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Hlavní výhody biopotravin 
je možné rozdělit do 

dvou základních 
skupin:

přímé • 
(zdravotní přínos, 
chuť, atd.)

nepřímé • 
(pozitivní 
dopady práce 
ekozemědělců na 

životní prostředí). 

Dopady na lidské 
zdraví jsou jednou z 

nejdiskutovanějších oblastí, 
kde byla publikována celá řada studií, 
které pozitivní vliv konkrétních biopotravin na 
zdraví konzumenta jak potvrzují, tak i zpochybňují. 
Nicméně vzhledem k tomu, že ekozemědělci 
využívají omezené množství látek, jejichž rezidua 
(zbytky) se ukládají v potravinách, jsou jejich 
produkty těmito zbytky zasaženy nepochybně méně. 

Nižší obsah reziduí má potom prokazatelně nižší 
negativní dopad na lidské zdraví. Dalším pozitivním 
aspektem je omezení využití aditivních látek při 
zpracování potravin (omezené množství používaných 
tzv. éček), které může působit směrem k lepší či 
autentičtější chuti biopotravin. 

Ekozemědělci se významnou měrou 
podílejí na ochraně životního 
prostředí.

V oblasti nepřímých přínosů se ekozemědělci 
významnou měrou podílejí na ochraně životního 
prostředí. Používají menší množství průmyslově 
vyráběných hnojiv a chemických látek, což přispívá 
ke snížení kontaminace povrchových i spodních vod, 
půdy apod. 

Etický rozměr ekozemědělství, se rozvíjí zejména 
v oblasti zachování životní pohody zvířat, která 
nachází oporu v legislativě. Je přesně stanoveno, jak 
se v ekologickém zemědělství ke zvířatům chovat: 
například je stanovena minimální přípustná plocha 
ustájení, zákaz klecových chovů, minimální plocha 
výběhu, zákaz trvalého vazného ustájení skotu aj.

Zvyšování biodiverzity na pozemcích 
obhospodařovaných dle zásad ekologického 
zemědělství je prokázáno vyšším zastoupením volně 
rostoucích rostlinných druhů a větším spektrem 
pěstovaných zemědělských plodin.

Ing. Martin Leibl, Ph.D., Ministerstvo zemědělství

Výhody biopotravin 
pro spotřebitele

Úvod
Text na následujících stránkách shrnuje témata a otázky, která zazněla na panelových diskusích 
realizovaných v roce 2010 v Praze. Diskusí se zúčastnili významní reprezentanti oboru ekologického 
zemědělství, ať už se jednalo o akademiky, ekologické zemědělce nebo zástupce státní správy. 
Cílem tohoto textu je představit ekologické zemědělství a biopotraviny z objektivního hlediska 
prostřednictvím názorů a postojů expertů v oboru.  Jednotlivé texty nejsou autorskými příspěvky 
panelistů, ale z těchto příspěvků vycházejí. 

Níže uvedené texty pokrývají dvě oblasti, a to jednak otázku „proč biopotraviny?, kdy se každý z 
panelistů  pokoušel zodpovědět otázku, jaké výhody přináší biopotraviny spotřebiteli, jaké jsou 
výhody ekologického zemědělství pro jednotlivce i společnost. Druhou oblastí je téma kontroly, 
důvěryhodnosti a certifikace systému ekologického zemědělství z několika úhlů pohledu. 
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Ing. Josef Škeřík, CSc., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 

Každá jednotlivá skupina spotřebitelů má různé 
důvody pro volbu biopotravin. Na kvalitu biopotra-
vin existují různé pohledy podle toho, hovoříme-li o 
kvalitě:

hygienické,• 
senzorické, • 
ekologické. • 

 
U hygienické kvality kontrolujeme obsah nežádoucích 

látek – reziduí. 
Je-li v biopotra-
vinách zjištěn 
obsah reziduí, 
jedná se zprav-
idla o zátěž z 
předchozího 
hospodaření, 
nikoliv o 
podvod. U 
ekologického 
zemědělství je 

obsah reziduí vždy nižší.  
 
