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SME panel 
Udržitelný potravinový systém - vytvoření rámce EU 

 
0. Úvod 

 

Přejít na dotazník 

 

Evropská komise přijala v souvislosti se „Zelenou dohodou pro Evropu“ strategii „Od zemědělce ke 

spotřebiteli“, jejímž cílem je podpořit přechod na udržitelný potravinový systém. 

Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ oznámila iniciativu týkající se rámce pro udržitelné 

potravinové systémy, který Evropská komise předloží v roce 2023. Tento průzkum zjišťuje názory malých 

a středních podniků na tuto politickou iniciativu. 

Rámec pro udržitelné potravinové systémy bude horizontálním rámcovým zákonem, jehož cílem bude 

usnadnit přechod k udržitelnosti a zajistit, aby potraviny uváděné na trh EU byly stále udržitelnější. 

Stanoví definice, obecné zásady a cíle a vytvoří základ pro požadavky a povinnosti, které budou 

definovány pro všechny účastníky potravinového systému EU. Bude rovněž obsahovat ustanovení o 

rámci pro označování udržitelnosti potravin a ustanovení o udržitelném zadávání veřejných zakázek na 

potraviny. Bude usilovat o to, aby spotřebitelé a veřejné orgány měli možnost rozhodovat se pro 

udržitelné potraviny. Prostřednictvím rámce pro udržitelné potravinové systémy budou rovněž zavedeny 

nové systémy řízení pro aktivnější zapojení občanů a zúčastněných stran. 

Na obrázku níže jsou zobrazena opatření politiky zvažovaná ve vztahu k rámci pro udržitelné 

potravinové systémy, včetně tzv. odrazujících a podněcujících opatření: 

Odrazující ustanovení by zavedla minimální požadavky na potravinářské výrobky a související činnosti. 

Jejich cílem bude postupně vyloučit z trhu nejméně udržitelné činnosti. 

Ve vztahu k potravinářským provozům a výrobkům vyráběným v souladu s minimálními požadavky by 

podněcující ustanovení stanovila pobídky pro výrobce, aby překračovali rámec minimálních požadavků, 

například: 

• Rámec pro označování udržitelnosti by stimuloval poptávku po potravinách vyrobených udržitelným 

způsobem, a tím by podnítil volbu uvádět na trh potraviny vyrobené podle vyšších standardů 

udržitelnosti. 

• Požadavky na zadávání veřejných zakázek by zlepšily dostupnost a cenu udržitelně vyráběných 

potravin a podpořily zdravé a udržitelné stravování ve veřejných jídelnách. 
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Své odpovědi nezapomeňte zaslat do 30. října 2022. 

Upozorňujeme, že poskytnuté informace a názory vyjádřené v tomto průzkumu jsou přísně důvěrné a 

nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou zadavatele této studie a Evropské komise. Veškeré 

shromážděné informace budou prezentovány souhrnně, aby bylo s ohledem na všechny platné předpisy 

o ochraně údajů znemožněno identifikovat respondenty. 

 

Glosář nebo vysvětlení pojmů použitých v průzkumu 

V dotazníku se opakovaně zmiňuje řada pojmů, u nichž je užitečné předem uvést orientační vysvětlení 

(tj. pracovní definice pro účely tohoto dotazníku): 

• Potravinový systém: potravinovým systémem se rozumí všechny subjekty, zdroje a činnosti 

související s výrobou a spotřebou potravin a nápojů a s nimi spojených odpadů, jakož i jejich dopad na 

hospodářství, životní prostředí a společnost (včetně zdraví). Zohledňuje procesy, infrastruktury a 

interakce spojené s výživou obyvatelstva. 

• Pojem potravinové prostředí v tomto dotazníku zahrnuje fyzický a digitální rozměr. Fyzické 

potravinové prostředí lze definovat jako fyzické, hospodářské, politické a sociokulturní souvislosti, v 

nichž se lidé zapojují do potravinového systému a rozhodují se ohledně nákupu, přípravy a spotřeby 

potravin. Digitálním potravinovým prostředím se rozumí online prostředí, která ovlivňují volbu a 

chování lidí v oblasti potravin a výživy. Patří mezi ně sociální sítě, digitální intervence na podporu 

zdraví, digitální marketing potravin a online prodej potravin. 

