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Ekologické zemědělství 
a biopotraviny ve světě

■ V celosvětovém měřítku je ekologicky obhospo-
dařováno téměř 31 milionů hektarů zemědělsky
využívaných ploch na celkem 633 891 ekologic-
kých farmách.

■ Největší plochy v systému ekologického země-
dělství se nacházejí v Austrálii, Argentině, Číně 
a USA.

■ Největší nárůst ekologických ploch za poslední
dva roky byl v USA, Číně, Kanadě, Argentině,
Itálii a Polsku. 

■ Celosvětový odbyt biopotravin dosáhl hranice
30,9 miliard Eur a biopotraviny tvoří nejrychleji
rostoucí segment trhu s potravinami.

■ Spotřebitelé ve Švýcarsku, USA a Singapuru
utratí ve svých regionech za biopotraviny nejvíce
peněz. 

■ Největší evropský trh s biopotravinami je v Ně-
mecku, následuje Velká Británie, Itálie a Francie. 

■ Největší podíl biopotravin na spotřebě potravin
má Rakousko (5,7 %) a Švýcarsko (4,5 %). Švý-
caři mají také největší spotřebu biopotravin na
obyvatele a rok (103 Eur).

Vývoj politické situace 
v oblasti ekologického
zemědělství

■ Evropská komise přijala návrh nového nařízení 
o ekologickém zemědělství, které by mělo platit
od začátku roku 2009. 

■ Nařízení nešťastně formuluje otázku GMO,
připouští nezaviněnou kontaminaci do výše 0,9 %.

■ Od léta 2007 začne celoevropská informační
kampaň o biopotravinách.

■ Ministr zemědělství ČR schválil Program ekolo-
gické zemědělství a biopotraviny. Jedním z cílů je
dosáhnout 1% podílu biopotravin na celkové
spotřebě potravin do roku 2010. Program má
rozpočet přes 20 milionů Kč ročně.

■ Program rozvoje venkova od roku 2007 zvyšuje
kompenzační platby ekologickým zemědělcům. 

Ekologické zemědělství 
v České republice

■ Výměra ekologicky obhospodařované půdy se
zvětšila meziročně o desetinu na 281 535 ha,
oproti roku 2005 se zvýšila o 26 553 ha. 

■ V roce 2006 došlo k nárůstu ploch orné půdy 
o 2 712,6 hektaru na celkem 23 478,57 ha.

■ Trvale travní porosty narostly o 22 233,53 ha 
a v roce 2006 se na celkové ploše ekologického
zemědělství podílely 82,47 %.

■ Nejvíce ekologických farem je v Jihočeském
kraji (132), dále v Karlovarském kraji (107). 
V rozloze na jeden kraj je na vedoucí příčce
Karlovarský kraj s 50 827 hektary.

■ Z rostlinné produkce tvoří největší podíl obilo-
viny, kterých se v roce 2006 vyprodukovalo při-
bližně 25 000 tun.

■ Největší podíl tržeb v živočišné produkci je
tvořen především prodejem hovězího masa 
a kravského mléka.

Zpracování bioproduktů 
a výroba biopotravin

■ V roce 2006 se zvýšil počet výrobců biopotravin
o 27 na celkem 152 podniků.

■ Vítězem soutěže Česká biopotravina roku 2006
se stal Bio kysaný nápoj s probiotickou kulturou 
z Mlékárny Valašské Meziříčí. 

■ Faremní zpracování bioproduktů se věnuje nepa-
trný počet ekofarem, příčinou jsou příliš přísné
předpisy a s nimi spojené investice.

■ Hlavní příčiny nedostatku českých biopotravin
jsou nízká výměra orné půdy, ekonomická
výhodnost prodeje skotu z pastvin do konvečního
výkrmu, nedostatek financí na investice nutné pro
produkci bio mléka a velmi přísné požadavky
českých úřadů na technické naplnění vete-
rinárních a hygienických předpisů.

■ Zpracované biopotraviny tvoří největší kategorii na
trhu, v roce 2006 se na celkovém obratu podílely 
45 %. Následují kategorie nápojů a mléka.

Hlavní body zprávy
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Maloobchodní prodej
biopotravin

■ V roce 2006 dosáhl maloobchodní obrat s biopo-
travinami v České republice 760 milionů Kč 
a oproti roku 2005 vzrostl o 250 milionů Kč, tedy
o 49 %. Český bio trh tak pravděpodobně vloni
rostl nejrychleji v celé Evropě.

■ Biopotraviny z dovozu se na nárůstu v loňském
roce podíly 65 % a na celkové spotřebě 56 %. 

■ Biopotraviny se podílely v roce 2006 na celkové
spotřebě potravin 0,35 %. Průměrná spotřeba na
obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR
přibližně 74 Kč, v roce 2005 přibližně 50 Kč. 

■ Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé 
v supermarketech, hypermarketech a lékárnách
(67 %), dále pak v prodejnách zdravé výživy 
a biopotravin (28 %).

■ Očekáváme, že český trh s biopotravinami bude 
v následujících 5 letech růst průměrně o 35 %
ročně a v roce 2011 dosáhne hodnoty 3,2 mld. Kč.

Spotřebitelé biopotravin

■ Zatím jen 3 % Čechů nakupují biopotraviny pra-
videlně, 25 % populace biopotraviny zná a kupuje
je nepravidelně.

■ Nejdůležitějšími místy nákupu pro ty, kteří naku-
pují biopotraviny, jsou hypermarkety, specializo-
vané prodejny a supermarkety. Biopotraviny na-
kupuje v hypermarketech zhruba 36 % mužů 
a 42 % žen.

■ Biopotraviny spíše českého původu preferuje 
42 % respondentů.

■ Nejdůležitějším motivem pro nákup biopotravin
je motiv zdravotní. 
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1. Ekologické zemědělství 
a biopotraviny ve světě

Rozloha ekologických ploch
roste 1

V celosvětovém měřítku je ekologicky obhospo-
dařováno téměř 31 milionů hektarů zemědělsky
využívaných ploch na celkem 633 891 ekologic-
kých farmách. To představuje 0,7 % zemědělských
ploch ve zkoumaných zemích (stav v únoru 2007).
Největší plochy v systému ekologického zeměděl-
ství se nacházejí v Austrálii (11,8 mil. hektarů),
následuje Argentina s 3,1 mil. hektarů, Čína s 2,3
mil. ha a USA s 2,2 mil. ha. Největší podíl bioploch
v globálním měřítku leží v Oceánii (39 %), násle-
duje Evropa s 23 % a Latinská Amerika s 19 %. 
Za poslední dva roky došlo k výraznému nárůstu
ekologických ploch, zejména v Číně, Severní Ame-
rice a Evropě. Největší nárůst byl zaznamenán 
v USA (nárůst o více než 400 000 ha), Argentině
(plus 300 000 ha), Kanadě (plus 90 000 ha) a něk-
terých evropských zemích (Itálie plus 110 000 ha,
Polsko plus 85 000 ha). Největší relativní nárůsty
zaznamenaly některé země Východní Evropy
(Litva, Lotyšsko, Polsko). 
Co se týče podílu ekologických ploch z celkové vý-
měry zemědělsky využívaných ploch, je na tom nej-
lépe Lichtejštejnsko (27,9 %) a Rakousko s 14,2 %. 
Nejvíce ekologických farem je v Mexiku (83 174),
v Itálii (44 733) a v Ugandě (40 000).
K ekologicky obhospodařovaným plochám se také
kromě toho připočítává okolo 62 milionu hektarů
certifikovaných ploch pro volný sběr (nejčastěji
bambusové výhonky, ovoce, bobuloviny a ořechy). 

Biopotraviny jsou nejrychleji
rostoucím segmentem 1,2

Celosvětový odbyt biopotravin dosáhl hranice 30,9
miliard Eur a biopotraviny tvoří nejrychleji rostoucí
segment trhu s potravinami. Nadprůměrné tempo
růstu vede v některých regionech k nedostatkům 
v zásobování, zejména v kategorii masa, mléka,
ovoce, zeleniny a přísad. 
Nejzřetelněji je nedostatek nabídky citelný v Se-
verní Americe. Zde se staly prázdné regály v něk-
terých produktových kategoriích biopotravin již
běžným jevem. Ale také v mnoha evropských ze-
mích na sebe na základě silně stoupající poptávky
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nedostatečné zásobování upozornilo, a to i v seg-
mentech, které dříve vykazovaly nadprodukci.
Nejsilněji postižené jsou skupiny masných 
a mléčných produktů. Tyto se do obou regionů
importují jak z Jižní Ameriky, tak z Austrálie a Asie.
Poptávka převyšuje nabídku přesto, že od roku
2000 rozloha ekologického zemědělství rostla 
o stovky procent v Latinské Americe, Africe i Asii. 
Sektor čerstvých biopotravin tvoří třetinu celkového
světového obratu. Produkty jako jablka, pome-
ranče, karotka a brambory jsou totiž typické pro-
dukty pro začínající „bio“ spotřebitele. 

■ Ačkoli nejrychleji rostoucí trhy jsou v Evropě a Se-
verní Americe, spotřeba roste i v dalších oblastech.

■ Nejrychleji rostoucími trhy jsou země, kde lidé
mají vysoké disponibilní příjmy, jako Velká
Británie, USA a Singapur.

■ Země G7 spotřebují 80 % biopotravin přesto, že
disponují jen 12 % ekologických ploch.

■ Světový obrat biopotravin a bionápojů se od roku
2001 zdvojnásobil a dosáhl 31 mld Eur 

■ Bioprodukty jsou dnes produkovány po celém
světě, mezi jednotlivými regiony ovšem existují
odlišnosti ve standardech, což komplikuje me-
zinárodní obchod.

■ Bio ovoce a zelenina jsou největší kategorií,
tvořící třetinu celosvětového obratu. Mléčné
výrobky a nápoje jsou dalšími nejdůležitějšími
kategoriemi. 

■ Spotřebitelé ve Švýcarsku, USA a Singapuru utratí
ve svých regionech za biopotraviny nejvíce peněz.

■ V některých regionech, například v Evropě,
spotřebitelé mění svoje nákupní chování vůči
biopotravinám. Vyhledávají další hodnoty než jen
ekologický způsob produkce.

1.1. Amerika
Severní Amerika
V Severní Americe je v současné době více než 
2,2 mil. ha na 12 000 ekofarmách obhospo-
dařováno ekologicky, což představuje 0,6 % 
z celkové zemědělské plochy. Růst ploch v ekolo-
gickém zemědělství dosáhl v roce 2005 30 %, což
bylo nejvíce na světě. 
Díky vstupu velkých potravinářských řetězců jako
Wal-Mart, Supervalue a Safeway na trh s biopro-
dukty očekává se v USA i v roce 2006 výrazný
nárůst obratu bio sektoru. V roce 2005 činil obrat
14,9 mld. amerických dolarů (11,5 mld. Eur), což
bylo přibližně 45 % světové spotřeby. Podíl biopo-
travin na celkovém trhu USA s potravinami je 2,5 %.

Latinská Amerika
Mnoho latinskoamerických zemí se může pyšnit
ekologickými plochami přesahujícími 100 000 
hektarů. Celková plocha činí 5,8 mil hektarů,
ovšem úroveň rozvoje se v jednotlivých zemích
výrazně liší. Nejvyšší podíl ekologických ploch
mají Uruguay, Mexiko a Argentina. Velká část
ploch jsou pastviny. 

1.2. Asie
Na Asijském kontinentě bylo v roce 2006 ekolo-
gicky obhospodařováno téměř 2,9 mil hektarů na
více než 130 000 farmách, většina v Číně. Nej-
většími asijskými trhy pro biopotraviny jsou Ja-
ponsko, Jižní Korea, Taiwan, Singapur a Malajsie. 

1.3. Oceánie
Oceánie zahrnuje Austrálii, Nový Zéland a menší
země jako Fiji, Papua Nová Guinea, Tonga 

Země s nejvyšším podílem půdy v ekologickém zemědělství

Lichtenštejnsko

Rakousko

Švýcarsko

Itálie

Estonsko

Finsko

Portugalsko

Východní Timor

Švédsko

Česká republika

Podíl na celkové zemědělské ploše (%) Zdroj: FiBL, 2007
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až v červenci či srpnu následujícího roku, nebylo
možné do této ročenky zahrnou data za rok 2006 
u těch zemí, kde nejsou dosud k dispozici. 

1.5.1. Ekologické zemědělství
Od začátku devadesátých let minulého století eko-
logické zemědělství ve všech evropských zemích
velmi rychle roste. Na konci roku 2005 bylo 
v Evropě 6,9 milionů hektarů na 190 000 farmách
obhospodařováno ekologicky. V Evropské unii je to
6,3 milionů hektarů, což představuje 3,9 % veš-
kerých zemědělských ploch. 
Zemí s největší rozlohou ekologických ploch 
a největším počtem ekofarem je Itálie (44 733
farem), následuje Rakousko (20 310 farem), Ně-
mecko (17 020) a Španělsko (15 963 farem).
Od roku 2004 se plochy v Evropě zvýšily 
o 510 000 hektarů (plus 8 %) a o 490 000 hektarů
(plus 8,5 %) v Evropské unii. Nejvíce se na cel-
kovém rychlém růstu podílel růst ploch v nových
členských zemích (Litvě a Polsku), stejně tak 
v Itálii a Španělsku. 
Trvale travní porosty (louky a pastviny) a orná půda
mají přibližně stejný podíl na ekologických
plochách v Evropě. Mezi hlavní plodiny na orné
půdě patří obilniny a krmné směsi. Trvalé porosty
(sady, vinice a chmelnice) zabírají přibližně 7 %
ekologických ploch, více než polovina z nich je
věnována pěstování oliv, následuje ovoce, ořechy 
a hrozny. 
Podpora ekologického zemědělství v Evropské unii
zahrnuje dotace v rámci Programu rozvoje venkova

a Vanuatu. Více než 11,8 milionů hektarů na 2 689
farmách bylo v roce 2006 certifikováno jako bio.
Většina ploch jsou pastviny využívané pro nízko-
intenzivní pastvu dobytka. Důležitými bioprodukty
Austrálie jsou obilniny, ovoce a zelenina, víno,
mléčné výrobky, hovězí a skopové maso a byliny.
Nový Zéland produkuje převážně kiwi, jablka,
borůvky, čerstvou a zpracovanou zeleninu, mléčné
výrobky, maso a ryby. 
Růst ekologických ploch a zpracovatelských kapa-
cit je zapříčiněn především nárůstem poptávky na
severní polokouli, zejména v USA, Japonsku 
a Evropě. 

1.4. Afrika
Značná část ekologické produkce v Africe není cer-
tifikována a z mnoha zemí chybí údaje. Přesto se
ekologické zemědělství v Africe rychle rozvíjí,
zejména v jižních zemích. Důležitým faktorem
růstu je především poptávka z průmyslových zemí
severu. Další motivací je tvorba a udržení půdní
úrodnosti na územích ohrožených degradací 
a erozí. Více než 900 000 hektarů je v Africe certi-
fikováno jako ekologické plochy. S malými
výjimkami (Egypt a Jihoafrická republika) je míst-
ní trh pro biopotraviny velmi malý. Většina pro-
dukce je určena na export (ovoce, bavlna). 

1.5. Evropa
Vzhledem k tomu, že některé evropské země zve-
řejňují statistické údaje o ekologickém zemědělství

H
ek

ta
ry

F
ar

m
y

Hektary

Farmy

Vývoj ekologického zemědělství v EU v letech 1985−2005

Zdroj: FiBL, 2007
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EU, legislativní ochranu podle nařízení Rady ES
2092/1991 a Evropský Akční plán pro Ekologické
zemědělství a biopotraviny (od roku 2004). 

1.5.2. Evropský trh s biopotravinami 1 −11

Odhaduje se, že evropský trh s biopotravinami
dosáhl obratu přibližně 14,3 miliard Eur v roce
2005, pro rok 2006 se předběžně hovoří o 16,5 mi-
liardách Eur, tedy nárůst o 15 %. Největším trhem
je Německo s obratem 4,5 mld Eur (2006), dále
Itálie (2,4 mld), Velká Británie (2,3 mld), Francie 
(2 mld). Největší podíl biopotravin na spotřebě
potravin má Rakousko (5,7 %) a Švýcarsko 
(4,5 %). Švýcaři mají také největší spotřebu biopo-
travin na obyvatele a rok (103 Eur). 
Zejména Německo a Velká Británie hrají na ros-
toucím evropském trhu s biopotravinami stále
důležitější roli: Německo je v čele s 27% podílem,
Velká Británie následuje se 17 %, Francie je třetí se
14 % a Itálie čtvrtá s 12 %. Čtyři největší země 
z hlediska spotřeby biopotravin zabírají 70 % 
z celkového tržního podílu.
Z toho lze vyvodit, že co se spotřeby biopotravin
týče, je Evropa rozdělena na dva různě rychle ros-
toucí bloky. Všude, dokonce i v přistupujících
zemích (Bulharsko a Rumunsko), lze spatřit ros-
toucí trend v produkci a spotřebě biopotravin. Zcela
určitě nelze srovnávat absolutní míry růstu 
v zemích s rozvinutou tržní strukturou a země jako
Portugalsko a Polsko, kde si biopotraviny stále
hledají cestu na trh. Také v ostatních evropských

zemích by se konveční obchodníci a diskonty
mohly zaměřit na budování svého postavení
zaměřením na kvalitu, což povede k rostoucímu
množství nabízených biopotravin. V tomto směru je
vzorem Německo.
Na začátku roku 2007 se některé země začínají
potýkat s nedostatečnou nabídkou, zejména mléka,
vepřového masa a krmných směsí. 
Ačkoli po celé Evropě zaznamenáváme růst 
a podobné nákupní motivy spotřebitelů, maloob-
chodní struktura trhu s biopotravinami se v jed-
notlivých zemích významně liší. Zatímco v Ně-
mecku, Itálii, Francii a Nizozemí mají specializo-
vané bioprodejny historicky velmi silnou pozici, ve
Švýcarsku, Velké Británii, Rakousku a Švédsku trh
kontrolují konvenční obchodní řetězce. Velké
supermarketové řetězce (Tesco ve VB, COOP ve
Švýcarsku a Švédsku, Billa v Rakousku) si vytvoři-
ly velmi široký sortiment až 1 400 bio položek 
a více či méně kontrolují trh. 
V posledních několika letech ovšem dochází na
všech trzích k významným změnám. Dnes se 
v Německu více než 40 % nákupů biopotravin
uskutečňuje přes konvenční maloobchod, včetně
diskontů. A jsou to především diskontní prodejny,
které dnes na „bio boomu“ nejvíce profitují. 
Naopak ve Velké Británii velké supermarketové
řetězce ztrácejí podíl na trhu ve prospěch nikoli
diskontů, ale farmářských tržnic a dodávkových
služeb - přímého marketingu. Stejný vývoj lze sle-
dovat také v Itálii. 