Nicméně to může znamenat, že vypěstované produkty 
jsou na pohled méně atraktivní, ale mají zase vyšší 
obsah hodnotných látek. V případě výkupních 
norem ale neexistuje rozdíl mezi biopotravinami 
a konvenčními potravinami. To může vést ke 
znevýhodňování ekozemědělců, neboť i pro biopotrav-
iny se užívá norma pro konvenční potraviny. 
 
Senzorická kvalita zahrnuje vzhled, chuť a vůni. 
Například vyšší obsah sušiny znamená vyšší obsah 
aromatických látek. Pokusy ukázaly, že tuto vlast-
nost rozpozná i zvěř, která upřednostňuje produkty 
ekozemědělství. Nicméně důvodem pro tuto prefer-
enci může být i absence chemických postřiků, které 
zvěř u konvenčních produktů odpuzují. 
 
Ekologická kvalita je dána např. obsahem 
životaschopných látek. Hovoříme-li například o osivu, 
nacházíme větší (a vyrovnanější) semena v konvenční 
produkci, ale u osiva z ekologického zemědělství byla 
zjištěna vyšší klíčivost.

Kvalita biopotravin

Jan Zeman, Biopekárna Zemanka

Certifikace a 
kontrola výrobců 
biopotravin

Obecně je třeba upozornit na fakt, že výsledky srovná-
vacích studií biopotravin se mohou lišit, a to proto, 
že někteří ekozemědělci používají povolené postřiky 
a chemické přípravky intenzivně, jiní ekozemědělci je 
nemusí, vzhledem k vhodným podmínkám, používat 
vůbec. 

Nedílnou 
součástí režimu 
ekozemědělství je 
také pochopitelně 
výroba biopotra-
vin. I výrobce 
je povinen zpra-
covávat potraviny 
šetrněji a nesmí 
používat celou 
řadu látek. Důležité je, že tyto postupy jsou přesně 
stanoveny a zakotveny v předpisech. Navíc biopotra-
viny procházejí pečlivou kontrolou splnění těchto 
požadavků a nesou jednotné označení. 
 
Důvěryhodnost této značky a celého ekozemědělství 
stojí na systému, který zahrnuje tři na sobě nezávislé 
strany: 

žadatel o certifikát – zemědělec, výrobce potra-1. 
vin či velkoobchodník,

organizace, udílející právo značku užívat a stano-2. 
vující pravidla systému značení – Ministerstvo 
zemědělství a

kontrolní organizace, dohlížející v terénu na 3. 
dodržování pravidel pro její užívání – KEZ, 
o.p.s., ABCert AG, Biokont CZ.

Tento systém se zásadně liší od privátních značek, kdy 
firma na základě vlastní marketingové kampaně začne 
používat na svých výrobcích vlastní logo, evokující 
ve spotřebitelích dojem, že se jedná např. o zdravou 
potravinu. Hlavním rozdílem je zde státní garance a 

Obsah pesticidů v biopotravinách 
většinou neznačí podvod.
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Ekologické zemědělství není 
ústupem od moderních technologií.

tykvovité rostliny) dodávající půdě dusík, což vede 
k celosvětové  nerovnováze v produkci a spotřebě. 
Proto je nezbytné při nákupu zvažovat původ 
potraviny a její případné negativní externality . 

Ekologické zemědělství není zpátečnické, není 
ústupem od moderních technologií či návratem 
k motyčkám. Ekozemědělci naopak používají 
nové postupy a techniky, protože nejsou svázáni 
metodikou a postupy, vedoucími k maximálním 
výnosům a mohou experimentovat s novými 
technologiemi, což vede k udržitelnému rozvoji. 
Konvenční zemědělci se dokonce mohou od 
ekozemědělců mnohému naučit a začít používat nové 
postupy vedoucí ke zdravějším potravinám. 

Z hlediska etického přístup ke zvířatům se v 
poslední době například ukázalo, že běžná praxe 
kastrování mladých kanečků je zcela zbytečná, neboť 
zjednodušeně řečeno, selata nestihnou dospět a tudíž 
maso nemůže být negativně ovlivněno dříve, než 
jsou poražena. Ohled ke zvířatům, ale nemá pouze 
výhody pro samotná chovaná zvířata, ale vede i k 
vyššímu obsahu minerálních látek a nenasycených 
mastných kyselin a dalších prospěšných látek v mase. 

