trvalé kultury 988 820

Ostatní plochy 24 726 23 440



Celkem 274 859 254 982

Tab. 10: Počet podniků zařazených v EZ 

Podnikatelské 

subjekty podle 

předmětu činnosti

2006 (31.10.) 2005

Ekologičtí podnikatelé, 

žadatelé o registraci
912 829

Výrobci biopotravin 

(včetně vlastní 

distribuční činnosti)

148 125

Osoby uvádějící 

bioprodukty a 

biopotraviny do oběhu

60* 295*

Výrobci vstupů do EZ 21 19
Celkem 1141 1268

Legislativa, kontrola a certifikace

Zákon o ekologickém zemědělství stanoví podmínky hospodaření v ekologickém 

zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin, upravuje systém osvědčování původu 

bioproduktů a biopotravin a jejich označování. Stanovuje systém pro výkon kontroly a 

dozoru  nad  dodržováním tohoto  zákona.  V období  po  vstupu  ČR  do  EU  je  hlavním 

účelem  zákona  doplňovat  Nařízení  Rady  2092/91,  a  to  zejména  v oblasti 

administrativních  postupů.  Dohledem  nad  dodržováním  zákona  jsou  MZe  pověřeny 

kontrolní organizace které zároveň provádí osvědčování bioproduktů a biopotravin. 



Státní podpora ekologického zemědělství od roku 1990

Rychlý  rozvoj  ekologického  zemědělství  a  růst  počtu  ekologických  farem  v 

posledních letech byl způsoben především obnovením státní finanční podpory. Již koncem 

roku  1990  byly  uvolněny  první  finanční  prostředky  na  podporu  vzniku  ekologicky 

hospodařících podniků. Dotace pokračovaly až do roku 1992 a byly hlavním důvodem 

nárůstu ploch až na cca 15 000 ha. V letech 1993 - 1997 státní podpora pro ekologické 

zemědělství  nebyla  poskytována,  byla  obnovena  v  roce  1998  a  byla  hlavní  příčinou 

dynamického  nárůstu  počtu  ekologicky  hospodařících  farem.  Státní  podpora  je 

ekologickým zemědělcům od roku 1998 poskytována na základě nařízení vlády, kterým se 

stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství.

Tab. 11: Výše finanční dotace pro ekologické zemědělství pro rok 2003
Kultura Výše dotace (Kč/ha)
trvalé travní porosty 1000
orná půda 2000
trvalé kultury 3500
zelenina na orné půdě 3500

Tab. 12: Vyplacené finanční prostředky na ekologické zemědělství v letech 1998-2003

Rok
Vyplacené finanční

prostředky (Kč)
1998 48 091 000
1999 84 168 000
2000 89 101 971
2001 167 966 104
2002 210 861 131
2003 230 810 809

K největšímu nárůstu ekologicky obhospodařované plochy došlo v návaznosti na 

obnovení státní  podpory ekologického zemědělství  v roce 1998, která  tak navázala na 

státní  podporu  v letech  1990 –  1993.  Tato  podpora  byla  realizována  formou přímých 

dotací na základě nařízení vlády k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství. Pokud 

bychom porovnali výši poskytnutých prostředků v období let 1998 - 2003, bylo v roce 

1998  vyplaceno na ekologické zemědělství cca 48 mil. Kč (cca 1,6 mil. EURO), v roce 

2002 to bylo už více než 210 mil.  Kč (cca 7 mil.  EURO). Za rok 2003 se vyplatilo 

ekologickým zemědělcům více než 230 mil. Kč (cca 7,7 mil. EURO).



Finanční podpora je ekologickým zemědělcům v ČR poskytována po celou dobu 

jejich  ekologického  hospodaření,  není  omezena  pouze  například  na  období  přechodu 

farmy na ekologické zemědělství, tzv. období konverze. Dotační program pro ekologické 

zemědělství je jedním z agro-environmentálních opatření a navázal tak na dotační politiku 

MZe v období před vstupem ČR do EU. 

Tab. 13: Přehled dotací na EZ (Kč/ha)

Období Orná půda TTP Zelenina/byliny Sady/vinice

1998 2376 2376 2376 2376
19991 2290 1109 2290 |3435

20001 1670 835 1670 2505

2001 - 2003 2000 1000 3500 3500

2004 – 2006 (HRDP) 3520 1100 11050 12235

2007 -           (PRV) 4266 1954 15524 23368
1V těchto letech platil bodovací systém (uvedené hodnoty jsou průměry)

Relativní  snadnost  přechodu  z extenzivního  „rančerského“  způsobu  chovu 

KBTPM na ekologický chov  byla hlavní příčinou nárůstu počtu ekofarem a výměry z.p. 

od roku 1998 do současnosti. Ani výrazné rozlišení sazeb dotací podle kultur od roku 

2004 (vstup do EU – AEO HRDP) nepřineslo očekávaný efekt a podíl TTP na celkové 

výměře zem.půdy obhospodařované v EZ se trvale pohybuje okolo 90 %. 

