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Česká republika

DJ

dobytčí jednotka
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Evropské společenství

EU

Evropská unie
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ekonomická velikost
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ekologické zemědělství

FADN

Zemědělská účetní datová síť (Farm Accounting Data Network)

ha

hektar (měrná jednotka)

LFA

méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas)

LFA H

méně příznivé oblasti horské

LFA O

méně příznivé oblasti ostatní

LFA S

méně příznivé specifické

LPIS

systém identifikace zemědělských pozemků (Land Parcel Identification System)

MZe

Ministerstvo zemědělství České republiky

TTP

trvalé travní porosty

ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

VZ

výrobní zaměření

z.p.

zemědělská půda

Úvod
Ekologické zemědělství v posledních letech v České republice prochází dynamickým rozvojem
a zaslouženě přitahuje pozornost odborníků i laické veřejnosti. Cílem této zprávy je seznámení
čtenáře s novým pohledem na strukturu ekologického zemědělství v ČR a to z hlediska klasifikačního
systému zemědělských podniků používaného Evropskou komisí. Jedná se o naprosto nový přístup,
který byl realizován v rámci tematického úkolu MZe „Rozšíření základního souboru FADN o podniky
hospodařící v ekologickém zemědělství“ řešeného Kontaktním pracovištěm FADN. V následujících
částech bude představena typologie základního souboru ekologických zemědělců hospodařících bez
souběžné konvenční rostlinné či živočišné produkce, který dle Statistického šetření ekologického
zemědělství ÚZEI zahrnoval v roce 2011 celkem 3 586 ekofarem.

Klasifikační systém zemědělských podniků EU
Klasifikační systém EU je nástroj, který umožňuje zařazení zemědělských podniků dle výrobní
specializace a ekonomické velikosti. Tento systém slouží k rozčlenění zemědělských podniků do
homogenních skupin, jejichž výsledky je možné porovnávat. Od svého vzniku v roce 1985 je typologie
zemědělských podniků EU využívána zejména v rámci Strukturálních šetření v zemědělství a pro
účely Zemědělské účetní datové sítě FADN. V současnosti vychází Klasifikační systém zemědělských
podniků EU z Nařízení komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního
systému pro zemědělské podniky ve Společenství. Zatřídění podniku probíhá na základě koeficientů
standardní produkce (Standard Output). Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu
hrubé produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce
jsou kalkulovány za všechny ekonomicky významné plodiny a kategorie hospodářských zvířat.
Ekonomická velikost podniku (EV) je rovna celkové hodnotě standardní produkce podniku.
Hodnota podnikové standardní produkce se vyjadřuje v eurech. Celková standardní produkce je
kalkulována jako součet hodnot za jednotlivé zemědělské produkty. Tyto hodnoty jsou získávány
vynásobením výměry jednotlivých plodin a počtu chovaných zvířat konkrétního podniku příslušnými
koeficienty standardní

produkce. Celkem

je rozlišováno čtrnáct tříd ekonomické velikosti

(viz příloha 2.).
Výrobní zaměření podniku (VZ) se stanovuje na základě relativního příspěvku standardní
produkce různých produkčních odvětví konkrétního podniku k celkové hodnotě podnikové standardní
produkce. Podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření na základě přesně
definovaného algoritmu, který vymezuje podíl jednotlivých produkčních odvětví rostlinné a živočišné
výroby na celkové hodnotě standardní produkce podniku. Klasifikace typů výrobního zaměření je
tříúrovňová. Rozlišujeme 9 obecných typů výrobního zaměření, 21 hlavních typů výrobního zaměření
a 62 speciálních typů výrobního zaměření. Přehled typů výrobního zaměření a tříd ekonomické
velikosti je uveden v příloze 3.

Postup klasifikace
Klasifikace základního souboru ekologických zemědělců dle typologie EU byla provedena
následujícím způsobem. Zdrojem údajů o výměře jednotlivých plodin a počtu chovaných zvířat v EZ je
Statistické šetření ekologického zemědělství 2011 (ÚZEI, tematický úkol 4212/2012). Zemědělské
produkty vykázané v rámci tohoto šetření byly převedeny do kategorií FADN. Následně byly výměry
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osevních ploch a počty chovaných zvířat za každý jednotlivý ekologický zemědělský podnik
vynásobeny příslušnými koeficienty standardní produkce. Na základě algoritmů, stanovených
Nařízením komise (ES) č. 1242/2008, byly ekofarmy klasifikovány dle typologie EU. Základní soubor
ekologických zemědělců bez souběžné konvenční rostlinné či živočišné produkce zahrnuje celkem 67
neklasifikovaných farem. Jedná se o subjekty, které nevykázaly v rámci Statistického šetření
ekologického zemědělství žádnou produkci.