• Udržitelný potravinový systém: pro účely tohoto průzkumu se používá následující definice: 

„Udržitelný potravinový systém EU je systém, který: poskytuje a propaguje bezpečné, výživné a 

zdravé potraviny s nízkým dopadem na životní prostředí pro veškeré současné i budoucí obyvatele EU 

způsobem, který sám o sobě také chrání a obnovuje přírodní prostředí a jeho ekosystémové služby, je 

robustní, odolný, ekonomicky dynamický, spravedlivý, sociálně přijatelný a inkluzivní. Činí tak, aniž by 

ohrožoval dostupnost výživných a zdravých potravin pro lidi žijící mimo EU a aniž by narušoval jejich 

přírodní prostředí.“ 
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Má se za to, že udržitelnost má tři rozměry a každý z nich zahrnuje více aspektů, jejichž příklady jsou 

uvedeny níže: 

• Ekonomický rozměr: konkurenceschopnost výrobků/služeb na mezinárodních trzích, atraktivita 

výrobků/služeb (např. objem prodeje, pověst podniku, cenová prémie, diferenciace výrobků), fixní a 

variabilní náklady podniků, zisk/příjem, transparentnost, fungování vnitřního trhu a vyrovnávání 

podmínek v potravinovém řetězci, zavádění/využívání inovací a výzkumu, spravedlnost obchodních 

praktik) 

• Environmentální rozměr: zmírňování změny klimatu a adaptační opatření, hospodaření s vodními 

zdroji a jejich ochrana, oběhové hospodářství a nakládání s odpady, prevence a omezování znečištění, 

zdravá přírodní stanoviště (biologická rozmanitost) 

• Sociální rozměr: zdraví (včetně podpory zdravé výživy, např. změnou složení výrobků), zaměstnanost 

(počet, druh a kvalita pracovních míst), úroveň mezd, kvalita vztahů se zaměstnanci, odběrateli 

a/nebo dodavateli, postupy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
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1. Informace o podniku nebo organizaci, kterou zastupujete 

Otázka 1. Pokud jste tento dotazník obdrželi od místního člena sítě Enterprise Europe Network (EEN), 

zadejte prosím sedmimístné identifikační číslo člena EEN (členové EEN mohou odpovídat také sami, ale 

pro účast v tomto průzkumu nemusíte být členem EEN):  

CZ00235 

 

Otázka 2. Ve které zemi se nachází sídlo vaší společnosti/asociace?  

Česká republika 

 

Otázka 3. Kde vaše společnost/členové vaší asociace působí? (Vyberte jednu možnost)  

□  jeden členský stát EU 
□  více členských států EU 
□  členské státy EU a země mimo EU  

 

Otázka 4. Do které z následujících kategorií spadá vaše společnost? (Vyberte jednu možnost) 

□  prvovýrobci potravin a krmiv  
□  výrobci potravin a krmiv  
□  velkoobchod s potravinami a krmivy  
□  maloobchod s potravinami a krmivy  
□  restaurační a stravovací služby  
□  obchodníci (včetně dovozu/vývozu) s potravinami a krmivy  
□  poskytovatelé zemědělsko-potravinářských vstupů (pro rostlinnou nebo živočišnou výrobu)  
□  ostatní dodavatelé vstupů (např. materiály přicházející do styku s potravinami, zařízení a stroje atd.)  
□  ostatní stravovací služby  
□  finanční subjekty  
□  poskytovatelé znalostí  
□  dopravní nebo logističtí operátoři  
□  poradci  
□  provozovatelé odpadového hospodářství  
□  provozovatel jiného podniku, prosím upřesněte __________________________  

 

Otázka 5. Na kterou skupinu nebo skupiny výrobků se vaše společnost zaměřuje? (Označte všechny 

relevantní možnosti)  