Obrat na evropském trhu s biopotravinami za rok 2005 (podíl jednotlivých států)
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tů a některých bio prodejen v poslední době. Ačkoli
podíl diskontních maloobchodníků na celkovém
obratu s biopotravinami v Německu je méně než 
5 %, jejich obraty rostly v roce 2006 o desítky procent. 

Životní styl „Bio“
Po mnoho let měly biopotraviny image nechutných
cereálií („zrní“), hippies a zelených aktivistů. Nové
maloobchodní koncepty tento image rozmetaly na
kusy a uvedly na trh moderní lifestylové výrobky.
Moderní maloobchodní koncepty soustředěné na
životní styl zaznamenávají ohromné nárůsty
obratů. 

1.5.5. Rakousko
Každý desátý zemědělec v Rakousku již hospodaří
ekologicky: více než 20 000 ekofarem obdělává
13,5 % zemědělské plochy. Podle představ rakous-
kého svazu ekozemědělců Bio Austria by měl počet
biozemědělců růst ročně o 10 %.
Trh s biopotravinami v Rakousku dosáhl v roce
2006 téměř 590 mil Eur12 a oproti roku 2005 vzrostl
o 18 %. Na celkové spotřebě potravin se biopo-
traviny podílí 5,7 %, 70 % nakoupí Rakušané 
v supermarketech (nejvíce v řetězci Billa - přes 200
mil. eur), 10 % přímo „z farmy“, 12 % se zpracuje
ve velkokuchyních a 8 % se exportuje. Více než 
14 % čerstvého mléka kupují Rakušané v bio kva-
litě, každé čtvrté nakoupené vejce je bio. 
Velký potenciál mají biopotraviny především ve ve-
řejném stravování a v exportu. Již dnes se ve Vídni
připravuje ve veřejných kuchyních (školky, školy,
nemocnice) denně 40 000 pokrmů z biopotravin. 

1.5.3. Evropský „bio spotřebitel“
Co se týká nákupního chování a motivů, evropští
zákazníci se příliš neliší. Hlavními nákupními
motivy pro většinu „bio spotřebitelů“ jsou zdraví
(biopotraviny jsou „přirozené“, „bez chemie“) a chuť
(původní, opravdová). Ochrana přírody a správné
zacházení se zvířaty jsou také důležité motivy.
Vzhledem k probíhající diskusi o klimatických
změnách lze předpokládat, že při nákupu biopo-
travin tyto témata svůj vliv ještě zesílí.  
Ovšem subjektivní užitek a osobní prospěch (kvalita
života, požitek, dobrý pocit) nesmějí být opomíjeny.
Naopak, tyto motivy by měly být v plné míře kom-
binovány a využity, bez zbytečného moralizování. 

1.5.4. Hlavní hnací síly
Několik klíčových hnacích sil je odpovědných za
ohromný růst bio trhů v posledních letech: 

Supermarkety
Ohromný nárůst trhů s biopotravinami ve Švý-
carsku a Anglii v devadesátých letech minulého sto-
letí byl zapříčiněn především aktivitami kon-
venčních maloobchodních řetězců. Bio průkopníky 
v této oblasti byli především Tesco, Sainsbury's 
a Waitrose v Británii, COOP a Migros ve Švýcarsku
a COOP ve Švédsku. 
Tyto řetězce si včas uvědomily potenciál biopo-
travin a zajistily jejich dostupnost širokému spektru
spotřebitelů. 

Cenová politika
Biopotraviny jsou obecně považovány za drahé. To
vysvětluje úspěch výhodné cenové politiky diskon-

Země Obrat v mld. Eur Počet obyvatel v mil. Spotřeba na obyvatele v Eur

Německo* 4,5 82,5 54
Itálie 2,4 57,8 42
Velká Británie 2,3 59,5 39
Francie 2,2 59,9 37
Švýcarsko 0,76 7,4 103
Rakousko* 0,59 8,1 73
Dánsko 0,31 5,4 57
Španělsko 0,3 42,2 7
Polsko 0,030 38,2 0,79
Maďarsko 0,006 10,1 0,59
Česká republika* 0,027 10,2 2,65

Odhad obratu a spotřeby biopotravin na obyvatele za rok ve vybraných evropských státech, 2005

Zdroj: The World of Organic Agriculture 2007, *Údaj za rok 2006, zdroj Green marketing
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si udrželi 8 % podíl. Přes tento vývoj se nezávislé
prodejny nemusejí obávat budoucnosti: celková
spotřeba totiž roste více než o kolik se snižuje jejich
podíl. Podle některých odborníků se obrat němec-
kého trhu s biopotravinami mezi lety 2005 a 2010
zdvojnásobí a jeho podíl na celkovém trhu s potra-
vinami dosáhne 6 %. 

1.5.7. Velká Británie
Na konci roku 2005 obhospodařovalo ve Velké
Británii 4 285 farem celkem 619 852 ha půdy v sys-
tému ekologického zemědělství, což představuje
3,9 % z celkové zemědělské plochy. 
Zatímco britský trh s potravinami si v roce 2005
mohl přičíst k dobru pouhá 3 % nárůstu, poskočil
trh s bioprodukty o úctyhodných 30 %, třikrát více
než v předchozím roce. Celkový obrat dosáhl 2,3
mld. Eur. Dva ze tří spotřebitelů ve Velké Británii si
vědomě vybírají biopotraviny. Dokonce i více než
polovina lidí s nízkými příjmy kupuje potraviny 
v kvalitě bio. Vedoucí postavení v prodeji biopo-
travin mají koncerny supermarketů Sainsbury's,
které nabízejí 1 000 bioproduktů a vlastní značku
biopotravin „SO organic“, Tesco (Tesco Organic) 
a prodejny Waitrose s 1 500 bioprodukty včetně
hotových jídel. 

1.5.8. Itálie
Počet ekologických podnikatelů v Itálii celkově
vzrostl mezi roky 2004 a 2005 ze 40 965 na 49 859,
což je nárůst o 22 %. Počet ekologických zeměděl-
ců vzrostl z 36 639 v roce 2004 na 44 733 v roce
2005 (+ 22 %). Ekofarmy hospodařily na celkem 
1 067 102 hektarech, což je 8,4 % zemědělských
ploch. Počet zpracovatelů ovšem pokles na 4 537 
(- 25 %), počet importérů klesl o 6 %. 
Typický italský bio spotřebitel má 30 až 49 let, má
vysokoškolské vzdělání a nejčastěji žije na
severovýchodě Itálie. Když byli dotazování, zda by
upřednostnili značku biopotravin „made in Italy“,
68 % dotázaných Italů by kupovalo biopotravin
více, 23 % by naopak svoje současné nákupní
chování nezměnilo. 
V Itálii je velmi rozvinuté používání biopotravin ve
veřejném stravování, zejména ve školních jídel-
nách, kde vaření z biosurovin nařizuje zákon. 

1.5.9. Východní Evropa
Ve většině východoevropských zemích (s výjimkou
České republiky a Pobaltí) zůstává zatím bio sektor
zaměřen na export. Rozvoj domácích trhů je poma-
lý vzhledem k nedostatku zpracovatelských kapa-
cit, nerozvinuté dodavatelské struktuře a pomalé

1.5.6. Německo
Na konci roku 2005 mělo Německo 807 406 ha
ploch v ekologickém zemědělství, což představuje
4,7 % z celkové zemědělské plochy. Spolkový
ústav pro zemědělství a výživu (BLE) registroval
koncem roku 2005 v Německu 22 032 certifiko-
vaných producentů, zpracovatelů a výrobců biopo-
travin. Podle odhadu dnes trh s biopotravinami 
v Německu zajišťuje práci ve výrobě, obchodu 
a službách pro asi 160 000 osob. 
Obrat německého trhu stoupl z 3,9 miliard Eur 
v roce 2005 na 4,5 miliard Eur v roce 2006. 
Zatímco po krizi spojené s nemocí šílených krav
před 6 lety byly biopotraviny ve velkých supermar-
ketech na okraji zájmu, loni je náhle objevily 
i diskonty. Lidl, Aldi, Penny, Norma a Netto násle-
dovaly diskontní prodejny Plus, které biopotraviny
nabízí od roku 2002 dokonce pod vlastní značkou
„BioBio“. Nabídka diskontů rapidně roste a prak-
ticky každý měsíc nabízený sortiment rozšiřují. 
Polovina celého obratu biotrhu je v Německu
přičítána právě konvenčním obchodním řetězcům. 
V současné době mají nezávislé obchodní kanály
(bioprodejny, obchody se zdravou výživou, přímý
prodej, biopekárny a biořezníci) 46% podíl na trhu,
tedy přibližně stejný jako konvenční maloobchod
včetně diskontů. Lze ovšem téměř s jistotou očeká-
vat, že během několika let podíl obchodních
řetězců značně vzroste.
Jedině biosupermarkety si z nezávislých obchod-
níků byly schopny udržet v loňském roce přibližně
15% růst tržeb. Jsou to maloobchodní jednotky 
s prodejní plochou od 200 m2 do 1 000 m2, které 
v poslední době vznikaly jako další vývoj speciali-
zovaných bioprodejen. V polovině roku 2007 by
mohl počet biosupermarketů v Německu přesáh-
nout 400. Ale i těchto 400 prodejen s nabídkou 
5 000 - 10 000 položek biopotravin musí čelit
konkurenci 14 100 diskontů s průměrnou nabídkou
50 bioproduktů. 
Protože se zvýšila nabídka biopotravin v biosuper-
marketech, řetězcích a diskontech, zemědělci
prodávající ze dvora a menší bioprodejny se ocitají
pod tlakem. Zatímco tržní podíl konvenčních
prodejců se v roce 2006 zvýšil o 5 % a dosáhl tak
téměř poloviny celého trhu (46 %), tržní podíl
přímého prodeje klesl na 12 % ( o 2 %). Propad 
o 1 % na 5% podíl způsobil problémy celému
odvětví prodejen zdravé výživy. Navzdory ros-
toucímu absolutnímu obratu klesl podíl specializo-
vaných bioprodejen na 24 % (tedy o 1 %). Také
biopekárny a biořezníci zažívají propad tržního
podílu na 5 % (také o 1 %). Drogerie a zpracovatelé
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kých výrobků zatím poněkud pokulhává za rychle
rostoucím počtem ekologických zemědělských
provozů. Polské ministerstvo zemědělství proto
podporuje spotřebu biopotravin tříletou informační
kampaní ve výši 3,1 mil. Eur, která začala na pod-
zim roku 2006.

Maďarsko
Maďarsko je největším vývozcem bioproduktů 
a biopotravin ve východní Evropě. Maďarsko se
může chlubit poměrně dobře rozvinutým bio zpra-
covatelským průmyslem. Biopotraviny míří přede-
vším do Rakouska, Německa, Nizozemí a Švýcar-
ska. Velikost domácího trhu je odhadována na
necelých 6 milionů Eur v roce 2005. 

Slovinsko
Biopotraviny se nejvíce nakupují ve specializo-
vaných bioprodejnách, například v Lublani jich
funguje asi 20. Čím dál více se biopotraviny také
objevují v obchodních řetězcích. Velký výběr
biopotravin nabízí prodejny dm-drogerie. 

Litva 
V roce 1993 bylo v Litvě ekologické produkci
věnováno pouhých 148 ha. O deset let později,
koncem roku 2005, to bylo již 70 389 ha. To
odpovídá podílu 1,5 % na celkové zemědělské
půdě.  Litevská vláda podporuje ekologické
zemědělství od roku 1997 formou přímých plateb.
Jejím cílem je dosáhnout podílu ekologických
ploch na celkové zemědělské užitkové ploše ve
výši 5 %. 

Estonsko
V posledních letech se ekologické zemědělství
rychle rozšiřuje i v Estonsku a na konci roku 2005
více než 1 000 farem obdělávalo 58 000 hektarů. 

Rumunsko
V roce 2005 se rozloha ekologicky obhospodařo-
vané plochy v Rumunsku zvýšila o 25 % na 
100 000 ha. S letošním vstupem do EU lze usuzo-
vat, že růst ekologických ploch se ještě urychlí.
Domácí trh je velmi malý, většina produkce je urče-
na na export. Například 95 % bio medu se vyváží
do Německa, Švýcarska, Itálie a Nizozemí. 

Chorvatsko
Chorvatsko si stanovilo ambiciózní plán zvýšit
podíl ekologických ploch na 10 % do roku 2010.  

adopci biopotravin v obchodních řetězcích. Nej-
rychleji se domácí trhy rozvíjí tam, kde o biopo-
traviny mají zájem mezinárodní obchodní řetězce
(Česká republika). Ty ovšem ve velké míře nabíze-
jí biopotraviny dovážené ze západní Evropy. 
Na velikost a růst spotřeby biopotravin v zemích
Východní Evropy mají značný vliv dva fenomény:
1) dm-drogerie: německý drogistický řetězec 
v současné době nabízí biopotraviny značky
Alnatura v České republice, Slovensku, Slovinsku 
a Maďarsku. Biopotraviny Alnatura mají dobrý
poměr cena/kvalita a proto si rychle získávají
oblibu u běžných spotřebitelů. V České republice
mají filiálky dm-drogerie v nabídce téměř 250 bio
položek; 2) Hipp: druhým fenoménem je švýcarská
firma Hipp, vyrábějící dětské potraviny a nápoje,
většinu v kvalitě bio. Na některých trzích jihový-
chodní Evropy a v zemích bývalého Sovětského
svazu jsou výrobky Hipp první a jediné potraviny 
v kvalitě bio. 

Slovensko
Ke konci roku 2006 bylo na Slovensku certi-
fikováno 121 956 ha v ekologickém zemědělství, 
tj. 5,8 % z celkové zemědělské plochy13. Jedná se 
o nárůst o 32 % oproti roku 2005 (92 191 ha). Počet
ekologických zemědělců se zvýšil ze 197 v roce
2005 na 298 na konci roku 2006 (nárůst o 51 %). 
Počet výrobců biopotravin vzrostl vloni o 10 na 33. 
Většina domácí produkce je exportována do
Rakouska, Maďarska a České republiky. Na Slo-
vensku chybí zpracovatelské kapacity a poptávka
po biopotravinách je zatím nízká (s výjimkou
Bratislavy). Podíl biopotravin na celkové spotřebě
potravin nedosahuje ani 0,1 %. Prodejny zdravé
výživy a biopotravin mají zatím více než nad-
poloviční podíl na maloobchodním trhu (přibližně
60 %), supermarkety asi 30 %, zbytek se prodá
přímo z ekofarem. Impulsem pro rozvoj spotřeby
biopotravin je nabídka drogistického řetězce 
dm-drogerie.

Polsko
V roce 2006 se počet ekologických farem zvýšil ze
7 183 na 9 194 a ekologická plocha vzrostla 
o necelých 20 % na 200 000 hektarů (167 740 ha 
v roce 2005). Plocha v ekologickém zemědělství se
tak v Polsku od roku 2004 zvýšila o 120 %.
Očekává se, že do konce roku 2007 se počet certi-
fikovaných ekofarem zvýší na 12 000. 
V roce 2006 se také zvýšil počet bio výrobců 
a dosáhl počtu 173. Zpracování a prodej ekologic-
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Ukrajina
Na Ukrajině jsou zatím jen ekofarmy s rostlinou
produkcí, nejvíce se pěstují obiloviny (pšenice, ječ-
men, kukuřice, oves, pohanka a proso), olejniny,
byliny na výrobu esenciálních olejů (levandule,
růže, rozmarýn) a luštěniny (sója, hrách, čočka 
a římský hrách). V loňském roce začali fungovat
první výrobci biopotravin. Domácí trh pro biopo-
traviny je zatím malý (odhaduje se na 4 mil Eur),
můžeme ale pozorovat „fenomén Hipp“. 

Země s nejvyšším podílem půdy v ekologickém zemědělství, 2005
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2.1. Evropa 
2.1.1. Nové nařízení EU 

o ekologickém zemědělství 14

Dne 21. prosince 2005 přijala Evropská komise
návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství,
jehož cílem je větší srozumitelnost pro spotřebitele
i pro zemědělce. Nová pravidla budou jednodušší 
a umožní jistou dávku flexibility při zohledňování
regionálních rozdílů v podnebí a podmínkách. 
Nový návrh reaguje na závěry Rady EU z října
2004 ohledně Evropského akčního plánu pro
potraviny pocházející z ekologického zemědělství 
a pro ekologické zemědělství z června 2004, který
přináší celkovou strategickou představu o přís-
pěvku ekologického zemědělství ke společné
zemědělské politice. Navrhuje se, aby se nové
nařízení používalo od 1. ledna 2009. 
Po celý rok 2006 se o novém nařízení intenzivně
jednalo a diskutovalo, některé návrhy ES totiž šly
přímo proti principům ekologického zemědělství.
Základní rysy návrhu nařízení byly odsouhlaseny
19. prosince 2006 na zasedání ministrů zemědělství
pod finským předsednictvím v Bruselu. Návrh musí
schválit ještě Evropský parlament a Evropská
komise musí připravit prováděcí právní předpisy,
které stanoví podrobná pravidla pro hospodaření
ekologických zemědělců a pro výrobu biopotravin.
Zcela nová pravidla budou podle návrhu platit 
v oblasti označování biopotravin. Biopotraviny
budou muset být povinně označeny logem EU včet-
ně informace o původu surovin, zda pochází pouze
z jednoho státu, zda byly suroviny vyprodukovány
v rámci států EU, nebo zda suroviny pochází ze
třetích zemí. Pro biopotraviny pocházející ze třetích
zemí bude používání EU loga a informace o půvo-
du dobrovolné. Každá biopotravina bude muset být
povinně označena kódem kontrolní organizace eko-
logického zemědělství, která ji certifikovala. 
I nadále budou moci být používána národní nebo
soukromá loga pro označování biopotravin. Slovní
označení „ekologický“ a „biologický“, včetně jejich
odvozenin jako „bio“ a „eko“ bude možné používat 
pouze na obalech biopotravin. To platí již podle
současného nařízení (EHS) 2092/91 a označování
konvenčních potravin těmito výrazy je přísně posti-
hováno. Hlavním cílem pravidel v oblasti

2. Vývoj politické situace v oblasti
ekologického zemědělství
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spíše je doplnit a podpořit. Hlavním prvkem kam-
paně bude web stránka ve všech jazycích EU, která
bude obsahovat „propagační nástroje a opatření“ 
a bude napojena na národní web stránky a pro-
gramy. 
Jednou z kontroverzních oblastí revize nařízení EU 
o ekologickém zemědělství zůstává navrhovaná
povinnost používat evropské bio logo. Komisařka
trvá na tom, že povinné užívání loga pomůže spo-
třebitelům jednodušeji a s větší jistotou identifiko-
vat biopotraviny. Uznala ovšem, že stávající podo-
ba loga bude po diskusi s členskými zeměmi
změněna.