Tab. 14: Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %)

Plochy 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 8,10 8,40

TTP 89,69 90,13 90,90 89,40 82,40 82,20

Trvalé kultury 0,45 0,38 0,36 0,40 0,30 0,30

Ostatní plochy 1,08 1,18 1,04 2,70 9,20 9,10



Rozhodujícím odbytovým místem se staly obchodní řetězce, které odbytují okolo 

70 % obratu biopotravin. Meziroční nárůst obratu v biopotravinách, který se v posledních 

letech  pohybuje  okolo  50  %,  je  ovšem  převážně  kryt  dovozem  (okolo  70  %)  jako 

důsledek  nedostatečné  produkce  bioproduktů  a  nedostatečně  rozvinuté  výroby 

biopotravin.

To je výrazná slabina českého ekologického zemědělství. Malá výměra orné půdy 

limituje produkci zrnin na níž je závislá produkce nejen chleba, pečiva, těstovin a dalších 

biopotravin rostlinného původu, ale také na trhu chybějícího drůbežího masa,  vajec a 

vepřového masa.  Na produkci  vepřového masa  pak  závisí  výroba  masných výrobků  

z hovězího masa (na trhu je pouze výsekové hovězí maso - je pouze jeden větší chovatel 

prasat). Paradoxem je, že v České republice chybí jatečný skot, protože naprostá většina 

zvířat je z rančerských ekofarem prodávána jako zástavová do konvečního výkrmu nebo 

vyvážena (důsledek poptávky po zástavových zvířatech a snahy zbavit se mladých zvířat 

před zimním obdobím). Zcela neuspokojivá je produkce zeleniny a ovoce.

Významným  problémem  je  také  velká  administrativní  zátěž  zemědělců a 

byrokracie,  složité a někdy i  příliš  přísné právní  předpisy vztahující  se  k registraci  a 

kontrole  především v oblasti  zpracování  a  distribuce.  Vzhledem k povaze bioprodukce 

chybí  vyjasnění  některých  pravidel.  Zejména  se  jedná  o  existenci  velkého  množství 

požadovaných  evidencí,  kterým  chybí  jejich  provázanost  nebo  jsou  příliš  složité  a 

nepřehledné, případně mohou být i nadbytečné. Překážkou jsou i příliš přísné hygienické 

předpisy a požadavky, které brání výrobě biopotravin a regionálních specialit a prodeji 

těchto produktů přímo na ekofarmách. Také chybí definice „prodeje ze dvora“ a stanovení 

podmínek, které by podporovaly tuto formu prodeje biopotravin přímo ke spotřebitelům. 

To brzdí rozvoj ekologického systému hospodaření především v produkčních oblastech a 

využívání  celé šíře možností zvyšování atraktivity venkova, vytváření nových pracovních 

míst, ale i rozvoj zpracovatelského sektoru a prodeje biopotravin ve velkém. Pokud má 

ekologické  zemědělství  splnit  svou  základní  úlohu,  produkci  kvalitních  biopotravin  a 

šetrné  hospodaření  na  zemědělské  půdě,  je  potřebné  rozšířit  ekologické  způsoby 

hospodaření do produkčních oblastí, zvýšit objem a sortiment bioprodukce na orné půdě, 

zlepšit podmínky pro zpracování a zhodnocování základní bioprodukce, zajistit snadnou 

dostupnost biopotravin a výrazně zvýšit dosavadní nízké povědomí lidí o tom, co vlastně 

jsou biopotraviny a jaké mají přínosy. Tím se zvýší i poptávka po biopotravinách, které se 

tak stanou i ekonomicky přitažlivým artiklem. 



Cílem českého Akčního programu rozvoje  ekologického zemědělství  je  přispět 

k vytvoření takových podmínek, které zajistí,  aby se ekologické zemědělství  po vzoru 

trendů v EU stalo  také  v  ČR plnohodnotnou součástí  zemědělské  výroby a  aby  byly 

využity všechny jeho celospolečenské přínosy.

3.4 Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve světě

V  Evropské  unii  rostl  během  posledních  deseti  let  rychle  počet  zemědělců 

provozujících ekologické zemědělství i počet spotřebitelů kupujících bioprodukty.V EU 

vytváří ekologické zemědělství v průměru okolo 2 % hodnoty celé zemědělské produkce. 

Odhadovaný podíl  bioproduktů na  celkovém prodeji  potravin  rovněž činí  okolo  2  %. 

