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Co je to potravinová suverenita? 

Potravinová suverenita je právo lidí na zdravé a kulturně vhodné potraviny vy-
robené ekologicky šetrnými a udržitelnými metodami a jejich právo definovat 
vlastní potravinové a zemědělské systémy.3

Zajištění této budoucnosti produkce potravin vyžaduje zásadní změnu stávajícího ze-
mědělského odvětví. Globalizace a industrializace výroby potravin po desetiletí upřed-
nostňovala zisk a maximalizaci výnosů před čímkoliv jiným, což mělo katastrofální dopa-
dy. Tento obchodní model vedl k prudkému nárůstu celosvětových emisí uhlíku, ztrátě 
biologické rozmanitosti, znečištění půdy a ovzduší, porušování lidských práv a nejistotě 
pracovních míst a k vytlačování drobných zemědělců z trhu nekalou konkurencí.4 

Vstup do Zelené dohody EU
V roce 2019 navrhla EU jeden z nejdůležitějších 
návrhů našeho života: Zelenou dohodu EU5.  
Evropská komise oznámila svůj plán vynaložit 1,8 
bilionu eur na reformu své politiky v oblasti klima-
tu, dopravy, energetiky a daní, aby se EU vydala 
na cestu k tomu, aby se stala prvním kontinentem  
s nulovými emisemi uhlíku.

V rámci tohoto balíčku návrhů představila Evrop-
ská komise strategii „Od zemědělce ke spotřebi-
teli“6 (Farm to Fork). Jedná se o soubor politických 
cílů věnovaných reformě evropského potravinové-
ho systému s cílem splnit cíle EU v oblasti ekolo-
gické politiky. Zastřešujícím cílem Zelené dohody 
EU je dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skle-
níkových plynů o 55 % a do roku 2050 dosáhnout 
čisté nuly.

Zemědělství v EU: kde bychom mohli 
být a kde jsme.
Zemědělství v Evropě stojí na křižovatce.

Všechny stavební kameny pro odolný, udržitelný a spravedlivý systém produkce po-
travin jsou zde. Tisíce malých udržitelných výrobců tvoří již po staletí páteř produkce 
potravin v Evropě a využívají ekologicky šetrné zemědělské postupy, jako je agroeko-
logie a ekologické zemědělství, k produkci zdravých potravin způsobem, který vyživuje 
lidi i planetu.

Co je to agroekologie? 
Agroekologie je systém produkce potravin založený na ekologických, soci-
álních a politických principech, které oceňují zdravé a rozmanité agroeko-
systémy a sociální sítě, minimalizaci vnějších vstupů, bezpečné živobytí pro 
producenty a výživné potraviny pro spotřebitele.1

Friends of the Earth Europe v rámci sítě Nyéléni Europe dlouhodobě požadují několik 
zásadních změn ve způsobu výroby a distribuce potravin v EU, aby se přešlo na 
tento spravedlivý a ekologický model výroby potravin2. Vyzýváme k vytvoření tako-
vého zemědělského systému, který bude vypadat následovně:

Potravinový systém 
zakořeněný v eko-

nomické a politické 
podpoře udržitel-

ných drobných  
zemědělců.

Podpora potravino-
vé suverenity a  

agroekologických 
postupů, které  

prospívají biologické 
rozmanitosti, zdraví 

půdy a klimatu.

Ochrana pracov-
ních práv, důstoj-
ných pracovních 

podmínek a spra-
vedlivého příjmu.

Podpora nových 
subjektů vstupují-
cích do odvětví a 
posílení místních 
trhů a zkrácených 
dodavatelských 

řetězců.



Obnova 
evropských 
lesů, půdy, 
mokřadů a 
rašelinišť.

Přehled cílů strategie Od zemědělce ke spotřebiteli
Tím se do roku 2030 sníží 
používání hnojiv 
nejméně o   

Snížení 
používání 
chemických 
pesticidů a 
rizika jejich 
používání o 

 50 %
Snížení prodeje 
antimikrobiálníc
h látek o  

50 %

Dosažení

 25 % 
zemědělské půdy 
obhospodařovan
é v ekologickém 
zemědělství do 
roku 2030.