2.2. Česká republika
2.2.1. Legislativa ekologického

zemědělství, kontrolní 
a certifikační systém 16

S účinností od 30.12.2005 platí v České republice
zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Smyslem novely bylo vypustit z původního znění
zákona všechna ustanovení, která jsou duplicitní 
s evropskou legislativou EZ (nařízení Rady (EHS)
2092/91 o ekologickém zemědělství). Došlo tak ke
zjednodušení legislativy ekologického zemědělství.
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. vyšlo ve
Sbírce zákonů jako zákon č 30/2006 Sb., dne
2.2.2006. S účinností od 1.2.2006 začala také platit
nová prováděcí vyhláška MZe č. 16/2006 Sb., která
nahradila všechny dosud platné prováděcí vyhlášky
k zákonu č. 242/2000 Sb. Od 1.2.2006 jsou tak
zrušeny prováděcí vyhlášky č. 53/2001 Sb.,
263/2003 Sb. a 174/2004 Sb. V rámci legislativních
změn došlo k výraznému zjednodušení právních
předpisů pro ekologické zemědělství, zákon byl
zredukován o polovinu, současná prováděcí vyhláš-
ka má oproti původním 15 stranám a 17 přílohám
pouze dvě strany textu a dvě přílohy.
Od roku 2006 se také mění postup při registraci 
v ekologickém zemědělství. V praxi je nezbytné
postupovat tak, že žadatel nejdříve vybere a zkon-
taktuje kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kon-
trole a certifikaci a uzavře s ní smlouvu o kontrole.
Kontrolní organizace poté provede vstupní kontrolu
podniku a vystaví příslušné potvrzení, které tvoří
přílohu žádosti o registraci, která se podává na
Ministerstvu zemědělství. Žádost o registraci má
rozsah 1 strany A 4. 
V současné době si ekologičtí podnikatelé mohou
vybrat ze tří kontrolních organizací (KEZ o.p.s.,
ABCERT GmbH a Biokont CZ, s r.o.). Všechny 

označování biopotravin je zlepšit informovanost
spotřebitelů a ulehčit spotřebitelům identifikaci
biopotravin na trhu.
Návrh nařízení stanovil také nová pravidla pro chov
vodních živočichů v ekologickém zemědělství. 
V podmínkách ČR přichází v úvahu především
chov ryb, nařízení stanoví pravidla také např. pro
chov korýšů nebo mlžů. Nové nařízení přispěje ke
zpřehlednění právní úpravy ekologického zeměděl-
ství. Současné nařízení o ekologickém zemědělství
platí již od roku 1991, od té doby bylo více než
padesátkrát novelizováno. 
Výsledný text nařízení se v mnohém pozitivně liší
od původního návrhu, nepodařilo se bohužel změnit
všechny kontroverzní body. Za největší úspěch eko-
logického hnutí se považuje to, že se z nařízení
odstranil zákaz soukromých standardů a bio značek.
Ty jsou totiž zásadní pro trvalý dynamický růst eko-
logického sektoru. Soukromé standardy mohou být
nadále přísnější než minimální kriteria EU.
Evropské svazy ekologických zemědělců si mohou
nadále ponechat svoje značky kvality  a maloob-
chodníci mohou informovat své zákazníky o jejich
přísnějších pravidlech. To zajisté povede  k další
diferenciaci biopotravin na trhu.
Přesto nařízení vyžaduje použití jednotného evrop-
ského „bio loga“ na všech biopotravinách. 
Dalším zklamáním je, že Komise do návrhu neza-
kotvila větší zapojení aktérů do projednávání změn,
nejasné stanovisko ohledně biopotravin prostých
GMO a to, že se nařízení nevztahuje na restaurační
zařízení a nepotravinářské bio výrobky. 
Německé předsednictví v první polovině roku 2007
bude mít jen malou možnost něco změnit. 

2.1.2. Propagace 15

Mariann Fischer Boel, evropská komisařka pro
zemědělství, představila v únoru 2007 na veletrhu
BioFach rozsáhlou celoevropskou kampaň na
propagaci biopotravin a ekologického zemědělství. 
Informační kampaň, hlavní bod Akčního plánu na
podporu ekologického zemědělství v EU, bude
nezbytná pro to, „aby obrovské potenciální
výhody“ ekologického zemědělství byly široce
chápány spotřebiteli a poskytovateli veřejných
služeb. 
Komisařka dále řekla: „Budeme se snažit, aby
všechny spotřebitelské skupiny věděly, co biopo-
traviny jsou - místo, aby měly nejasné, často pro-
tichůdné představy - a aby pro ně bio značení něco
znamenalo.“ 
Kampaň, která začne letos v létě, nemá za cíl
nahradit některé národní propagační kampaně, ale



14 ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 2007

2. Vzdělávání a poradenství pro ekologické země-
dělce, potravináře, maloobchod a specializované
obchody s biopotravinami;

3. Statistické sledování cen, výroby, zpracování,
spotřeby a obchodu v oblasti biopotravin;

4. Šíření dat a informací;
5. Založení sítě předváděcích podniků;
6. Podpora zpracování bioproduktů a výroba biopo-

travin;
7. Podpora zavádění biopotravin do stravovacích

zařízení státní správy a škol;
8. Rozvoj nových marketingových příležitostí;
9. Monitoring welfare zvířat v ekologických cho-

vech a výzkum zaměřený na jeho zlepšení;
10. Porovnání požadavků evropské a národní legi-

slativy vztahující se na podnikatele v ekolo-
gickém zemědělství.

Ministerstvo na realizaci Programu vyčlenilo přes
20 milionů Kč ročně. Pokud Program schválí vláda,
bude Program představovat první ucelený program
na podporu spotřeby biopotravin a znamenat
výrazné posílení podpory rozvoje trhu s biopotra-
vinami v České republice. 

2.2.3. Program rozvoje venkova 16

Česká vláda schválila v srpnu 2006 Program rozvo-
je venkova ČR na období 2007 až 2013. Program
vychází z Národního strategického plánu rozvoje
venkova a byl zpracován v souladu s nařízením
Rady (ES) č. 1698/2005. Program rozvoje venkova
bude určovat politiku rozvoje venkova ČR (včetně
zemědělství) v období 2007 - 2013.
Realizace Programu rozvoje venkova ČR má přis-
pět k rozvoji venkovského prostoru České repub-
liky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení
stavu životního prostředí a snížení negativních
vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.
Program si dále klade za cíl vytvořit podmínky pro
konkurenceschopnost České republiky v základ-
ních potravinářských komoditách. Program bude
také podporovat rozšiřování a diverzifikaci eko-
nomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem
rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa,
snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit
sounáležitost obyvatel na venkově.

Výše podpory na produkci v systému ekologického zemědělství od roku 2007

Orná půda: 4 266 Kč/ha (tj. 155 Eur/ha)
Travní porosty (louky a pastviny): 1 940 Kč/ha (tj. 71 Eur/ha)
Trvalé kultury (sady, vinice, chmelnice): 23 368 Kč/ha (tj. 849 Eur/ha)
Zelenina a speciální byliny na orné půdě: 15 524 Kč/ha (tj. 564 Eur/ha)

organizace jsou pro svou činnost pověřeny
Ministerstvem zemědělství a jsou akreditovány
podle norem ČSN EN 45 011 a ČSN EN ISO/IEC
17020.  

2.2.2. Program ekologické 
zemědělství a biopotraviny 16

V rámci programů udržitelné spotřeby a výroby,
vycházející ze Strategie udržitelného rozvoje ČR,
kterou schválila vláda ČR v roce 2004, byl v únoru
2007 schválen ministrem zemědělství „Program
Ekologické zemědělství a biopotraviny“. Program
přímo navazuje na realizaci strategického doku-
mentu „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického
zemědělství do roku 2010“, který přijala vláda 
v roce 2004. Program rozpracovává úkoly Akčního
plánu do podoby konkrétních opatření a je tak jed-
ním z konkrétních nástrojů jeho realizace. Hlavní
cíle Programu jsou: 
1. Do konce roku 2010 bude přibližně 10 % země-

dělské půdy v České republice obhospodařováno
ekologicky nebo v přechodu na ekologické
zemědělství. 

2. Posílit povědomí veřejnosti o ekologickém země-
dělství tak, aby v roce 2010 alespoň 80 % spotře-
bitelů znalo „logo BIO“, znalo rozdíly mezi biopro-
dukty a konvenčními produkty a dokázalo definovat
principy ekologického zemědělství.

3. Podpořit rozvoj českého trhu s biopotravinami 
a zvyšování podílu českých biopotravin na něm
tak, aby: 
a) do konce roku 2010 byl zajištěn 1% podíl

biopotravin na celkové spotřebě potravin 
v České republice, 

b) alespoň 25 % občanů ČR pravidelně (min.
jedenkrát týdně) kupovalo biopotraviny,

c) do konce roku 2010 byl zajištěn alespoň 60%
podíl biopotravin vyrobených v České repub-
lice na celkové spotřebě biopotravin v ČR. 

Cílů Programu by mělo být dosaženo zejména
prostřednictvím následujících opatření:
1. Osvětová a informační kampaň o ekologickém

zemědělství a biopotravinách pro spotřebitele;

Zdroj: MZe, 2007
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Ekologické zemědělství je součástí Programu
rozvoje venkova v Ose II v tzv. Agroenvironmen-
tálních opatřeních jako Podopatření A: Postupy
šetrné k životnímu prostředí, Titul A1: Ekologické
zemědělství. 
Cílem podopatření je podpora komplexních způ-
sobů hospodaření na zemědělské půdě šetrných 
k životnímu prostředí a poskytujících základ pro
produkci kvalitních surovin zabezpečujících
nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.
Ekologické zemědělství je oproti konvenčnímu
zvýhodněno vyššími sazbami v jednotlivých pod-
půrných programech a ministerstvo zemědělství
předpokládá, že podpora bude ročně průměrně činit
zhruba 0,5 mld. Kč.

Od roku 2007 tedy podle Programu rozvoje venko-
va dochází k navýšení všech plateb. Například na
hektar orné půdy v uplynulých třech letech čerpali
ekofarmáři 3 520 Kč, od roku 2007 obdrží 4 266 Kč
(155 Eur). U luk a pastvin se dotace zvyšuje z 1 100
na 1 940 Kč (79 Eur) na hektar a u sadů a vinic 
z 12 235 na 23 368 Kč (849 Eur) na hektar. 
U zeleniny a speciálních bylin se podpora zvyšuje 
z 11 050 Kč na 16 790 Kč (564 Eur). 
V Programu schváleném v roce 2006 minulou vlá-
dou byla ovšem kompenzace za travní porosty
stanovena o 710 Kč výše, na 2.650,- Kč /ha. To byl
pravděpodobně hlavní motiv pro většinu nově při-

hlášených farem do systému ekologického
zemědělství v roce 2006 (134 nových farem).
Ovšem nový ministr zemědělství Gandalovič letos
v březnu sazbu snížil na 70,51 Eur/ha. Jako
odůvodnění uvedl „neuspokojivou struktura eko-
logického zemědělství, nedostatečnou nabídka
biopotravin z domácích surovin na českém trhu 
a nedostatečný vliv dosavadních podpor na zaměst-
nanost“. 
Proti tomuto rozhodnutí se zvedla značná nevole,
především z řad Svazu marginálních oblastí 
a Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO17.
Svazy vidí řešení nastalé situace v krácení kompen-
zací pouze ekologickým farmám se souběžnou kon-
venční výrobou. 
Proto také byl ministerstvu 14.3.2007 předložen
nový, kompromisní návrh na výši a podmínky
vyplácení kompenzačních plateb z Programu roz-
voje venkova ekologicky hospodařícím zeměděl-
cům. Podstata návrhu spočívá v tom, aby sazby 
z Programu rozvoje venkova nebyly kráceny plošně
všem ekologickým zemědělcům hospodařícím na
TTP, nýbrž aby se toto krácení týkalo jen farem se
souběžnou konveční výrobou. Stoprocentně eko-
logicky hospodařící farmy by přitom měly nárok na
kompenzace v ministerstvem zemědělství původně
navržené výši. Ministr Gandalovič přislíbil, že se
bude návrhem dále zabývat. 

Struktura EZ v jednotlivých krajích České republiky

Výměra v EZ 35 027 12 015 20 274 98 4 254 6 532 23 660 4 399 3 555 23 030 50 827 38 558 22 456 30 452
celkem v ha

Počet farem 132 58 92 6 28 43 69 38 32 87 107 90 81 77
v kraji

Průměrná výměra 265 207 220 16 152 152 343 116 111 265 475 428 277 395
farmy v ha
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Plochy v ekologickém zemědělství, Česká republika, 2001 až 2006

Rok Orná půda TTP Trvalé kultury Ostatní plochy Celkem

2001 19 164 195 633 963 2 354 218 114
2002 19 536 211 924 898 2 778 235 136
2003 19 637 231 683 928 2 747 254 995
2004 19 694 235 379 1 170 7 056 263 299
2005 20 766 209 956 820 23 440 254 982
2006 23 479 232 190 1 195 24 670 281 535

Zdroj: MZe, 2007
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Ekologické zemědělství v České republice po po-
klesu v roce 2005 loni opět zaznamenalo vzestup
ploch i počtu farem. Výměra ekologicky obhospo-
dařované půdy se zvětšila meziročně o desetinu na
281 535 hektarů, oproti roku 2005 se zvýšila 
o 26 553 hektarů. Přibližně 16 % z této plochy 
je v přechodném období. Podíl ekologicky obhos-
podařované zemědělské půdy v Česku stoupl 
z 5,98 % v roce 2005 na 6,61 %. 
Loňský růst mírně pozměnil strukturu ploch v eko-
logickém zemědělství. Po několika minulých letech
stagnace došlo k nárůstu ploch orné půdy o 2 712,6
hektaru na celkem 23 478,57 hektarů, což před-
stavuje meziroční nárůst o 13,06 %. V ČR mají
nejvíce ekologické orné půdy Moravskoslezský
kraj s více jak 2 571 hektary, dále je více jak 2 tisíce
hektarů v kraji Karlovarském a Vysočina. Naopak 
s 355 hektary má nejmenší rozlohu orné půdy
Olomoucký kraj. Podíl orné půdy na celkové eko-
logické ploše v ČR byl na konci roku 2006 8,3 %.
Pozitivní změnu zaznamenaly trvalé kultury, 
u kterých plocha v roce 2006 vzrostla o 375,61
hektarů a dostala se na 1 195, 61 hektarů. Nárůst
ploch způsobily především převody několika exis-
tujících velkých konvenčních sadů na sady ekolo-
gické. Také u této kultury totiž dojde od roku 2007
ke zvýšení dotačních plateb. Nejvíce ploch sadů je 
v Olomouckém a Ústeckém kraji, následuje
Jihomoravský (zde také plochy vinic) a Zlínský.
Sady a vinice tvoří necelé půl procento z ekologic-
kých ploch v ČR. 
Pohled na plochy zeleniny na orné půdě nepřinese
nic překvapivého, nejvíce ekologické zeleniny se
pěstuje v Jihomoravské kraji (příznivé podmínky) 
a ve Středočeském kraji (farmy Country Life 
a Abatis). 
Trvale travní porosty (TTP), tedy louky a pastviny,
se v roce 2006 na celkové ploše ekologického
zemědělství podílely 82,47 %. Oproti roku 2005
plochy vloni narostly o 22 233,53 hektarů na
celkem 232 189,53 ha, což není historické maxi-
mum (2004: 235 379 ha), ovšem nárůst je razantní
(10,5 %). Nesmíme ovšem zapomínat, že většina
ploch v kategorii „Ostatní plochy“ jsou také louky
a pastviny, tedy podíl těchto ploch ve skutečnosti
stále osciluje okolo 90 %. Nárůst je jistě motivován
očekáváním zvýšených plateb od roku 2007.

3. Ekologické zemědělství 
v České republice 18
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Největší podíl tržeb v živočišné produkci je tvořen
především prodejem masa, a to hovězího,
vepřového, telecího a jehněčího, dále pak mléka
(jak kravského tak kozího) a vajec. Na českém trhu
zcela chybí domácí drůbeží biomaso.
Přesná statistika o tom, kolik certifikovaných bio-
produktů bylo ve skutečnosti umístěno na český
trh, však chybí. Kontrolní organizace KEZ, o.p.s.
například vloni certifikovala celkem 15 mil litrů
kravského mléka. Odhaduje se, že na trhu jako
biomléko skončilo jen asi 40 %.
Vzhledem k tomu, že poptávka roste rychleji než
nabídka, je stoupající měrou pokryta dovozy. V ro-
ce 2006 byla spotřeba biopotravin v České repub-
lice kryta dovozy z 56 %. 
Vedle struktury ploch v ekologickém zemědělství
je problémem to, že ekozemědělci jsou často
schopni nabízet jen malé množství produktů, které
odběratelům, například obchodním řetězcům nebo
větším zpracovatelům, nestačí. K překonání této
slabiny by výrazně napomohlo sdružování
zemědělců do obchodních společností nebo odby-
tových družstev, to je ovšem v současnosti téměř
nemožné, vzhledem k vzájemné nedůvěře.
Společná práce na řešení problémů by výrazně
napomohlo celému dodavatelskému řetězci biopo-
travin, samotným zemědělcům nejvíce. 
Navíc jsou ekozemědělci rozptýleni a vzdáleni od
největší koncentrace poptávky (Praha, Brno a další
velká města), což přináší vysoké logistické náklady.
Nezřídka jim také chybí peníze na potřebné inves-
tice. Domácí nabídku biopotravin pak omezuje i ne-
dostatek zpracovatelských kapacit, viz další kapitola.