V dějinách byli zemědělci vždy oslavováni a chváleni 

Josef Sklenář, Biofarma Sasov

Biopotraviny a ekologické zemědělství jako 
způsob řešení vybraných problémů
V současné době nemají ekozemědělci možnost 
navázat na historické zkušenosti. Po čtyřiceti 
letech intenzifikace zemědělství chybí historická 
zkušenost, know-how a je nutné znovu se učit podle 
zahraničních vzorů. Nicméně převládající konvenční 
zemědělství přináší celou řadu negativ. Jedním ze 
zásadních a podceňovaných momentů je, že ve velké 
míře vede k likvidaci půdního života. Kvalitě života 
v půdě se věnuje malá pozornost, ačkoliv absence 
půdních mikroorganismů, které jsou ničeny plošnou 

chemizací půdních ploch, může mít 
nedozírné následky. A právě 

ekologické zemědělství 
je jednou z důležitých 

alternativ, které 
mohou i tento 
problém řešit. 

Dalším 
významným 
problémem 
stávajícího 

průmyslového 
komplexu je 

dovoz geneticky 
modifikované sóji, která 

je pěstována na místech 
původního deštného pralesa a 

u nás se užívá k výživě hospodářských zvířat k 
produkci masa, mléka, atp. Je to jeden z důvodů 
proč (nejen) čeští zemědělci přestali pěstovat sóje 
podobné na bílkoviny bohaté plodiny (jetel, vojtěšku, 

vzájemná nezávislost jednotlivých, výše zmíněných stran. 

Žadatel o certifikaci se totiž musí nejprve obrátit na kontrolní organizaci, která provede potřebný audit a teprve 
na základě této kontroly, probíhající podle pravidel programu certifikace, je žadateli uděleno Ministerstvem 
zemědělství právo užívat logo pro biopotraviny.  
 
Po podání žádosti o certifikát probíhají u žadatele kontroly zajišťující důvěryhodnost značky. U výrobce potra-
vin tak kontrolor prochází provoz, ověřuje původ výchozích surovin v ekologickém zemědělství. V některých 
případech se dokonce porovnává množství výchozích surovin s množstvím vyrobené finální potraviny, aby se 
zamezilo přidávání neevidovaných konvenčních surovin. Proto musí výrobce evidovat všechny materiálové toky 
a zároveň se jedná o kontrolovatelný postup.
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Stát garantuje a ustavuje pravidla pro ekologické 
zemědělství. Pravidla jsou daná legislativou 

národní zákon č. 242/2000, který vychází z• 

předpisů EU, Nařízení Rady 834/2007 a • 
prováděcího nařízení Komise.

Ministerstvo zemědělství pověřuje kontrolní 
organizace a garantuje kontrolu pravidel pro 
biopotraviny včetně jejich označování. Kontrolou a 
certifikací biopotravin jsou v ČR pověřeny 3 kontrolní 
organizace: ABCert, KEZ, o.p.s. a Biokont CZ. 

Kontrola probíhá 
na každé farmě, 
výrobně biopotravin 
či velkoobchodě 
minimálně jednou 
ročně. 
 
Aby mohla být 

potravina označená 
slovem bio, musí alespoň 95 % surovin pocházet 
z ekologického zemědělství. Zbývajících 5 % musí 
být suroviny z konkrétního – pozitivního – seznamu 
povolených surovin. Tento seznam je neustále 
upravován a aktualizován (zpravidla se jedná o úbytek 
položek), jedná se o suroviny, které např. nejsou v 
současnosti k dispozici v biokvalitě v dostatečném 
množství apod. V případě tzv. „éček“ existuje opět 
seznam povolených látek, kterých je cca desetina 
z celkového množství, používaného při výrobě 
konvečních potravin – jejich přesný výčet je dán 
legislativou.   
 
Pakliže je výrobce biopotraviny zároveň výrobcem 
konvečních potravin, musí být tyto dvě výroby 
odděleny v čase (stejná výrobní linka, jiná doba 

za vysoké výnosy a množství výpěstků, dnes jsou 
za ně trestáni nízkými výkupními cenami. To 
ekozemědělcům nehrozí, trh není přesycený, takže se 
jim dostává férové ceny. 

výroby bio a konvečních biopotravin) i prostorově 
(např. v případě skladování). Při kontrole je sledován 
především tok surovin – z dokladů musí být jasné 
vstupy a výstupy do výroby (minimálně za rok 
zpětně).  
 
