
OBLAST POTRAVINÁŘSTVÍ 

V oblasti potravinářství je nutné zaměřit 

se zvláště na: 
 

• zajištění racionální míry 

potravinového zabezpečení a 

ekologicky šetrný růst efektivnosti a 

produktivity potravinářství, výrobu 

biopotravin 

• eliminaci plýtvání potravinami a s tím 

spojenou i osvětu  

• produkty s širšími pozitivními dopady na životní prostředí 

• zavádění nových šetrných technologií – vysoký tlak, studená plazma, 

membránové procesy, biotechnologie, nanotechnologie 

• zpracování druhotných surovin a odpadů z potravinářských výrob 

• jedlé obaly. 

 

INOVACE A VÝZKUM 
 

Inovace a výzkum napomáhá rozvoji 

potenciálu biohospodářství ve všech 

zmíněných oblastech. Zaměření bude 

směřováno zejména na: 
 

• výzkum možných inovací při 

výrobě organických hnojiv 

anaerobní cestou 

• podpora nových progresivních 

biotechnologických metod rostlinné a živočišné produkce, podpora 

opylovačů  

• hledání nových alternativ neobnovitelných zdrojů a obtížně 

rozložitelných materiálů např. plastů  

• využívání biotechnologií v lesnictví, zemědělství (šlechtění, 

rostlinolékařství), potravinářství 

• obnovu a aktualizaci biologického a ekologického fundamentu  

• sdílení informací, inovací včetně poradenství a aplikaci vědeckých 

a výzkumných záměrů do praxe 

• zemědělství 4.0 (smart farming, precizní zemědělství) 

• podporu výzkumu a vývoje směrujícího k lepšímu využití dřevní 

hmoty a hledání nových produktových možností s uplatněním 

dřeva. 

Cíle Koncepce biohospodářství 

Hlavním cílem Koncepce biohospodářství je prostřednictvím 

systémových manažerských řídících nástrojů zvýšit efektivnost již 

realizovaných aktivit, zvýšit jejich synergický efekt a současně zajistit 

efektivní investování veřejných prostředků do výzkumu a s ním 

spojeného transferu VaVaI do praxe tak, aby přinášelo výsledky 

aktuálně využitelné pro rozvoj biohospodářství ve zmíněných oblastech. 

Pro dosažení uvedených cílů je nezbytné nastavit účinná opatření 

a kontrolní mechanismy.  

 

Klíčová aktivita A: Zajištění řízení realizace Koncepce biohospodářství 

na národní úrovni 

 

cíl A1: Zajištění činnosti expertní meziresortní pracovní skupiny 

a Řídícího výboru 
 

cíl A2: Evaluace Koncepce biohospodářství v roce 2025 a realizace 

Strategie biohospodářství ČR 

 

Klíčová aktivita B: Podpořit rozvoj biohospodářství v České republice 

s využitím mezinárodním spolupráce 
 

cíl B1: Společně se státy V4 usilovat o podporu rozvoje biohospodářství 
 

cíl B2: Aktivní zapojení do mezinárodních expertních skupin řešících 

biohospodářství 

 

Klíčová aktivita C: Posílení technologického rozvoje a inovací 
 

cíl C1: Spolupráce v evropských výzkumných projektech zaměřených 

na biohospodářství 
 

cíl C2: Transfer výsledků výzkumu a dobré praxe k cílovým 

stakeholderům 

 

Koncepce je v plném rozsahu a znění dostupná na oficiálních webových 

stránkách resortu www.eagri.cz 
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KONCEPCE BIOHOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Z POHLEDU RESORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

NA LÉTA 2019–2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klíčovou prioritou Ministerstva zemědělství pro rozvoj biohospodářství 

(bioeconomy) je zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, 

udržitelné zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a akvakultura, 

udržitelná produkce potravin a krmiv a posílení úlohy primárních 

producentů a jejich integrace do hodnotového řetězce biohospodářství, 

stejně tak na straně lesnictví zapojení celého hodnotového řetězce 

navazujících odvětví. 

