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 Cíle Farm 2 Fork 

•zajistit dostatečné dodávky cenově dostupných 
a výživných potravin v rámci omezených možností naší 
planety, 
•snížit o polovinu používání pesticidů a hnojiv a prodej 
antimikrobiálních látek, 
•zvýšit rozlohu půdy, která je obhospodařována 
ekologicky, 
•podporovat udržitelnější spotřebu potravin a zdravou 
výživu, 
•omezit potravinové ztráty a plýtvání potravinami, 
•bojovat proti podvodům v dodavatelském řetězci, 
•zlepšit životní podmínky zvířat. 
 



 Akční plán pro rozvoj 
ekologického zemědělství (EU) 



 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (EU) 

…jak dosáhnout 25% plochy v roce 2030? 
 

•OSA 1. EKOLOGICKÉ POTRAVINY A PRODUKTY PRO VŠECHNY: STIMULOVAT POPTÁVKU A 
ZAJISTIT DŮVĚRU SPOTŘEBITELE  
…Žádoucí růst v oblasti ekologického zemědělství se bez zvýšení poptávky po ekologických 
produktech neuskuteční. 
 
Podpora znalosti loga a propagace EZ 
Podpora ekologických jídelen a větší využívání zelených veřejných zakázek 
 
Velkoměsta, města a regiony hrají v podpoře ekologické produkce stále důležitější úlohu. 
Významné příležitosti pro zvýšení spotřeby a výroby ekologických potravin by mohl přinést rozvoj 
jídelen, které upřednostňují ekologické potraviny, a také například nabízení poukazů na 
ekologické potraviny zranitelným osobám. 
Kodaň je první město, které ekologické potraviny nabízí ve všech veřejných jídelnách, přičemž 
tyto jídelny jsou zásobovány z přibližně 25 000 hektarů ekologicky obdělávané zemědělské půdy, 
která se nachází převážně v okolí tohoto města.  

 



 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (EU) 

…jak dosáhnout 25% plochy v roce 2030? 

 
•zelené veřejné zakázky (GPP) - V říjnu 2019 vydala Komise nová kritéria EU pro zelené veřejné zakázky v 

oblasti potravin, stravovacích služeb a prodejních automatů  

 

Posílení ekologických školních programů (mléko do škol, ovoce a zelenina do škol – 10% 
2023/2024) 

Předcházení podvodům s potravinami a posilování důvěry spotřebitelů 

Zlepšení sledovatelnosti 

Příspěvek soukromého sektoru 

 
•  

 



 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (EU) 

…jak dosáhnout 25% plochy v roce 2030? 

 
•OSA 2. PLÁN DO ROKU 2030: POVZBUZENÍ PŘECHODU A POSÍLENÍ CELÉHO HODNOTOVÉHO 
ŘETĚZCE 

 

 Klíčovým nástrojem pro podporu přechodu zároveň zůstává SZP. V současné době se na 
podporu ekologického zemědělství využívá přibližně 1,8 % prostředků SZP. Budoucí SZP bude zahrnovat 

ekorežimy, které budou kryty rozpočtem ve výši 38–58 miliard EUR, a to na období 2023–2027, v 
závislosti na výsledku jednání. Ekorežimy bude možné využít na podporu ekologického zemědělství. 

ENRAF bude i nadále poskytovat podporu přechodu na ekologickou akvakulturu. 

 Konečný rozpočet pro ekorežim (na období 2023–2027) je v rámci reformy SZP stále 
předmětem jednání mezi Evropským parlamentem a Radou. Ve stanovisku Evropského parlamentu se 
předpokládá přidělení rozpočtu ve výši 58,1 miliardy EUR a ve stanovisku Rady rozpočet ve výši 38,7 

miliardy EUR. 

 



 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (EU) 

…jak dosáhnout 25% plochy v roce 2030? 

 
Podpora přechodu, investic a výměny osvědčených postupů 

Vypracování odvětvové analýzy ke zvýšení transparentnosti trhu 

Podpora organizování potravinového řetězce (Pro zlepšení organizace 
mezi různými účastníky ekologického dodavatelského řetězce mohou ekologičtí zemědělci, 
kteří vytvoří „organizaci producentů“ nebo se k takové organizaci připojí, využít 
financování z EU v rámci SZP) 

Posílení místních a malých zpracovatelů a podpora krátkého 
obchodního cyklu 

Zlepšování výživy zvířat v souladu s ekologickými pravidly 

Posílení ekologické akvakultury 

 



 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (EU) 

…jak dosáhnout 25% plochy v roce 2030? 
 