Nejvíce ploch v TTP se nachází v krajích
Karlovarském (37 914 ha), Moravskoslezském 
(29 033 ha) a Jihočeském (28 664). Je to pocho-
pitelné, hospodaření na TTP v horských a pod-
horských oblastech se zaměřením na údržbu kra-
jiny je hlavní charakteristikou ekologického
zemědělství v České republice. V tomto ohledu
nepřekvapí, že nejméně ploch luk a pastvin je 
v Jihomoravském kraji (1 857 ha) a že průměrná
velikost ekofarem v ČR je největší v kraji
Karlovarském (475 ha), Moravskoslezském 
(428 ha) a Libereckém (342 ha).
Počet ekofarem se ke konci roku 2006 rozrostl 
o 134 (16 %) na 963. Tento vývoj lze přičítat
hlavně očekávanému zvýšení dotací, které se po
sedmileté období počínaje rokem 2007 budou
vyplácet z Programu rozvoje venkova, a částečně 
i růstu poptávky po biopotravinách a zvýšenému
povědomí o ekologickém zemědělství. Průměrná
velikost české ekofarmy je 292 hektarů, zatímco
průměrná velikost ekofarmy v EU je 40 hektarů. 
Jihočeský kraj se 132 ekofarmami vede žebříček
počtu ekofarem na kraj, následovaný Karlovarským
krajem se 107 farmami. V rozloze na jeden kraj je
na vedoucí příčce Karlovarský kraj s 50 827 hek-
tary. Má také největší průměrnou velikost eko-
farmy, 475 ha, o 183 ha více než je český průměr.
Nejméně ekofarem má Vysočina, dále Středočeský
a Jihomoravský kraj. Nejmenší rozlohu v EZ má
Středočeský kraj a samozřejmě Praha. 
Z rostlinné produkce tvoří největší podíl obiloviny,
kterých se dohromady v roce 2006 vyprodukovalo
přibližně 25 000 tun, což bylo přibližně 0,3 % 
z celkové produkci obilovin v ČR. Bio brambor se
vypěstovalo přibližně 2,5 tisíce tun, stejně tak bio
zeleniny.

Ústecký kraj 11%

Plzeňský kraj 9%

Moravskoslezský kraj 14%

Karlovarský kraj 18%

Zlínský kraj 5%

Středočeský kraj 1%

Pardubický kraj 2%

Liberecký kraj 9%

Jihomoravský kraj 2%

Kraj Vysočina 2%

Praha 0%

Olomoucký kraj 8%

Královehradecký kraj 5%

Jihočeský kraj 14%

Ekologické plochy celkem po krajích České republiky

Zdroj: FiBL, 2007
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4. Zpracování bioproduktů 
a výroba biopotravin

V roce 2006 se zvýšil počet výrobců biopotravin 
o 27, celkově tedy bylo ke konci roku 2006 v České
republice certifikováno 152 podniků pro výrobu
biopotravin. 
Přesto, že se lepší dostupnost biopotravin denní
potřeby, jako pečiva či mléka, zejména díky super-
marketům, které je zařadily do své nabídky (Billa 
a Interspar nabízely vlastní dopékané pečivo,
mléčné výrobky nabízí všechny řetězce, hovězí
maso většina), základní potraviny v bio kvalitě
nebyly stále běžně dostupné - vejce, ovoce a zeleni-
na, sýry, drůbeží maso. 
Zlepšila se situace v oblasti bio vajec. Do maloob-
chodní sítě je dodávají dvě farmy, Abatis a Pavel
Kýr, obě však zdaleka nestačí pokrýt aktuální pop-
távku. Za rozšíření ekologických chovů nosnic 
v České republice a zpřístupnění bio vajec
spotřebitelům získaly obě farmy čestné uznání 
v soutěži Česká biopotravina roku 2006. 
Další čestné uznání v soutěži získal nestor na české
bio scéně, firma Pro-bio obchodní spol. s r.o. Spo-
lečnost Pro-bio se dlouhodobě zabývá zpracováním
bioproduktů (vlastní mlýn) a výrobou biopotravin.
Před několika lety uvedla na trh první český bio
polotovar, zeleninové a houbové „špaldoto“. Pod
značkou BIOLINIE uvedla firma vloni na trh řadu
polotovarů - Jahelník, Pohankový dezert a Bulgur 
s červenou čočkou. Porota udělila čestné uznání za
marketingový koncept reagující na potřeby trhu
zavedením rychle připravitelných pokrmů a za
atraktivní obal, který posouvá biopotraviny mezi
běžnou produkci. 
Soutěž Česká biopotravina roku, kterou do
loňského roku vyhlašovala Nadace Partnerství, do
značné míry ukazuje, jak se v České republice
vyvíjí výroba biopotravin. V loňském roce bylo do
soutěže nominováno 20 biopotravin, což na jedné
straně ukazuje vzrůstající zájem výrobců o „bio“
segment (v předešlých ročnících se počet nominací
pohyboval okolo 15), na druhé straně podtrhuje
žalostný stav v oblasti výroby biopotravin v ČR. 
Titul Česká biopotravina roku 2006 získala
Mlékárna Valašské Meziříčí za Bio kysaný nápoj 
s probiotickou kulturou. Nejen porota, ale i zá-
kazníci, oceňují výbornou chuť, praktické balení
vhodné ke svačině, vkusný obal a širokou dostup-
nost. Kysaný nápoj se prodává velmi dobře.
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resp. totální zatravnění své půdy a převedla chov
skotu na chov krav bez tržní produkce mléka -
zkratka KBTPM (v prvních letech dokonce nebyla
podpora zatravnění vázána na chov zvířat). 
Dalším výrazným impulsem k přechodu na
pastevní způsob hospodaření byl vstup do EU a za-
vedení Agroenvironmentálních opatření v rámci
Plánu horizontálního rozvoje venkova. Dotační
platby na plochy s TTP měly za následek výrazný
nárůst extenzivního chovu dobytka, který umožnil
podnikům výrazně racionalizovat výrobu (razantní
snížení nákladů, zejména pracovních). Počet cho-
vaných dojnic klesl na jednu třetinu stavu roku
1989. 
Relativní snadnost přechodu z extenzivního
„rančerského“ způsobu chovu KBTPM na ekolo-
gický chov byla hlavní příčinou nárůstu počtu eko-
farem a výměry českého EZ od roku 1998 do
současnosti. Ani výrazné rozlišení sazeb dotací
podle kultur od roku 2004 nepřineslo očekávaný
efekt a podíl TTP na celkové výměře zemědělské
půdy obhospodařované v EZ se trvale pohybuje
okolo 90 %. Dle struktury farem v přechodném
období nelze očekávat v nejbližších letech změnu
tohoto trendu.
Malá výměra orné půdy je výraznou slabinou
českého ekologického zemědělství - limituje pro-
dukci zrnin, na níž je závislá produkce nejen peči-
va, těstovin a dalších biopotravin rostlinného půvo-
du, ale také na trhu chybějícího drůbežího masa,
vajec a vepřového masa. Na produkci vepřového
masa pak závisí výroba masných výrobků z hově-
zího masa (na trhu je pouze výsekové hovězí maso;
hospodaří pouze jeden větší chovatel prasat).
Paradoxem je, že v České republice chybí jatečný
skot, protože naprostá většina zvířat je z rančer-
ských ekofarem prodávána jako zástavová do kon-
venčního výkrmu nebo vyvážena (důsledek
výborné ceny za zástavová zvířata a snahy zbavit se
mladých zvířat před zimním obdobím).
Hlavní zpracovatelé biomléka (OLMA a.s. a Po-
labské mlékárny Poděbrady a.s.) se trvale potýkají
s nedostatkem suroviny a musí krátit dodávky
výrobků svým odběratelům nebo bio mléko
dovážet. Obě firmy zaznamenávají výrazný nárůst
poptávky a rozšíření sortimentu výrobků je závislé
na množství suroviny. 
Dalo by se usuzovat, že převis poptávky vytváří
ideální podmínky pro rozvoj ekologického chovu
dojnic, produkci bio mléka a odbyt mléčných
výrobků. Přesto nelze předpokládat, že v nejbliž-
ších letech dojde ke zlomu a ekofarmy s chovem
KBTPM obnoví nebo přejdou na chov dojnic. 

Mlékárna Valašské Meziříčí přidala na začátku
roku 2007 ochucenou variantu - jahodovou. 
Rostoucí poptávka po biopotravinách byla v roce
2006 z 65 % kryta dovozy. Na zájem o biopotraviny
samozřejmě reagují maloobchodníci a svým
zákazníkům chtějí nabízet především domácí české
výrobky. Právě zájem obchodních řetězců zlepšuje
možnosti odbytu biopotravin a nabízí možnosti
výroby ve větších šaržích, což dosud nebylo
možné. Výroba biopotravin tak nabízí nové pod-
nikatelské příležitosti a velký potenciál růstu.
Někteří velcí konvenční výrobci již na trend reagu-
jí a rozšiřují svůj sortiment o bio novinky (Olma,
Emco, Kostelecké uzeniny, Hamé, Polabské mlé-
kárny, Jizerské pekárny). 
Mezi nově certifikované výrobce biopotravin 
z českých bio surovin patří například MOŠTOVNA
LAŽANY, výroba nápojů, spol. s r.o., která na
přelomu roku uvedla na trh jablečný mošt, 
a Biopekárna Zemanka - Jan Zeman, výrobce
slaných a sladkých pekařských výrobků.
Jen nepatrná část ze 152 certifikovaných výrobců
biopotravin, okolo 20, představuje „výrobu biopo-
travin na farmě“, neboli faremní zpracování biopro-
duktů. Právě nedostatek výrobců biopotravin je
příčinou stálého nedostatku biopotravin českého
původu - na celkové spotřebě biopotravin se domácí
produkty podílely v roce 2006 jen 44 %. Málo
rozvinuté zpracování bioproduktů v České repub-
lice je dlouhodobě slabým článkem českého eko-
logického zemědělství. Značná část bio produktů,
zejména obilí a zástavový skot, je exportována na
úkor rozvoje zpracování pro domácí trh. Tento stav
kontrastuje například se sousedním Rakouskem,
kde značná část z přibližně 20 000 ekologických
farem také bioprodukty sama zpracovává a uvádí na
trh. Co je příčinou tohoto stavu?

4.1. Příčiny nedostatku
českých biopotravin 19

Od roku 1992 začíná silný tlak (vliv EU) na
zmenšení rozsahu českého zemědělství a zejména
snížení zornění, které bylo relativně vysoké. Pro
vývoj zemědělství se stávají určujícími dva trendy
- vlastní útlum zemědělské produkce vyplývající 
z transformačního procesu a politický tlak EU na
snížení objemu české produkce (zejména v něk-
terých komoditách).
Dotace na zatravnění a nestabilita podnikatelského
prostředí a ekonomická ztrátovost chovu dojnic
vedly k tomu, že řada podniků zejména v pod-
horských a horských oblastech provedla masivní,
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Takový krok totiž vyžaduje masivní investice do
ustájení, dojení a mléčnice a zejména znamená
problémy se zaměstnanci pro ošetřování zvířat 
a dojení a zvýšení pracovních nákladů (mzdy 
a povinné pojištění). Minimální investice do farem-
ního zpracování při dodržení všech hygienických 
a veterinárních předpisů se odhaduje na 1 až 1,5 mil
Kč. Další investice je nutná na nákup mléčných
kvót (8 Kč/litr). 
Za období 2005-2006 poklesl počet ekofarem 
s chovem dojnic o 33 % a tři z významných doda-
vatelů biomléka oznámili úmysl ukončit chov
dojnic a přejít na chov KBTPM. Kromě toho je 
40 % produkce biomléka prodáváno jako kon-
venční (do konvenčních mlékáren). Příčinou je
roztříštěnost produkce - ekofarmy jsou příliš
vzdálené od svozových tras biomlékáren (neúnosné
náklady na svoz mléka, minimální objem pro který
si mlékárna přijede je 500 litrů mléka, což vypro-
dukuje obden 20 dojnic).
Na trhu sice citelně chybí žervé sýry, které jsou
vhodným výrobkem pro zpracování mléka na eko-
farmách, ale kravské mléko takto zpracovávají
pouze tři ekofarmy, z nichž jedna oznámila, že chov
dojnic a zpracování mléka ukončí.
Za posledních šest let nezahájila zpracování
kravského mléka žádná ekofarma, ani žádná eko-
farma ze sledovaného souboru nesdělila, že získala
nebo požádala o dotaci na záměr faremního zpra-
cování a odbytu vlastní produkce mléka. Příčinou
byla obtížná dostupnost, resp. nedostupnost dotací
(nastavení bodovacích kritérií znevýhodnilo malé
podniky).
Další příčina poklesu počtu chovatelů dojnic a pro-
dukce bio mléka vyplývá z teoretického přepočtu
příjmu dotací na pracovníka. Farma s TTP o roz-
loze 1 000 ha a 7 zaměstnancích by podle
navržených dotací v Programu rozvoje venkova
získala 378 571 Kč na jednoho zaměstnance.
Výrobce mléka, farma o rozloze 35 ha s 5 zaměst-
nanci, by na 1 zaměstnance získala dotaci ve výši
50 890 Kč. 
Přísné veterinární a hygienické  požadavky na zpra-
covatelské provozy jsou (při ortodoxním výkladu
odpovědných úřadů) další příčinou, která odrazuje
malé podniky od záměru faremního zpracování
mléka. Podstata problému nespočívá v rozdílech
legislativních požadavků acquis communitaire 
a české právní úpravy výroby potravin, ale v přís-
ných požadavcích českých odpovědných úřadů na
technické naplnění veterinárních a hygienických
předpisů na faremní zpracování (ve srovnání s praxí
např. v Rakousku nebo v SRN). Tato alibistická

praxe objektivně poškozuje rozvoj výroby potravin
a podnikání na venkově.
Dalším důvodem nedostatku zpracování biopro-
duktů na farmách je postavení zemědělců ve vztahu
ke státní správě při vyřizování dotací. Farmáři jsou
tvrdě postihováni za jakékoliv byť drobné nebo for-
mální chyby (nezřídka v důsledku nejasného vý-
kladu), přestože smysl (účel) daného opatření
naplnili. Dokonce i v případech, kdy sami chybu
nezavinili, jsou jim zdržovány výplaty dotací. 
Z pohledu farmářů je konečné rozhodnutí
správního orgánu mnohdy nepředvídatelné a v čase
neomezené, rovněž tak vyplácení dotací, což reálně
znemožňuje plánování s dotačními prostředky.
Plošné dotace na EZ ani při navržené výrazné
diferenciaci v Programu rozvoje venkova pravdě-
podobně nepřinesou v následujících letech výz-
namnější změnu ve struktuře zemědělské půdy
obhospodařované v EZ (zvýšení podílu orné půdy). 

4.2. Struktura trhu 
s biopotravinami

V České republice se ekologickým zemědělstvím 
a produkcí bioproduktů na konci roku 2006 zabý-
valo celkem 963 ekologických farem. Přímý prodej
z farem je nejčastější u mléčných výrobků
(kravské, kozí i ovčí mléčné výrobky), ovoce,
zeleniny a masa. Část bioprodukce směřuje k zá-
kazníkům přes bioprodejny a prodejny zdravé
výživy, nejčastěji brambory, ovoce, zelenina 
a mléčné výrobky. 
Producenti obilnin zásobují místní zpracovatele 
- mlýny, nebo zrní vyvážejí buď přímo nebo přes
mezinárodní distribuční sítě. Ovocnáři a zelináři
prodávají většinu své produkce konečným
spotřebitelům přímo na farmách, na tržištích nebo
dodávají do bioprodejen, méně často do supermar-
ketů. Maso a mléko si z farem odebírají zpraco-
vatelé, někteří zemědělci však část prodávají přímo
z farmy. Byliny jsou nejčastěji dodávány zpraco-
vatelům. 
Čeští zpracovatelé bioproduktů (mlýny, jatka,
sušárny ovoce) dodávají své produkty výrobcům
biopotravin (výroba těstovin, pečiva, balení muk,
balení ovoce). Výrobci biopotravin dodávají buďto
přímo do supermarketů či bioprodejen, nebo
využívají pro umístění výrobků do maloobchodu
velkoobchody a distributory. 
V ČR působí dva velkoobchodníci s biopotravina-
mi, Country Life s.r.o. (přes 900 bio položek v ka-
talogu) a Pro-bio obchodní společnost s r.o. (800
bio položek) a přibližně 7 distributorů, někteří 
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z nich fungují jen regionálně. Velkoobchodní
společnosti Country Life a PRO-BIO také dováží,
zpracovávají a balí importované biopotraviny. Obě
firmy zásobují jak specializované prodejny biopo-
travin, tak i obchodní řetězce. 
Společnost Country Life, Biozelenina Velehrad
(přibližně 70 bio položek) a Jan Štěrba-Ekofarma
Deblín (necelých 90 bio položek v sortimentu)
nabízí kompletní sortiment bio ovoce a zeleniny 
z domácí i zahraniční produkce. Zásobují většinou
specializované bioprodejny, Jan Štěrba také
obchodní řetězce. 
Obchodní řetězce (Delvita) také zásobuje firma
Alternativ plus, s.r.o., která nabízí mouky, vejce 
a zeleninu. 
Důležitým odbytovým místem pro biopotraviny
jsou v České republice také lékárny, kde spotře-
bitelé kupují především kojenecké a dětské výživy
(Hipp - výroba v Maďarsku a Rakousku), dětské
čaje (Goldim spol.s r.o.) a bio doplňky stravy (Jan
Kočnar - PERFEKTRA s.r.o. - třtinová melasa). 
Prodejny zdravé výživy a bioprodejny zajišťují
značnou část prodejů domácího čerstvého bio
ovoce a zeleniny, ale také pečiva a suchých,
balených výrobků. 
Všechny obchodní řetězce nabízely v roce 2006
biopotraviny. Supermarkety a hypermarkety jsou
největším distribučním místem pro hovězí maso 
- od firmy Biopark, vepřového masa - od Biofarmy
Sasov (Delvita) a mléčné výrobky (Olma, Polabské
mlékárny a Mlékárna Valašské Meziříčí). Billa,
Delvita, Tesco a Hypernova nabízí omezený sorti-
ment čerstvého bio ovoce a zeleniny. 