Podle OECD byla produkce biopotravin na počátku 21. století odhadována na 26 miliard 

USD ročně v celém světě, z toho v Evropě na 11 miliard USD, v USA na 13 miliard USD, 

v Asii  na 400 – 450 milionů USD zatímco Oceánie a Jižní Amerika jsou poměrně malé 

trhy pro bioprodukty každá o velikosti okolo 100 milionů USD. Bioprodukce je obecně 

nejrychleji rostoucí sektor v zemědělství s meziročním přírůstkem 15 - 30 %, i když z 

velmi nízké základny. 

Stěžejní bariérou rozvoje bioprodukce je vyšší nákladovost.  Na úrovni podniku 

jsou  hlavními  důvody  pro  vyšší  náklady  obecně  nižší   výnosy,  nižší  zatížení  půdy 

hospodářskými zvířaty, které vedou k vyšším produkčním nákladům, dodatečné náklady 

na pracovní sílu, i nižší stupeň  specializace na úrovni podniku a náklady na inspekci a 

certifikaci.  Průměrný cenový  rozdíl  mezi  bioprodukcí  a  konvenční  produkcí,  který 

v konečné podobě mají spotřebitelé zaplatit, je okolo 50 – 60 %. Protože cena, kterou 

dostávají  zemědělci,  je  obvykle  pouze  menší  částí  konečné  ceny,  studie  ukázaly,  že 

sektory  zpracování  a  maloprodeje  dostávají  při  prodeji  biopotravin  vyšší  podíl.V 

distribučním řetězci je důvodem pro vyšší náklady  kombinace velkoprodeje, zpracování a 

maloprodeje, vyšší nákupní cena surovin a problémy s trvalými dodávkami, vyšší náklady 

na čištění a separaci v jednotkách, které nejsou určeny pro velkoobchod a zpracování, 

chybějící  úspory  vznikající  růstem  velikosti,  vyšší  dopravní  náklady  a  malý  objem 

produkce  vedoucí  k  vysokým jednotkovým distribučním nákladům,  více  neprodaných 

produktů a odpadu a náklady na inspekci a certifikaci. Aby se snížila cena konečných 

produktů, je důležité vytvořit postupy, které mohou snížit náklady, aniž by to ovlivnilo 

správné používání norem pro ekologické zemědělství. V distribučním řetězci se průběžně 



objevuje trend přímých dodávek od farmáře ke spotřebiteli. Tento systém může rovněž 

posílit vazbu mezi zemědělci a spotřebiteli, která patří k základním ideám ekologického 

zemědělství.  Na  většině  trhů  v Evropě  i  ve  světě  je  však  nejrychleji  rostoucím 

distribučním kanálem prodej biopotravin přes supermarkety. Pro spotřebitele nakupující 

bioprodukty v supermarketech jsou ohledy na životní prostředí méně významné oproti 

spotřebitelům nakupujícím produkty v obchodech specializovaných na bioprodukci. Proto 

Akční plány navrhují zahájit víceletou informační a podpůrnou kampaň v celé EU, jejímž 

cílem bude informovat  spotřebitele,  stravovny ve veřejných institucích,  školách a  jiné 

klíčové činitele v potravinářském řetězci o výhodách ekologického zemědělství, zvláště o 

jeho přínosech pro životní prostředí, zvýšit povědomí spotřebitelů a uznání bioproduktů, 

vytvořit a vést internetovou databázi uvádějící různé soukromé a národní normy (včetně 

mezinárodních norem a národních norem na hlavních exportních trzích) ve srovnání s 

normou EU a zvýšit účinnost loga bioprodukce. Logo EU pro organické produkty bylo 

zavedeno v roce 2000, aby zlepšilo důvěryhodnost bioproduktů u spotřebitelů v EU i aby 

zajistilo  lepší  identifikaci  těchto  produktů  na  trhu,  ale  toto  logo  stále  není  na 

bioproduktech běžně používáno (povinné bude od roku 2009).

 Podpora poptávky po bioproduktech může být dále rozvíjena využíváním nových 

možností v rámci kapitoly o kvalitě potravin ve vyhlášce o rozvoji venkova, stejně jako 

již dnes existující možnosti pro marketing a zpracování bioproduktů. K dispozici jsou i 

další  možnosti,  jak vytvořit  spojení s  typickými produkty nebo venkovskou turistikou 

jako  dalšími  metodami  pro  rozvoj  trvale  udržitelné  a  ekologické  výroby.  Vedle 

podpůrných aktivit se zavádí kapitola “o kvalitě potravin” jako podnět určený na podporu 

zemědělců,  aby se účastnili  v programech na zvyšování  kvality.  Bude jim k dispozici 

dočasná podpora,  aby se mohli  připojit  do programů schválených na úrovni  EU a na 

národní  úrovni  a  účastnit  se  jich  (včetně  ekologického zemědělství,  označení  původu 

(denominations of origin) a zeměpisného označení, tradičních specifik a kvalitních vín 

produkovaných v určitých regionech). Stejně mohou být subvencovány podpůrné aktivity 

skupin výrobců těchto produktů.

