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Ekologické zemědělství v ČR

 Momentálně v ČR upravuje zákon 242/2000 Sb. „Zákon o ekologickém zemědělství…“ 
Naposled upravený zákonem 183/2017 Sb. 

 Ekologické zemědělství v ČR dlouhodobě roste

 Ke konci roku 2016 hospodařilo v ČR 4 243 ekologických zemědělců, jedna ́ se o mírný́
narůst oproti předchozímu roku

 Výrazněji vzrostl počet výrobců biopotravin, kterých bylo k 31. 12. 2016 registrováno 
607.

 Výrazný́ meziroční narůst byl zaznamenán u podílu ekologicky obhospodařované́
půdy k celkové́ výměře zemědělské́ půdy, který́ činil k 31. 12. 2016 již̌ mírně nad 
12 %.

 Vzrostla také́ výměra orné́ půdy v ekologickém režimu (na 66 386 ha) i výměra TP (na 
418 255 ha).

 Výrazný́ meziroční narůst byl zaznamenán u podílu ekologicky obhospodařované́
půdy k celkové́ výměře zemědělské́ půdy, který́ činil k 31. 12. 2016 již mírně nad 
12 %.

 Vzrostla také́ výměra orné́ půdy v ekologickém režimu (na 66 386 ha) i výměra TP (na 
418 255 ha).
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Ekologické zemědělství v strategických 

záměrech státu

 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–

2020 byl schválen vládou 20. 11. 2015 a jedna ́ se o vůbec první akční plán EZ 

schválený ́ vládou

 Zvýšení důvěry spotřebitelů (vyjádřeno zvýšením průměrných výdajů za 

biopotraviny na 600 Kč na obyvatele za rok – poslední dostupný́ údaj 191 Kč za 

rok 2014)

 Zvýšeni reálného přínosu EZ pro životní prostředí a pohodu zvířat, resp. dosažení 

15% podílu ekologických ploch na celkové rozloze zemědělské půdy v ČR 

(aktuálně 2,02 % v roce 2016 )

 Dosažení 20% podílu orné půdy na celkové ́ výměře půdy v EZ (aktuálně 13,12 % v 

roce 2016)

 - zajištěni ́ financováni výzkumu a poradenství ́ v EZ v rozsahu odpovídajícímu 

podílu ploch EZ (aktuálně 7,7 % v roce 2016).



Spotřeba

 Celková spotřeba potravin vyjádřena ́ ve stálých cenách (odhad ÚZEI) se v roce 

2016 zvýšila (o 1,2%).

 Spotřeba potravin živočišného původu se nepatrně zvýšila (o 0,8%)

 Spotřeba potravin rostlinného původu vzrostla (o 1,7 %)

 V roce 2016 se celková spotřeba masa a masných výrobků zvýšila o 0,8 % při 

mírném poklesu spotřebitelských cen

 Došlo k poklesu spotřeby drůbeže (o 2,3 %)

 Výrazně se zvýšila spotřeba hovězího (o 4,9 %) i vepřového masa (o 1,6 %). Ceny 

masa a masných výrobku ̊ meziročně mírně klesly, s výjimkou hovězího masa



Hospodářsky růst - příležitost pro 

biopotraviny a EZ

 Jedním z determinantů současného hospodářského růstu je i spotřeba v 

domácnostech. Výdaje na konečnou spotřebu se v domácnostech v roce 2015 

meziročně zvýšily o 3,0 %

 V roce 2016 růst výdajů na konečnou spotřebu mírně zpomaloval, meziroční 

přírůstek činil 2,9 %. Tento vývoj byl zejména odrazem rostoucích nominálních 

příjmů domácností v nízko inflačním prostředí

 Výdaje domácnosti na předměty krátkodobé spotřeby (které jsou z 58 % tvořeny 

výdaji za potraviny, nápoje a tabák) se v roce 2015 zvýšily o 3,8 %, v roce 

2016 se tempo růstu zpomalilo na 2,6 %

 Výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje (ve stálých cenách roku 2010) v roce 

2015 meziročně stouply o 6,3 %, z toho výdaje jen za potraviny o 6,9 %.



 Podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje je druhy ́ nejvyšší v celkových 

výdajích domácností, hned za podílem výdajů za bydlení, vodu, energii a paliva 

21,1 %

 Podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje domácností většiny členských 

zemí EU 28 měl v letech 2010–2014 (stejně jako v ČR) rostoucí trend

 - V roce 2015 se podíl v jednotlivých zemích EU vyvíjel různě; zhruba u jedné 

třetiny hodnocených zemí velmi mírně stoupl, u druhé třetiny stagnoval 

a u poslední třetiny velmi mírné poklesl, pouze v Lotyšsku byl jeho pokles 

výraznější (o 1,6 p. b.). Nejvyšší podíl za potraviny a nealkoholické nápoje v 

rámci zemí EU 28 měly v roce 2015 domácnosti Rumunska (29,4 %) a Litvy 

(23,4 %); nejnižší domácnosti Spojeného království (8,3 %); velmi nízký ́ podíl 

měly i domácnosti Irska (9,5 %) a Rakouska (9,9 %).



Sektor biopotravin

 Celkový obrat výrobců biopotravin v roce 2015 dosáhl 2,727 mld. Kč, což 
představuje narůst o 24 % proti obratu 2,202 mld. Kč̌ v roce 2014. V tomto 
obratu je však zahrnut i celkový ́ obrat „mix“ subjektů, které kromě vlastní 
výroby biopotravin distribuuji ́ i výrobky jiných dodavatelů

 Čeští výrobci vyvezli do zahraničí biopotraviny za přibližně 1 099 mil. Kč.

 Vývoz biopotravin z Č ̌R trvale roste a směřuje převážně do zemí EU, přičemž 
největší objem biopotravin (336 mil. Kč) byl vyvezen do Německa a dále pak do 
ostatních zemi ́ EU nesousedících s Č ̌R (306 mil. Kč) a dále pak do Rakouska (243 
mil. Kč).

 Přitom však většina výrobců biopotravin (82 %) uplatnila své ́ výrobky výhradně či 
v převážně většině na českém trhu.

 - Biopotraviny byly výrobci prodávaný na českém trhu nejčastěji prostřednictvím 
maloobchodních řetězců (30,3 %), dále velkoobchodu ̊ (18,9 %) a obchodu ̊ zdravé ́
výživy (11,7 %).





Příležitosti do budoucna



Zdroj: evropský parlament, data 2015
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Legenda: červené- počet producentů (počet farmářů, firem, projektů a skupin vytvářející organický produkt)

zelené- množství peněz utracených konzumenty za bioprodukty



Biopotraviny v české veřejnosti

 Mnoho klišé

 Posílit dobrou pověst biopotravin a přínosů ekologického země

 Pozitivní přínos ekologického zemědělství pro naši zemi (biodiverzita, půda, 

voda, léčiva, antibiotika, lokální ekonomika)

 Emoce, marketing, data



Co může udělat stát

 Požadovat minimální podíl biopotravin u veřejného sektoru (novelizace 

zákona o veřejných zakázkách)

 Zdravotnická zařízení, školy a školky zvýšený podíl biopotravin v stravování 

tohoto typu

 Zlevnění biopotravin (změna DPH)



Co mohou udělat zemědělci a producenti 

biopotravin

 Edukace, lokální marketing

 Certifikace Biopotravin, větší prezentace BIO potravin

 Prezentace pozitivních dopadů ekologického zemědělství a biopotravin pro 

ČR

 Zdůrazňování pozitivních externalit



Děkuji za Vaši pozornost!

Marian Jurečka

 tel.: 603 755 240

 email: jurecka@kdu.cz