Pověřování kontrolních organizací je rovněž řízeno 
legislativou - organizace musí být akreditovány ČIA 
(Český institut pro akreditaci) dle normy 14011, jsou 
dány jasné postupy, jak má postupovat certifikační 
organizace, ošetřeny jsou i požadavky na inspektory 
(vzdělání, praxe) i materiální a technické vybavení 
kanceláří apod. Pověření kontrolní organizace 
Ministerstva zemědělství je upraveno zákonem.  
 
Certifikace biopotraviny, tedy ověření, že splňuje daná 
pravidla je vydávána jako výstup kontroly, je platná 
maximálně 15 měsíců. Kontrola probíhá pravidelně a 
opakovaně a dokládá, že výrobce plní dané nařízení. 
Díky tomu může producent své výrobky označovat 
slovem bio. 
 
Bio je označení chráněné zákonem, určené pouze 
pro biopotraviny. Spotřebitel tak na potravinářském 
výrobku s označením bio- (případně eko-) musí nalézt 
logo EU pro biopotraviny, které je povinné ve všech 
státech EU. Na výrobku je rovněž uvedena informace 
o původu surovin, dále je uveden kód kontrolní 
organizace a případně národní logo biopotravin – tzv. 
zebra. 

Konvenční hospodaření vede k 
likvidaci půdního života

Ing. Martin Leibl Ph.D., Ministerstvo zemědělství

Kontrola a označování biopotravin z 
pohledu státu
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Úvodem je nutné 
připomenout, že v České 

republice se ekologické 
zemědělství rozvíjí 

až od roku 1990, 
tedy o dvacet 
let později než 
v západních 
částech Evropy. 
Proto byl 
jeho vývoj 

velmi rychlý. 
Dnes můžeme 

konstatovat, že 
situace je v některých 

oblastech srovnatelná s 
ostatní Evropou, např. rozsah 

obhospodařovávané plochy – 10 % z celkové výměry 
zemědělské půdy. Hůře srovnatelné jsou oblasti, 
které jsou pro každou zemi specifické.  
 
V současnosti je stav takový, že veškerá výroba 
potravin podléhá kontrole mnoha státních orgánů, 
biopotraviny jsou nadto kontrolovány samostatnými 
kontrolními orgány a jejich produkce je upravena 
zákonem.  
 
U biopotravin se kontroluje celý produkční systém 
– pěstování, zpracování i prodej. Nad rámec obecné 
kontroly kvality potravin se nekontroluje složení 
konečných bioproduktů, ale systém: 

co se do systému vložilo,• 
jak s tím bylo nakládáno,• 
jak to bylo prováděno.  • 

Biokvalitu je tedy třeba chápat jako výsledek kvality 
celého systému. Kontrolní systém v ČR začal vznikat 
začátkem 90. let minulého století. Původně měla být 
založena jedna kontrolní organizace, aby nedošlo k 
dezorientaci konzumentů celou řadou značek (které 
přesto dnes existují) a kontrolních organizací. Tato 
organizace začala fungovat v roce 1993, následně 
vznikla organizace KEZ, o.p.s. (r. 1998), v roce 2005 
pak vznikly další dvě kontrolní organizace.

Největším problémem je 
nedostatečný výzkum oblasti 
ekozemědělství obecně.

Největší problém současné kontroly je skutečnost, 
že výzkum, vedoucí k dalšímu rozvoji pravidel, 
kontrol a certifikace, velmi zaostává. Nestačí tak 
rychlému vývoji ekologického zemědělství. Výzkum 
také nesplňuje požadavky zemědělců na řešení 
jejich problémů, ale ani nepřispívá žádoucí měrou 
k zajištění toku relevantních informací směrem ke 
kontrolorům a poradcům. Proto, aby mohla pravidla 
ekologické zemědělství dobře fungovat, je zapotřebí 
dobře koordinovaný a institucionalizovaný výzkum v 
oblasti ekologického zemědělství. 

Agr. Dr.. Josef Dlouhý, Prof.h.c., Bioinstitut o.p.s.