Snížení ztrát živin 
nejméně o  50 % 20 %
Související strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti zahrnuje také související 
cíl, kterým je minimálně 10 % plochy s prvky krajiny s vysokou rozmanitostí.

Na co se používají prostředky SZP?

Existuje systém, který určuje, kdo a kolik prostředků ze SZP dostane. Tyto peníze jsou 
také spojeny s určitými podmínkami. Potřebné informace:

• Financování SZP je rozděleno do dvou pilířů. První pilíř je největší a na podporu 
příjmů zemědělců je vyčleněno až 207,5 miliardy eur. Zbývajících 62,5 miliardy eur 
jde na podporu rozvoje venkova10.

• Členské státy musí vynaložit nejméně 25 % podpory příjmů na „ekoschémata“, 
což jsou dobrovolné programy na podporu postupů, které by měly být prospěšné 
pro životní prostředí, klima nebo dobré životní podmínky zvířat.

• Členské státy musí věnovat alespoň 10 % podpory příjmů menším zemědělským 
podnikům.

• Nejméně 3 % výdajů musí jít na podporu mladých zemědělců.

Co je to ekoschéma? 

Nový dobrovolný nástroj pro zemědělce, kteří chtějí uplatňovat 
postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí (ekologické země-
dělství, agroekologie, integrovaná ochrana proti škůdcům) a také 
opatření na ochranu zvířat11. Kritéria pro ekoprogramy stanovená v 
SZP jsou však velmi široká a mohou zahrnovat i opatření  
s nulovým nebo omezeným přínosem pro životní prostředí12.

Většina dotací v rámci SZP má podobu přímých plateb. To znamená, že zemědělské pod-
niky využívající SZP dostanou peníze bez ohledu na to, zda využívají ekoschémata, či 
nikoli.

Nyní je na členských státech, aby si vytvořily vlastní národní strategické plány, v nichž určí, 
jak budou finanční prostředky využívat v souladu s kritérii výdajů na SZP. Členské státy 
musely tyto plány předložit do ledna 2022 a v průběhu roku je pak bude Evropská komise 
přezkoumávat a schvalovat, přičemž nová pravidla SZP vstoupí v platnost od roku 2023.

SZP a strategie Od zemědělce ke spotřebiteli: ďábel v detailech

SZP má být nástrojem k dosažení cílů Zelené dohody EU – ve skutečnosti však pro ni ne-
existují žádné závazné požadavky. Původní návrhy nových právních předpisů SZP byly ve 
skutečnosti předloženy v roce 2018, tedy ještě předtím, než byly strategie Zelená dohoda 
a Od zemědělce ke spotřebiteli vůbec zahájeny – což znamená, že nesrovnalosti byly nevy-
hnutelné od samého počátku.

V roce 2020 právníci ClientEarth varovali Evropskou komisi, že návrhy SZP nejsou v 
souladu se Zelenou dohodou EU a že pokud budou uspěchané, ohrozí cíle13. Vědci, 
nevládní organizace a drobní zemědělci pořádají během procesu reformy nesčetné 
protesty.  EU přesto pokračovala.

Jak souvisí SZP se strategií Farm to Fork?

Společná zemědělská politika (SZP, angl. the common agricultural policy, CAP) je le-
gislativa EU, která určuje financování a priority potravinářského odvětví. SZP, která byla 
naposledy aktualizována v roce 2021, spotřebovává třetinu rozpočtu EU a v letech 
2023–2027 rozdělí téměř 270 miliard eur mezi více než 6 milionů zemědělců7. 

Společná zemědělská politika je mocný právní předpis, který může rozhodnout o 
dosažení cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Historicky směřovala SZP 
miliardy eur na podporu továrních farem, vykořisťování a devastaci klimatu8. 

V reformované SZP EU slíbila „zelenější a spravedlivější SZP“, která upřednostňuje tři 
principy udržitelnosti (environmentální, ekonomický a sociální)9. 

Do jaké míry však skutečně dosahuje cílů Zelené dohody EU? Pojďme se ponořit 
víc do hloubky.