4.3. Export a import
Od přístupu České republiky do EU se neeviduje
vývoz ani dovoz ze zemí Evropské unie. Proto je
poměrně těžké odhadnout, kolik české bioprodukce
a biopotravin je exportováno. 
Green marketing odhaduje, že se v loňském roce
vyvezlo biopotravin přibližně za 75 mil Kč, nejvíce
čajů a koření (Sluneční brána) a obilnin (Pro-bio
obchodní spol. s r.o.). Vývozy směřují především
na Slovensko a do dalších východoevropských
zemí. 
Z bioproduktů se vyváží nejvíce obilí a zástavový
skot. Skot se ovšem ve velké většině případů z eko-
farem prodává do zahraničního konvenčního výkr-
mu. Z některých příhraničních oblastí se vyváží 
i bio mléko. 
Na druhou stranu do ČR míří hotové bio výrobky,
zejména ze západní Evropy - dovozci tak reagují na

zvýšený zájem spotřebitelů o biopotraviny. Dochází
bohužel i k tomu, že se dováží plodiny, které by se
mohly pěstovat v České republice. 
Do České republiky se také dováží biopotraviny
běžné denní spotřeby, jako například nealkoholické
nápoje, těstoviny, mléčné výrobky, drůbeží maso,
vejce a zpracovaná zelenina. Tento fakt svědčí 
o tom, že domácí zpracovatelský průmysl zatím na
rostoucí poptávku spotřebitelů po biopotravinách
nezareagoval a většina zvýšeného zájmu českých
domácností je uspokojována dovozem. Výrazný
úspěch mají dovážené mléčné a masné výrobky 
z Německa, zejména kuřecí maso, máslo a jogurty.
Značná část čerstvého ovoce a zeleniny také
pochází z dovozu, zejména v mimosezónních
měsících. Čeští bio ovocnáři byli navíc vloni
postiženi značnou neúrodou.
V roce 2006 bylo vystaveno Ministerstvem
zemědělství ČR celkem 42 dovozních zmocnění 
z 9 zemí mimo EU. Jedná se o dovozy z Japonska,
Číny, Kanady, Indie, Turecka, Paraguaye, Egypta,
USA, Jihoafrické republiky, Mexika a Peru. 
Mezi největší importéry patří firmy Country Life,
PRO-BIO, Vitek Trade s.r.o. (280 bio položek: těs-
toviny, trvanlivé pečivo, ovocné pomazánky, olivy,
nápoje a speciality italské kuchyně), bio-nebio s.r.o.
(100 bio položek) a Bauer CZ (213 bio položek:
mléčné a masné výrobky). Další importéři jsou
SUNFOOD VM s.r.o (speciality pro makrobiotiky),
Matro s.r.o. (bio výrobky značky LIMA) a firma
Oxalis (čaje). Každý z nich zajišťuje vlastní dis-
tribuci po celé České republice, převážně do prode-
jen biopotravin, někteří zároveň i do obchodních
řetězců. 
Speciálně pro obchodní řetězce dováží firma
Pfanner bio ovocné džusy, firma Cano těstoviny
značky Riscossa a firma Sonneck bio vína.

4.4. Produktová analýza
■ Zpracované biopotraviny tvoří největší kate-
gorii a v roce 2006 se na celkovém obratu podílely
45 procenty. Značná část balených, zpracovaných
biopotravin pochází z dovozu, převážně z Itálie,
Nizozemí, Německa, Francie a Velké Británie.
Jedná se o oleje, omáčky, rostlinné pomazánky, sla-
didla, těstoviny, slané pochutiny, ochucovadla,
čokoládu a další sladkosti. Většina známých
značkových výrobků z kontinentální Evropy se již
do Česka dováží. V loňském roce se rozšířila
nabídka Fair trade certifikovaných potravin, přede-
vším čokolád. Největšími českými bio výrobci jsou
Pro-bio (obilné a luštěninové polotovary, těstoviny)
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a Country Life (těstoviny). Zdaleka největší podíl
na této kategorii však tvoří kojenecká a dětská
výživa firmy Hipp, která má na českém trhu domi-
nantní postavení a nabízí ji většina maloobchod-
níků a lékáren. V bioprodejnách výrobky Hipp
doplňuje švýcarská značka Holle.  Do této kate-
gorie se také řadí potravní doplňky, a to konkrétně
sušená syrovátka od firmy Aromatis a třtinová
melasa od firmy Jan Kočnar - PERFEKTRA,
poměrně velmi populární bio výrobky. 

■ Kategorie bio nápojů tvořila v roce 2006 druhou
největší kategorii s přibližně 16 procenty trhu.
Segment ovocných a zeleninových nápojů je
převážně tvořen dovozy značkových džusů ze
západní Evropy (Voelkel, Jakoby, Eden, Emig,
Fructal, BIOTTA Breuss a další), pouze tři české
firmy vyrábějí ovocné mošty (Zámecké sady
Chrámce, Tradice Bílých Karpat a Moštovna
Lažany). 
Velkou sub-kategorií v této oblasti tvoří obilné
nápoje. Do České republiky je dováží několik
firem, na trhu je velká konkurence, což vede ke
snižování cen. Nejpopulárnější jsou sojové nápoje
značky Provamel, jejich donedávna výsadní posta-
vení ovšem rychle dohánějí rýžové nápoje italské. 
V ČR fungují čtyři výrobci bio vína, všichni na
Jižní Moravě, kde pěstují místní, rezistentní odrůdy. 
Kávu a čokoládu na pití dováží do ČR firma bio
nebio a několik dalších firem zejména pod značkou
Fair trade. 

■ Bio mléko a mléčné výrobky v roce 2006 tvoři-
ly třetí největší kategorii s 15 procenty českého
trhu. U mléka a mléčných výrobků je trvalý převis
poptávky po nabídce. Někteří maloobchodníci

tento problém řeší dovozem ze zahraničí. Billa již 
v roce 2005 začala z Rakouska vozit bio mléčné
výrobky pod vlastní značkou Ja!Naturlich, vloni se
k ni přidal další rakouský řetězec Interspar, který
nabízí poměrně širokou škálu bio mléčných
výrobků pod vlastní značkou Spar Natur*Pur. Také
Delvita v průběhu roku 2006 začala nabízet bio
mléčné výrobky (mimo jiné máslo) pod značkou
Delhaize. 
Vysokou poptávku na domácím trhu využívá firma
Bauer CZ, která dováží z Německa a Rakouska ši-
rokou škálu bio mléčných výrobků a vajec. 
Mezi domácími novinkami roku 2006 byl kysaný
nápoj z Mlékárny Valašské Meziříčí a tvaroh z Po-
labských mlékáren. Oba produkty se velmi úspěšně
prodávají. 
Několik menších zpracovatelů mléka funguje
přímo na eko farmách, které si prodeje zajišťují
především lokálně. Jejich počet ovšem spíše stag-
nuje. 
Poměrně dobře se rozvíjí produkce bio kozích
mléčných výrobků, prodej je zajišťován buď pří-
mým marketingem nebo přes bio prodejny (největší
výrobce je Dvůr Ratibořice rodiny Dobrovolných).
Mlékárna Olma, největší zpracovatel bio mléka 
v ČR, plánuje v roce 2007 výrazně zvýšit svoji pro-
dukci biomléka a biojogurtů a navýšit denní objem
zpracování na 15 000 litrů.
Producenti bio vajec zaznamenávají v poslední
době značný růst poptávky po svých produktech.
Jediní dva větší producenti bio vajec v Česku,
Ekofarma Abatis ze Zvole u Prahy a pan Pavel Kýr
z Heroltic na Olomoucku, zdaleka nestačí pokrýt
současnou poptávku. Obě farmy začínaly prodejem
ze dvora, posléze dodávaly do bioprodejen v Praze,
Brně a Zlíně. Nyní však většinu produkce prodáva-

Podíl na trhu (%)

Zpracované biopotraviny 45
Mléko a mléčné výrobky 15
Maso a výrobky z masa 7
Nápoje 16
Obilniny, snídaňové směsi, luštěniny, ořechy 8 
Pečivo 2
Ovoce a zelenina 3
Byliny, čaje, koření 5 

Český trh s biopotravinami 2006: podíl jednotlivých produktových kategorií
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jí do obchodních řetězců, konkrétně Hypernovy,
Alberta a Delvity. Zájem však mají i řetězce Tesco
a Billa. Velmi dobře se bio vejce prodávají také 
v síti prodejen Brněnka na Jižní Moravě. Zájem 
o bio vejce mají nejen koneční spotřebitelé, ale také
výrobci biopotravin, zejména pekaři, cukráři a ku-
chaři. Ceny bio vajec přitom dosahují několikaná-
sobku cen konvenčních vajec, na maloobchodech
se kus prodává za 8 Kč a více. Oba producenti
plánují v roce 2007 rozšíření chovů nosnic a na-
výšení produkce. Rychlý růst poptávky by měl
vyprovokovat další producenty ke zvýšení nabídky
bio vajec na trhu.  

■ Bio maso a masné výrobky zaujímaly v roce
2006 přibližně 7 procent trhu. Kategorii dominuje
bio hovězí, produkované na velkých podhorských
eko-farmách. Bio hovězí se prodává téměř výlučně 
v hyper a supermarketech, vloni jej do své nabídky
zařadily i některé bioprodejny v Brně a Praze.
Vepřové maso zařadila vloni do své nabídky
Delvita, jedná se o vepřové maso z české farmy
Sasov u Jihlavy. Jehněčí a skopové maso je možno
koupit výjimečně, převážně přímo z farmy. Bio
ryby zatím nejsou k dispozici, stejně tak domácí
drůbeží maso. Nicméně bio drůbeží maso a masné
výrobky se do České republiky dováží z Německa
(Bauer CZ) a je v nabídce bioprodejen v Praze 
a Brně. 

■ Bio obilniny, snídaňové směsi, luštěniny, seme-
na a ořechy se na celkovém obratu v roce 2006 po-
dílely zhruba 8 procenty. Největším zpracovatelem
obilovin je firma Pro-bio, obchodní společnost s r.o.,
která vyrábí nebo si externě zajišťuje výrobu řady
pekařských výrobků (suchary, tyčinky), čisté

mouky a směsi z mouky (omelety, palačinky, lí-
vance, vdolečky). Na trhu fungují další dva mlýny,
jejich produkce je však distribuována převážně
regionálně nebo je nabízena pod privátními značka-
mi (Country Life). Firma Natural Kučírek z Jihlavy
vyrábí bio mouky, chlebové a palačinkové směsi.
Jizerské pekárny uvedly na trh bio Směs na domácí
přípravu chleba. Směsi na domácí pečení chleba
uvedla na trh také firma Pro-bio, jedná se o dýňový
a slunečnicový chléb pod značkou BIOLINIE.
Ořechy, semena a luštěniny do České republiky
dováží řada firem, nejvíce Country Life, Pro-bio 
a bio nebio. 

■ Bio pečivo zaujímalo v roce 2006 2 procenta
trhu. Čerstvé pečivo v certifikované bio kvalitě
vyrábí Country Life, Jizerské pekárny, Pekařství
Chlebníček a pekárna Albio. Hypermarkety
Interspar nabízí dopékané bio pečivo na všech
svých prodejnách. 
Kategorii pečiva ovšem zatím dominuje trvanlivé
druhy, které vyrábí především firma Racio (rýžové
a špaldové chlebíčky) a firma Pro-bio (rýžové,
pohankové, jáhlové a špaldové chlebíčky). 
Několik firem do ČR trvanlivé pečivo dováží 
(Pro-bio, bio nebio, Vitek trade), 

■ Bio ovoce a zelenina se na celkovém obratu vloni
podílela jen 3 procenty. Na vyspělých bio trzích je
tato kategorie zdaleka největší. Důvodem je zejmé-
na malá a roztříštěná domácí produkce a donedáv-
na nulový dovoz ze zahraničí. Od roku 2005 do ČR
dováží čerstvé bio ovoce a zeleninu tři firmy:
Biozelenina Velehrad, Country Life a Jan Štěrba-
Ekofarma Deblin. Mezi největší producenty bio
zeleniny patří farma Abatis, Ekofarma Baucis,

10 největších výrobců biopotravin dle obratu v roce 2006 (řazeno abecedně)

Název firmy Typ

Albio, s.r.o. Pečivo
Biopark s.r.o. Hovězí maso
Country Life s.r.o. Obilniny, těstoviny, pečivo
Dvůr Ratibořice − ing. Pavel Dobrovolný Výroba nápojů, sýrů a pomazánek z kozího mléka
Mlékárna Valašské Meziříčí Kysaný nápoj
Olma a.s. Mléko a jogurty
Polabské mlékárny a.s. Sýr eidamského typu
Pro−bio obchodní spol. s r.o. Obilniny, těstoviny, polotovary, mlýnské výrobky
Racio s.r.o. Trvanlivé pekárenské výrobky 
Sluneční brána s.r.o. Čaje a koření

TOP 10 výrobců biopotravin 2006

Největší společnosti byly vybrány na základě výše tržeb z obchodní činnosti na Českém trhu za rok 2006.
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Ekofarma Deblín, Josef Vymětal, Farma Mlýnec,
Josef Ludík, Jaroslav Mach, Karel Tachecí a Bio-
zelenina Velehrad. 
Produkce bio brambor je jen lokální, v maloobcho-
dě jsou domácí brambory nabízeny jen v sezóně. 
Bio ovoce pěstuje firma Heliavita s.r.o. (meruňky,
jablka, broskve a další), Bedřich Plíšek (jablka),
Zámecké sady Chrámce (jablka, hrušky, pecko-
viny), Zdeněk Ševčík (peckoviny, jablka, hrušky) 
a Ekofarma Babiny (peckoviny). Velká část čerstvé
produkce je prodána konečným spotřebitelům buď
přímo z farmy nebo na tržnicích, nebo zpracovaná
moštováním  či sušením. 
Obchodní řetězce v roce 2006 výrazně rozšířily
nabídku čerstvé bio zeleniny a ovoce. Delvita, Billa,
Tesco i Interspar nabídli brambory, cibuli, mrkev,
červenou řepu, papriky a rajčata. Billa v zimních
měsících nabídla také bio exotické ovoce: banány,
pomeranče a mandarinky.  
Sterilovaná zelenina se poprvé objevila na trhu
vloni díky dovozu z Itálie (Vitek trade).
Firma ARDO Mochov, s. r. o. uvedla jako první
vloni na trh mraženou biozeleninu, kterou ve svém
závodě vyrábí pro západní Evropu. Aktuální nabíd-
ka zahrnuje bio brokolici, fazolové lusky, hrášek,
špenát a Wok mix. Suroviny ovšem pocházejí 
z dovozu. 

■ Bio byliny, koření a čaje tvoří překvapivě 5 pro-
cent trhu, tedy více než zelenina či pečivo. Domi-
nantní postavení na trhu s bio čaji má firma Slu-
neční brána, pobočka rakouské firmy Sonnentor.
Většina její domácí produkce bylinných a ovocných
čajů a koření je exportována, buďto přes rakouskou
mateřskou firmu, nebo přímo do Maďarska, Polska,
Slovenska a Estonska. V České republice nabízí
čaje a koření značky Sluneční brána stovky malo-
obchodních prodejen, včetně hyper a supermarketů.
Černé a zelené bio čaje do ČR dováží několik firem
(Oxalis, Marksman, Tony Bennet a další), jejich
prodeje jsou ale zatím malé. V roce 2006 uvedla na
trh česká firma Goldim nové BIO dětské čaje
„BABIO“ (sáčkové i granulované).

4.5. Přírodní kosmetika 
na českém trhu

Stoupající zájem spotřebitelů o cokoliv přírodního
a přirozeného vytváří z přírodní kosmetiky, vedle
welness a kosmetiky pro muže, jeden ze světových
kosmetických trendů současnosti. Zatímco značení
biopotravin podléhá jasným evropským směrnicím,
panuje dosud v užívání termínů „bio“, „organic“ či
„přírodní“ v kosmetickém průmyslu díky nedo-

statečné legislativě značná benevolence. Reakcí na
tuto situaci je snaha  deklarovat kvalitu výrobků
vytvořením ochranných známek kvality. Mezi ty
nejznámější evropské standardy pro přírodní kos-
metiku patří standardy pro přírodní kontrolovanou
kosmetiku německé asociace BDIH, francouzského
EcoCertu, britské Soil Association a italské asoci-
ace ekologického zemědělství (AIAB), která ve
spolupráci s Institutem pro etickou certifikaci
(ICEA) uděluje ochrannou známku Bio Eco
Cosmesi. 
České standardy pro přírodní kosmetiku s podílem
biosurovin nejsou dosud vytvořeny. Známka
„Organic produkt“, zaregistrovaná v roce 2006
Sdružením pro cenu České republiky za jakost,
užívá sice název běžný pro produkty z ekologicky
kontrolovaného zemědělství (Nařízení rady EHS
č.2092/91), ale žádným způsobem nezaručuje pří-
tomnost biosurovin v certifikovaných výrobcích.
Proti zavádějícímu názvu značky se ohradila řada
výrobců přírodní kosmetiky a oborových ekoze-
mědělských sdružení.
Na českém trhu jsou nejvíce zastoupeny produkty 
s ochrannou známkou BDIH a EcoCert. Mezi
nejvýznamnější obchodní značky přírodní kosme-
tiky se surovinami z kontrolovaného ekologického
zemědělství zastoupené na českém trhu patří např.
Alverde, Dr.Hauschka, Extratissima BIO, Fitne,
Lavera, L'Occitane (certifikace pouze některých
výrobků), Logona, Oléanat, Sanoll, Santé Natur-
kosmetik, Urtekram, Weleda (řazeno abecedně,
objem prodeje není zmapován).
Suroviny z kontrolovaného ekologického zeměděl-
ství v některých ze svých výrobků používají čeští
výrobci přírodní kosmetiky - např. Eoné, Nobilis
Tilia, Salus, Trompetol či Botanicus.
Ačkoliv výrobky některých českých kosmetických
výrobců splňují kritéria existujících  standardů pro
přírodní , nebyly v roce 2006 žádné české výrobky
těmito značkami kvality certifikovány. Jako důvody
uvádí čeští výrobci zejména nízkou spotřebitelskou
znalost těchto značek na českém trhu, volbu jiné
marketingové strategie nebo finanční náročnost cer-
tifikace.  
Prodej certifikované přírodní kosmetiky je reali-
zován nejčastěji ve specializovaných prodejnách
zdravé výživy, dále ve specializovaných prodejnách
kosmetiky, vybraných lékárnách a prodejnách 
s esoterickým zbožím. Výjimku tvoří drogistický
řetězec dm-drogerie markt, který ve svých prodej-
nách distribuuje značku Weleda i svoji privátní
značku Alverde (certifikace BDIH od roku 2006).
Na významu výrazně nabývá také internetový
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prodej - specializované on-line prodejny přírodní
kosmetiky, biopotravin a vlastní internetové prode-
jny výrobců, respektive dovozců.