Klíčovým je v rámci biohospodářství stimulace podnikání, které povede 

k podpoře místního rozvoje v regionech a městech. V rámci víceletého 

finančního rámce a činností plánovaných v rámci EU bude podporováno 

vzdělávání v oblasti podnikových dovedností (praktické prezentace 

podnikatelských postupů a nových obchodních přístupů, důkazy 

o posílení biologické rozmanitosti a ekosystémů, příklady pozitivních 

synergií s místními komunitami, zásady biohospodářství apod.).  

Koncepce nahlíží na potenciální rozvoj biohospodářství v České 

republice vzhledem k průřezovosti a komplexnosti tématu 

po následujících oblastech. 

 

OBLAST 

EKOSYSTÉMŮ  

A 

EKOSYSTÉMOVÝCH 

SLUŽEB  

Nezbytné je zaměřit se 

především na: 
 

 udržitelné 

nakládání 

s přírodními zdroji   

 zmírnění (mitigace) dopadů klimatické změny  

• komplexní rozvoj a tvorbu krajiny 

• recyklaci biologického odpadu a jeho následné využití jako např. 

hnojiva, mulčovací materiál, bioplyn nebo pokročilá biopaliva 

pro dopravní účely 

 

• podporu využívání biotechnologií  

• zlepšování půdní struktury, zachování obsahu půdní organické 

hmoty, zabránění eroze  

• šlechtění plodin odolných proti stresům a zabezpečujícím kvalitní 

a nutričně dostatečnou produkci potravin z místních zdrojů 

• ochranu a podporu opylovačů jako základního faktoru produkce 

• zvyšování stability a vitality lesních ekosystémů, optimalizaci 

ekosystémových služeb poskytovaných lesními ekosystémy 

• posílení environmentální ochrany, odolné ekosystémy, ochranu 

povrchových a podzemních vod, zachování biodiverzity. 

 

 

RURÁLNĚ SOCIÁLNÍ 

OBLAST 

V rurálně sociální oblasti je 

nutné se zaměřit zejména na: 

 

 udržitelný cestovní ruch, 

zelený turismus (např. 

agroturistika) 

 vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji 

 obnovu a rozvoj venkovských a okrajových oblastí  

 udržitelné hodnotové řetězce venkova v oborech, jako je průmysl 

založený na biotechnologiích, bioenergie  

 oběhové hospodářství nabízející zemědělcům a podnikům ve 

venkovských oblastech příležitosti k diverzifikaci podnikání, 

ke zmírnění rizik a zajištění dostatečných příjmů 

 udržitelný rozvoj biohospodářství ve venkovských oblastech jako 

pozitivní faktor pro řešení depopulace vytvářením pracovních míst 

a obchodních příležitostí založených na moderních digitálních 

technologiích a inovativních obchodních praktikách. 

 

HOSPODÁŘSKÁ 

OBLAST 

 

Důležité je řešit 

především: 

 

• rozvoj využití 

obnovitelných zdrojů, 

zejména 

obnovitelných zdrojů 

energie 

• zavedení inovativních klíčových technologií (nanotechnologie, 

pokročilé materiály, biotechnologie atd.) do tradičních oborů 

(potravinářství, dřevařství, stavebnictví, farmacie…) 

• využití druhotných surovin pro výrobu nových produktů 

• efektivní a účelné využití energetického potenciálu biomasy 

posílení úlohy primárních producentů v nových hodnotových 

řetězcích, podpora nových šlechtitelských metod v souladu 

s pravidly EU pro zajištění kvalitních a nutričně vyvážených potravin  

• efektivnější využívání zdrojů lepším využíváním odpadních toků, 

včetně obnovy živin 

• udržitelné hodnotové řetězce venkova v oborech jako je průmysl 

založený na biotechnologiích, bioenergie a oběhové hospodářství 

(nabízejí zemědělcům a podnikům ve venkovských oblastech 

příležitosti k diverzifikaci podnikání, ke zmírnění rizik a zajištění 

dostatečných příjmů) 

• zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných 

nízkými vstupy, změna zaměření zemědělského výrobního 

potenciálu, podněcování nepotravinářské výroby 

• ochrana a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného 

zemědělství, která respektuje požadavky ochrany ŽP 

• rozvoj spolupráce včetně podpory krátkých dodavatelských řetězců 

• minimalizaci vstupů (např. lidské práce a energie), zvyšování 

efektivity a hospodárnosti (např. precizní zemědělství). 

 