Problémy a nedostatky v systému kontroly 
ekologického zemědělství 

Ing. Jan Dvorský, bývalý ředitel organizace KEZ, o.p.s., dnes 
ekozemědělec

Kontrola a certifikace 
ekozemědělství

Kontrolu a certifikaci ekologických zemědělců je 
třeba chápat jako odbornou službu ekologickým 
zemědělcům, podnikatelům a spotřebitelům. 
Důvodem pro zavedení kontrolního systému byla 
vůle ekozemědělců garantovat spotřebitelům, že 
pravidla a zásady jejich hospodaření jsou dodržována. 
Vznikl tak dobrovolný systém, či audit, který má 
potvrdit, že objeví-li se na trhu biopotravina, tak v 
průběhu získávání surovin i jejich zpracování pro 
její výrobu, jsou všechna tato pravidla a zásady 
dodržována. 

Ekologické zemědělství je zákonem upravený systém 
udržitelného řízení zemědělství, který: 

respektuje přírodní systémy a cykly,• 
zachovává a zlepšuje zdraví půdy, vody, rostlin • 
a živočichů a zachovává rovnováhu mezi nimi,
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přispívá k vysoké úrovni biologické • 
rozmanitosti, 
odpovědným způsobem využívá energii a • 
přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická 
hmota a vzduch,
dodržuje přísné normy pro dobré životní • 
podmínky zvířat a zejména uspokojuje jejich 
druhově specifické etologické potřeby,
zaměřuje se na získávání produktů vysoké • 
jakosti.

Každý výrobce a zpracovatel by měl směřovat k 
naplnění těchto cílů, měl by tak činit za použití 
pravidel a zásad, formulovaných v nařízení 
Evropského Společenství a našeho národního zákona 
o EZ. Cílem kontroly je toto ověřovat a posuzovat. 

Cílem kontroly v ekologickém zemědělství je: 
zajistit rovné podmínky hospodaření všech • 
zainteresovaných zemědělců a zpracovatelů,
chránit spotřebitele, aby se, pokud se rozhodne • 
koupit potravinu s označením bio,  mohl na 
toto označení spolehnout,
chránit daňové poplatníky a státy před • 
neoprávněným čerpáním dotací. 

Současná struktura 
ekozemědělství v 
ČR ukazuje, že 
nejdůležitější je 
pravděpodobně cíl 
poslední. Ukazuje se, 
že cílem a motivací 
části zemědělců, 
podnikajících v EZ, 
je získávání dotací. 
Menší část tento cíl 
rozšiřuje o ochranu 
životního prostředí. 
A jen nemnoho 
ekozemědělců splňuje 
cíle všechny (tedy 

včetně produkce kvalitních potravin).

Evropská pravidla stanovují, že ekozemědělství musí 
být nově podřízeno státnímu dozoru nad potravinami, 
proto se do systému letos poprvé zapojil také Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 
Hlavním cílem tohoto státního dozoru je kontrola 
oprávněnosti nad čerpáním dotací, ÚKZÚZ však 
nemá pravomoc odebírat certifikace. 

Co ekozemědělec od kontrolních organizací očekává:

efektivní dozor nad průhledností obchodu s • 
produkty a výrobky bio
důsledné zveřejňování seznamů držitelů platných • 
certifikátů ekozemědělců a jejich produktů a 
výrobků na internetu
jednotný formát certifikátů ekozemědělství od • 
všech kontrolních subjektů 

Co zemědělcům na kontrolách vadí:

zbytečná byrokratická zátěž a formální provádění • 
kontroly,
malá účinnost kontrol v případě účelově • 
rozdělovaných podniků fyzických a právnických 
osob,
rezidua v bioproduktech a biopotravinách – • 
„bioskandály“,
subjektivní hodnocení odchylek, neshod, • 
produktům,
neschopnost vyřadit ze systému nebo donutit • 
k nápravě podniky, které dělají systému EZ 
ostudu,
zneužívání pravomoci pověřené osoby, arogantní • 
chování a jednání pracovníků kontrolních 
subjektů, neschopnost komunikace, byrokratický 
a technokratický přístup.