Struktura ekologických zemědělců dle ekonomické velikosti
Počty ekofarem v rámci jednotlivých tříd ekonomické velikosti znázorňuje níže uvedený graf.
Pro potřeby této zprávy byly agregovány čtyři základní skupiny ekonomické velikosti. Rozlišujeme
podniky velmi malé velikosti (třída EV I.-III.), podniky malé velikosti (třída EV IV.-V.), podniky střední
velikosti (třída EV VI.-IX.) a velké podniky (třída EV X.-XIV.).

Graf č. 1 - Struktura ekologického zemědělství bez konvenční produkce dle EV (počet podniků)

Nejpočetněji zastoupenou velikostní skupinou ekologického zemědělství jsou velmi malé
podniky (třída EV I.-III.), které tvoří 39 % analyzovaného souboru. Podíl těchto podniků na celkové
výměře z.p. však není významný. Velmi malé podniky obhospodařují v rámci ekologického
zemědělství pouze 3,7 % zemědělské půdy. Velmi nízký je rovněž podíl velmi malých podniků na
počtu ekologicky chovaných zvířat, který činí v přepočtu na dobytčí jednotky (DJ) 1,8 %. Průměrná
ekofarma v rámci této nejmenší velikostní skupiny obhospodařuje 10,9 ha zemědělské půdy (z toho
9,2 ha trvalých travních porostů). V průměru připadají na podnik třídy EV I.-III. 2 dobytčí jednotky.
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Malé ekologické podniky (třída EV IV.-V.) se podílí na celkovém počtu podniků zkoumaného souboru
EZ 28 % při podílu na výměře zemědělské půdy EZ 9,2 % a podílu zvířat v EZ 8,9 %. Průměrná
výměra malých ekologických podniků činí 38,3 ha při průměrném počtu 13 DJ.
Nejvýznamnější velikostní skupinu představují podniky střední velikosti (třída EV VI.-IX.), které
tvoří necelou třetinu (32 %) souboru EZ, zároveň však vykazují převažující podíl na výměře půdy v EZ
(74,6 %) a na počtu ekologicky chovaných zvířat (76,5 %). Středně velké podniky dosahují průměrné
výměry zemědělské půdy 269,8 ha. Počet chovaných zvířat činí v průměru 99 DJ.
Soubor EZ zahrnoval pouze 41 podniků velké ekonomické velikosti (třída EV X.-XIV.), jejich
podíl na výměře zemědělské půdy v EZ je však poměrně významný (12,5 %). Podobné hodnoty
dosahují velké ekologické podniky, i co se týče podílu na celkovém počtu ekologicky chovaných zvířat
(12,7 %). Velké ekologické podniky hospodaří v průměru na 1 241,9 ha zemědělské půdy. Průměrný
počet dobytčích jednotek činil u podniků této velikostní skupiny 454 DJ/podnik. Celkovou výměru
zemědělské půdy a počet chovaných zvířat v rámci velikostních skupin ekologických podniků
znázorňuje následující graf.
Graf č. 2 - Výměra zemědělské půdy, TTP a počet DJ v rámci velikostních skupin EZ
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Struktura ekologických zemědělců dle výrobního zaměření
Strukturu ekologického zemědělství z hlediska jednotlivých typů výrobního zaměření zachycuje
níže uvedený graf.
Graf č. 3 - Struktura ekologického zemědělství bez konvenční produkce dle VZ (počet podniků)

