
Za účelem sjednocení a propojení široké škály zainteresovaných aktérů v oblasti ekologického 
zemědělství a produkce biopotravin, byla v České republice založena Česká technologická 
platforma pro ekologické zemědělství. Podpisem smlouvy dne 22. 9. 2009 v Jihlavě, deklarovalo 
všech 16 zakládajících členů svůj společný cíl budovat a zajišťovat rozvoj znalostního systému 
v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin s důrazem na přenos poznatků ve všech 
klíčových oblastech sektoru. 

Podpisem smlouvy se všichni členové zavázali k podpoře iniciativ zaměřených na posílení 
konkurenceschopnosti ekologického zemědělství a rozvoje produkce, distribuce, prodeje a spotřeby 
biopotravin; k realizaci s tím spojených vědeckých výzkumných, technologických a inovačních 
aktivit; k podpoře a aktivnímu podílu na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů 
v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin.
Platforma byla založena v souladu s iniciativou TP Organic a s iniciativou Evropské komise ze dne 
16. června 2004, týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 
final. Na základě svých stanov se zavazuje vyvíjet svoji činnost na celém území České republiky a 
zároveň úzce spolupracovat i s dalšími technologickými platformami ustanovenými v EU i dalších 
zemích. 
Nedostatečným propojení výzkumného sektoru s uživateli jeho výsledků nedochází k předávání 
informací, rozvoji inovačních technologií a k přenosu potřeb praxe do výzkumných témat, které 
jsou jádrem úspěšného rozvoje sektoru ekologického zemědělství. A tak i přesto, že rozvoj 
ekologického zemědělství v České republice kopíruje současné evropské trendy a v roce 2009 
dosáhl podíl ekologicky obhospodařované půdy již 10 % z celkové zemědělské půdy, neodpovídá 
stávající úroveň a struktura českého ekologického zemědělství tomuto významu. 
Zastoupení jednotlivých členů platformy poskytuje dostatečnou garanci spolupráce v celém sektoru, 
která by měla přispět k řešení jeho problémů. Jejími členy jsou jak výzkumné ústavy a vysoké 
školy, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického 
zemědělství. 

Zakládající členové společně vypracovali Strategickou výzkumnou agendu (SVA) a Implementační 
akční plán (IAP). SVA je hlavním pracovním dokumentem platformy ve kterém jsou definovány 
priority výzkumu a inovací v delším časovém horizontu. IAP stanovuje střednědobé a dlouhodobé 
cíle, kterými budou identifikované priority postupně rozpracovávány v rámci výzkumných témat 
podle pořadí důležitosti a ohledem na slabé stránky EZ v ČR a nedostatky v poznání. Definuje 
aktivity a kroky potřebné k naplňování priorit, včetně jejich implementace a plánovaných výstupů.
Sdružení členů platformy má otevřený charakter. O členství ve sdružení, je možno požádat písemně, 
k rukám předsedy řídícího výboru prostřednictvím koordinátora. Koordinátorem ČTPEZ je 
Bioinstitut o. p. s. 

Členové platformy spolupracují na shromáždění všech dostupných výsledků výzkumů, argumentů, 
podložených reakcí a dalších materiálů, které mohou přispět k zvýšení povědomí o ekologickém 
zemědělství a biopotravinách a jejich podpoře.
Zdrojové materiály k náhledu naleznete v DATABÁZI ČLÁNKŮ. Obsah stránky bude postupně 
doplňován. 


