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Anotace 
 
Studie se zabývá tématem potravinové bezpečnosti v České republice zároveň s ohledem na 
bezpečnost potravin, která je řešená na úrovni Evropské unie. V první části studie jsou 
rozebrány právní předpisy Evropské unie, které se zabývají bezpečností potravin. Ve druhé 
části je řešena potravinová bezpečnost a potravinová soběstačnost v České republice 
s ohledem na historický vývoj, statistické údaje a aktuální výzvy. Současně je vyzdvižena role 
národních i nadnárodních aktérů mající důležitou roli v oblasti potravinové bezpečnosti. 
Poslední, praktická, část se zabývá zhodnocením situace v České republice prostřednictvím 
odborníků a následnými návrhy a doporučeními pro zlepšení stavu potravinové bezpečnosti 
v našem státě.  
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Summary 
 
Food Security of the State from the Point of European Union 
 
This study deals with the theme of food security in the Czech Republic also in consideration 
with food safety solved at European Union level. In first part of study are discussed European 
Union legal norms, which deal with food safety. In second part is solved food security and 
food self-sufficiency in the Czech Republic with respect to historical progress, statistical data 
and current challenges. Alongside is in study highlighted the role of national and 
international participants with an important role in food security. The last, practical, part 
deals with the evaluation of the situation in the Czech Republic through experts and 
subsequent proposals and recommendations for the improvement of food security in our 
country. 
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Úvod 
 
 V současnosti jsou v různých částech světa velice znatelné rozdíly, co se týče 
zabezpečení potravin a pitné vody pro obyvatelstvo. Není možné vyřešit nedostatky celého 
světa, ale je velice důležité zaměřit se na zlepšování alespoň, co se týče naší země, v širším 
měřítku pak Evropské unie. Předcházení chybám a plánování dostatku jídla je nezbytností 
především ve světě, kdy nemůžeme nikdy s jistotou říci, zda a kdy nás čekají mimořádné 
události a krizové situace, ať už se jedná o povodně, jiné přírodní katastrofy či teroristický 
útok. Taktéž je nutné plánovat pro dobu, během které potenciální extrémní situace 
nastanou, protože je nutné zabezpečit obyvatelstvu dostatek potravy i za těchto okolností.  
 Bohužel v dnešní době se nejedná jen o množství a kvalitu, ale i o snahu odstranit 
nekorektní praktiky výrobců, kteří kvůli vidině zvyšování zisků přidávají do potravin látky  
a přísady, které nejsou pro člověka zdravé (u některých se dá říci, že jsou vysloveně zdravý 
škodlivé). Dalším nekalým způsobem těchto producentů je výroba potravin ze surovin, které 
jsou určené buď pro spotřebu domácích zvířat či určené k likvidaci.  

Cílem této studie je na základě vysvětlení základních pojmů  a elementárních 
právních předpisů přiblížit problematiku potravinové bezpečnosti  a pohlédnutí na ni ze dvou 
hledisek: bezpečnost potravin (na úrovni Evropské unie) jako přístup ke kvalitním 
potravinám, které vytvářejí základ po potravinovou bezpečnost, a potravinovou bezpečnost 
z pohledu České republiky. Autorka by se současně v praktické části chtěla zaměřit na otázku 
zlepšení přístupu k zajišťování potravin a využití především českých zemědělských možností, 
obzvláště za situací, za kterých by nebylo možné importovat potraviny do České republiky 
z jiných zemí a zároveň poučení se na základě zkušeností jiných zemí, které byly nuceny se 
vyrovnat s náhlým nedostatkem potravin.  

Toto téma si autorka zvolila z důvodu, že v této oblasti je pořád dostatečný prostor 
pro zlepšování úrovně, a na zajišťování uspokojivého množství potravin určité kvality za 
dostupnou cenu vlastně závisí naše zdraví, život a jeho kvalita. 

V rámci studie panuje snaha potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Česká republika je potenciálně potravinově soběstačná, pokud by se 

podařilo jednak omezit plýtvání jídlem, jednak využít osevní plochy, nyní oseté 
nezemědělskými plodinami. 

 
Hypotéza č. 2: Zemědělství v České republice je na ústupu, proto hrozí, že míra 

potravinové soběstačnosti bude stále klesat. 
 
V studii bylo dominantně vycházeno z právních předpisů Evropské unie a České 

republiky, názorů odborné veřejnosti, statistik a zpráv zainteresovaných subjektů. 
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Teoretická část 
 
1. Potravinová bezpečnost v Evropské unii 
 
1.1 Základní pojmy 

 
V této pasáži budou vysvětleny vybrané základní pojmy vztahující se k tématu, jak je 

vykládá oficiální postoj Evropské unie a jejích orgánů. Dále budou vysvětleny ostatní vybrané 
pojmy, které se vztahují k tématu potravinové bezpečnosti a jejího ukotvení v právních 
předpisech Evropské unie.  

Bezpečnost v potravinové oblasti 
Při zajišťování bezpečnosti v oblasti potravin rozlišujeme dva termíny: potravinová 

bezpečnost (food security) a bezpečnost potravin (food safety). Soběstačnost Evropské unie 
vychází ze zemědělské a potravinářské produkce jednotlivých zemí, což znamená, že 
východiskem pro potravinovou bezpečnost Evropské unie je soběstačnost potravin členských 
států. Požadavkem na takové potraviny jsou přiměřená kvalita a přiměřené množství, ale 
především zdravotní nezávadnost, kterou je třeba kontrolovat.1 

Z toho důvodu bude v první částí této studie řešena především bezpečnost potravin 
vycházející z Evropské unie a druhá část bude věnovaná soběstačnosti České republiky 
jakožto členského státu Evropské unie.  

Bezpečnost potravin je jednou z politik Evropské unie. Její řešení započalo v roce 
2003 a z pohledu Evropské unii se týká nejenom potravy lidské (potravin), ale i zvířecí 
(krmiva). Navazuje na dřívější Společnou zemědělskou politiku, na které se dohodly státy 
Evropského hospodářského společenství. Snahou evropských států je dosáhnout potravinové 
soběstačnosti. Tato politika je založena především na třech pilířích:2 

 

 právní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv;  

 odborné poznatky, které jsou zdrojem informací pro rozhodnutí o potravinách; 

 aplikace předpisů a jejich kontrola. 
 