Kontrola biotravin je odborná 
služba zemědělcům, podnikům i 
spotřebitelům
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Rozhodnutí stát se ekologickým zemědělcem bylo 
sekundárně motivované systémem dotací, primární 
motivace byla žít ekologickým způsobem. Farma 
začala v roce 1997 hospodařit na výměře cca 30 
ha zemědělské půdy, biofarmou se stala v roce 
2005. Časová prodleva byla dána obavou z vyšší 
administrativní zátěže, častějších kontrol apod. Již 
před rokem 2005 se na farmě de facto hospodařilo 
v režimu ekologického zemědělství, ale bez potřeby 
vstoupit do systému EZ. 

Nyní hospodaří na 100 ha zemědělské půdy, 
kromě výkrmu pracuje také na chovu plemenných 
zvířat a postupně rozšiřuje své působení o oblast 
agroturistiky, služby jezdeckého klubu, pořádání 
kulturně-společenských akcí apod. Farma se snaží o 
popularizaci odpovědného přístupu životního stylu, 
který je ekologický a přesto moderní. 

Silné stránky systému EZ
Ekologický zemědělec podléhá stejnému systému 
kontrol jako všichni ostatní zemědělci, a přihlášení 
se do systému EZ je pouze nadstavba. Každoroční 
systém kontrol ho pak nutí vést a mít v pořádku 
veškerou dokumentaci, apod. Všechny potřebné 
dokumenty a informace jsou poměrně snadno 
dostupné. Pokud se jedná o specifické výrobky, 
obory nebo zvláštní systémy hospodaření je pak 
množství informací omezenější. Kontrolní organizace 
jsou profesionální a vstřícné. 

Slabé stránky systému EZ
Malá kompetentnost kontrolorů při užší specializaci. 
Rovněž konkurence mezi kontrolními organizacemi 
může vést k podbízení se zákazníkovi a v budoucnosti 
toto může vést ke zjednodušování systému za 
účelem získání zákazníka. Tento problém částečně 
omezuje legislativa. Nicméně u certifikačních 
organizací je velká fluktuace zaměstnanců, což vede 
k nestejnorodosti kontrol. Jednotlivé kontrolní 
organizace nemají jednotné tiskopisy. Kontroly jsou 
primárně zaměřeny na evidenci, méně vychází z 
praxe. Malá intenzita odběru kontrolních vzorků.

Kontroly jsou primárně zaměřeny 
na evidenci, méně vychází z praxe.

Příležitosti systému EZ
Dochází k růstu zájmu spotřebitelů nejen 
o biopotraviny, ale obecně o potraviny od 
konkrétního/známého farmáře, o pestřejší sortiment 
potravin, podpora zemědělců, zpracovávajících svoji 
produkci, zájem o zavádění nových výrobků na trh 
ze strany malých zemědělců (ve srovnání s velkými 
podniky).

Ohrožení systému EZ
Formalizace kontrol na úroveň prosté evidence, 
devalvace značky v případě projevení pochybení na 
straně systému a zneužití bio. Zvýšení finančních 
podpor pro ekologické zemědělce může vést 
k nárůstu ekologických zemědělců bez vlastní 
produkce.   

Ing. Pavel Moulis, Farma Moulisových

Praxe kontroly pohledem hospodáře
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Jak probíhá kontrola držitelů certifikátu bio, 
podle čeho probíhá výběr kontrolovaných 
subjektů? Jak probíhá kontrola u dovážených 
potravin – musíme se spolehnout na zahraniční 
kontrolu? 

Každý ekologický 
zemědělec a výrobce 
biopotravin musí být 
registrován na MZe. Je 
kontrolován minimálně 
jednou za rok, přičemž 
kontroly mohou být 
i namátkové. Je-li 
kontrola v pořádku, je 
vydán certifikát, je-li 
zjištěn nějaký problém, 
je stanoveno nápravné 
opatření a kontrola se 
opakuje. 

V rámci EU se nehovoří o dovozu, ale o volném 
oběhu zboží. U vybraných ostatních zemí 
(Argentina, Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko…) 
hovoříme o třetích zemích EU a jejich certifikační 
systém (systém kontroly a certifikace) je brán jako 
rovnocenný se systémem EU – v souladu s pravidly 
EU. Taková potravina může být dovezena do EU 
bez jakýchkoliv dalších kontrol. U zbývajících 
zemí musí být ta daná potravina zkontrolována 
pověřenou organizací, která má pověření kontrolovat 
a je akreditována u EU – v té dané zemi, v tom 
konkrétním místě. 