Nejvýznamnějším odvětvím ekologického zemědělství je výrobní zaměření chov skotu, které
tvoří téměř 40 % sledovaného souboru ekologických zemědělců. S výměrou 287 tis. ha se chovatelé
skotu podílí 70 % na celkové výměře půdy základního souboru podniků aplikujících výhradně
ekologické zemědělství. Podíl subjektů této specializace na celkovém počtu DJ chovaných v EZ činí
83,7 %. Převážná většina ekofarem (97 %) v rámci sledovaného výrobního zaměření se
v podrobnějším členění specializuje na odchov a výkrm skotu, zbývající podniky (3 %) spadají do
kategorie kombinovaný chov skotu (subjekty zaměřené na výkrm skotu v kombinaci s produkcí
kravského mléka). Z hlediska ekonomické velikosti převládají v rámci výrobního zaměření chov skotu
s podílem 84 % středně velké a malé podniky (třída EV IV.-IX.). Velmi malé podniky (třída EV I.-III.)
tvoří 15 % z celkového počtu ekologických chovatelů skotu. Zbývající 1 % představují velké podniky
(třída EV X.-XIV.). Podniky specializované na ekologický chov skotu vykazují průměrnou výměru
zemědělské půdy 209,5 ha, z čehož necelých 198 ha tvoří trvalé travní porosty. Na jednoho
ekologického chovatele skotu připadá v průměru 89 DJ.
Podniky zaměřené na chov ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci (koně,
osli, kombinace s chovem ovcí a koz atd.) představují z hlediska počtu podniků druhou
nejvýznamnější skupinu EZ (880 ekofarem, tj. 25 % zkoumaného souboru). V detailnějším členění se
na skladbě tohoto výrobního zaměření podílí podniky specializované na kombinaci chovu ovcí, koz a
koní (47 %), chov ovcí (39 %), chov koz (8 %) a chov ovcí v kombinaci se skotem (6 %). Vzhledem
k charakteru produkce chovatelů ovcí, koz a koní převládají v rámci dané specializace podniky
s malou ekonomickou velikostí. Velmi malé a malé podniky (třída EV I.-V.) tvoří téměř 85 %
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z celkového počtu ekologických podniků tohoto zaměření. Celkově se ekologičtí chovatelé ovcí, koz a
koní podílí na výměře z.p. v EZ 9,7 %. Stejně jako u chovatelů skotu je i pro tuto výrobní specializaci
charakteristický vysoký podíl zatravnění. Průměrná výměra činí 45,0 ha z.p., přičemž 41,7 ha
představují trvalé travní porosty.
Výrobní zaměření polní výroba se s 661 ekologicky hospodařícími podniky podílí na celkovém
počtu podniků základního souboru 19 %, přičemž celková výměra těchto subjektů činí téměř 28 tis. ha,
tzn. 6,8 % půdy v EZ. Je třeba zdůraznit, že početnou skupinu v rámci výrobního zaměření polní
výroba představují ekofarmy, které vykazují pouze trvalé travní porosty bez chovu zvířat. V souladu
s metodikou EU jsou tyto farmy klasifikovány jako polní výroba (speciální typ výrobního zaměření
„kombinace různých polních plodin“) i přesto, že neobhospodařují ornou půdu. Zkoumaný soubor EZ
obsahuje celkem 228 podniků polní výroby bez orné půdy. Podniky zaměřené na pěstování obilovin a
olejnin představují necelou pětinu (19,1 %) výrobního zaměření polní výroba. Nejpočetněji jsou
zastoupeny podniky zaměřené na kombinaci různých polních plodin (76,6 %), kde jsou zahrnuty i
podniky výhradně s TTP bez chovu zvířat. Podíl ekofarem zaměřených na pěstování polní zeleniny
činí v rámci výrobního zaměření polní výroba 3,5 %. Zbývající malá skupina podniků zahrnuje podniky
zaměřené na pěstování okopanin (0,8 %). Z hlediska velikostní struktury je pro ekologickou polní
výrobu typický velký podíl velmi malých a malých podniků (třída EV I.-V.), které tvoří přes 86 %
daného výrobního zaměření.
V roce 2011 provozovalo ekologické zemědělství se zaměřením na zahradnictví a trvalé
kultury celkem 302 subjektů. Podniky toho výrobního zaměření hospodařily na 5,3 tis. ha z.p., což
představuje 1,3 % celkové výměry půdy zkoumaného základního souboru EZ. V rámci této
specializace převažují podniky zaměřené na ovocnářství (74 %) následované vinařskými podniky
(24 %) a podniky pěstujícími různé trvalé kultury (2 %). Podniky specializované na zahradnictví nejsou
v souboru zastoupeny. Produkce bio-zeleniny je realizována především v rámci výrobního zaměření
polní výroba. Téměř dvoutřetinový podíl mají v rámci daného výrobního zaměření malé a velmi malé
podniky (65 %). Nejméně početnou je skupina velkých podniků, kterou tvoří pouze 3 subjekty. Podniky
specializované na ekologické ovocnářství obhospodařují v průměru 12 ha sadů. Průměrná výměra
vinohradů činí u ekologických vinařů 7,8 ha.
Podniky provozující smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobu reprezentují 7 % zkoumaného
základního souboru EZ. Výše uvedené subjekty obhospodařují celkem 32 tis. ha zemědělské půdy.
Smíšená výroba se tak podílí 7,7 % na celkové výměře půdy v EZ. Podíl na celkovém počtu
ekologicky chovaných zvířat v přepočtu na DJ činí 5,7 %. Převládající specializací je kombinace chovu
skotu bez tržní produkce mléka a polní výroby (42 %) a pěstování trvalých kultur v kombinaci
s chovem přežvýkavců (26 %). Z hlediska velikostní struktury mají v rámci daného zaměření
převažující podíl (63 %) malé a velmi malé podniky (třída EV I.-V.). Středně velké podniky (třída EV
VI.-IX.) tvoří v rámci tohoto výrobního zaměření 34 %. Podíl velkých farem (třída EV X.-XIV.)
specializovaných na smíšenou výrobu činí pouze 3 %. Podniky smíšené výroby vykazují průměrnou
výměru z.p. 132,4 ha (z toho 85,7 ha TTP) a průměrný počet 35 DJ.
Analyzovaný základní soubor zemědělských podniků zahrnuje 53 specializovaných producentů
kravského bio-mléka. I přes menší počet podniků se jedná o ekonomicky významné výrobní zaměření,
které se podílí na celkovém počtu DJ v EZ 4,2 %. Co se týče velikostní struktury, převládají v rámci
výrobního zaměření produkce mléka středně velké podniky třídy EV VI.-IX. (72 %). Ve srovnání
s chovateli krav bez tržní produkce mléka se podniky této specializace vyznačují nižším podílem
zatravnění. Ekologičtí producenti kravského mléka hospodaří v průměru na 258,1 ha z.p., z čehož
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186,9 ha představují trvalé travní porosty. Vyšší je také intenzita živočišné výroby, kdy na jednu
mléčnou farmu připadá průměrně 115 DJ.
Zkoumaný soubor ekologických zemědělců obsahuje pouze 4 zemědělské podniky
specializované na chov prasat a drůbeže. Chov těchto druhů zvířat v režimu ekologického
zemědělství je však provozován také v rámci dalších výrobních zaměření (např. smíšená rostlinná a
živočišná výroba).
Strukturu souboru podniků aplikujících ekologické zemědělství z hlediska výrobního zaměření a
ekonomické velikosti, výměru z.p. a počet DJ znázorňují níže uvedené grafy.