Cílem sledování potravin na evropské úrovni je kvalita potravin od počátku produkce 
po její distribuci ke spotřebiteli a jeho následné konzumaci. Konkrétně je pozornost 
soustředěna na: 

 
1) Výživovou stránku potravin, a především jejich bezpečnost. 
2) Ochranu životních podmínek zvířat chovaných v zemědělsko-potravinářském 

průmyslu a zdraví rostlin. 
3) Původ potravin a informace, které jsou jednoznačné, včetně údajů o obsahu 

a označení a o způsobu použití. 

                                                           
1 KOCOUREK, V. a K. MÍKOVÁ. Úvod do potravinářské legislativy Lekce 1: principy práva, bezpečnost potravin  
a nutraceutik a ochrana spotřebitele. https://web.vscht.cz/~kocourev/files/Leg_1_2016-principy.pdf. 
2 Food Safety. European Union. https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_cs. 
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Kromě těchto tří základních cílů sleduje Evropská unie i dalších dílčí cíle, které je 
pomáhají naplňovat. Některé z těchto podpůrných met budou následně rozebrány. 

Potravinová bezpečnost (neboli potravinová soběstačnost) se zabývá schopností 
Evropské unie, respektive členských států v rámci společného trhu, vyživit obyvatelstvo, 
pokud dojde k situaci, ve které nebudou moci přijímat import potravin z ostatních zdrojů (ze 
třetích zemí).3 Více bude tento pojem rozebrán v druhé částí studie. 

Potravinové právo: Soubor různých právních norem, které se váží k témuž předmětu, 
není samostatným právním odvětvím a z hlediska systematiky ho můžeme podřadit pod 
právo zemědělské, které z části spadá pod právo životního prostředí a z části pod právo 
trestní, správní, obchodní, občanské, finanční a evropské.“4 

Chemická kontaminace: Zamoření potraviny chemickou látky, „které mohou vyvolat 
poškození zdraví konzumenta, tj. jakoukoliv akutní nebo chronickou intoxikaci nebo 
individuální nežádoucí reakci organismu.“5 Mohou se vyskytovat přirozeně, kontaminovat 
výrobek z obalu či kontaminovat výrobek již při výrobě. 

Biologická kontaminace: Zamoření (nakažení) potraviny živými mikro-organismy 
(patogenními bakteriemi, plísněmi a viry) a parazity či kontaminace vedlejšími produkty 
těchto organismů, které mohou být zdraví člověka nebezpečné, pokud dojde ke konzumaci 
kontaminovaných výrobků.  

Pesticidy: Chemické prostředky či přípravky, které slouží k ochraně rostlin před 
rostlinnými a živočišnými škůdci. Podle účinnosti se dělí na:6 

 

 Insekticidy (určené k hubení hmyzu); 

 Herbicidy (určené k hubení rostlin); 

 Fungicidy (určené k hubení nákaz způsobených houbami); 

 Rodenticidy (určené k hubení hlodavců); 

 Další. 
 
Tyreostatický účinek: Efekt, který nastane po podání tyreostatik. Tato léčiva se 

podávají pro snížení účinku štítné žlázy. Tedy tyreostatický účinek je snížení funkce štítné 
žlázy po podání speciálních léčebných preparátů. 

Organoleptické vlastnosti potravin: Takové vlastnosti potravin, které je možné 
hodnotit na základě lidských smyslů. Základními vlastnostmi jsou například teplota, barva 
nebo chuť.  

Eradikace: Obecně se jedná o vymýcení. Pro potřeby této studie se jedná o úplné 
vymýcení choroby či nákazy. Pro oblast rostlinolékařskou péče můžeme použít definici podle 

                                                           
3 Potravinová bezpečnosť ako strategicko-taktický nástroj sociálno-ekonomického rozvoja globálneho světa. 
Referaty.atlas.sk. http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/44269/?print=1. 
4 SPITZENBERGEROVÁ, Ivona. Potravinové právo. Epravo.cz, 3. XII. 2013. 
https://www.epravo.cz/top/clanky/potravinove-pravo-92954.html 
5 Nebezpečí z potravin. Bezpečnost potravin.cz. http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76749.aspx 
6 Pesticidy. Arnika.cz. http://arnika.org/pesticidy 
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Terminologického slovníku Ministerstva vnitra, podle které se jedná o „použití vhodných 
opatření a postupů k eliminaci pro rostliny škodlivého organismu v určitém území.“7 
 

1.2 Stěžejní instituce Evropské unie věnující se tématu potravinové bezpečnosti 
 

Základními institucemi pro vymáhání evropského práva jsou obecně známé instituce 
Evropské unie – Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropský 
hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Agentury Evropské unie. Jejich činnost 
zaměřená na oblast potravinové bezpečnosti je vykonávaná, ve většině případů, vykonávají 
specializovaná pracoviště. Konkrétněji jsou uvedeny následovně: 

Evropský parlament: V rámci této instituce se tématu potravinové bezpečnosti 
věnuje zejména Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). 
V oblasti bezpečnosti potravin je činný především na poli právních předpisů v oblasti 
veterinárních činností, dozor nad hygienickými požadavky potravin při jejich výrobě a jejich 
následné označování.  

Rada Evropské unie: V rámci této instituce se tématu potravinové bezpečnosti 
věnuje zejména Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
(Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO).8 Jak vyplývá 
z názvu Rady, její činnost je dělena do čtyř základních oblastí. Oblast řešená v této studii 
spadá do ochrany spotřebitele a vychází především z Předběžného programu Evropského 
hospodářského společenství o ochraně spotřebitele a informační politice z roku 1975, podle 
nějž je jedním ze základních práv spotřebitelů právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, což se 
týká i potravin. Další hledisko sledování potravin je řešeno v oblasti ochrany zdraví, a to se 
zabývá výživou a snižování obezity v Evropské unii. 
 Evropská komise: V rámci této instituce se tématu potravinové bezpečnosti věnuje 
zejména portfolio, zvané Ochrana spotřebitelů a portfolio Zdraví a bezpečnost potravin. 

Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie protěžující zájem Unie nad 
zájmy samotných členských zemí. Kromě základních činností komise, mezi které patří 
například předkládání návrhů právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě Evropské 
unie, řeší různé oblasti společenského života, které jsou shrnuty do deseti základních cílů 
Komise. Jednotliví komisaři mají odpovědnost za oblast, ke které jsou přiřazeni, takzvaná 
portfolia. Za portfolio Ochrany spotřebitelů odpovídá komisařka za Českou republiku Mgr. 
Věra Jourová.9 

Evropský hospodářský a sociální výbor (European Economic and Social Committee, 
EESC):10 V rámci této instituce se tématu potravinové bezpečnosti věnuje zejména Sekce 
Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí. Evropský hospodářská a sociální výbor je 

                                                           
7 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, enviromentální bezpečnosti  
a plánování obrany. Ministerstvo vnitra České republiky, 2016. 
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx 
8 Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council. European Union. 
http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/configurations/epsco/. 
9 Politička, podnikatelka a právnička, od roku 2014 komisařka Evropské unie pro spravedlnost, ochranu 
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, bývalá ministryně Ministerstva pro místní rozvoj České republiky  
a náměstkyně ministra životního prostředí, bývalá poslankyně za ANO 2011. 
10 European Economic and Social Committee. European Union. http://www.eesc.europa.eu. 
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poradním orgánem Evropské unie, který vystupuje jako prostředník mezi Unií a občanskou 
společností. Mezi oblasti působnosti Výboru patří řešení hospodářských a sociálních 
problémů nebo například zabývání se životním prostředím. Sekce Zemědělství, rozvoj 
venkova a životního prostředí je jednou ze šesti specializovaných sekcí a jejím cílem je 
přijímat stanoviska či předkládat oznámení v oblasti zabývající se, mimo jiné, i ochranou 
spotřebitele a jeho zdraví.  

Výbor regionů: V rámci této instituce se tématu potravinové bezpečnosti věnuje 
zejména Komise pro přírodní zdroje. Tato komise uvádí do souladu činnost Výboru regionů 
v různých oblastech. V rámci bezpečnosti potravin jsou to tyto: „rybolov, produkce potravin 
a ochrana spotřebitele.“11 
 

1.2.1 Agentury Evropské unie  
 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA)12: 
Úřad se sídlem v italské Parmě zajišťuje nezávislou poradenskou činnost v potravinové 
oblasti. Při tvorbě a novelizaci právních předpisů, strategických dokumentů a jiných 
dokumentů na evropské úrovni v této oblasti informuje o rizicích, která již existují nebo jsou 
nově objevena, za účelem ochrany spotřebitele před možnými hrozbami. Konkrétně do 
působnosti tohoto subjektu spadají tyto činnosti:13 

 

 „bezpečnost potravin a krmiv; 

 výživa; 

 zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

 ochrana rostlin; 

 zdraví rostlin“. 
 
Pro jednotlivé země Evropské unie má existence Úřadu smysl především v získávání 

důvěry veřejnosti, kterou Úřad informuje o výsledcích své činnosti, v systém, který hlídá 
bezpečnost potravin na unijní úrovni. Tuto důvěru posiluje i spolupráce nejenom 
s jednotlivými zeměmi, ale i s mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty. Informace 
získané na základě zkoumání a monitoringu situace slouží jak evropským spotřebitelům, tak 
institucím a členským státům.  

Znázorněná grafika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin znázorňuje rozdíl mezi 
posouzením rizik (oranžová barva) a řízením rizik (modrá barva) s vysvětlením, jak se tyto dvě 
oblasti propojují v praxi. Dále vysvětluje, které činnosti ne/spadají pod posouzení rizik. EFSA 
je posuzovatelem rizika, jehož činnost je závislá na sběru a vyhodnocování dat, které slouží 

                                                           
11 Committee of Regions.  
http://cor.europa.eu/cs/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=NAT. 
12 European Food Safety Authority. https://www.efsa.europa.eu. 
13 European Food Safety Authority. European Union.  
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_cs. 
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jako zdroje informací pro rozhodování orgánů krizového řízení. Těmi jsou na úrovni Evropské 
unie Evropská komise, členské státy (a jejich orgány) a Evropský parlament.14 

 

      

                                                           
14 European Union Institution. European Food Safety Authority. 
https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/euinstitutions. 
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 Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA):15 
Agentura byla založena roku 1990. Její základní činností je sběr a vyhodnocování dat 
týkajících se životního prostředí. Na základě toho koordinuje Evropskou informační  
a pozorovací síť pro životní prostředí a napomáhá zlepšování enviromentálních aspektů. 
Zjištěné informace využívají především orgány Evropské unie, členské státy, ale i podnikatelé 
či nevládní organizace.  

Na následujících ilustracích je možné vidět vyhodnocení některých dat získaných 
Agenturou užitečných pro potřebu zemědělství. 

 
Ilustrace: Na první ilustraci, nazvané Enviromentální výzvy pro zemědělství Evropské 

unie, jsou uvedeny výzvy v zemědělských oblastech, které jsou rozděleny do tři kategorií 
podle důležitosti: zelená barva označuje okrajové výzvy, například zachování biologické 
rozmanitosti na poli, červená barva zobrazuje důležité výzvy, například snížení tlaku na 
ovzduší, půdu a přírodní stanoviště a světle modrá barva označuje hlavní výzvu a tou je snížit 
nedostatek vody.16 

 
Ilustrace: Na druhé ilustraci je zobrazeno „překročení kritické zátěže“ (zejména 

u hnojiv na bázi dusíku) s ohledem na výměru půdy (exceedance of nutrient critical loads), 
barevně rozdělené podle množství na ha-1a-1.17 

 
 
 

 