Certifikuje se přitom každá jednotlivá dodávka a 
k té je navíc dodáno dovozní zmocnění. Pravidla 
pro dovoz biopotravin jsou jasně dána pravidly EU. 
Samotný původ potraviny a její lokálnost je další 
otázkou, kterou může brát spotřebitel při nákupu v 
úvahu. 

Jak lze měřit biologickou diverzitu na ekofarmách 
a jak ji ekozemědělci mohou podporovat? 

Měření může probíhat prostřednictvím počítání 
zastoupených rostlinných a živočišných druhů. 
Podpora biodiverzity je dána např. opatřeními 
na podporu vybraných živočišných druhů nebo 
podmáčených luk.

 
Na jaké úrovni je v současné době výzkum 
ekologického zemědělství? Jak je tento výzkum 
podporován? Lze využít poznatky ze zahraničí 
anebo konvenčního zemědělství v ekologickém 
zemědělství?

Problém nedostatečného výzkumu je dán 
nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Výzkumní 
pracovníci mají zkušenosti především s konvečním 
zemědělstvím, nikoliv s ekologickým. Inovativní 
výzkum, který by přispěl novými výsledky a 
poznatky stále chybí. Chybí odborníci v akademické 
sféře, chybí aplikovaný výzkum, není dostatečné 
poradenství. (Tento nedostatek vede také k tomu, 
že někteří ekologičtí zemědělci považují kontrolní 
organizace za poradenské. 

To zároveň může vést k nekalému soupeření mezi 
jednotlivými kontrolními organizacemi, které se 
pak mohou zaměřovat na zvýšené kontroly těch 
farem, které používají např. osiva, doporučená jiným 
kontrolním orgánem.). 

Krom samotného výzkumu je výrazný také 
nedostatek historické zkušenosti a to nikoliv se 
zemědělstvím jako takovým, ale s hospodařením 
podle parametrů ekologického zemědělství. 
Všechna opatření v konvenčním zemědělství 
jsou podložena mnoha pokusy a výzkumy, jsou 
vypracovávány nové postupy apod. Podobné 
poznatky a studie však v ekologickém zemědělství 
chybí. Tento nedostatek teoretických poznatků 

Otázky a odpovědi o ekologickém 
zemědělství

Diskuse
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a podkladů vede také k tomu, že se farmáři a 
hospodáři „bojí“ pracovat s ornou půdou. 
V zahraničí je výzkum pokročilejší, avšak ne 
všechny poznatky jsou přenositelné. Např. v případě 
využívání různých odrůd se jedná se o záležitost 
krajovou či regionální, takže je třeba jednotlivé 
odrůdy a jejich využitelnost zkoušet. 

Chybí rovněž dostatek výstupů z výzkumů, 
zabývajících se samotnými produkty ekologického 
zemědělství. Závěry výzkumů, které se zabývaly 
např. rozdíly v chuti, jsou založeny na subjektivním 
hodnocení a nejsou podloženy žádnými studiemi. 

Jak funguje systém dotační podpor ekologického 
zemědělství? Co je doopravdy podporováno? Může 
poptávka ze strany spotřebitelů něco ovlivnit?

V České republice (na rozdíl od ostatních členských 
zemí EU) jsou nejvíce podporována neinvestiční 
opatření, což posiluje trend hospodaření na trvalých 
travních porostech. Stále tedy chybí podpora 
hospodaření na orné půdě. Přitom by farmáři 
neměli být závislí na dotacích, ale na zájmu o své 
produkty ze strany spotřebitelů. Tato poptávka, jak 
je vidět na vzrůstajícím trendu zájmu o farmářské 
trhy, o produkci zemědělců je. Nicméně stále chybí 
výraznější podpora ze strany státu – tvorba vhodných 
politik, které by podporovaly samotnou  produkci 
biopotravin je nedostatečná.

Diskuse

Otázky a odpovědi o ekologickém 
zemědělství
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Webové stránky projektu, kde lze nalézt videa 

z jednotlivých diskusí a další materiály:

www.biospotrebitel.cz/
diskuse