□  krmivo pro zvířata  
□  ostatní vstupy pro prvovýrobu potravin (hnojiva, pesticidy atd.)  
□  maso a masné výrobky  
□  ryby, mořské plody a produkty akvakultury  
□  čerstvé ovoce a zelenina  
□  ovocné a zeleninové přípravky  
□  oleje/tuky a roztíratelné tuky  
□  mléko/mléčné výrobky  
□  chléb a pečivo  
□  obiloviny a výrobky z obilovin včetně snídaňových cereálií  
□  těstoviny  
□  cukrářské výrobky  
□  hotová jídla, polévky, sendviče  
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□  výrobky na bázi rostlinných bílkovin  
□  nealkoholické nápoje  
□  ostatní nealkoholické nápoje  
□  víno nebo aromatizovaná vína  
□  piva  
□  lihoviny  
□  ostatní alkoholické nápoje  
□  složky potravin  
□  buněčné zemědělství  
□  ostatní potravinářské výrobky  
□  ořechy a semena  
□  nepoužije se  

 

Otázka 6. Kolik má vaše společnost zaměstnanců? (Vyberte jednu možnost)  

□  osoba samostatně výdělečně činná  
□  mikropodnik (0-9 zaměstnanců)  
□  malý podnik (10-49 zaměstnanců)  
□  střední podnik (50-249 zaměstnanců)  

 

 

2. Oblasti politiky rámce pro udržitelné potravinové systémy 

A: Požadavky na udržitelnost nad rámec zákonných požadavků 

V této části jsou shromážděny informace o stávajících přístupech k udržitelnosti, které váš podnik 

uplatňuje nad rámec zákonných požadavků, o pobídkách, které mohou vést váš podnik k větší 

udržitelnosti, a o překážkách, které brání vašemu podniku v postupu k větší udržitelnosti. Stávající 

normy udržitelnosti mohou zahrnovat soukromé nebo veřejné normy - například kodexy chování, normy 

pro výrobky, normy pro procesy, třídění výrobků -, které se zabývají alespoň jedním rozměrem 

udržitelnosti. Požadavky na udržitelnost mohou vyplývat z platných odvětvových právních předpisů. 

Vezměte na vědomí, že sem nepatří štítky, kterými se zabývá oddíl 2 tohoto dotazníku. 

 

Otázka 7. Do jaké míry dnes dobrovolně uplatňujete přístupy k udržitelnosti, které jdou nad rámec 

zákonných požadavků?  

□  téměř nikdy  
□  čas od času  
□  někdy  
□  často  
□  téměř vždy  
□  nepoužije se/ nevím  

 

Otázka 8. Jaké překážky vám brání v přechodu k udržitelnosti? [Zaškrtněte všechny relevantní možnosti]  

□  Nerozumím tomu, co udržitelnost zahrnuje.  

□  Zavádění udržitelných postupů ze strany výrobců a provozovatelů potravinářských systémů není v 
celé EU rovnoměrné, takže nepodněcuje menší podniky k zavádění těchto postupů.  

□  Chybí pobídky (např. finanční, výzkumné a inovační) pro účastníky potravinového systému, aby 
vyvíjeli/vyráběli/umísťovali udržitelné potraviny na trh EU.  
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□  Na trhu není dostatečná poptávka po udržitelnějších výrobcích.  

□  Spotřebitelé nejsou ochotni platit za udržitelnější výrobky.  

□  Odpovědnost za přechod k udržitelným potravinovým systémům není dostatečně definována a 
rozdělena mezi jednotlivé aktéry a segmenty potravinového systému.  

□  Můj podnik nezískává spravedlivý podíl na přidané hodnotě na trhu, kde působím, takže nemám 
dostatečné zdroje na přechod k udržitelnosti.  

□  Vzhledem k nerovnováze tržní síly v potravinovém řetězci nemohu dostatečně ovlivnit smlouvy, 
kterými jsem vázán, a uplatnit tak přístupy k udržitelnosti.  

□  Nemohu obstát v konkurenci dovážených potravin, které jsou sice vyráběny s nižšími nebo žádnými 
standardy udržitelnosti, ale jsou levnější.  

□  Transparentnost aspektů udržitelnosti v celém potravinovém systému je nedostatečná, protože ne 
všichni aktéři mohou nebo chtějí informace o udržitelnosti sdělovat.  

□  Jako malý a střední podnik nemohu významně ovlivnit volbu spotřebitelů, která je ovlivněna různými 
faktory a může vést k neudržitelným nákupním rozhodnutím a spotřebním vzorcům.  