                                                           
15 European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/cs. 
16 Food Security and Environmental Impacts. European Environment Agency. 
http://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/greening-agricultural-policy/food-security-and-environmental-
impacts. 
17 Food Security and Environmental Impacts. European Environment Agency. 
http://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/greening-agricultural-policy/food-security-and-environmental-
impacts. 
Exceedance of Critical Loads for Eutrophication Due to the Deposition of Nutiernt Nitrogen in 2010. European 
Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/exceedance-of-critical-loads-for-
eutrophication-due-to-the-deposition-of-nutrient-nitrogen-in-2010. 
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Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potravin:18 Agentura se 
sídlem v Lucemburku je subjektem Evropské unie pro řešení veřejného zdraví a ochrany 
spotřebitele. Především je třeba vyzdvihnout její snahy přispět k lepší informovanost 
veřejnosti a spotřebitelů v oblasti potravinové bezpečnosti. Úkoly jsou Agentuře svěřovány 
Generálním ředitelstvím pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise a jsou plněny 
mimo jiné i ve spolupráci například se smluvními partnery.  

 
1.3 Oblasti řešené v souvislosti s bezpečností potravin a jejich právní úprava na 

úrovni Evropské unie 
 
Politika bezpečnosti potravin postihuje komplexní distribuci potravin od vstupu 

k výstupům, tedy od výroby po spotřebu koncovým spotřebitelem. Vstupem je míněno 
vypěstování rostliny či výkrm zvířat, chovaných za účelem živočišné výroby, již s ohledem na 
bezpečnost spotřeby. Procesem kontroly musí projít jak výrobky, které celý proces absolvují 
na území členské země, tak i výrobky pocházející ze třetích zemí. Cíle kontroly jsou rozděleny 
do jednotlivých okruhů podle zaměření: 

 
1.3.1 Obecné právní předpisy 
 
Základním právním předpisem, který zásadně reformoval potravinovou bezpečnost 

v Evropské unii je nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) 
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, 
v platném znění.19 

Tento právní předpis je obecný rámec pro evropskou oblast potravinové bezpečnosti 
a vychází z něj pojem Evropské potravinové právo. Komplexní právní pokrytí dílčích prvků 
této oblasti zajišťují další právní předpisy. 

                                                           
18 Bezpečnost potravin v Evropské unii. Evropská unie.  
https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_cs 
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. 
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1.3.2 Hygiena potravin – biologická bezpečnost 
 
Hygiena potravin vychází především z nařízení (Evropského společenství) č. 852/2004 

o hygieně potravin.  
Jedná se o soubor opatření a postupů, která zabezpečují hygienický postup v každém 

kroku distribuce potraviny, tedy například chov zemědělských zvířat pro výrobu masných 
výrobků, ke konečnému spotřebiteli. Tyto normy musí splňovat každý výrobce a distributor 
produktů určených ke konzumaci.  

Obecné hygienické požadavky zahrnují i požadavky na prostory a vybavení určené 
k výrobě, podmínky přepravy výrobků, skladování a odstraňování odpadu vzniklého při 
výrobě, zásobování vodou, proškolení pracovníků i z pohledu individuální hygieny a způsob, 
kterým se výrobky balí, jejich označování a další činnosti spojené s přípravou k transporto-
vání nebo distribuci. 

Dalším důležitým nařízením týkající se hygieny je nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (Evropského společenství) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla 
pro potraviny živočišného původu.20 

Zabývá se zabezpečením vysokým stupněm bezpečnosti potravin a veřejného zdraví  
a jak již vyplývá z názvu, zabývá se výrobky živočišného původu, dokonce ve většině případů 
výrobky čistě živočišného původu, mezi hlavní patří ryby, mléko, maso a mořské plody. Mezi 
další kategorie patří například žabí stehýnka, syrové mléko či želatina. Definovány jsou 
správně hygienické způsoby zpracování každé kategorie výrobků zvlášť, protože postupy 
nejsou zcela shodné. 

Na předchozí nařízení dále navazuje nařízení (Evropského společenství) č. 854/2004, 
o organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.21 

 
1.3.3 Chemická bezpečnost 
 
Chemická potravinová bezpečnost zahrnuje ochranu veřejného zdraví před 

nežádoucím množstvím kontaminantů, zbytková množství veterinárních léčiv, hormonů 
v mase, zbytkového množství pesticidů a kontaminací způsobenou materiály, které přicházejí 
do styku s potravinami. 

 
1.3.3.1 Kontaminace potravin 
 
Pro řízení kontaminace potravin slouží nařízení (Evropského hospodářského 

společenství) č. 315/93 – postupy Evropské unie pro kontrolu kontaminujících látek 
v potravinách, které se snaží minimalizovat látky nebezpečné pro lidský organismus 
v potravinách a zároveň snižovat jejich negativní dopad. Takzvané „kontaminující látky“ jsou 
reziduální látky, které zůstávají v potravinách po jejich výrobě nebo jako důsledek 

                                                           
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. 
21 Nařízení (Evropského společenství) č. 854/2004, o organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě. 
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kontaminace vnějšího prostředí. Nařízení zakazuje distribuci výrobků, ve kterých je obsaženo 
více těchto nebezpečných látek, než povolují limity.22 

Dalším souvisejícím právním předpisem je nařízení Komise (Evropského společenství) 
č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek 
v potravinách v platném znění. Jak vyplývá z názvu, obsahuje nařízení horní hranice 
některých látek působících jako kontaminant potravin. Totožně jako u předchozího nařízení 
výrobky obsahující větší množství kontaminantu, než stanovují limity, nesmějí být uváděny 
na trh. Konkrétně se jedná o tyto látky:23 

 

 „Mykotoxiny (aflatoxiny, ochratoxin A, fusariové toxiny, patulin a citrinin). 

 Kovy (olovo, kadmium, rtuť, anorganický cín). 

 3-chlorpropan-1,2-diol (3MCPD). 

 Dioxiny a polychlorované bifenyly (PCB) dioxinového typu. 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). 

 Melamin. 

 Kyselina eruková. 

 Dusičnany. 
 