Dr. Hauschka Německo x x x x x x x

Extratissima Bio Itálie x x x

Fitne Německo x x x

Lavera Německo x x x x x x x x x

Logona Německo x x x x x x x x

Sanoll Rakousko x x x x x x x x

Sante Naturkosmetik Německo x x x x x x x

Savon Du Midi Francie x

Urtekram Dánsko x x x x x x x

Weleda Švýcarsko x x x x x x x x
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Přehled značek kontrolované přírodní kosmetiky na českém trhu



26 ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 2007

Český trh s biopotravinami 
− obrovský nárůst
V roce 2006 dosáhl maloobchodní obrat s biopo-
travinami v České republice 760 milionů Kč 
a oproti roku 2005 vzrostl o 250 milionů Kč, tedy o
49 procent. Každý týden roku 2006 tedy obrat
průměrně vzrostl o 4,8 mil Kč. Český bio trh tak
pravděpodobně vloni rostl nejrychleji v celé
Evropě. Kumulovaný růst za poslední dva roky činí
79 procent. Podíl biopotravin z dovozu se na nárůs-
tu v loňském roce podílel 65 % a na celkové spotře-
bě 56 %. 
Biopotraviny se podílely v roce 2006 na celkové
spotřebě potravin 0,35 procenty. Průměrná spotřeba
na obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR
přibližně 74 Kč, což je zdaleka nejvíce ve Východ-
ní Evropě. Ovšem ve srovnání s Rakouskem
dosahuje spotřeba na obyvatele a rok v ČR jen 
3,6 % tamní spotřeby. 
Nejvíce biopotravin (509 mil Kč, 67 %) nakoupí
čeští spotřebitelé v super a hypermarketech a v lé-
kárnách. Prodejny zdravé výživy a biopotravin
měly vloni podíl na trhu 28 % (212 mil Kč).
Přibližně 2 % (15 mil Kč) biopotravin se prodá
přímo na farmách či tržištích a přibližně 3 % 
(23 mil Kč) v nezávislých drobných prodejnách
potravin.
Obrat pěti největších maloobchodníků s biopotra-
vinami, Albio (3 prodejny), Billa (81 prodejen),
Country Life (4 prodejny), dm-drogerie (115
prodejen) a Tesco (77 prodejen), se na celkovém
obratu podílel v roce 2006 přibližně 20 %. 
Výrazný nárůst prodejů v loňském roce byl způ-
soben zejména zvýšenou nabídkou biopotravin 
v obchodních řetězcích. Zejména supermarkety
Billa a hypermarkety InterSpar rozšířily svoji
nabídku o čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné
výrobky a pečivo. Také Delvita nabídla poměrně
široký bio sortiment a jeho aktivní podporu. Dalším
velkým impulsem byl v roce 2006 značně rozšířený
sortiment biopotravin v drogistickém řetězci 
dm-drogerie, která ve svých 115 prodejnách nabízí
pod značkou Alnatura biopotraviny denní potřeby
za velmi výhodné ceny. Navíc byl jejich prodej
podpořen reklamními aktivitami. Nezanedbatelná
není ani úloha prodejen zdravé výživy a biopo-

5. Maloobchodní prodej 
biopotravin
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travin, zejména v oblasti vzdělávání a informování
spotřebitelů. Podíl biopotravin v jejich sortimentu
rok od roku roste. 
Green marketing očekává, že český trh s biopotra-
vinami bude v následujících 5 letech růst průměrně
o 35 % ročně a v roce 2011 dosáhne hodnoty 
3,2 mld. Kč. 

Zveřejněný maloobchodní obrat s biopotravinami
na českém trhu za rok 2005 (Český trh s biopo-
travinami 2005, Green marketing, 2006) neobsa-
hoval přesné údaje za společnost Hipp, nejvýz-
namnějšího českého dodavatele bio dětských
potravin. Celkový obrat za rok 2005 je tedy nutné
revidovat na 510 mil Kč (původně 350 mil Kč).

Nejdůležitější události roku 2006
■ Ministerstvo životního prostředí podpořilo 

(z prostředků Evropského sociálního fondu) tři
projekty na vytvoření sítě informačních center
pro zemědělce, jejichž úkolem je informovat 
a vzdělávat o agroenvironmenálních programech
a ekologickém zemědělství.

■ Vláda schválila Program rozvoje venkova, hlavní
politický dokument pro řízení zemědělství na
dalších 7 let. 

■ dm-drogerie rozšířila svoji nabídku biopotravin
AlnaturA na 240 položek. 

■ Supermarkety Billa rozšířily svoji nabídku biopo-
travin o sýry, ovoce a zeleninu. 

■ Hypermarkety Interspar nabídly dovážené mléč-
ný bio výrobky pod vlastní značkou Spar-
Natur*Pur.

■ Společnost Danone se veřejně omluvila za neo-
právněné používání značky BIO na výrobcích
„BIO Bifidus Aktiv“ na konci 90. let.

■ V rámci akce Září-měsíc biopotravin a ekologic-
kého zemědělství proběhlo téměř sto akcí na
podporu ekologického zemědělství a biopotravin.

■ Prestižní titul Česká biopotravina roku 2006
získala Mlékárna Valašské Meziříčí za Bio
kysaný nápoj. 

■ Nejlepší bioprodejnou roku byla vyhlášena
prodejna Albio, Praha-Smíchov. 

■ V Hradci Králové byla otevřena již třetí prodejna
biopotravin Bazalka. 

5.2. Předpověď dalšího vývoje
Odhadujeme, že český trh s biopotravinami poroste
v následujících pěti letech průměrně o 35,6 %
ročně a v roce 2011 by měl dosáhnout hodnoty
3,25 mld Kč. K tomuto velmi optimistickému vý-
hledu nás vedou tyto předpoklady: 
Povědomí veřejnosti o biopotravinách se zlepšuje 
a nelze očekávat zpomalení růstu přesto, že se obrat
za poslední dva roky téměř zdvojnásobil. Na západ
od našich hranic se šíří tzv. „zelený konzum“ 
a pomalu začíná pronikat i do České republiky.
Debata o klimatických změnách a ekologických
tématech (úspěch Strany zelených) povede ke
zvyšování „ekologického“ povědomí obyvatel.
Další vědecké studie přinášejí nové důkazy o tom,
že ekologické zemědělství a biopotraviny poskytují
řadu odpovědí na těžkosti současné společnosti.
Vědecké studie zveřejněné na začátku roku 2007
potvrzují vyšší obsah zdraví prospěšných látek 
v biopotravinách. 20,21,22,23

Maloobchodní řetězce prohlašují, že biopotraviny
budou patřit mezi zboží, které bude spolu-
rozhodovat o přízni či nepřízni zákazníků k dané-
mu obchodníkovi či značce. Právě lepší dostupnost
prostřednictvím obchodních řetězců, drogerií a lé-
káren by měla Čechům nákup biopotravin dále 
ulehčit. Navíc obchodní řetězce zavádějí vlastní
značky biopotravin a jejich propagace jistě osloví
spotřebitele, kteří biopotraviny zatím vědomě
nevyhledávají. S nabídkou biopotravin jistě brzy
přijdou i diskontní řetězce. 
Důvodem pro další razantní růst spotřeby biopo-
travin v následujících letech bude zvýšená poptáv-
ka spotřebitelů, nabuzená vysvětlovací informační
kampaní Evropské unie, která by měla začít v létě
2007. Na letošní rok také Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci s partnery chystá několik akcí na

Odbytové místo (%)

Supermarkety, hypermarkety a lékárny 67

Nezávislé prodejny potravin 3

Prodejny zdravé výživy a biopotravin 28

Ostatní (farmy, tržnice, zásilkový obchod, internet) 2

Celkem 100

Český trh s biopotravinami 2006: podíl na trhu dle odbytového místa
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podporu spotřeby biopotravin. Na ně od začátku
roku 2008 naváže komunikační kampaň Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
„Ekologické zemědělství a biopotraviny“, která je
plánována na 3 roky v celkové výši 30 milionů Kč. 
Dobrá ekonomická situace a s ní spojené rostoucí
disponibilní příjmy obyvatel ulehčí širší vrstvě oby-
vatel rozhodování, zda si vybrat kvalitnější, ale
dražší biopotraviny nebo ne. 
Přesto v České republice přetrvává řada problémů,
bránících široké akceptaci biopotravin. Většina
spotřebitelů stále nezná rozdíl mezi ekologickým 
a průmyslovým zemědělstvím a neuvědomuje si
rizika chemických reziduí v potravinách a GMO.
Pro většinu spotřebitelů je stále rozhodujícím argu-
mentem při výběru potravin cena. 
Dalším problémem může být nedostatečná nabídka
na trhu. Se vzrůstající poptávkou supermarketů po
domácích biopotravinách se trh napíná k prasknutí.
Další nárůst dovozů ze zahraničí je tedy nevy-
hnutelný. Je absolutně nezbytné zesílit snahy 
o povzbuzení českých zemědělců ke konverzi na
ekologický způsob hospodaření - nebo riskovat
další dovozy a vyšší ceny u pokladen. 
Na evropské úrovni se ekologický sektor musí 
v roce 2007 připravit na boj na dvou frontách:
koexistence ekologického a GM zemědělství 
a revizi bio nařízení EU. Existují reálná nebezpečí,
že ekologický sektor bude muset sám nést náklady
na zajištění GMO prostých biopotravin, pokud 
bude schválen současný návrh nařízení evropské
komise.

5.3. Maloobchodní řetězce
Supermarkety, hypermarkety a lékárny měly vloni
největší podíl na obratu s biopotravinami, 67 %.
Jako vůbec nejčastější místo nákupu biopotravin
uvádějí spotřebitelé hypermarkety. Lékárny jsou
doménou především výrobků společnosti Hipp
(kojenecká a dětská strava), a dále výrobků
společnosti PERFEKTRA (melasa) a Goldim
(čaje).     
V roce 2006 pokračoval trend růstu poptávky po
biopotravinách, což se projevilo v nabídce biopo-
travin v řetězcích. Zatímco v roce 2005 se nabídka
biopotravin v řetězcích soustředila především na
zpracované potraviny, obilniny, nápoje a čaje 
a u žádného prodejce nepřesahovala 150 položek, 
v roce 2006 se v prodejnách některých řetězců
objevily ve větší míře také mléčné a masné
výrobky, čerstvé i zpracované ovoce a zelenina 
a také pečivo. Oproti roku 2005 se v loňském roce
rozšířil také počet řetězců, které nabízejí biopo-
traviny pod vlastní značkou. K Bille (s vlastní
značkou biopotravin ja!Naturlich), Delvitě (se znač-
kou Delhaize), drogerii dm-drogerie markt (se
značkou AlnaturA) a obchodům společnosti Ahold
(Hypernova a Albert), které nabízejí omezený sor-
timent (především masné výrobky) biopotravin pod
vlastní značkou Selský dvůr, přibyl v roce 2006
Interspar s nabídkou biopotravin pod vlastní znač-
kou Natur*Pur. Obchodní řetězce Tesco s největší
pravděpodobností rozšíří svou nabídku biopotravin
o produkty vlastní značky Tesco Organic v roce
2007. Nejširší sortiment biopotravin nabízí svým
zákazníkům řetězce Interspar, Delvita, dm-drogerie

Rok Obrat (mil Kč) Nárůst (%)

2005 510 30
2006 760 49
2007 1 026 35
2008 1 436 40
2009 2 011 40
2010 2 715 35
2011 3 258 20
Průměrný roční růst: 35,6

Odhad růstu obratu na trhu 2007 − 2011
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a Hypernova (přibližně 200 výrobků), dále pak
Tesco, Billa, Albert a Globus (přibližně 100
výrobků). Omezenou nabídku biopotravin mají také
Kaufland (přibližně 40 výrobků) a drogerie Ross-
mann a Droxi (především dětská výživa Hipp). Dis-
kontní prodejny Penny Market, Plus a Lidl neměly
v roce 2006 ve své nabídce biopotraviny vůbec,
jejich zařazení je jen otázkou času. Biopotraviny
také zkouší maloobchodní řetězec Brněnka. 
Nabídka biopotravin se významně liší nejen mezi
jednotlivými řetězci, ale také v jednotlivých pro-
dejnách jednoho řetězce. Nabídka závisí především
na umístění prodejny (ve větších městech a pře-
devším v oblastech s obyvatelstvem s vyššími
příjmy je nabídka biopotravin nejširší).
Cenová hladina biopotravin je u všech řetězců při-
bližně stejná a rozdíly v cenách se u jednotlivých
položek jen výjimečně liší o více než 10 %.
Výjimkou je dm-drogerie, která nabízí srovnatelné
biopotraviny značky AlnaturA za nižší ceny o při-
bližně 15 - 30 % ve srovnání s ostatním trhem.
S rostoucí nabídkou biopotravin v obchodních
řetězcích přichází také intenzivnější marketingová
komunikace. Nejrozsáhlejší instore komunikaci má
řetězec Interspar (což souvisí s nedávným zave-
dením vlastní značky biopotravin), dále pak Delvita
a dm-drogerie. V těchto řetězcích jsou biopotraviny
viditelně označeny na jednotlivých regálech, prodej
je podporován také interním rozhlasem (Interspar 
a Delvita) a plakáty (Interspar). Všechny řetězce
volí zatím strategii separace, to znamená, že biopo-
traviny nabízejí buďto ve speciálním, samostatně
stojícím regálu nebo v bloku, nejčastěji mezi „pro-
dukty zdravé výživy“. Výjimkou je Delvita, která si

v roce 2006 troufla biopotraviny integrovat mezi
konvenční výrobky s výrazným označením BIO, 
a částečně Kaufland. 
S výjimkou masa, mléka (částečně), mouky, těs-
tovin, obilovin a čajů je značná část nabídky biopo-
travin, bionápojů a čerstvé (případně mražené)
zeleniny a ovoce tvořena importovaným zbožím.
Největšími dodavateli biopotravin do obchodních
řetězců jsou jednoznačně společnosti Pro-Bio 
a Country Life. Dále pak následuje Olma (mléčné
výrobky), Hipp Czech (distribuce dětské výživy),
Biopark (hovězí maso), Bauer CZ (distribuce
mléčných výrobků), Sluneční brána (výroba a dis-
tribuce čajů a koření), Ardo (mražená zelenina),
Ekofarma Deblín (ovoce a zelenina), Vítek trade,
Pfanner (výroba a distribuce nealkoholických nápo-
jů), Cano (distribuce těstovin značky Riscossa),
Sonneck (distribuce vín) a několik menších spo-
lečností.  U konkrétních skupin výrobků mají něk-
teré z výše uvedených společností téměř monopol-
ní postavení na trhu (Hipp Czech, Biopark).

5.4. Prodejny biopotravin 
a zdravé výživy

Prodejny biopotravin a zdravé výživy se na
loňském obratu s biopotravinami podílely 28 %,
zákazníci v nich tedy utratili 212 milionů korun.
Prodejny zdravé výživy postupně zvyšují nabídku
certifikovaných biopotravin. V oblasti specializo-
vaného prodeje došlo k otevření několika bioprode-
jen, zejména v Praze a dalších větších městech.
Mezi největší bioprodejny patří tři prodejny
společnosti Albio a čtyři prodejny společnosti

Deset největších firem na trhu s biopotravinami dle obratu v roce 2006 (řazeno abecedně)

Název firmy Typ

Albio, s.r.o. Maloobchod/výroba 
bio−nebio s.r.o. Dovoz/výroba/distribuce
Biopark s.r.o. Výroba
Country Life s.r.o. Velkoobchod/dovoz/zpracování/výroba/maloobchod
dm−drogerie markt Maloobchod
Hipp s.r.o. Dovoz/distribuce 
Olma  a.s Výroba 
PRO−BIO obchodní spol. s r.o. Zpracování/velkoobchod/dovoz/maloobchod 
Sluneční brána s.r.o. Výroba
Vitek Trade s.r.o. Dovoz/distribuce

České Bio Top 10 roku 2006

Největší společnosti byly vybrány na základě výše tržeb z obchodní činnosti na českém trhu za rok 2006. Do seznamu byly zahrnuty maloobchodní 
i velkoobchodní společnosti obchodující s certifikovanými biopotravinami dle nařízení ES 2092/1991 v běžné obchodní síti, včetně export−importních
společností a výrobců.
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Country Life (dvě nově otevřené právě vloni),
všechny situované do centra Prahy. V Praze dále
najdeme Bio market Vítek, v Brně pak Lumo Natur
BIOPOTRAVINY. 
V Praze byla otevřena vloni další specializovaná
bioprodejna s názvem BioTop. 
V Hradci Králové otevřela již třetí prodejna
Bazalka BIO, hned v sousedství své jídelny. Nová
samoobslužná prodejna má prodejní plochu 100 m2

a řadí se k největším v České republice. 
Ve východních Čechách působí také čtyři prodejny
s názvem Bioobchod.cz (Hradec Králové, 2 prodej-
ny ve Dvoře Králové a jedna v Jaroměři). Firma
také provozuje internetový obchod s přírodními
produkty a biopotravinami. 
Přesto, že společnost Albio procházela v roce 2006
restrukturalizací, podařilo se jí uspět, již podruhé, 
v soutěži o Nejlepší českou bioprodejnu. Prodejna
Albio na Náměstí 14. října v Praze-Smíchově
získala toto ocenění jako největší specializovaná
bioprodejna v České republice s nabídkou téměř
čtyř tisíc biopotravin, které tvoří 90 procent sorti-
mentu prodejny. Denně nabízí čerstvé biopečivo,
zákusky, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a nejširší
sortiment bio masa a masných výrobků. 
Ačkoli se podíl bioprodejen a prodejen zdravé vý-
živy na celkové spotřebě vloni snížil, jejich role ja-
ko druhého nejdůležitějšího marketingového kaná-
lu pro prodej biopotravin je neoddiskutovatelná.
Díky vzdělanému a informovanému personálu do-
káží zákazníkům poskytnout to, co super a hyper-

markety nenabízí - poradenství, osobní přístup a služ-
by přizpůsobené individuálním přáním zákazníka. 
Úspěch bioprodejen v budoucnu bude záviset na
tom, zda budou schopni zákazníkům nabídnout
atraktivní služby, odborné rady, pohodlný nákup 
a hluboký sortiment zejména čerstvého, regionál-
ního zboží. Podstatou úspěchu bude schopnost
vytvořit si se zákazníky osobní vztah - jen tak
zákazníci zůstanou "speciálce" věrní a bioprodejny
budou schopny soupeřit s obchodními řetězci. 