Graf č. 4 - Struktura EZ bez konvenční produkce dle VZ a EV (počet podniků)

Graf č. 5 - Výměra zemědělské půdy a počet dobytčích jednotek v rámci skupin VZ
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Regionální rozmístění výrobních zaměření EZ v ČR
Regionální zastoupení ekologických zemědělců v rámci krajů s rozlišením počtu podniků
jednotlivých výrobních zaměření zachycuje mapa č.1. U každého kraje je uveden počet ekofarem bez
souběžné konvenční produkce a zastoupení výrobních zaměření v následujícím členění: polní výroba
(VZ 15, 16), zahradnictví a trvalé kultury (VZ 20,30), produkce mléka (VZ 45), chov skotu (VZ 46, 47),
chov ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci (VZ 48) a smíšená výroba (VZ 61, 73, 74,
83, 84). Z důvodu malého počtu podniků nejsou zahrnuty 4 ekofarmy specializované na chov zvířat
krmených jadrným krmivem (VZ 50, tzn. chov prasat, chov drůbeže a chov různých druhů zvířat
krmených jadrným krmivem). Dále nebylo zahrnuto 67 ekofarem, u kterých nebylo možné výrobní
zaměření stanovit.

Mapa č. 1 - Regionální zastoupení ekologických zemědělců v rámci krajů ČR

Nejvyšším počtem jsou ekofarmy zastoupeny v Jihočeském kraji (487 ekofarem, tzn. 14 %
z celkového počtu ekologických podniků bez konvenční produkce). Ve většině krajů převažují
ekofarmy výrobního zaměření chovu skotu, 57 % z celkového počtu v Ústeckém kraji, 54 %
v Karlovarském, 51 % v Jihočeském, 47 % v Moravskoslezském, 45 % v Plzeňském a Pardubickém
kraji, avšak pouze 5 % v Jihomoravském kraji.
V Jihomoravském kraji převažují ekofarmy výrobního zaměření zahradnictví a trvalé kultury
(45 %). Jedná se především o vinařské podniky.
Kraj Vysočina se vyznačuje nejvyšším podílem podniků polní výroby (109, tj. 36 %). V tomto
kraji je i nejvyšší zastoupení ekofarem výrobního zaměření produkce mléka (4 % z celkového počtu
ekofarem tohoto kraje).
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Smíšená rostlinná a živočišná výroba je nejpočetněji zastoupena ve Zlínském kraji (14 %, tj. 45
ekofarem). Výrobní zaměření ovce, kozy a ostatní zvířata zkrmující objemnou píci je nejpočetnější v
Jihočeském kraji (96 ekofarem), nejvyšší podíl zastoupení je však v Královohradeckém kraji (40 %, tj.
77 ekofarem).
Nejnižší zastoupení polní výroby (9 %) je v Ústeckém, Královohradeckém a Karlovarském kraji.

Počty ekofarem podle výrobního zaměření v rámci okresů
Polní a smíšená výroba
Nejvyšší počet ekofarem výrobního zaměření polní a smíšená výroba hospodaří v kraji
Vysočina a celorepublikově v tomto pořadí v okresech Jihlava, Klatovy, Žďár nad Sázavou a
Jindřichův Hradec. Nejmenší zastoupení podniků polní a smíšené výroby (1 ekofarma) bylo
zaznamenáno v okresech Most, Sokolov, Mělník, Teplice, Kolín a Jablonec nad Nisou.
Mapa č. 2 - Počet ekofarem výrobního zaměření polní a smíšená výroba v okresech ČR
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Zahradnictví a trvalé kultury
Počty ekofarem v okresech Břeclav (17 % všech eko-podniků zaměřených na zahradnictví
a trvalé kultury), Hodonín a Uherské Hradiště (oba 8 %) potvrzují dominantní postavení tohoto
výrobního zaměření v Jihomoravském kraji. Druhým okresem s nejvyšším zastoupením z celkového
počtu ekologických zemědělců specializovaných na zahradnictví a trvalé kultury je s 31 podniky Zlín.