1.3.3.2 Zbytkové množství veterinárních léčiv 
 
Zvířata, ze kterých jsou vyráběny potraviny, mohou být za svého života léčeny 

medikamenty, jejichž rezidua mohou zůstávat v jejich těle i po smrti a následně 
v potravinách vyrobených z jejich masa či vnitřností. Proto je důležité množství těchto látek 
omezovat, aby neohrozily zdraví konzumentů živočišných výrobků nebo životní prostředí. 
Maximální povolené množství se uvádí u látek, které jsou právními předpisy povolené. Za 
vyhodnocení limitů reziduí veterinárních léčiv odpovídá Evropská léková agentura. 

Typy látek, ze kterých zůstávají v živočišných produktech rezidua, jsou biologicky 
aktivní látky nebo léčivé látky a jejich směsi nebo léčivé přípravky.  

Tato kategorie je upravena především nařízením Komise (Evropské unie) č. 37/2010, 
o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí 
v potravinách živočišného původu.24 

Toto nařízení nahradilo nařízení Rady (Evropského hospodářského společenství) 
č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení 
maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného 

                                                           
22 Nařízení (Evropského hospodářského společenství) č. 315/93 – postupy Evropské unie pro kontrolu 
kontaminujících látek v potravinách. 
23 Nařízení Komise (Evropského společenství) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých 
kontaminujících látek v potravinách v platném znění. 
24 Nařízení Komise (Evropské unie) č. 37/2010, o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle 
maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu. 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32010R0037
http://publications.europa.eu/resource/celex/32010R0037


Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
13 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

původu, v jehož přílohách byla veterinární léčiva rozdělena do čtyř skupin podle 
bezpečnosti:25 

 

 látky, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí (dále MRL), 

 látky bezpečné MRL, 

 látky, pro které byly stanoveny prozatímní MRL, 

 zakázané látky, které jsou pro lidský organismus příliš nebezpečné. 
 
Nařízení č. 37/2010 obsahuje dvě přílohy. První obsahuje látky a jejich maximální 

hodnoty reziduí a dále druh zvířat a jejich cílové tkáně, pro které jsou účinné látky používané, 
další ustanovení a zařazení podle léčebného účelu. Druhá příloha obsahuje seznam látek 
zakázaných (ze skupiny IV.), například chloroform. 

Nařízení je provázané s nařízením Evropského parlamentu a Rady (Evropského 
společenství) č. 470/2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů 
reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje 
nařízení Rady (Evropského hospodářského společenství) č. 2377/90 a kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (Evropského společenství) č. 726/2004.26 

 
1.3.3.3 Hormony přidávané do masa 
 
Již od roku 1981 bylo v Evropské unii používání látek, které mají hormonální účinky 

pro podporu růstu hospodářských zvířat, zakázáno. Tyto hormony, jejž zbytky zůstávají 
v živočišných výrobcích určených ke konzumaci, mohou mít zásadní vliv na lidské zdraví 
(některé se ukázaly býti dokonce karcinogenní). Nástrojem pro jejich zákaz je směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES 
o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-
sympatomimetik v chovech zvířat.27 

 
1.3.3.4 Zbytkové množství pesticidů 
 
Rezidua pesticidů se mohou do lidského těla prostřednictvím konzumních výrobků 

dostat více způsoby. Rostlinné výrobky mohou pesticidy obsahovat přímo z důvodu ochrany 
rostlin. Hospodářská zvířata mohou být krmena rostlinami s jejich obsahem či se s nimi 

                                                           
25 Nařízení Rady (Evropského hospodářského společenství) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se 
stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků 
v potravinách živočišného původu. 
26Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 470/2009, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, 
kterým se zrušuje nařízení Rady (Evropského hospodářského společenství) č. 2377/90 a kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského 
společenství) č. 726/2004. 
27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu 
používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech 
zvířat. 
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dostat do kontaktu. Pro lidské zdraví a zdraví živočichů je požívání pesticidů ve větší míře 
přinejmenším zdravotně nevhodné. Množství reziduí pesticidů jsou taktéž korigována 
pomocí maximálních limitů reziduí. Obecně platí jako výchozí množství 0,01 mg / kg, pokud 
není přímo specifikováno.  

Legislativní rámec tvoří nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského 
společenství) č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS. 
Zde jsou stanoveny specifické maximální limity reziduí pro konkrétní potraviny a v příloze VII 
jsou definovány výjimky, na které se nařízení nevztahuje. Za posouzení nových pesticidů je 
odpovědný Evropský úřad pro bezpečnost potravin.28 

 
1.3.3.5 Kontaminace způsobená materiály, které přicházejí do styku s potravinami 
 
Podmínky pro tyto materiály jsou nastaveny v nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (Evropského společenství) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro 
styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, které určuje základní 
požadavky:  

„Materiály a předměty (…), musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo 
předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by 
mohla:29 

 
a) ohrozit zdraví lidí; 
b) způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin; 
c) způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin“. 

                                                           
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 396/2005, o maximálních limitech 
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně 
směrnice Rady 91/414/EHS 
29 Čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1935/2004 o materiálech 
a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32005R0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32005R0396
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1.3.4 Označování potravin 
 
Tato oblast je řešena v poměrně nedávno novelizovaném nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) 
č. 1924/2006 a (Evropského společenství) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise 
(Evropského společenství) č. 608/2004. Důvodem nastavení systému je sjednocení postupů 
okamžité poskytování informací o výrobku spotřebiteli, což je základní požadavek tohoto 
nařízení.30 

Hlavním aspektem je právo spotřebitele na informovaný výběr své stravy a potravin 
do ní začleněných a dále slouží odborné veřejnosti k osvětě týkající se zdravotních problémů 
spojených se stravováním (mezi hlavními patří obezita či nadváha), kterými se již zabývá Bílá 
kniha Evropské komise týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou  
a obezitou v konečném znění31. Vzhledem k významu pro obě skupiny je třeba, aby údaje byly 
uvádění srozumitelně a tak, aby nemohl být konzument uveden v omyl.  