□  Marketing a propagace potravin na současném trhu obecně nepodporují udržitelné výrobky, takže 
jako malý a střední podnik nemám pocit, že by snaha o větší udržitelnost zlepšila mou 
konkurenceschopnost na trhu.  

□  Jiné, upřesněte ____________________  

□  Nevím  

 

Otázka 9. Jaké pobídky by vás nejlépe podpořily při zvyšování udržitelnosti vašich procesů a výrobků? 

Vyberte na stupnici 1 (nejméně podpoří) až 5 (nejvíce podpoří), vyberte všechny relevantní možnosti. 

 1 

(nejméně) 

2 3 4 5 

(nejvíce) 

Finanční pomoc (granty nebo dotace)      

Školení / zlepšení znalostí / poradenství v oblasti zavádění 

přístupů k udržitelnosti 

     

Partnerství      

Přechodná období      

Odvětvová opatření      

Daňové úlevy      

Zlepšení spolupráce mezi společnostmi v potravinovém 

řetězci, aby bylo možné vyvíjet/aplikovat nové postupy 

     

Ukázka nových technologií/postupů      

Poradenství v oblasti financování a finančního plánování      

Jasnější pravidla udržitelnosti      

Očekávání vyšších výnosů      

Nástroj pro sebehodnocení udržitelnosti      

Jiná možnost (upřesněte)      
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B: Označování udržitelnosti  

Následující část dotazníku shromažďuje informace o stávajícím a potenciálním označování udržitelnosti, 

které vaše společnost nebo společnosti zastoupené vaší asociací používají: 

• Označování udržitelnosti zahrnuje informace pro spotřebitele o nejméně dvou z následujících 

aspektů udržitelnosti potravinářských výrobků: nutriční aspekty, dobré životní podmínky zvířat, 

socioekonomické (jiné než nutriční aspekty a dobré životní podmínky zvířat) a environmentální 

aspekty (včetně klimatických). 

• Signalizační štítek (kladné schválení) (ve většině případů logo) se používá pouze pro výrobky, které 

dosahují a/nebo překračují určitou hranici nebo splňují určité podmínky (např. štítek ekologického 

zemědělství, štítek pro spravedlivý obchod - fair trade). 

• Na všechny výrobky lze aplikovat odstupňované (bodové) označení, které udává pořadí podle toho, 

jak splňují kritéria (např. nutriscore, ecoscore). 

 

Otázka 10. Pokud vaše společnost nabízí výrobky označené štítkem (štítky) udržitelnosti, 

environmentálními, socioekonomickými štítky nebo štítkem (štítky) dobrých životních podmínek zvířat, 

můžete prosím uvést, jakým štítkem (jakými štítky) jsou označeny? [Zaškrtněte všechny relevantní 

možnosti]  

 Odstupňovaný štítek Signalizační štítek 

Udržitelnost   

Životní prostředí   

Socioekonomické aspekty   

Dobré životní podmínky zvířat   

Moje výrobky takové označení nemají   

 

Otázka 11. Jaké byly přibližné náklady (v eurech) při zavedení tohoto štítku (těchto štítků)? [Pokud vaše 

společnost zavedla takový štítek vícekrát, zvažte průměrné náklady]  

 Celkové průměrné náklady (EUR) 

Náklady na návrh/tisk štítku výrobku  

Náklady na posouzení vlastnosti (vlastností) / dopadu (dopadů) 

výrobku 

 

Náklady spojené s přizpůsobením činností/výrobků požadavkům  

Náklady spojené s certifikací/ověřováním/auditem  

Náklady spojené se systémem označování / používáním štítku  

Jiné (upřesněte)  
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Otázka 12. Pokud vaše společnost nabízí výrobky označené štítkem (štítky) udržitelnosti, 

environmentálním, socioekonomickým štítkem (štítky) nebo štítkem (štítky) dobrých životních podmínek 

zvířat, dosáhla vaše společnost díky zavedení tohoto štítku (těchto štítků) návratnosti v následujících 

oblastech? [Zaškrtněte všechny relevantní možnosti] 