Mapa č. 3 - Počet ekofarem výrobního zaměření zahradnictví a trvalé kultury v okresech ČR

Produkce mléka
Nejvíce ekologických zemědělců specializovaných na produkci mléka hospodaří v kraji
Vysočina, kde celkem 13 mléčných farem představuje 25 % všech ekologických podniků výrobního
zaměření produkce mléka (viz mapa č. 4).
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Mapa č. 4 - Počet ekofarem výrobního zaměření produkce mléka v okresech ČR

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci
Z důvodu podrobnější analýzy výrobního zaměření chov zvířat zkrmujících objemnou píci bylo
zvlášť hodnoceno výrobní zaměření chov skotu (viz mapa č. 5) a výrobní zaměření chov ovcí, koz a
ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci (viz mapa č. 6). Výrobní zaměření produkce mléka je
uvedeno samostatně (mapa č. 4).
V okresech Prachatice, Klatovy, Děčín a Bruntál se celkově vyskytuje jedna pětina z celkového
počtu ekofarem zaměřených na chov skotu. Naopak okresy Louny, Kladno, Mladá Boleslav, Kolín,
Přerov a Vyškov vykazují nulové zastoupení ekologických chovatelů skotu, což souvisí s vyšším
podílem orné půdy v rámci těchto okresů.
Výrobní zaměření chov ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci koresponduje,
stejně jako u chovatelů skotu, se zastoupením ekofarem v méně příznivých oblastech. Mezi okresy
s největším výskytem ekologických chovatelů ovcí a koz patří v tomto pořadí Klatovy, Vsetín, Liberec,
Frýdek-Místek, Semily a Cheb, kde se celkově vyskytuje jedna čtvrtina z celkového počtu ekofarem
této výrobní specializace.
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Mapa č. 5 - Počet ekofarem výrobního zaměření chov skotu v okresech ČR

Mapa č. 6 - Počet ekofarem výrobního zaměření chov ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících
objemnou píci v okresech ČR
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Ekologické zemědělství v méně příznivých oblastech (LFA)
Ekologické zemědělství je ve velké míře spjato s hospodařením v méně příznivých oblastech,
jak dokládá následující graf. Hodnocen byl výskyt ekofarem v LFA horské, LFA ostatní a specifické a
mimo LFA.
Graf č. 6 - Počty podniků EZ v LFA

Zdroj: LPIS, ÚZEI

V roce 2011 se dle databáze LPIS nacházelo v LFA 81 % ze všech ekologických podniků (viz
graf č. 6). Z toho bylo v LFA horské 1 274 podniků (37 %) a v LFA ostatní a specifické 1 511 podniků
(44 %). Mimo LFA hospodařilo 656 podniků (19 %). U 145 ekologických podniků nebylo možné
zařazení LFA stanovit (není záznam v LPIS - výměra zemědělské půdy nižší než 1 ha, nebo podnik
nehospodaří na zemědělské půdě).
Graf č. 7 - Počty podniků EZ v LFA dle výrobního zaměření

Zdroj: LPIS, ÚZEI
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Z pohledu výrobního zaměření je celkově převládající specializací v méně příznivých oblastech
chov skotu (viz graf č. 7). V LFA horské se jedná o 52 % (663 podniků) z celkového počtu ekofarem
v této oblasti a v LFA ostatní a specifické 42 % (632 podniků). Mimo LFA hospodařilo pouze 83
chovatelů skotu, což představuje 13 % ekologických podniků v této oblasti. Podniky polní a smíšené
výroby byly nejvíce zastoupeny v LFA ostatní a specifické, kde 391 ekofarem této výrobní
specializace představuje přibližně čtvrtinu (26 %) ekologických podniků v této oblasti. Významné je
také zastoupení podniků polní a smíšené výroby mimo LFA (247 ekofarem). Podniky zaměřené na
zahradnictví a trvalé kultury hospodaří převážně mimo LFA (176 ekofarem), vyskytují se však i ve
znevýhodněných oblastech, kde se nacházelo celkem 111 ekologických podniků této specializace.
Trvalé travní porosty (TTP) představují nejvýznamnější část obhospodařovaných ploch
v ekologickém zemědělství. Hrabalová a kol. (2012) uvádí v závěrečné zprávě TÚ 4212/2012, že
v roce 2011 bylo ekologickým způsobem zemědělsky využíváno celkem 460 498 ha, z nichž 12,8 %
zaujímá orná půda (tj. 58 760 ha, z toho je 38 % v přechodném období), 85,7 % TTP (tj. 394 441 ha,
z toho cca 20 % v přechodném období) a zbylé 1,6 % trvalé kultury (tj. 7 298 ha, z toho 54 %
v přechodném období). Podíl zatravnění v rámci LFA znázorňuje následující graf.