Cíl EU v oblasti Zelené dohody: 
snížení pesticidů o 50 % a hnojiv o 20 %
SZP:

V rámci fondů SZP18 existují určité požadavky na „udržitelné používání pesticidů“ a ekosché-
mata se vztahují na snižování spotřeby hnojiv. Opět však existuje jen malá aktivní motivace k 
zavádění těchto postupů a sankce za nedodržení podmínek jsou nízké. 

Cíl EU v oblasti Zelené dohody: 
25 % evropské zemědělské půdy v ekologickém zemědělství
SZP:

Nová SZP obsahuje některá ustanovení, která mají zvýšit ekologické zemědělské postupy. 
Jedná se především o podporu ekoschémat nebo financování druhého pilíře, které jsou k 
dispozici pro ekologické zemědělství, a zavedení požadavků na střídání plodin, což je praxe, 
která zlepšuje zdraví půdy.

SZP je však opět nedostatečná. Chybějící cílená podpora, která by motivovala k ekologické-
mu zemědělství, znamená, že konvenční zemědělci mají jen málo motivace k přechodu z 
vlastní vůle.

Navíc většina národních strategických plánů členských států nevyčleňuje dostatečné finanční 
prostředky na dosažení cíle ekologického zemědělství, zatímco některé země nepředložily 
plán pro ekologické zemědělství vůbec19. 

Cíl EU v oblasti Zelené dohody: 
50% snížení antimikrobiálních látek pro  
hospodářská zvířata. 
SZP:

Nová SZP i strategie Od zemědělce ke spotřebiteli ignorují slona v 
porcelánu: nejúčinnějším způsobem, jak snížit používání antimikro-
biálních látek – a snížit emise ze zemědělství – je přestat financovat 
průmyslové zemědělství, kde je po těchto antimikrobiálních látkách 
největší poptávka.

SZP ve skutečnosti dosahuje pravého opaku. Neexistují žádná 
ekoschémata ani žádné cíle, které by omezovaly průmyslový chov 
hospodářských zvířat. Místo toho jsou platby vázány na velikost far-
my – což znamená, že obří znečišťující tovární farmy budou i nadále 
čerpat tzv. zelený rozpočet EU.

SZP a Zelená dohoda EU:  
Poznejte rozdíl
Cíl Zelené dohody EU:
do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 %.
SZP:

V posledních šesti letech vložila EU do opatření v oblasti klimatu v rámci SZP přibližně 
100 miliard EUR, ale přezkum Evropského účetního dvora zjistil, že tato opatření měla 
jen malý nebo žádný dopad na snižování emisí14.

Dosažení cíle EU v oblasti snižování emisí znamená mimo jiné obnovu přírodních půd, 
které slouží jako bohaté úložiště uhlíku, jako jsou rašeliniště a pastviny. Rašelini-
ště zachycují obrovské množství uhlíku, který je pro dosažení cíle EU v oblasti čistých 
nulových emisí klíčový, ale pokud není půda řádně udržována, tento uhlík se uvolňuje 
zpět do ovzduší.

Nová SZP zahrnuje některé požadavky na podmíněnost ochrany těchto oblastí pro ze-
mědělce zavedením podmínky zachování trvalých travních porostů a zachování půdy 
bohaté na uhlík a rozšiřuje způsobilost pro ekoprogram na zemědělce, kteří provozují 
agrolesnictví a techniky, u nichž je prokázáno, že zachycují uhlík v půdě.

Tyto požadavky na podmíněnost jsou však velmi slabé a zemědělci jsou jen málo moti-
vováni k tomu, aby tyto postupy používali. Kromě toho žádný členský stát dosud neza-
vedl žádná opatření na dostatečnou ochranu rašelinišť15. 

Nová SZP rovněž nemá žádné skutečné ambice zásadně řešit odvětví potravinář-
ských systémů, která produkují nejvíce emisí. Neexistují například žádná konkrétní 
opatření na snížení průmyslové živočišné výroby, která je jedním z největších přispěva-
telů k emisím skleníkových plyn16.

Cíl EU pro Zelenou dohodu:
Minimálně 10 % rozlohy zemědělské půdy s vysokou rozma-
nitostí krajinných prvků
SZP:

SZP stanoví, že minimálně 4 % půdy musí být určeno pro „neprodukční“ prvky a toto 
procento může být doplněno ekoschématy. Tento požadavek je však plný mezer: tře-
tina zemědělské půdy byla vyňata a umožňuje dokonce zahrnout prvky pro pěstování 
plodin (tj. produkční!)17.