Pravidla uvádění povinných informací na etiketách jsou definována pro úroveň 
formální (tedy čitelnost, velikost písma a jiné charakteristiky), tak i po stránce informační 
(například povinnost ve složení výrobku zvýraznit alergeny, které se ve výrobku mohou 
vyskytovat nebo vybrané živiny mající vliv na zdraví – cukr či nasycené tuky). Pro účely lepší 
srozumitelnosti je třeba, aby způsob označování byl ve všech členských zemí jednotný, 
k čemuž slouží i neustálá výměna informací o vývoji označování v jednotlivých zemích 
Evropské unie. Tento systém může zároveň pomoci zlepšovat kvalitu potravin na území 
Evropské unie a dosáhnout volného pohybu legálně vyráběných potravin.  

 
Údaje povinně uvedené na obalu či etiketě:32 

 
a) „Název potraviny. 
b) Seznam složek. 

                                                           
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1924/2006 
a (Evropského společenství) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 
90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 
Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (Evropského společenství) č. 608/2004. 
31 Bílá kniha: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou 
a obezitou. Komise evropských společenství, 2007. 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/ nutrition_wp_cs.pdf. 
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1924/2006  
a (Evropského společenství) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 
90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 
Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES)č. 608/2004.  
Důvodem nastavení systému je sjednocení postupů okamžité poskytování informací o výrobku spotřebiteli, což 
je základní požadavek tohoto nařízení. 
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c) Látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost uvedenou na seznamu (…). Která byla 
použita při výrobě nebo přípravě potraviny. 

d) Množství určitých složek nebo skupin složek. 
e) Čisté množství potraviny. 
f) Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti. 
g) Zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití. 
h) Jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku. 
i) Zemi původu nebo místo provenience. 
j) Návod k použití v případě potravin, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné 

odpovídajícím způsobem použít. 
k) U nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu 

v procentech objemových. 
l) Výživové údaje“. 

 
Nedílnou součástí výrobku je i název potraviny, pro který jsou taktéž stanovena 

pravidla uvedena v Nařízení.  
 

1.3.5 Potravinářské přídatné látky a látky určené k aromatizaci potravin 
 
Právní úprava pro tuto podoblast zahrnuje zejména čtyři nařízení, která byla 

schválena jako celek, navazují na sebe a vzájemně se doplňují. Jedná se o: 
 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1331/2008, 
kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.33 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1332/2008,  
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady 
(Evropského společenství) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 
2001/112/ES a nařízení (Evropského společenství) č. 258/97.34 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1333/2008,  
o potravinářských přídatných látkách.35 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1334/2008,  
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se 
aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady 
(Evropského hospodářského společenství) č. 1601/91, nařízení (Evropského 
společenství) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES.36 

                                                           
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné 
povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. 
34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1332/2008, o potravinářských 
enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (Evropského společenství) č. 1493/1999, 
směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (Evropského společenství) č. 258/97. 
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1333/2008, o potravinářských 
přídatných látkách. 
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1334/2008, o látkách určených 
k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich 
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Za účelem vylepšení vlastností potravin vyráběných z více surovin, jsou do nich 
přidávány látky, takzvaná aditiva, která se samostatně nekonzumují. Vylepšením vlastností je 
myšleno například konzervace, obarvení výrobku či jeho zahuštění. Tyto látky jsou známá 
jako takzvaná „éčka“ (na základě jejich průmyslového označení). Některá aditiva jsou volně 
dostupná v přírodě a v přirozeně se vyskytují v některých typech potravin, některá jsou 
chemicky vyráběna. Jednotlivá aditiva jsou tříděna do skupin podle chemických vlastností, 
pro příklad kyseliny, konzervanty nebo antioxidanty.  

Tyto látky jsou právně řešeny hlavně z důvodu bezpečnosti a jejich vlivu na lidský 
organismus. Jejich přidávání do výroby je omezeno podmínkami, můžou se přidávat jen do 
potravin, do kterých je jejich implementace povolena a uplatňuje se zde zásada „quantum 
satis“ neboli použije se jen maximální nutné množství nezbytné pro výrobu produktu.  

Množství používaných látek určených k aromatizaci se v současné době 
v potravinářském průmyslu pohybuje kolem 2800. Jak už vyplývá z názvu, jedná se o látky, 
které se přidávají do výroby, aby potravinu ochutily či aromatizovaly. Pro bezpečnost 
spotřebitelů a jejich zdraví je třeba dbát požadavků na tyto látky, a především používat jen 
látky povolené, obojí podle evropské legislativy. Seznam těchto látek byl přijat 1. prosince 
2012. Nařízení dále upravuje zvláštní pravidla, mezi která patří omezení množství některých 
látek určených k aromatizaci nebo pravidla označování těchto látek, v případě prodeje 
veřejnosti či podnikům. 
 

1.3.6 Právní předpisy o krmivech a označování krmiv 
 
Tato oblast má hlavní tři části: Hygiena krmiv, uvádění krmiv na trh a krmné přísady. 
 
1.3.6.1 Hygiena krmiv 
 
Hygiena krmiv se řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského 

společenství) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv. Hlavní cílem 
Nařízení je sjednocení postupů v udržování hygieny a ochrana bezpečnosti spotřebitelů před 
potenciálními nákazami. Je třeba hygienu v procesu udržovat na základě systému „zásad 
analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP)“.37 

Podle článku 3 Nařízení se termínem hygiena krmiv rozumí „opatření a podmínky 
nutné pro kontrolu rizik a zajištění vhodnosti krmiv pro spotřebu zvířaty, s přihlédnutím 
k jejich zamýšlenému využití“.38 

Povinností provozovatele krmivářského podniku je registrovat tento podnik při jeho 
založení, dodržovat hygienické postupy vytvořené s ohledem na bezpečnost na základě 
Nařízení a podrobit se případné kontrole.  