5.5. Přímý prodej
Potraviny, které nevyžadují mnoho zpracování jako
ovoce, zelenina, maso a některé mléčné výrobky,
jsou ideální pro přímý prodej konečným zá-
kazníkům. Přímý prodej se odehrává na tržnicích,
různých slavnostech a jarmarcích, ale také formou
poštovního balíku či přímého závozu domů.
Farmáři, kteří nejsou schopni konkurence na ce-
lostátním trhu vzhledem k malým výrobním šaržím
a vysokým nákladům na dopravu, si mohou vybu-
dovat úspěšný, prosperující místní trh. Nalezení
správné tržní niky a přímý marketing konečným
spotřebitelům je však velmi náročné na čas a pra-
covní sílu a vyžaduje úsilí, kreativitu, nápaditost,
prodejní dovednosti a schopnost jednat slušně 
a pozitivně s lidmi. Výhodou přímé dodávky
konečným spotřebitelům je možnost vytvořit si
úzký a vřelý vztah se zákazníky. Zákazníci, kteří 
k farmáři cítí určitou emocionální vazbu, zůstávají

SORTIMENT Interspar Hypernova Kaufland dm−drogerie Delvita Billa Albert Globus Tesco Droxi Rossmann

vejce x x
dětská výživa x x x x x x x x
mléčné výr. x x x x x x
masné výr. x x x x x x
ovoce x x x x
zelenina x x (mraž.) x x x x (mraž.)

nápoje x x x x x x x x x x x
čaje x x x x x x x
těstoviny x x x x x x x x
mouky a zrní x x x x x x x x
luštěniny x x x x x x x x x
pečivo x x x x x x x
cukrovinky x x x x x x x x
semena/ořechy x x x x x x x

Tabulka sortimentu biopotravin v jednotlivých řetězcích
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většinou loajální přesto, že podobné zboží je 
k dostání v prodejně za nižší cenu. 
Jedním z českých ekologických zemědělců, kteří
využívají přímého i nepřímého marketingu, je
zelinář Petr Weidenthaler ze zahradnictví Biozele-
nina Velehrad. Část své bio zeleninu prodá přímo
konečným spotřebitelům na Zlínské tržnici, část
dodává do bioprodejen, prodejen racionální výživy
a restaurací v Brně a Praze. Dalšími úspěšnými
ekofarmáři v přímém prodeji jsou Josef Šourek 
z Plavů, výrobce mléčných specialit, Emilie
Citterbartová z Březí, výrobce kozích sýrů a po-
mazánek, nebo Aleš Horák z Ekofarmy Baucis,
producent bio zeleniny a mléčných výrobků. 

Internet
Novým fenoménem se stávají internetové bio
obchody. V Praze působí Biopotraviny.cz a Roz-
maryna.cz, které nabízí velmi široký sortiment.
Další on-line obchody působící v České republice
jsou Bioobchod.cz a Biosfera.cz. 

5.6. Gastronomie
Biopotraviny se v českých gastronomických zaří-
zeních používají zatím jen zřídka. Několik restau-
rací používá bioprodukty pro přípravu jídel pra-
videlně, například Restaurace Albio v Praze, restau-
race Spirála a Rebio v Brně, jídelny Bazalka 
v Hradci Králové, Alma klub v Kroměříži či
Natural v Písku.  

Český trh s biopotravinami 2006, základní statistické údaje

Celkový maloobchodní obrat 760 mil Kč
Meziroční nárůst 2005−2006 49 %
Podíl dovozu na nárůstu obratu roku 2006 65 %
Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin 0,35 %
Podíl českých biopotravin na celkovém obratu 44 %
Podíl dovozových biopotravin na celkovém obratu 56 %

Podíl jednotlivých prodejních míst: 
Supermarkety, hypermarkety a lékárny 67 %
Bioprodejny a prodejny zdravé výživy 28 %
Prodej z farem, tržnic, zásilkový obchod, internet 2 %
Nezávislé prodejny potravin 3 %

Především díky firmě Rezonance se biopotraviny
od několika českých ekofarmářů a výrobců
pravidelně objevují v pražských luxusních hote-
lech, jako například Intercontinental, Radisson SAS
Alcron či Four Seasons. 
Nový gastronomický koncept v oblasti biopotravin
zkouší lucemburská firma Euro-cafe SA se svojí
sítí Bio-cafes. V České republice je síť zatím 
4 restaurací v Praze provozována společností Bio-
cafes CZ, s.r.o. Další rozšiřování konceptu se bude
dít formou franšízy. Záměrem firmy je v blízké
době rozšířit koncept Bio-cafes na Slovensko 
a Polsko.
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6.1. Výsledky spotřebitelského
výzkumu 24

Ze spotřebitelského výzkumu, jehož cílem bylo
zjistit penetraci konzumentů biopotravin v ČR 
a jejich názory, asociace a další hodnocení produk-
tů se značkou BIO, vyplývá, že pravidelně v ČR
nakupuje biopotraviny jen 3 % populace. Výzkum
si nechalo vloni vypracovat Ministerstvo zeměděl-
ství.
Výrobky s označením BIO pravidelně kupuje velmi
úzká skupina spotřebitelů - v české populaci je za-
stoupení pravidelných zákazníků jen 3 %. Další
čtvrtina populace výrobky BIO zná, ale kupuje je
jen nepravidelně, rovněž čtvrtina výrobky BIO zná,
ale nekupuje a téměř polovina spotřebitelů biopo-
traviny vůbec nezná a nekupuje. 
Mnohem vyšší zastoupení pravidelných spotře-
bitelů biopotravin mají ženy a respondenti s vyso-
koškolským vzděláním. Významně vyšší je rovněž
zastoupení pravidelně nakupujících biopotraviny ve
věkovém intervalu 25 až 44 let - oproti tomu je
tento poměr nižší u nejmladších a nejstarších
věkových kategorií. 
Nejdůležitějšími místy nákupu jsou pro responden-
ty, kteří nakupují biopotraviny, hypermarkety, spe-
cializované prodejny a supermarkety. Biopotraviny
nakupuje v hypermarketech zhruba 36 % mužů 
a 42 % žen, lidé s vysokoškolským vzděláním,
nejčastěji ve věku 26-35 let. Nejméně jsou hyper-
markety oblíbené u lidí starších 66 let. Ti nejčastěji
nakupují biopotraviny v menších prodejnách
potravin. 
V prodejnách se zdravou výživou nakupuje biopo-
traviny 35 % mužů a 31 % žen, lidé s vyšším
odborným nebo vysokoškolským vzděláním,
nejčastěji ve věku 36-45 let. Supermarket je
oblíbeným nákupním místem bio potravin pro
věkovou skupinu 46-55 let, častěji pro ženy než pro
muže. Ve specializovaných prodejnách s biopotra-
vinami nakupuje 18,9 % respondentů, nejčastěji
lidé s nadprůměrnými měsíčními příjmy (více než
40 000 Kč), kteří mají vysokoškolské vzdělání, žijí
nejčastěji v Praze a jsou svobodní nebo rozvedení.
Internet k nákupu biopotravin využívají necelé dvě
procenta žen a tři procenta mužů do 35 let s vyso-
koškolským vzděláním. Možnost nakoupit biopro-

6. Spotřebitelé biopotravin



SPOTŘEBITELÉ BIOPOTRAVIN     33

dukty přímo u farmáře využívají necelá dvě pro-
centa respondentů. Stánkový prodej biopotravin 
a zásilkovou službu respondenti téměř nevyužívají. 
Větší část BIO zákazníků se hlásí k patriotismu 
a preferuje především české výrobky, jen zhruba 
1 % preferuje zahraniční produkty ekologického
zemědělství, 40 % spotřebitelů biopotravin neroz-
lišuje zemi původu. Biopotraviny spíše českého
původu preferuje 42 % respondentů, mezi nimiž
jsou výrazněji zastoupeni muži (49 % vs. 40 %
žen). České biopotraviny kupuje 65 % spotřebitelů
starších 66 let, ostatní věkové kategorie jsou za-
stoupeny rovnoměrně okolo 40 %, až na výjimku
věkové kategorie 26-35 let (33 %). Výhradně české
biopotraviny kupuje přes 32 % respondentů ve věku
46-55 let, jsou vyučení nebo absolvovali učební
obor s maturitou. Země původu nezajímá přes
polovinu spotřebitelů mladších 25 let, s převa-
žujícím počtem žen a čistým měsíčním příjmem
vyšším než 25 000 Kč. 
Nabídka zákazníkům v celkovém hodnocení spíše
postačuje, ale mezi respondenty nakupujícími
biopotraviny je více než třetina těch, kteří mají 
k současné nabídce bioproduktů výhrady a nabídku
hodnotí jako neuspokojivou.  
V sortimentu, který respondenti nejčastěji nakupu-
jí, převažuje mléko a mléčné výrobky. Ty nakupuje
ve větším množstvím přes 50 % respondentů 
s lehkou převahou žen. Mezi další kategorie patří
mouka, obilniny a pečivo. Tyto produkty kupují
nejvíce lidé starší 66 let. Zajímavá situace je v kat-
egorii nápojů (mošty, džusy, víno apod.), které
nakupují dvakrát více muži než ženy. Převažují
mladí lidé ve věku do 25 let. Maso a masné
výrobky v biokvalitě kupuje něco přes 12 %
respondentů, převážně mezi 26-35 lety, s vyso-
koškolským vzděláním, čistým měsíčním příjmem
do 15 000 Kč a nad 30 000 Kč, nejčastěji 
v Severních Čechách a v Praze. Čtvrtina respon-
dentů si kupuje bio zeleninu a ovoce, nejčastěji lidé
s příjmy od 15 000 do 22 500 Kč, opět nejčastěji 
v Severních Čechách a Severní Moravě, což je
překvapující výsledek. 
Výzkum překvapivě uvádí, že 36,8 % respondentů
nakupuje bio pečivo v diskontních prodejnách typu
Lidl a Penny, přesto, že tam vůbec nejsou v nabíd-
ce. Taktéž téměř 15 % respondentů údajně nakupu-
je v diskontech bio maso a 22,4 % bio zeleninu. Ani
ty diskonty nenabízejí.
Nejčastěji jmenovanými překážkami pro nákup
biopotravin u respondentů, kteří je nekupují, jsou
nedostatek informací (32 %), vysoká cena a oblí-
benost tradičních značek. Pro část respondentů je

rovněž překážkou nedůvěra v tyto produkty a také
nemožnost sehnat tyto produkty v místě, kde
pravidelně nakupují.
Název biopotravina u respondentů nejčastěji asoci-
uje výrobky bez chemických přísad, vypěstované
bez chemického hnojení a obecně zdravé, přírodní,
ekologicky vypěstované potraviny. 3 % responden-
tů mají název biopotravina spojený s cenou a tedy
dražším výrobkem. Zhruba 2 % respondentů mají
spontánní asociace vyloženě negativní - uváděli, že
jde o produkty nedobré nebo uvedli, že s touto
značkou je spojen jen mediální humbuk či jde 
o podvod.
Důležitými prostředky k získání informací o biopo-
travinách jsou televizní pořady, prodejny, denní tisk
a časopisy. Tyto zdroje uvedlo vždy přes 30 %
respondentů. Z televizních pořadů čerpají nejvíce
lidé vyššího středního věku a respondenti v dů-
chodovém věku. Prostřednictvím reklamy prodejců
nebo výrobců a v denním tisku se o biopotravinách
dozvědělo přes 25 % respondentů. Zejména u žen
sehrála roli také informace od známých. Sami si
informace o biopotravinách vyhledalo zhruba 20 %
respondentů, nejčastěji s vysokoškolským vzdělá-
ním a ve věku do 45 let.
Nejdůležitějším motivem, který by spotřebitele 
zřejmě přiměl se více zajímat o biopotraviny 
a preferovat je oproti ostatním výrobků, je motiv
zdravotní, tedy ve spojení s aktuálním zdravotním
stavem a péčí o své zdraví. Druhým velmi význam-
ným faktorem je to, že biopotraviny jsou respon-
denty posuzovány jako produkty bez chemických
přísad. 
Nejvyšší nároky na kvalitu a původ produktů je
očekávaný - spotřebitelé jsou nejvíce nároční na
výrobky živočišného původu - tedy na mléko 
a mléčné výrobky a masné výrobky, s odstupem je
potom následuje ovoce a zelenina a pečivo
Zajímavý údaj přináší odpověď na postoj k životní-
mu prostředí. Přes 85 % žen uvádí, že je celkově
zajímá šetrný přístup k životnímu prostředí (muži
73,5 %). Nejčastěji tito lidé nakupují biopotraviny
ve specializovaných prodejnách biopotravin a zdra-
vé výživy (94,1 %).

6.2. Jak často kupujeme 
biopotraviny? 25

OMD Snapshot zkoumal oblibu biopotravin u české
společnosti, frekvenci nákupu a názory na tento
druh potravin. Přibližně dvě třetiny populace se
někdy setkaly s nějakým produktem ekologického
zemědělství označeného ochrannou známkou Bio.
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Lidé velmi často spontánně uváděli mléčné
výrobky, zeleninu nebo maso. Co se týká nákupu,
biopotraviny alespoň jednou koupilo 56 % lidí, 
z nich přibližně každý čtvrtý je kupuje alespoň 2x
měsíčně nebo častěji. Téměř polovina dotázaných
biopotraviny ještě nikdy nekoupila
Biopotraviny mají v oblibě o něco více mladí lidé
než starší a více ženy než muži. Většina lidí věří, že
biopotraviny jsou lepší než běžné potraviny, přesto
je při nákupu neupřednostňují. Pravděpodobně je
to způsobeno jejich nesnadnou dostupností 
a přesvědčením, že tyto potraviny jsou příliš drahé.
I když jsou lidé ve většině přesvědčení, že nákup
biopotravin se vyplatí (investice do zdraví), nejsou
ochotní za ně platit vyšší cenu než za běžné
výrobky. 

6.3. Co spotřebitele zajímá 
při nákupu potravin? 26

Z marketingových výzkumů mezi českými
spotřebiteli vyplývá, že pětina respondentů
považuje potraviny za faktor velmi významný ve
vztahu ke zdraví. Další dvě pětiny respondentů se
hlásí k české kuchyni. Polovina respondentů není
ve svých názorech na stravování vyhraněná.
Zvláštní skupinu respondentů zdůrazňujících při
výběru potravin zdraví tvoří převážně mladé
vysokoškolsky vzdělané ženy. Bez ohledu na pří-
jem dávají přednost značce a kvalitě potravin, zají-
mají se o jejich složení. Chování nemalé skupiny
respondentů ovlivnil i výskyt BSE.
Spotřebitelé se také dělí z hlediska pohledu na kul-
turní hodnoty. Jedna skupina, důležitá právě pro
oblast biopotravin, vnímá potraviny i s jejich
tělesnými a duchovními důsledky. Víra, že
potraviny přinášejí významnou kvalitu do jejich
života, je neotřesitelná, spolu se zájmem o přírodní
původ potravin. Potraviny se přijímají jako hostie.
Jde o marketingově velmi zajímavou skupinu, jež
citlivě vnímá informace, značku a nestandardní
formy distribuce. Je pramenem současného spotře-
bitelského proudu, který zdůrazňuje autentičnost 
a důvěryhodnost potravin. Touha této skupiny po
odlišnosti od současného pojetí složení, výroby 
a distribuce potravin otevírá českým firmám nové
možnosti působení a rozvoje. Vzhledem k věku,
vzdělání a postavení při rozhodování o koupi 
a spotřebě potravin není pochyb o tom, že tato
skupina je velmi perspektivní. 

6.4. Jaký má česká populace
vztah ke stylu stravování? 26

Jak zjistil průzkum, polovina respondentů nemá
výrazný styl, pětina se ale snaží stravovat podle
zásad zdravé výživy. Jde především o mladé ženy 
s vyšším vzděláním. Tato skupina svoje zásady
dodržuje bez ohledu na výši příjmu domácnosti.
Charakterizuje ji i nadprůměrná znalost značek 
i nových výrobků a preference  značkového zboží.
Tato skupina se také velmi zajímala o výskyt nemo-
ci BSE a velmi rychle upravila svůj jídelníček tak,
aby se nebezpečí nákazy pokud možno vyhnula.
Zbytek respondentů jsou vyznavači české kuchyně.
Jsou to respondenti z menších měst, dělnické pro-
fese, starší s nižším vzděláním. 
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V červnu roku 2006 osvěžila vody českého trhu
novinka z Valašska - BIO kysaný nápoj Mlékárny
Valašské Meziříčí. A nezaujal jenom zákazníky.
Nadšená z něj byla i odborná porota soutěže Česká
biopotravina roku, která ocenila nejen jeho chuť, ale
i nápadité a praktické balení, vkusný obal a širokou
dostupnost. Právě výhru v této soutěži si pochvalu-
je i Mirka Šajtnarová, která má BIO výrobky 
v Mlékárně Valašské Meziříčí na starosti. 

S myšlenkou uvést na trhu BIO kysaný nápoj přišla
paní ředitelka Novotná. Podnětem byl stále větší
zájem spotřebitelů o BIO segment a chybějící
výrobek na trhu. „BIO je trend současnosti 
a tento krok jednoznačně považujeme za dobré
rozhodnutí. V roce 2007 jsme na základě poptávky
rozšířili nabídku o jahodovou příchuť, která je 
u spotřebitelů velmi oblíbená,“ dodává paní Šajt-
narová. 

Mlékárna uvažuje i o rozšíření nabídky např. o bio-
jogurty, větší výrobě však brání nedostatek biomlé-
ka. Mlékárna stále hledá další dodavatele, protože
ekofarma AGRO FYTO, od které odebírají týdně
mezi 3 - 10 tisíci litry biomléka, již větší kapacitu
zatím nemá. Výroba kysaného bionápoje probíhá
hlavně přes víkend, jednak kvůli menšímu zpra-
covávanému množství a zejména proto, aby byla
jeho výroba oddělena od konveční produkce přesně
podle striktních pravidel pro zpracovávání výrobků
z ekologického zemědělství. Speciální bakterie,
které jsou pro přípravu biokysaného nápoje nezbyt-
né, nakupují předem zmražené z Dánska. Výrobek
má třítýdenní trvanlivost a zatím je nejúspěšnější
právě na Valašsku. „Čeští spotřebitelé již umějí
ocenit regionální původ a co jiného by měli kupovat
než to, co jim vzniká za humny,“ upřesňuje ředitel-
ka Jana Novotná. BIO kysaný nápoj je již v nabíd-
ce všech řetězců, často i v prodejnách zdravé výži-
vy a specializovaných bioprodejnách. Jeho jahodo-
vý kolega se k celoplošné distribuci připojí během
roku 2007. 