Opět chybí i členské státy. Žádná země zatím neuvedla žádná účinná opatření, která by 
se týkala cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti stanovených ve strategii „Od 
zemědělce ke spotřebiteli“ nebo v Zelené dohodě EU.



?

?
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Jaký je tedy verdikt?
Na to, že se jedná o takzvaný zelený zákon, SZP podkopává cíle Zelené dohody EU a 
strategie Od zemědělce ke spotřebiteli. Prostředky na podporu udržitelného zeměděl-
ství, snižování množství toxických pesticidů a obnovu biologické rozmanitosti a krajiny 
jsou redukovány na nepovinné doplňky namísto dostatečných povinných podmínek a 
prostředků. Podmínky pro ekoschémata jsou široké, sankce nízké a opatření k vyvození 
odpovědnosti členských států slabá.

SZP není v souladu s cíli Zelené dohody EU – cíli, které samy o sobě nesplňují to, 
co je pro zelený a spravedlivý přechod potřeba. Mezery v SZP jsou výčtem toho, 
co by účinná legislativa měla mít: závazná opatření pro soudržnost politik napříč od-
větvími, platby zaměřené na dosažení cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 
a na podporu drobných zemědělců a platby přerozdělené od továrních zemědělců k 
drobným zemědělcům.
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Co se stane nyní?
Návrhy nové SZP se setkaly s nesčetnými protesty vědců, nevládních organizací i drob-
ných zemědělců. Přesto prošly.

Členské státy mají nyní povinnost vytvořit národní strategické plány, které jdou 
dále než slabé závazky SZP, a využít dostupné finanční prostředky k dotování opatře-
ní, která splňují cíle EU v oblasti zelené politiky.

Evropská komise by měla prosazovat ambiciózní plány a vést členské státy k odpověd-
nosti prostřednictvím účinných monitorovacích systémů a sankcí, aby zajistila soudrž-
nost se Zelenou dohodou EU, strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a životaschop-
nou budoucností.

Poznámky na závěr

1 Převzato z http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Download-declaration-
Agroecology-Nyeleni-2015.pdf

2 https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/03/Nyeleni-Europe-More-farmers-better-
food.pdf 

3 Nyeleni (2007). Deklaracja Nyeleni.https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-en.pdf 

4 Přibližně 85 % zemědělských podniků v EU, které zanikly mezi lety 2005 a 2016, byly malé farmy 
o rozloze do 5 hektarů. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_
and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics 

5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865559/factsheet-farm-fork_
en.pdf.pdf

7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/
factsheet-cap-reform-to-fit-european-green-deal_en.pdf 

8 h t tps : / /www.boe l l .de/s i tes /de fau l t / f i l e s /agr i cu l tu rea t l a s2019_web_190508 .
pdf?dimension1=ds_agraratlas_2019 

9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/
factsheet-newcap-environment-fairness_en.pdf 

10 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/
financing-cap/cap-funds_en 

11 https://friendsoftheearth.eu/news/new-common-agricultural-policy-cap-bringing-the-dialogue/ 

12 https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2021/11/CAP-report-eco-schemes-assessment-
Nov2021.pdf 

13  https://corporateeurope.org/en/2020/10/cap-vs-farm-fork 

14  https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58913 

15  https://www.birdlife.org/news/2021/11/17/cap-national-strategic-plans-assessment-nov2021/ 

16  https://friendsoftheearth.eu/publication/meatatlas-2021/ 

17 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/
factsheet-cap-reform-to-fit-european-green-deal_en.pdf 

18 Zahrnutí prvků směrnice o udržitelném používání pesticidů, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0128 

19 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2021/11/IFOAMEU_policy_CAP_
externalbriefing_17112021.pdf?dd 



Tato publikace byla financována z programu IMCAP Evropské unie. Obsah této publikace  představuje pouze 
názory autora a je na jeho výhradní odpovědnost. Evropská komise neakceptuje žádnou odpovědnost za pří-
padné využití informací v ní obsažených.


