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Charakteristika EZ

• „Ekologickým zemědělstvím se rozumí zvláštní 

druh zemědělského hospodaření, který dbá na 

životní prostředí a jeho jednotlivé složky. 

• Stanovuje omezení či zákazy používání látek a 

postupů, které zatěžují a znečišťují životní 

prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace 

potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na 

pohodu chovaných hospodářských zvířat.“



Cíle EZ

• udržovat a zlepšovat úrodnost půdy, 

• neznečišťovat životní prostředí 

• minimalizovat používání neobnovitelných surovin a 

fosilní energie, uchovat přírodní ekosystémy v krajině, 

chránit přírodu a její diverzitu

• nepoužívat rychle rozpustná průmyslová hnojiva a 

chemicko- syntetické pesticidy 

• hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které 

odpovídají jejich potřebám a humánně a eticky s nimi 

zacházet

• produkovat kvalitní (bio)potraviny a krmiva o vysoké 

nutriční hodnotě 



Rozmanitost krajiny



Legislativa EZ

• Nařízení Rady - NR 

č. 834/2007 

• Nařizuje podmínky 

výroby, prodeje, 

kontroly a označování 

ekologických výrobků

• Nařízení Komise -

NK č. 889/2008

• Stanovuje prováděcí 

pravidla

• Zákon č. 242/2000 o 

EZ

• Další právní předpisy 

k zemědělské činnosti 

a potravinářství, které 

platí i pro klasické 

zemědělství



Certifikace



Registrace u MZe

• Formulář dostupný na webových 

stránkách MZe –

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi

/ekologicke-zemedelstvi

• Provedení vstupní kontroly

• Přechodné období než může označovat 

své produkty jako bioprodukt

• Osvědčení o zápisu do evidence 

zemědělského podnikatele

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi


Dotace

• Dotace EZ (stanovené od roku 2015)

• Titul – Sazba dotace EUR/ha/rok

• TTP 80

• Pěstování zeleniny a speciálních bylin 586

• Orná půda 178

• Intenzívní sady 777

• Ostatní sady 408

• Krajinotvorné sady 170

• Vinice a chmelnice 871



Celkový počet ekologických 
subjektů 4 903     3.10.2016

Ekologický zemědělec 4265

Výrobce biopotravin 592

Distributor 493

Výrobce nebo dodavatel ekologických 

krmiv

48

Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. 

materiálu

44

Ekologický chovatel včel 11

Ekologický chovatel ryb 17

Ekologický pěstitel hub 2



Struktura půdního fondu v EZ     
3.10.2016

Orná půda 

Travní porost 

Vinice

Chmelnice 

Ovocný sad 

Rybník 

Porost RRD

Orná půda 61 129 ha

Travní porost 417 565

Vinice 940

Chmelnice 10

Ovocný sad 3 828

Rybník 4

Porost RRD 29

Celkem 490 062



Výměry půdy v EZ podle krajů    
3.10.2016

Orná půda 

Travní porost 

Vinice

Chmelnice 

Ovocný sad 

Rybník 

Porost RRD

Jihočeský 75 370 ha

Moravskoslezský 55 254

Karlovarský 54 164

Olomoucký 37 163

Zlínský 36 884

Středočeský 18 274

Jihomoravský 17 939

Pardubický 14 221



Kontrolní organizace    3.10.2016

Orná půda 

Travní porost 

Vinice

Chmelnice 

KEZ, o.p.s. 2 114

Biokont CZ, s.r.o. 1 973

ABCERT AG 752

BUREAU VERITAS 18



Loga 

• Svaz ekologických 

zemědělců



Loga 

• České logo na 

obalech

• Logo EU na obalech

• CZ-BIO-001

• ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE 

CZ



Loga 



Výzkum a vzdělávání v oblasti EZ u 
nás a Evropě



http://www.iskopanice.cz

http://www.iskopanice.cz/