Graf č. 8 - Počty podniků EZ v LFA dle zatravnění

Zdroj: LPIS, ÚZEI

Z grafu č. 8 je patrné, že většina ekologicky hospodařících podniků v méně příznivých oblastech
vykazuje vysoký stupeň zatravnění 75–100 %. Nízký stupeň zatravnění (do 25 %) koresponduje
s hospodařením mimo LFA (54 % ze všech podniků mimo LFA). V rámci LFA horské vykázalo nízký
stupeň zatravnění necelých 5 % podniků, v LFA ostatní a specifické přibližně 13 % podniků.
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Graf č. 9 - Počty podniků EZ v LFA dle ekonomické velikosti

Zdroj: LPIS, ÚZEI
Graf č. 10 - Výměra z.p. EZ v LFA dle ekonomické velikosti (ha)

Zdroj: LPIS, ÚZEI

Vzájemné srovnání počtů ekologických podniků v LFA a výměry půdy obhospodařované
ekologickými podniky poskytují grafy č. 9 a 10. Jako pomocný parametr byla zvolena třída ekonomické
14

velikosti, přičemž zkoumaný soubor podniků byl rozdělen do pěti velikostních skupin (středně velké
podniky byly z důvodu detailnější analýzy rozděleny do dvou velikostních skupin – pod středem EV
VI.–VII. a nad středem EV VIII.–IX.).
Z výše uvedených grafů je v rámci velikostních skupin patrný nižší počet podniků ve větších
velikostních skupinách současně s větší výměrou z.p., která je přímo úměrná ekonomické velikosti
podniků. Maxima je dosaženo ve velikostní skupině nad středem, přičemž průměrná výměra podniku
v této skupině dosahuje u LFA horské 654 ha a u LFA ostatní a specifické 577 ha. U velkých
ekologických podniků činila průměrná výměra zemědělské půdy v LFA horské 1 422 ha, v LFA ostatní
a specifické 1 390 ha. Pro velikostní skupinu velmi malých podniků je charakteristický nejvyšší počet
ekologických podniků a zároveň nejnižší výměra obhospodařované zemědělské půdy. Průměrná
výměra velmi malých ekologických farem činila v LFA horské 13 ha, v LFA ostatní a specifické 12 ha
a mimo LFA 7 ha.
Intenzitu ekologické živočišné výroby v méně příznivých oblastech v rozlišení dle velikostních
skupin znázorňuje následující graf.
Graf č. 11 - Počet dobytčích jednotek EZ v LFA dle ekonomické velikosti (DJ)

Zdroj: LPIS, ÚZEI

Počet dobytčích jednotek koresponduje s výměrou obhospodařované zemědělské půdy (viz graf
č. 10). Nejvyšší počet dobytčích jednotek byl zaznamenán u třídy ekonomické velikosti VIII.-IX. v LFA
horské (47 066 DJ), následované LFA ostatní a specifickou (25 582 DJ).
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Závěrečné shrnutí
−

Klasifikační systém EU byl poprvé použit k roztřídění 3 586 ekologických farem bez souběžné
konvenční produkce. Klasifikace byla provedena na bázi dat Statistického šetření ekologického
zemědělství 2011. Zatřídění zemědělských podniků dle typu výrobního zaměření a třídy
ekonomické velikosti probíhá na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output).
Systém klasifikace umožňuje seskupování ekologických zemědělců do homogenních celků a
následnou komparaci ekonomických výsledků v rámci srovnatelných skupin, co se týče velikosti a
výrobní specializace.

−

Nejpočetněji zastoupenou velikostní skupinou ekologického zemědělství (1 370 ekofarem, 39 %)
jsou velmi malé podniky (třída ekonomické velikosti I.-III.), které však nejsou ekonomicky
významné a obhospodařují pouze 3,7 % zemědělské půdy v EZ. Nejvýznamnější velikostní
skupinu představují ekologické podniky střední velikosti (třída ekonomické velikosti VI.-IX.), které
tvoří necelou třetinu (32 %) souboru EZ, zároveň však vykazují převažující podíl na výměře z.p.
v EZ (74,6 %) a počtu ekologicky chovaných zvířat (76,5 %).

−

Převládajícím výrobním zaměřením ekologického zemědělství je chov skotu (bez podniků
specializovaných na produkci mléka), které tvoří téměř 40 % sledovaného souboru ekologických
zemědělců. S výměrou 287 tis. ha se chovatelé skotu podílí 70 % na celkové výměře půdy
základního souboru podniků aplikujících výhradně ekologické zemědělství. Podíl subjektů této
specializace na celkovém počtu DJ chovaných v EZ činí 83,7 %. Druhou nejvýznamnější výrobní
specializací EZ je chov ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci (880 ekofarem).
Celkově se ekologičtí chovatelé ovcí, koz a koní podílí na výměře zemědělské půdy v EZ 9,7 %.