Více se o výrobcích mohou spotřebitelé dozvědět
zejména z ochutnávek a letáčků, na televizní rekla-
mu a masovější propagaci bohužel chybějí finanční
prostředky.

Případová studie
Mlékárna Valašské Meziříčí
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Případová studie

Biozelenina
Velehrad

Zemědělský inženýr Petr Weidenthaler se jako
vedoucí zemědělského družstva zajímal také 
o zdravou stravu a ekologii a po sametové revoluci
se rozhodl, že se tomuto oboru bude i nadále věno-
vat. Založil společnost Luční údolí a pěstuje zele-
ninu ekologicky již 12 let. V roce 2007 se Luční
údolí přejmenovalo na Biozelenina Velehrad.
„Hledali jsme kratší jednoslovný název a zákazníci
nás stejně jako Velehrad označovali,“ vysvětluje
změnu Petr Weidenthaler. V moravském Velehradu
dnes ekologicky pěstuje více než 50 různých druhů
zeleniny, od tradiční až po exotické čínské a japon-
ské ředkve či nedoceňovaný fenykl. Největší zájem
je o mrkev, ředkvičky, tuřínky a čerstvé saláty. 

Zákazníci dávají přednost produktům z Velehradu
před konvenční zeleninou proto, že jim zaručuje
zdravotní nezávadnost a záruku původu. Maminky
je kupují, protože jsou zdravé a slovy jedné z nich:
„to nejlepší pro moje děti“. 

Aby vyšla vstříc požadavkům zákazníků na čerstvé
bio produkty po celý rok, nabízí Biozelenina Vele-
hrad celoročně velký výběr čerstvého bio ovoce 
a zeleniny také z dovozu, která však nepřesahuje
pětinu až šestinu celkového objemu prodejů. 
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zemědělci nejvyšší: za rok 1994 získal Bartákův
hrnec, cenu pro nejlepšího českého ekologického
zemědělce. V roce 2004 byly tuřínky a ředkve 
z Velehradu oceněny čestným uznáním v soutěži
Česká biopotravina roku. Novinkou roku 2006 je
zcela nová webová prezentace Biozeleniny
Velehrad (www.biozelenina.eu), kde jsou i recepty
a zahradnický blog. „Funguje jako určitá podpora
prodeje, abychom navázali bližší vztah se
zákazníky a oni také viděli, že za jejich zeleninou
stojí lidé, že i my máme radosti a starosti,“ říká Petr
Weidenthaler. 

Petr Weidenthaler je nejen skvělý zelinář, ale také
obchodník (vlastnost zřídka kdy viděná mezi
českými zemědělci). Čerstvá biozelenina a ovoce 
z Biozeleniny Velehrad je pravidelně k dostání na
zlínském tržišti, v pražských a brněnských bio-
prodejnách,  prodejnách zdravé výživy zejména na
Moravě a vaří z ní v několika restauracích. Spo-
třebitelé si mohou také zeleninu z Velehradu koupit
přímo prostřednictvím tzv. BIO KLUBU, objednat
si zeleninu a ovoce na internetu a na sběrném místě
v Brně a ve Zlíně si ji vyzvednout. Členem se může
stát kdokoli a zákazník má záruku čerstvé dodávky
za zvýhodněnou cenu. V roce 2006 ještě Luční
údolí zkusilo také jinou službu, tzv. košík, kde byla
běžná zelenina, kterou si zákazník sice nemohl
vybrat předem, ale věděl, co košík obsahuje za
ještě výhodnější cenu. O tuto službu ale nebyl tak
velký zájem. 

Do budoucna by se ve Velehradě chtěli věnovat
právě rozvoji BIO KLUBU a podpořit ho větší
propagací. Novinkou je placený odkaz na vyhledá-
vači Google. O tom, že je Petr Weidenthaler
úspěšný pěstitel svědčí nejen spousta spokojených
zákazníků, ale také ocenění mezi ekologickými
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Když na podzim roku 2005 předávali manželé
Zemanovi komplex prodejen, biopekárny a bio-
restaurace ALBIO novým investorům a majitelům,
těšili se na poklidnější rodinný život na vesničce 
70 km od Prahy. Dlouho jim jejich poklid nevydržel
a pustili se do dalšího náročného projektu, který
vyústil v září roku 2006 uvedením biosušenek 
a biokrekrů na český trh. 

Výrobky rodinné biopekárny Zemanka pod
vedením Jana Zemana a jeho maminky-cukrářky se
setkaly s obrovským ohlasem a odbyt zdaleka
předčil očekávání. Předpoklad manželů Zema-
nových, že trvanlivé biomlsání a biopekárna zaplní
díru na trhu, se potvrdil. Za úspěchem biosušenek 
a krekrů stojí také to, že je to poměrně neutrální
produkt, který se zákazníci nebojí koupit. „Snažili
jsme se oslovit širší okruh spotřebitelů a získat tak
i zákazníky, kteří se dosud domnívali, že BIO je
prostě jen jiný název pro zrní. Tomu jsme přizpůso-
bili i výraznější chuť, která se slaností a sladkostí
blíží konvenčnímu trvanlivému pečivu. Samozřej-
mě vyrábíme i řadu bez cukru a pro děti,“ říká Jan
Zeman. Své výrobky nemuseli zatím nijak zvlášť
marketingově podpořit, snaží se spíše vyrovnat

Případová studie

Biopekárna
Zemanka
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výrobu s poptávkou a postupně připravují nové
sušenky a produktové řady. Největší poptávka je
nyní po bezlepkovém pečivu, ale připravují i řadu
chlazených cukrovinek. 

Při hledání nových receptur však musí Hanka
Zemanová počítat s nedostatkem některých surovin
z české produkce, například biomásla. Jeho dovoz
ze zahraničí by cenu sušenek výrazně zvedl a proto
se snaží jeho použití omezit již v samotném
začátku. „Již v Albiu jsme se snažili navázat spo-
lupráci s farmáři, dokonce jim můžeme garantovat
odbyt, ale setkali jsme se s absolutním nezájmem.
Mléčné biovýrobky na českém trhu obecně velice
chybí. Jinak s dodavateli problém nemáme, snad
jen loňská evropská neúroda pšenice špaldy může
situaci trošičku zkomplikovat, ale ne radikálně“,
dodává spolumajitelka. 

V současnosti Zemanovi uvažují o rozšíření výroby 
a její částečné automatizaci a jednají o dodávkách
svých výrobků se dvěma obchodními řetězci. Dnes
90 procent výrobků z Biopekárny Zemanka směřu-
je do obchodů se zdravou výživou a bioprodejen,
pod privátní značkou dodávají také do dvou

pražských kavárenských řetězců. Distribuci po celé
České republice si zajišťují sami a zatím neuvažují
o jiné variantě. Mohou tak zajistit svým výrobkům 
a obchodníkům péči, kterou přes velkoobchodníka
nelze garantovat. Mají tak okamžitou zpětnou
vazbu z prodejen, kterým se mohou více věnovat 
a podporovat je například formou ochutnávek.
Biopekárna Zemanka má na trhu již vybudované
dobré jméno a její sušenky a krekry slaví velký
úspěch. Nyní stojí majitelé před rozhodnutím, zda
a nakolik výrobu s pěti zaměstnanci rozšiřovat.
Oporou jsou jim jejich zkušenosti v bio segmentu 
a motivací rostoucí biotrh. 
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Když v roce 1989 přišla v Německu dm drogerie
markt jako první drogistická společnost s nabídkou
vlastní privátní značky AlnaturA BIO, mělo v ko-
munistickém Československu povědomí o ekolo-
gickém zemědělství a biopotravinách jen pár
skalních příznivců. Tehdy nikdo nemohl tušit, že za
pár let bude mít v České republice dm drogerie
markt již 116 poboček, které všechny nabízejí ros-
toucí sortiment biopotravin pod značkou AlnaturA. 

„V nabídce dm stojí v popředí výrobky péče o krá-
su a zdraví. Právě do této oblasti výborně zapadají
biopotraviny, které jsme uvedli do sortimentu dm na
začátku roku 2005. Protože dm naslouchá svým
zákazníkům a jejich přání, rozhodli jsme se na zá-
kladě rostoucího zájmu a četných dotazů našich
zákazníků rozšířit od října 2005 nabídku v sorti-
mentu potravin o biopotraviny značky AlnaturA,“
uvedla Eva Kopřivová, manažerka reklamy dm dro-
gerie markt. S touto privátní značkou se zákazníci
setkají v České republice pouze v dm drogeriích.

Případová studie

dm drogerie
markt
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První odezvy předčily očekávání a na podzim roku
2006 dm nabídku biopotravin dále rozšířilo.
Zákazník tak má kompletní nabídku biopotravin
AlnaturA od snídaně až po večeři. Sortiment
zahrnuje základní potraviny (např. mouku, sůl,
cukr, droždí, olej) i potraviny vhodné k přímé
spotřebě (např. chléb, paštiky, hotové omáčky). 

Vzhledem k typu obchodního řetězce dm nabízí
pouze balené biopotraviny, čerstvé a mražené zboží
sortiment neobsahuje. Pro děti má dm drogerie
připravené ovocné a zeleninové příkrmy. Celý sor-
timent je neustále rozšiřován, v současné době
nabízí na 240 položek na více než 6 m2 regálové
plochy. 

Zatím největší akcí zaměřenou na podporu biopo-
travin byla účast dm drogerie na akci Září měsíc
biopotravin v roce 2006. Jako generální partner
přispěla dm drogerie významnou měrou k propa-
gaci celé akce a vydala speciální brožurku zaměře-

nou na biopotraviny spojenou s ochutnávkami 
a cenově zvýhodněnou nabídkou biopotravin
AlnaturA v prodejnách dm. Brožurka byla distri-
buována prostřednictvím denního tisku. Veřejnost
se o „akčních dnech“ a ochutnávkách dozvěděla
také díky Journalu dm, který dm distribuuje v den-
ním tisku, na www.dm-drogeriemarkt.cz, na vstup-
ních dveřích všech prodejen, na regálech a v rámci
inzerce v denním tisku v týdnu konání ochutnávek. 

V současné době je dm drogerie mezi řetězci 
a podobně zaměřenými společnostmi největším
propagátorem zdravého životního stylu a biopo-
travin v České republice.  
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8. Přílohy

8.1. Metodologie a zdroj dat
Zdrojem dat pro výpočet velikosti obratu na českém trhu, podílu importu, podílu jednotlivých prodejních
kanálů a podíly produktových kategorií bylo šetření mezi společnostmi působícími v České republice (eko-
logické farmy, zpracovatelé a výrobci biopotravin, distributoři, importéři, velkoobchodníci a maloobchod-
níci) doplněno o veřejně publikované informace. Část údajů byla expertně odhadnuta; získané informace
prošly několikastupňovou kontrolou.
Z hlediska sortimentu se šetření zaměřilo na volně prodejné potravinářské zboží vyrobené dle nařízení EHS
2092/1991 (bioprodukty a biopotraviny) určené ke konečné spotřebě domácnostmi.
Veškeré údaje o maloobchodních obratech v ČR se týkají vnitřního obchodu, nezahrnují tedy export.
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Užitečné kontakty:
Certifikační a inspekční organizace: 

ABCERT GmbH
Zemědělská 5
603 00 Brno
tel.: 545 215 899
fax: 545 217 876
e-mail: info@abcert.cz

Biokont CZ, s.r.o.
Měříčkova 34
621 00 Brno
tel./fax: 547 225 565
mobil: 606 605 728
e-mail: slavik@biokont.cz
http://www.biokont.cz

KEZ o.p.s. - Kontrola ekologického 
zemědělství
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
tel.: 469 622 249
http://www.kez.cz

Další kontakty:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální politiky a obnovitelných
zdrojů energie
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 221 811 111
http://www.mze.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53
787 01 Šumperk
tel.: 583 216 609
http://www.pro-bio.cz

PRO-BIO Klub výrobců a finalizátorů 
biopotravin
Plavy 4
468 46 Plavy u Tanvaldu
tel.: +420 602 169 213
e-mail: josef_sourek@mybox.cz

EPOS Spolek poradců v ekologickém 
zemědělství České republiky
Kotlářská 53
602 00 Brno 
tel./fax: 549 213 563 
e-mail: epos@eposcr.cz
http://www.eposcr.cz

PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství
Kubatova 1/32, Toulcův dvůr
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.: 272 660 501
e-mail:infocentrum@biospotrebitel.cz
www.biospotrebitel.cz 
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Marketingové poradenství 
v oboru ekologického zemědělství,
výroby a prodeje biopotravin.

Poslání
Posláním společnosti Mgr.Tomáš Václavík 
− Green Marketing je pomáhat rozšiřování
českého ekologického zemědělství 
a prodeje biopotravin poskytováním 
vynikajících a profesionálních 
marketingových poradenských služeb 
a přesných informací ekologickým 
farmářům, výrobcům a obchodníkům 
s biopotravinami.

Váš nejlepší nástroj pro komunikaci 
s obchodníky s biopotravinami.
Inzerát v magazínu Bio Obchod
přímo zasáhne vaši cílovou skupinu 
a pomáhá vám zvyšovat 
obraty na prudce 
rostoucím českém 
bio trhu. Využijte 
výhodné ceny plošné 
i vkládané inzerce. 

BioObchod

Ročenka 
Český trh s biopotravinami
Green marketing je nejvýznamnější výzkumnou 

a marketingovou agenturou na českém trhu 

s biopotravinami. Specializace na poskytování

přesných a aktuálních informací v oboru 

ekologického zemědělství a biopotravin nám

umožňuje neustále sledovat nejnovější vývoj 

v oboru a předvídat budoucí změny. 

Již čtyři roky detailně monitorujeme aktuální

vývoj na českém trhu s biopotravinami a podni−

katelům v oboru přinášíme jedinečné statistické

přehledy a důkladnou analýzu trhu prostřednic−

tvím ročenky Český trh s biopotravinami. 

Bio Obchod
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Po loňském mírném propadu
se letos opět rozšiřuje rozměrekologického zemědělství. Po-tvrzují to aktuální statistickéúdaje ministerstva zemědělstvík 31. říjnu letošního roku.

Během uplynulých deseti mě-síců se počet zemědělců přih-lášených do ekologického reži-mu hospodaření zvýšil o 83
podniků a celkově tak dosáhl912. Na 6,45 procenta z 5,98
procenta vzrostl  také podílvýměry ekologicky obhospo-dařované půdy na celkovéploše zemědělské půdy. Pozi-tivní je nárůst ploch orné půdy,která tak díky rozšíření o téměř2400 hektarů dosahuje celkem

23 162 hektarů. Příznivé jerovněž  zvýšení počtu výrobců

Ekologické zemědělství opět na vzestupu
biopotravin, kterých je nyní148. 
Ministerstvo zemědělství pova-žuje za stimuly k opětovnémurůstu především vznik konku-renčního prostředí v oblastikontroly a certifikace. Dnes v ČR fungují tři kontrolní orga-nizace pověřené MZe, kterýmijsou KEZ o.p.s., ABCERT

GmbH a Biokont CZ s r.o. Dálese s účinností od počátkuletošního roku také výraznězjednodušila národní legislativastanovující pravidla admini-strace ekologického hospo-daření. Např. zákon o ekolo-gickém hospodaření byl zre-dukován o polovinu, současnáprováděcí vyhláška má oprotipůvodním 15 stranám a 17

přílohám pouze dvě strany
textu a dvě přílohy. 
Probuzení zájmu o ekologické
zemědělství může pramenit i z postupně rostoucího pově-domí o výhodách a přínosech
tohoto hospodaření pro krajinu
i pro zdraví člověka a s tím
spojená poptávka po biopro-duktech. Zde ministerstvo
spolupracuje s partnery z ne-vládních organizací na infor-mování spotřebitelů např. přiakci „Září - měsíc ekozeměděl-ství a biopotravin“, vyhlášeníbiopotraviny roku, podporou

výstav, mezinárodních a lokál-ních akcí, nebo šířením tisko-vých a propagačních materiálů
zaměřených na ekoprodukci. 

Zdroj: MZe

BioFach 2007
klepe na dveře
Největší veletrh biopotravin nasvětě - BioFach - se blíží. Vícenež 2 100 vystavovatelů před-staví své novinky v oblastibiopotravin ve veletržním pa-láci v Neměckém Norimberkuod 15. do 18. února 2007. 

BioFach nabízí jedinečnoumožnost přehlídky nejnověj-ších produktů v oblasti biopo-travin, od surovin až po zbožídenní potřeby, další přírodnízboží jako látky, hračky, pro-dukty ekologického zeměděl-ství a zajištění jejich odbytu natrhu. 
Tentokrát se na veletrhu před-staví i české firmy ve společ-ném stánku, který zajišťujeSZIF. 

Hlavní svě-
tový veletrh
pro biopro-
dukty má od
roku 2007
krásného sy-
na. Jmenuje
se Vivaness a je specializo-vaným veletrhem pro přírodníkosmetiku a wellness. S vícenež 200 vystavovateli vysocekvalitní přírodní kosmetiky aproduktů péče o tělo se vpříštím roce poprvé představíjako samostatný veletrh svýrazně rozšířenou nabídkou.BioFach a Vivaness se budounapříště konat ve veletržním

centru v Norimberku vždyspolečně.

Souběžně se specializovaným
veletrhem budou renomovaníodborníci na více než 100
akcích informovat o nejaktuál-nějších tržních trendech na BioFach - konferenci a fóru
Vivaness.
Další informace o akci a sez-nam vystavovatelů je k dis-pozici na www.biofach.com.Nenechejte si návštěvu Bio-Fach ujít, je to jedinečná

příležitost vidět pod jednou
střechou celý bio svět. 

Marketingové poradenství
Marketingové a komunikační strategie
Vztahy s médii
Pořádání událostí
Jednotný firemní grafický styl 
Reklama a umístění inzerce
Odborné vzdělávání v oblasti 
marketingu a prodeje biopotravin
Tržní analýzy
Pro potřeby podnikatelských záměrů a mar−
ketingových strategií vám nabízíme hloubkové
analýzy vybraných segmentů trhu dle vašich
potřeb.

www.greenmarketing.cz
Kontakt: Green marketing, Tom Vaclavik 
tel.: 541 263 456, e−mail: tom@@greenmarketing.cz 


