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povodí 

002 

Katalogový název opatření Přechod do režimu ekologického zemědělství 

Katalogové číslo opatření 805 

Dílčí povodí CZE 

Typ opatření doplňkové 

Podtyp opatření podpůrná 

Typ listu opatření* C 

Vliv 1 zdroje znečištění – zemědělství (bez vypouštění) 

Klíčový typ opatření 1 Snížení znečištění živinami ze zemědělství. 

Klíčový typ opatření 2 
Opatření za účelem snížení množství sedimentu z eroze půdy 
a povrchového odtoku. 

Ukazatel a stav vodního útvaru 1 
všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky – dusík, 
ekologický stav/potenciál 

Ukazatel a stav vodního útvaru 2 
všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky – fosfor, 
ekologický stav/potenciál 

Efekt na chráněnou oblast 1 zranitelná oblast 

Efekt na chráněnou oblast 2   

Parametry opatření 

Popis současného stavu 

Ekologické zemědělství (dále jen „EZ“) je legislativně pevně ukotvený systém s detailně nastavenými 
a kontrolovanými pravidly. Garantem dodržování těchto pravidel v České republice je MZe. Jeho hlavním 
výsledkem je produkce kvalitních biopotravin a kromě toho svým komplexním přístupem EZ pozitivně přispívá 
k řešení řady současných problémů, jako je např. snižující se kvalita půdy (pokles úrodnosti, utužení, eroze); 
nedostatečná retenční schopnost krajiny (povodně, extrémní sucha); zhoršená kvalita vod (eutrofizace vod 
v důsledku splachu živin z půdy, zanášení vodních nádrží smyvem ornice či znečištění podzemních vod 
dusičnany a pesticidy); pokles druhové rozmanitosti (způsobený nešetrným hospodařením či opouštěním půdy), 
příp. zhoršená kvalita ovzduší a rizika důsledků změny klimatu. 
MZe zpracovalo v pořadí už třetí „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020“, který 
schválila vláda ČR svým usnesením č. 938 ze dne 20. 11. 2015. V současné době probíhá příprava „Akčního 
plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2021–2027“. Akční plány si kladou za cíl podporovat růst EZ. 
Oblasti jako legislativa či systém kontroly a certifikace v rámci EZ jsou zajištěny na vysoké úrovni, avšak jiné 
oblasti stále dostatečně rozvinuty nejsou, zejména výzkum a inovace v EZ, poradenství či vzdělávání, a potřebují 
systematickou podporu. Akční plán obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, jejichž realizace přispěje 
k dalšímu rozvoji EZ. Zájem o EZ má od roku 2015 stále narůstající trend. V roce 2019 došlo oproti roku 2018 
k nárůstu zažádané výměry o cca 19,6 tis. ha na celkových 531 155 ha, s tím souvisí nárůst u zažádaných 
finančních prostředků o více než 3 mil. EUR na celkových 57,2 mil. EUR oproti roku 2018. 
Navrhované opatření spočívá v plnění opatření aktuálního Akčního plánu (verze z roku 2015, nebo jeho 
aktualizace). Dále se navrhuje provést analýzu spočívající ve vytipování území, kde by mělo dojít ke změně 
hospodaření z konvenčního na ekologické, s vazbou na významné vlivy identifikované v rámci plánů dílčích 
povodí. V neposlední řadě se navrhuje zajistit dotační podporu, zvláště pak v ochranných pásmech vodních 
zdrojů a v povodích vodárenských nádrží. 

Návrh opatření 

1) Realizovat opatření uvedená v „Akčním plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020“ 
a připravit opatření uvedená v novém „Akčním plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–
2027“.  



2) Zpracovat analýzu – na základě databáze LPIS vytipovat zemědělské subjekty s potenciálem k přechodu 
k ekologickému zemědělství (subjekty v ochranných pásmech vodních zdrojů a v povodích vodárenských 
nádrží a infiltračních oblastech významných zdrojů podzemních vod, s vyšším podílem zastoupení dílů 
půdních bloků na významně erozně ohrožených plochách v blízkosti vodních toků a v oblastech produkčně 
méně příznivých), vazba na vodní útvary s identifikovaným významným vlivem 2.2 (zdroje znečištění – 
zemědělství (bez vypouštění)). Zajistit podporu poradenství pro EZ a následné spolupráce s vytipovanými 
zemědělskými subjekty.  

3) Zvýšit efektivitu pozitivně motivačních dotačních programů v oblasti EZ a Agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, připravit další dotační programy pro využití metodiky „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného 
zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“.  

4) Podporovat EZ v ochranných pásmech vodních zdrojů, povodích vodárenských nádrží a infiltračních 
oblastech významných zdrojů podzemních vod, včetně vytvoření atraktivních motivačních programů.  

Cyklus plánů, ve kterém bylo 
opatření navrženo 
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Nositel opatření MZe 

Partnerská organizace MŽP, AOPK ČR, PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců  

Náklady investiční [tis. Kč]  

Náklady provozní [tis. Kč/rok]  

Způsob financování EAFRD 

Financování z fondů EU Ano 

Možné překážky 
Omezené finanční zdroje a rozpočtové úpravy v rámci Strategického 
plánu SZP  

Předpokládané zahájení opatření 
[rok] 

Opatření EZ v rámci PRV již spuštěno. V nové SZP se předpokládá 
pokračování s aktualizovanými podmínkami. Aktivity v rámci Akčního 
plánu EZ, vyhodnocení stávajícího a příprava nového Akčního plánu 
probíhají průběžně.  

Rok (období) předpokládané 
realizace opatření [rok] 

 

Předpokládaný rok zlepšení [rok]  

 

 