−

Z regionálního hlediska ve většině krajů převažují ekofarmy výrobního zaměření chovu skotu,
57 % z celkového počtu v Ústeckém kraji, 54 % v Karlovarském, 51 % v Jihočeském, 47 %
v Moravskoslezském a 45 % v Plzeňském a Pardubickém kraji. V Jihomoravském kraji převažují
ekofarmy výrobního zaměření zahradnictví a trvalé kultury (45 %). Výrobní zaměření ovce, kozy a
ostatní zvířata zkrmující objemnou píci je nejpočetnější v Jihočeském kraji (96 ekofarem).

−

Ekologické zemědělství je ve velké míře spjato s hospodařením v méně příznivých oblastech, kde
převládá výrobní zaměření chov skotu. V LFA horské se jedná o 52 % (663 podniků) z celkového
počtu ekofarem v této oblasti a v LFA ostatní a specifické 42 % (632 podniků). Ekologické podniky
polní a smíšené výroby byly nejvíce zastoupeny v LFA ostatní a specifické, kde 391 ekofarem této
výrobní specializace představuje přibližně čtvrtinu (26 %) ekologických podniků v této oblasti.
Podniky zaměřené na zahradnictví a trvalé kultury hospodaří převážně mimo LFA (176 ekofarem),
vyskytují se však i ve znevýhodněných oblastech, kde se nacházelo celkem 111 ekologických
podniků tohoto výrobního zaměření.
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PŘÍLOHY
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Příloha 1. Klasifikace typů výrobního zaměření
Obecný typ výrobního
zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typ výrobního zaměření
151. Obiloviny (bez rýže), olejniny a
bílkovinné plodiny

15. Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

152. Rýže
153. Kombinace obilovin, olejnin,
bílkovinných plodin a rýže
161. Okopaniny

1. Polní výroba

162. Kombinace obilovin, olejnin,
bílkovinných plodin a okopanin
16. Všeobecná polní výroba

163. Polní zelenina
164. Tabák
165. Bavlna
166. Kombinace různých polních plodin
211. Zelenina pěstovaná ve vnitřních
prostorách

21. Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

212. Květiny a okrasné rostliny
pěstované ve vnitřních prostorách
213. Smíšené zahradnické plodiny
pěstované ve vnitřních prostorách
221. Zelenina – polní

2. Zahradnictví
22. Zahradnictví – polní

222. Květiny a okrasné rostliny – polní
223. Smíšené zahradnické plodiny –
polní
231. Houby

23. Ostatní zahradnictví

232. Školky
233. Různé zahradnictví
351. Jakostní víno
352. Ostatní víno

35. Vinice

353. Stolní hrozny
354. Ostatní vinice
361. Ovocnářství (bez citrusů,
tropického ovoce a ořechů)
362. Citrusové plody

3. Trvalé kultury
36. Ovocnářství včetně citrusových plodů

363. Ořechy
364. Tropické ovoce
365. Ovocnářství, citrusy, tropické ovoce
a ořechy: smíšená produkce

37. Olivy

370. Olivy

38. Různé trvalé kultury
45. Produkce mléka
46. Odchov a výkrm skotu
47. Kombinovaný chov skotu
4. Chov zvířat zkrmujících
objemnou píci

380. Různé trvalé kultury
450. Produkce mléka
460. Odchov a výkrm skotu
470. Kombinovaný chov skotu
481. Ovce

48. Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících
objemnou píci

482. Ovce a skot
483. Kozy
484. Různé chovy zvířat zkrmujících
objemnou píci
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Příloha 1. Klasifikace typů výrobního zaměření - pokračování
Obecný typ výrobního
zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typ výrobního zaměření
511. Odchov prasat

51. Chov prasat

512. Výkrm prasat
513. Odchov a výkrm prasat

5. Chov zvířat krmených
jadrným krmivem

521. Nosnice
52. Chov drůbeže

522. Jatečná drůbež
523. Nosnice a jatečná drůbež

53. Chov různých druhů zvířat krmených jadrným
krmivem

530. Chov různých druhů zvířat
krmených jadrným krmivem
611. Zahradnictví a trvalé kultury
612. Polní plodiny a zahradnictví

6. Smíšená rostlinná
výroba

613. Polní plodiny a vinice
61. Smíšená rostlinná výroba

614. Polní plodiny a trvalé kultury
615. Smíšená rostlinná výroba,
převážně polní plodiny
616. Ostatní smíšená rostlinná výroba

73. Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících
objemnou píci
7. Smíšená živočišná
výroba
74. Smíšený chov zvířat, převážně krmených jadrným
krmivem