                                                                                                                                                                                     
povrchu a o změně nařízení Rady (Evropského hospodářského společenství) č. 1601/91, nařízení (Evropského 
společenství) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES. 
37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky 
na hygienu krmiv. 
38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky 
na hygienu krmiv. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
18 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1.3.6.2 Uvádění krmiv na trh, požadavky na jejich označování a používání 
 
Základním právním podkladem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(Evropského společenství) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení 
(Evropského společenství) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice 
Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES 
a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES, které dalo vzniknout Katalog pro krmné 
suroviny (Nařízení Komise (Evropské unie) č. 68/2013, o katalogu pro krmné suroviny39), ve 
kterém nalezneme (v Části C) seznam používaných krmných surovin. Zde uvedený název 
musí být používán při uvádění suroviny.40 

Na balení krmiva musí být přímo uvedeno, že se jedná o Krmnou surovinu.  
 
1.3.6.3 Krmné přísady 
 
Jedné se o látky přidávané do krmných směsí, za účelem zlepšení kvality krmiva, 

zlepšení zdraví a doplnění minerálních látek zvířat či zlepšení kvality konečného výrobku 
s živočišným původem. Krmné přísady mohou být používané pouze v případě, že jsou přímo 
povoleny na základě vědeckého vyhodnocení, že nemají škodlivé účinky pro zdraví zvířat, lidí 
či životního prostředí.  

Krmné přísady podléhají Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského 
společenství) č. 1831/2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.41 

 
1.3.7 Nové potraviny 
 
Tato podoblast začala být řešena v roce 1997, kdy bylo přijato nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 258/97, o nových potravinách a nových 
složkách potravin.42 

Jedná se o potraviny, které ve větší míře nebyly konzumovány lidmi v Evropské unii 
před 15. květnem roku 1997. Může se jednat o nově vyvinutou, inovativní potravinu nebo 
potravina vyrobenou za pomoci nové technologie nebo výrobních procesů, ale taktéž po 
potravinu, která byla tradičně konzumovaná ve třetích zemích. Nové potraviny mohou 
zahrnovat zemědělské produkty, extrakty z potravin, které jsou členským zemím již známé 
nebo nově vyrobené živiny. Z hlediska bezpečnosti jsou nastaveny především dva požadavky 
pro tyto potraviny – musí být bezpečné pro spotřebitele a řádně označené. 

                                                           
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 767/2009, o uvádění na trh a používání 
krmiv, o změně nařízení (Evropského společenství) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, 
směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES 
a rozhodnutí Komise 2004/217/ES. 
40 Nařízení Komise (Evropské unie) č. 68/2013, o katalogu pro krmné suroviny. 
41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1831/2003, o doplňkových látkách 
používaných ve výživě zvířat. 
42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 258/97, o nových potravinách a nových 
složkách potravin. 
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V roce 2013 byl představen návrh nového Nařízení (ten byl představen již v roce 
2008, ale kvůli neshodám ohledně výroby potravin z klonovaných zvířat nebyl přijat a musel 
být změněn), které bylo přijato v listopadu 2015. 

Podle současné evropské právní úpravy – nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(Evropské unie) č. 2015/2283, o nových potravinách, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (Evropského společenství) č. 258/97 a nařízení Komise (Evropského společenství) 
č. 1852/2001 – by díky soustředění procedur na unijní úroveň mělo být dosaženo 
jednoduššího, přehlednějšího a efektivnější řízení o autorizaci těchto potravin, aniž by bylo 
ohroženo veřejné zdraví. Pokud neprojdou potraviny autorizací, nesmějí být v zemích 
Evropské unie uváděny na trh.43 

 
1.3.8 Geneticky modifikované potraviny a krmiva 
 
Potraviny a krmiva takto označována obsahují geneticky modifikované organismy. Na 

území Evropské unie se vyskytují geneticky modifikované potraviny pouze rostlinného 
původu, a pouze s povolenými modifikovanými organismy. Modifikace takového výrobku 
spočívá v laboratorní činnosti, které přemísťuje gen z jednoho organismu do jiného. Soubor 
těchto činností se nazývá genetické inženýrství. Zmíněné téma je v celém světě velice 
diskutabilní, a proto se snaží Evropská unie tuto oblast výrazně regulovat. Hlavním nástrojem 
regulace je nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1829/2003, 
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech44 a navazující nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1830/2003, o sledovatelnosti a označování 
geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených 
z geneticky modifikovaných organismů45. Na základě těchto dvou nařízení (především 
prvního zmiňovaného, ve kterém je přímá poznámka) byl zřízen Registr Společenství pro 
geneticky modifikované potraviny a krmiva (dále jen Registr). 

 
Dle článku 4 nařízení č. 1829/2003 výrobky s obsahem geneticky modifikovaných 

organismů (GMO), které jsou uváděny na trh nesmí: 
 

a) „mít nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo na životní prostředí; 
b) uvádět spotřebitele v omyl; 

                                                           
43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 2015/2283, o nových potravinách, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 258/97 a nařízení Komise (Evropského společenství) 
č. 1852/2001. 
44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivech. 
45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1830/2003, o sledovatelnosti  
a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky 
modifikovaných organismů. 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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c) lišit se od potravin, které mají nahradit, do té míry, že by jejich běžná spotřeba byla 
z hlediska výživové hodnoty pro spotřebitele nevýhodná“.46 
 
Žadatel o povolení k distribuci musí příslušnému orgánu prokázat, že produkt 

obsahující GMO uvádění na trh soulad s požadavky uvedenými v článku 4 a k žádosti 
o povolení připojit povinnou dokumentaci uvedenou v Nařízení. Při splnění všech povinností, 
v případě kladného posouzení žádosti a následného Stanoviska, je žadateli k povolení 
potraviny vydáno toto povolení. 

Pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví v souvislosti s geneticky 
modifikovanými organismy slouží směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES,  
o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS. Při manipulací s GMO platí zásada předběžné 
opatrnosti. Oznamovatel, který žádá o autorizaci k záměrnému uvolnění GMO, je povinen 
provést hodnocení rizik pro životní prostředí. Současně má veřejnost (a všechny 
zainteresované strany) právo na konzultace se zástupci členských států ohledně uvolňování 
GMO.47  

Co se týče produktů, které obsahují GMO, je oznamovatel povinen před uvedením na 
trh poskytnout povinou dokumentaci uvedenou v Nařízení příslušnému subjektu členského 
státu, ve kterém má být produkt distribuován. Na základě oznámení je orgánem vyhotovena 
hodnotící zpráva. 