 Do velké 

míry 

Do jisté 

míry 

V menší 

míře 

Žádná 

návratnost 

Nevím / 

nechci 

odpovědět 

Hospodářská návratnost (např. vyšší 

ceny výrobku na trhu, přístup na nové 

trhy, zvýšení objemu prodeje, zvýšení 

reputace společnosti/značky) 

     

Environmentální návratnost (např. 

snížená spotřeba zdrojů, snížené emise, 

snížená produkce odpadu nebo 

potravinového odpadu) 

     

Sociální návratnost (včetně zdraví) (např. 

vyšší zaměstnanost, lepší mzdy, benefity 

a kvalita práce v mých podnicích, 

zdravější výrobky / výrobky se 

změněným složením, lepší životní 

podmínky zvířat) 

     

Moje výrobky takové označení nemají      

 

Otázka 13. Jak důležité jsou ve vaší společnosti následující důvody pro nezavedení štítku udržitelnosti?  

 Zcela 

nedůležité  

Poněkud 

důležité  

Důležité  Velmi 

důležité  

Nevím / 

nechci 

odpovědět  

Neexistence oficiálního štítku 

udržitelnosti  

     

Nedostatek údajů o udržitelnosti, které 

jsou nezbytné pro označování mých 

výrobků  

     

Přílišná nákladnost       

Přílišná složitost       

Nedostatek školení/znalostí/poradenství       

Není relevantní pro můj výrobek (mé 

výrobky)  
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Žádná poptávka ze strany partnerů v 

hodnotovém řetězci  

     

Žádná poptávka ze strany spotřebitelů       

Moje společnost již takový štítek (takové 

štítky) na svých výrobcích zavedla 

     

Jiné důvody (upřesněte)       

 

 

3. Udržitelné zadávání veřejných zakázek 

Otázka 14. Pokud jste se účastnili nebo zvažovali účast ve výběrovém řízení na veřejné zakázky na 

potravinářské výrobky, obsahovalo toto výběrové řízení nějaká kritéria udržitelnosti (například 

environmentální kritéria, technické specifikace týkající se sociální oblasti nebo zdraví, kritéria pro výběr 

nebo udělení zakázky)? [Zaškrtněte všechny relevantní možnosti]  

□  ne  
□  ano, environmentální kritéria  
□  ano, sociální aspekty kromě zdraví (např. v souvislosti s dětskou prací, sociálním začleněním, rovností 
žen a mužů, možnostmi odborné přípravy) 
□  ano, zdravotní/výživové aspekty  
 

Otázka 15. [Pokud ano v otázce 14] Byla účast ve výběrových řízeních s kritérii týkajícími se udržitelnosti 

náročná?  

□  velmi náročná  
□  poněkud náročná  
□  nelišila se od ostatních výběrových řízení  
□  poměrně výhodná  
□  velmi výhodná  
Pokud chcete, rozveďte podrobněji: 

 

Otázka 16. Jaké výzvy by podle vás přineslo vaší společnosti uplatňování kritérií udržitelnosti ve 

veřejných výběrových řízeních na nákup potravinářských výrobků? [Zaškrtněte všechny relevantní 

možnosti]  

□  kritéria mohou být příliš náročná a komplikovaná  
□  výrazné snížení ziskových marží  
□  mírné snížení ziskových marží  
□  právní složitost  
□  změna obchodních operací, aby byly v souladu se specifikacemi výběrového řízení  
□  nedostatečná nabídka udržitelných výrobků  
□  nepoužije se  
□  jiné výzvy, prosím uveďte _________________________  
 

Otázka 17. Jaké výhody by podle vás mělo uplatňování kritérií udržitelnosti ve veřejných výběrových 

řízeních na nákup potravinářských výrobků pro vaši společnost:  

□  výrazné zvýšení ziskových marží  
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□  mírné zvýšení ziskových marží  
□  rozvoj nových obchodních příležitostí  
□  zlepšení pověsti  
□  nepoužije se  
□  jiné přínosy, prosím uveďte _________________________  

 

Otázka 18. Je nějaký další prvek související s rámcem pro udržitelný potravinový systém EU, který byste 

chtěli zmínit?  

 

 

 

 

 

 

Předem moc děkujeme za spolupráci a zaslání vyplněného dotazníku na mail: m.skrz@bic.cz 
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