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II. 
 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA  
 

 
Do porady vedení se předkládá návrh Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2021 - 2027. Cílem návrhu je navázat na současný Akční plán ČR pro 

rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020 a pokračovat ve stanovení strategie 

dalšího rozvoje ekologického zemědělství a produkce biopotravin v ČR do roku 2027. 

 

Ekologické zemědělství (dále jen „EZ“) v ČR prošlo za dosavadních 30 let své existence 

zásadním vývojem. Jestliže v roce 1990 v ČR hospodařily pouze tři farmy podle zásad EZ, 

ke konci roku 2019 to bylo již 4 690 podniků, které hospodaří na výměře cca 540 993 ha, což 

představuje více než 15, 2 % z celkové výměry zemědělského půdního fondu ČR dle LPIS.  

 

Celý systém EZ, výroby i distribuce biopotravin jsou upravena národní i evropskou 

legislativou. V současné době platí nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 

označování ekologických produktů, jehož detailní pravidla jsou pak uvedena v jeho 

prováděcím nařízení Komise (ES) č. 889/2008.  

V květnu roku 2018 bylo přijato nové nařízení pro ekologickou produkci - nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů, které mělo nabýt platnosti od 1. 1. 2021. S ohledem na trvající 

přípravy prováděcích aktů upřesňujících detailní pravidla k tomuto nařízení byl oznámen 

posun účinnosti až od 1. 1. 2022. 

Na národní úrovni jsou dodatečná pravidla definována v zákoně č. 242/2000 Sb., o 

ekologickém zemědělství a jeho prováděcí vyhlášce č. 16/2006 Sb., v platném znění. Zákon 

o EZ je průběžně novelizován v souladu s potřebou přizpůsobení se novým nařízením EU. 

Aktuálně probíhá úprava některých ustanovení zákona z důvodu adaptace na nové evropské 

nařízení 2018/848. Od roku 2009 MZe navíc vydává Metodické pokyny za účelem 

sjednocení výkladu legislativy a srozumitelného popisu jednotlivých postupů a pravidel 

ekologické produkce.  

 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že některé oblasti rozvoje EZ jsou zajištěny na 

dostatečné úrovni (legislativa, státní podpora, kontrolní systém), na druhé straně se 

v systému EZ vyskytují oblasti, které zatím nejsou dostatečně rozvinuté a jejichž další vývoj 

je žádoucí systematicky podporovat. Není např. dostatečně rozvinut domácí trh 

s biopotravinami, nebo je potřebné zvýšit informovanost spotřebitelů o EZ a biopotravinách. 

Dále je žádoucí podpořit odbyt a marketing biopotravin, posílit výzkum, vzdělávání a 

poradenství v EZ, nebo zlepšit ekonomickou životaschopnost ekofarem. Proto Ministerstvo 

zemědělství přistoupilo ke zpracování Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2021 - 2027 (dále jen „Akční plán“).  

Akční plán je základní strategický dokument rozvoje EZ do roku 2027. Přímo navazuje na 

současný Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020. Akční 

plány má zpracována většina členských států EU. Hlavní prioritní oblasti Akčního plánu jsou 

následující:  

1. Ekonomická životaschopnost ekofarem 
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2. Trh s biopotravinami, výroba a marketing 

3. Spotřeba biopotravin 

4. Přínosy EZ pro životní prostředí a welfare  

5. Výzkum, vzdělávání, poradenství 

 

V současné době probíhá dynamický rozvoj EZ a produkce biopotravin, proto je nezbytné 

stanovit strategii tohoto rozvoje na další období. O hospodaření ekologickým způsobem mají 

zájem jak zemědělci, tak i výrobci biopotravin a obchodníci s biopotravinami. Podnikání 

v tomto oboru je perspektivní a přináší tak novou podnikatelskou příležitost pro zemědělce i 

potravináře. V této souvislosti je velmi důležitá poptávka spotřebitelů po biopotravinách, která 

je obecně stále větší než nabídka biopotravin, ekologické zemědělství tak obohacuje trh 

s potravinami. 

Materiál byl dne 2. 12. 2020 rozeslán do vnitřního připomínkového řízení s termínem  

16. 12. 2020 pro zaslání připomínek. Všechna připomínková místa se k předmětnému 

materiálu vyjádřila/nevyjádřila a všechny připomínky byly vypořádány/nevypořádány. 

 Návrh Akčního plánu je do porady vedení předkládán s rozporem/bez rozporu.  