 
•OSA 3: EKOLOGICKÉ PRODUKTY JDOU PŘÍKLADEM: ZLEPŠENÍ PŘÍSPĚVKU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ K 
UDRŽITELNOSTI 

Pro dosažení těchto cílů bude klíčový výzkum. V této souvislosti vyhradí 
Evropská komise nejméně 30 % příštích výzev souvisejících s intervenční 
oblastí 3 „Zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti“ klastru 6 programu 

Horizont Evropa tématům, která jsou specifická pro odvětví ekologické produkce 
nebo jsou pro něj relevantní. 

 

Snížení klimatické a environmentální stopy 

Zvyšování genetické biologické rozmanitosti a zvyšování výnosů 

Alternativy ke sporným vstupům a jiným přípravkům na ochranu 
rostlin 

Zlepšování životních podmínek zvířat 

Účinnější využívání zdrojů 

 
 



 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (ČR) 

2021-2027 

Kvantitativní strategické cíle do roku 20278: 
 
 
• Dosáhnout 22% podílu ekologických ploch na celkové 
zemědělské půdě ČR 
• Dosáhnout 30% podílu orné půdy na celkové výměře půdy v EZ 
(18,18%) 
• Dosáhnout 10% navýšení rozlohy trvalých kultur v EZ (necelé 1% 
a spíše pokles) 
• Dosáhnout 4% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a 
nápojů 
• Dosáhnout 5% podíl biopotravin ve veřejném stravování (0) 
• Zajistit financování výzkumu a poradenství v EZ v rozsahu 
odpovídajícím podílu ploch EZ na celkové zemědělské půdě 

 



 REALITA 
Ad Farm 2 Fork – zlepšení životních podmínek zvířat versus legislativa, která umožňuje budovat ustájovací kapacity pro 
dojnice, kdy míst na ležení je o 20% méně než dojnic 

 

(Ad AP EU)  

+ národní propagační kampaň 

+ mléko a ovoce do škol – 10% 2023/2024 

+ jeden z nejlepších kontrolních mechanismů EU 

 

 - Veřejné stravování (GPP) – pouze Jičín – zavedeno 2019, školy 0 

-Ekoscémata – naprosto nepřátelská pro EZ (intenzifikace – rozorání a zatravnění pásů podél vod – nebude nadstavbové 
ekoschéma, neprodukční plocha, byrokracie, GAEC 6 a 8, organizace producentů např. mléka a vlastní zpracování NE, 
akvakultura 0, výzkum minimální, animal welfare – porážka na pastvě 0) 

 

 

-Ad AP ČR – orná půda – osevní postup a intenzifikace limitováno DZES a ekoschématy, zaplevelení – úhor, odbyt 
obilovin, skladovací kapacity RV, evidenční povinnosti  - chybějící poradenský systém…dosud se neudělalo téměř nic – 2 
roky AP 

 

-PPV 

 

 



 Potenciál 
Plnění PPV 

Mladí začínající – prioritizace EZ, to stejné investice (+ skladování a technologie na intenzifikaci RV, Precizní zemědělství) 

OPVZ 

Veřejné stravování, investice do zpracování a skladů, mobilní kurníky, zelenina + orná půda + sady  – navýšení sazby, 
porážka skotu na pastvě střelnou zbraní, mobilní jatka, sdružování a společné zpracování a odbyt - zpracovatelská 
družstva atd.), envi dotace by bylo dobré nedanit (veřejný zájem) 

2-leté obnovy TTP 
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EZ 

Nově – od roku 2023 – Animal welfare platba - Zlepšení 
stájového prostředí v chovu dojeného skotu – i pro EZ  

 

 

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ 
– také pro EZ 

 

 

 

  

 



ANC 



– také pro EZ 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



Investice 

 

 

 

  

 



Investice 

 

 

 

  

 



Investice – zahájení činnosti mladého zemědělce 

 

 

 

  

 



 Děkuji za pozornost!  

 

 

Kateřina Urbánkova – PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH 
ZEMĚDĚLCŮ 

katerina.urbankova@pro-bio.cz 

725 571 027 
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