731. Smíšený chov převážně mléčného
skotu
732. Smíšený chov převážně zvířat
zkrmujících objemnou píci jiných
než mléčný skot
741. Smíšený chov zvířat krmených
jadrným krmivem a mléčného skotu
742. Smíšený chov zvířat krmených
jadrným krmivem a jiného než
mléčného skotu
831. Polní plodiny a mléčný skot
832. Mléčný skot a polní plodiny

83. Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou
píci

833. Polní plodiny a chov zvířat
zkrmujících objemnou píci (bez
mléčného skotu)
834. Chov zvířat zkrmujících objemnou
píci (s výjimkou mléčného skotu) a
polní plodiny

8. Smíšená rostlinná a
živočišná výroba

841. Polní plodiny a chov zvířat
krmených jadrným krmivem
84. Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

842. Trvalé kultury a chov zvířat
zkrmujících objemnou píci
843. Včelařství
844. Různé smíšené druhy produkce

9. Neklasifikované podniky

90. Neklasifikované podniky
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900. Neklasifikované podniky

Příloha 2. Třídy ekonomické velikosti
Třída ekonomické velikosti

Prahové hodnoty celkové standardní produkce v EUR

I

méně než 2 000 EUR

II

nejméně 2 000, méně než 4 000 EUR

III

nejméně 4 000, méně než 8 000 EUR

IV

nejméně 8 000, méně než 15 000 EUR

V

nejméně 15 000, méně než 25 000 EUR

VI

nejméně 25 000, méně než 50 000 EUR

VII

nejméně 50 000, méně než 100 000 EUR

VIII

nejméně 100 000, méně než 250 000 EUR

IX

nejméně 250 000, méně než 500 000 EUR

X

nejméně 500 000, méně než 750 000 EUR

XI

nejméně 750 000, méně než 1 000 000 EUR

XII

nejméně 1 000 000, méně než 1 500 000 EUR

XIII

nejméně 1 500 000, méně než 3 000 000 EUR

XIV

nejméně 3 000 000 EUR
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Příloha 3. Struktura ekologického zemědělství ČR v roce 2011 – farmy bez souběžné konvenční
produkce (počet podniků)
Třída ekonomické velikosti
Výrobní zaměření

1. Polní výroba
15. Obiloviny, olejniny a
bílkovinné plodiny

I.

II.

236

156

III.
99

IV.
47

V.
31

VI.
38

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Celkem

22

15

10

5

0

1

0

1

661

11

33

27

16

13

13

3

7

3

0

0

0

0

0

126

16. Všeobecná polní výroba

225

123

72

31

18

25

19

8

7

5

0

1

0

1

535

2. Zahradnictví
21. Zahradnictví – pěstování
ve vnitřních prostorách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. Zahradnictví – polní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. Ostatní zahradnictví

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

40

50

46

24

42

32

21

9

0

3

0

0

0

302

5

6

7

10

5

13

13

8

3

0

2

0

0

0

72

30

34

41

35

19

29

18

13

6

0

0

0

0

0

225

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

5

114

217

354

440

312

338

231

217

69

18

3

2

0

0

2 315

0

1

1

3

5

5

11

14

8

3

0

2

0

0

53

15

60

133

247

209

242

185

189

52

9

3

0

0

0

1 344

0

0

4

4

4

8

3

3

7

5

0

0

0

0

38

99

156

216

186

94

83

32

11

2

1

0

0

0

0

880

3. Trvalé kultury
35. Vinice
36. Ovocnářství včetně
citrusových plodů
38. Různé trvalé kultury
4. Chov zvířat zkrmujících
objemnou píci
45. Produkce mléka
46. Odchov a výkrm skotu
47. Kombinovaný chov skotu
48. Ovce, kozy a ost. chovy
zvířat zkrmujících obj. píci
5. Chov zvířat krmených
jadrným krmivem

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

51. Chov prasat

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

52. Chov drůbeže
53. Chov různých druhů zvířat
krmených jadr. krmivem

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Smíšená rostlinná výroba

8

1

6

4

7

4

2

0

1

0

0

1

0

0

34

7. Smíšená živočišná výroba
73. Smíšený chov zvířat
převážně zkrmujících obj. píci
74. Smíšený chov zvířat
převážně krmených jadr. krmivem
8. Smíšená rostlinná
a živočišná výroba
83. Polní výroba a chov zvířat
zkrmujících obj. píci
84. Různé druhy rostlinné
a živočišné výroby

0

1

0

4

3

0

4

2

0

2

0

0

0

0

16

0

1

0

4

3

0

4

2

0

1

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

5

10

35

31

33

30

12

18

8

4

1

0

0

0

187

0

5

17

16

21

22

8

8

4

4

0

0

0

0

105

9. Neklasifikované podniky
Celkem

5

5

18

15

12

8

4

10

4

0

1

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

400

426

544

572

410

452

304

273

97

29

7

4

0

1

3 586
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