Poskytování  snadného  přístupu  k  informacím  o  metodách  ekologického 

zemědělství pro zemědělce je důležitou součástí každé politiky směrované na rozvíjení 

ekologického  sektoru.  Sektor  biopotravin  a  ekologického  zemědělství  je  velmi 

dynamický,  vykazuje  rychlý  růst  a  trvalý  rozvoj,  jenž  je  třeba  podporovat  účinnou 

výměnou  informací  o  dostupnosti  nových  technologií.  Proto  jsou  školení  a  výzkum 



důležité na všech úrovních, od přijetí výzkumných programů na vysokých školách nebo 

jiných výzkumných institucích, až po školení na farmách pro zajištění vhodného transferu 

informací pro zemědělce. Transfer výsledků výzkumu do zemědělské praxe spolu s těsnou 

spoluprací mezi výzkumem, poradenskými službami  již v některých členských státech 

probíhá, ale existuje potřeba zlepšit spolupráci v této oblasti v dalších členských státech a 

mezi samotnými členskými státy.

Tab. 15: Prodej bioprodukce ve světě    
Celkové tržby 
za bioprodukty 
(milion USD)

Podíl bioprodukce na 
celkových tržbách za 

potraviny ( %)
Velká Británie 1 700 1,8
Německo 3 000 2,0
Itálie 1 000 1,3
Francie 1 250 1,3
Nizozemí 450 1,3
Belgie 225 1,3
Rakousko 350 2,3
Švýcarsko 750 3,5
Dánsko 350 2,5
Švédsko 375 1,5
Evropa celkem 11 000 2
Spojené státy 13 000 2,3
Kanada 1 000 1,8
ČR 10 0,1
Japonsko 350 <0,5
Oceánie 100 <0,5
Latinská Amerika 100 <0,5
Celkem 26 000 2,0

Komise EU přijala v roce 2003 Doporučení o směrnicích pro koexistenci GMO 

s konvenčními organismy a ekologickým zemědělstvím. Stanovení specifických limitů 

pro  nevyhnutelnou  přítomnost  GMO  je  nezbytné.  Podobně  nebyly  dosud  stanoveny 

obecné limity pro osiva. Řeší se otázka stanovení specifických limitů pro  GMO a pro 

osiva používaná v ekologickém zemědělství.

V souvislosti  se  vzrůstající  globalizací  ekologického  zemědělství  se  objevuje 

potřeba  hodnotit  stávající  režim ekvivalence.   Ve světě  má stále  více  zemí   zájem o 

ekologické  zemědělství  a  vytvořilo  si  příslušnou  legislativu.  Na  mezinárodní  scéně 

vytvořil  světovou  směrnici  Codex  Alimentarius  (FAO/WHO).  Úkolem  pro  nejbližší 

období je vytvořit systematické srovnání mezi normou EU pro ekologické zemědělství, 

směrnicemi  Codex  Alimentarius  a  normami  IFOAM,  zahájit  práce  na  globální 



harmonizaci  a  rozvoji  mnohostranného  pojetí  ekvivalence  na  základě  směrnic  Codex 

Alimentarius ve spolupráci s členskými státy, třetími zeměmi a soukromým sektorem a 

posílit  uznání  norem a kontrolních systémů EU o ekologickém zemědělství  ve třetích 

zemích. 

3.5 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR

Hlavní cíle Akčního plánu ČR:

- Posílit postavení ekologického zemědělství v ČR.

- Zvyšovat pozitivní vliv ekologického zemědělství na přírodu a krajinu.

- Zajistit životaschopnost ekologických farem.

- Zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství v EU.

- Zvyšovat důvěru veřejnosti v ekologické zemědělce.

- Propagovat životaschopná venkovská hospodářství.

- Zlepšovat životní podmínky a welfare zvířat chovaných na ekologických farmách.

- Zajistit ochranu produktů EZ před kontaminací geneticky modifikovanými organismy.

- Rozšiřovat hospodářské aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

- Přispět prostřednictvím ekologické produkce k ochraně zájmů spotřebitelů.

- Posilovat pozitivní vnímání kvality biopotravin u spotřebitelů. 

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

zpracování produktů EZ.

- Zlepšit odborné poradenství, vzdělávání a výzkum v EZ. 

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

zemědělské půdy. 
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