V souladu s nařízením 1830/2003 má primární provozovatel povinnost při distribuci 
produktu obsahující GMO předat navazujícímu provozovateli příslušnou dokumentaci 
k výrobku, která mimo jiné obsahuje i informaci o obsahu GMO ve výrobku s příslušným 
identifikačním kódem. Tyto informace jsou provozovatele povinni předávat každému 
navazujícímu provozovateli v celém procesu distribuce. Při označování produktů je nutno na 
obalu přímo slovy uvést, že obsahuje GMO. Pokud je výrobek prodáván jako nebalený, je 
nutno předat informaci o obsahu GMO spotřebiteli při umístění výrobku na místě konečného 
prodeje.  

 
1.3.9 Zdraví zvířat a rostlin 
 
Ačkoliv to není na první pohled jasné, týká se tato oblast potravinové bezpečnosti 

taktéž, protože pouze suroviny získané ze zdravých zvířat a rostlin mohou správně posloužit 
pro výrobky, které by neohrožovaly lidské zdraví.  

Právní úprava byla nedávno novelizována prostřednictvím takzvaného „balíčku 
předpisů“, především z důvodu sjednocení a zjednodušení právní opory této podoblasti. 
Balíček je tvořen několika částmi: „zdraví zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovací materiál rostlin, 
úřední kontroly a společný finanční rámec.“48 

                                                           
46 Čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) č. 1829/2003, o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech. 
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných 
organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS. 
48 Balíček předpisů v oblasti zdraví zvířat a rostlin: Inteligentnější právní úprava pro zvýšení bezpečnosti 
potravin. Rada Evropské unie. http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/animal-plant-health-package/ 
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1.3.9.1 Zdraví zvířat 
 
Zdraví zvířat je řešeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 

2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat 
(„právní rámec pro zdraví zvířat“). Nová právní úprava byla vydána, protože bylo třeba 
zohlednit, že s vyvíjejícím se prostředím a změnami klimatu přicházejí nové zdravotní výzvy, 
které, pokud nejsou řešené, mohou mít negativní dopad nejen na zvířata a celá stáda, což 
má za účel ohrožení ekonomiky z hlediska zemědělství, ale i na potravinovou bezpečnost 
a tím pádem na lidské zdraví. Kromě vývoje nákaz je za zdravotní výzvu považováno 
i vzrůstající rezistence mikroorganismů na antibiotika. Při tvorbě a aplikování práva v oblasti 
zvířecího zdraví je třeba brát ohledy i na normy Světové organizace pro zdraví zvířat 
a usilovat o jejich přiblížení, což umožní zjednodušení a sjednocení podmínek pro globální 
obchod. V nařízení jsou uvedeny stávající nákazy i popis rozpoznání nákaz nově 
vyskytnutých. V případě objevené nákazy je třeba zaslat oznámení o tomto stavu určenému 
orgánu členskému státu, ve kterém se nákaza vyskytla, ten následně oznámení předá 
Komisi.49  

 
1.3.9.2 Zdraví rostlin 
 
Zdraví rostlin je řešeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 

2016/2031, o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014  
a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 
2006/91/ES a 2007/33/ES. Uvedená opatření jsou v souladu s Mezinárodní úmluvou  
o ochraně rostlin a dalších úmluv. Zdraví rostlin je třeba chránit před takzvanými 
„karanténními škodlivými organismy pro Evropskou unii“ a „karanténními škodlivými 
organismy pro chráněné zóny“.50 

Evropská unie se snaží o primární eradikaci primárně členským státem, kterým 
v určitých případech dává pravomoc i preventivně zasahovat ke zmírnění rizika zvlášť 
nebezpečných rostlin. Povinností členských států vůči Evropské unii je včasné hlášení 
bezprostředního ohrožení způsobené nebezpečným organismem, ať už se jedná 
o organismus dosud se nevyskytující na území Unie nebo takový, který je členským státům již 
znám. Další povinností je zpracovat takzvaný Pohotovostní plány pro prioritní škodlivé 
organismy, jehož součástí je návrh prevence před negativním působením nebezpečného 
mikroorganismu a nástroje pro boj s ním. Unie rovněž může regulovat import potenciálně 
nebezpečných rostlin v rámci ochrany rostlin vyskytujících se na území Unie před nákazou.51 

                                                           
49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 2016/429, o nákazách zvířat a o změně a zrušení 
některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“). 
50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 2016/2031, o ochranných opatřeních proti 
škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) 
č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 
2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES. 
51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 2016/2031, o ochranných opatřeních proti 
škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) 
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1.3.9.3 Rozmnožovací materiál rostlin 
 
V současné době je zpracováván návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

2013/0137(COD), o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh 
(právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin).  

Rozmnožovací materiál rostlin je důležitou složku v potravinovém řetězci, neboť 
rostliny spojené s tímto materiálem jsou dále používaná na krmiva zvířat či jsou přímo 
konzumovány spotřebiteli. Nařízení by mělo sjednocovat a zjednodušit dosavadní právní 
předpisy a zavádět povinnost registrace nových typů rozmnožovacího materiálů do registru 
na úrovni členského státu či Evropské unie.  

 
1.3.9.4 Společný finanční rámec 
 
Koordinace společného finančního rámce musí probíhat v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro 
řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat 
a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin. Nařízení odkazuje na již fungující typy 
financování, které je třeba sjednocovat a hlídat za účelem optimálního fungování 
definovaných cílů v potravinové bezpečnosti. Z pohledu bezpečnosti by příjmy a výdaje měly 
podléhat kontrole a zároveň by v případě mimořádných událostí spojených se zdravím zvířat 
či rostlin měly být poskytována finanční pomoc pro nezbytná opatření z Evropské unie. Aby 
nedocházelo k neúčelnému čerpání finanční pomoci, je nutné odhalit výskyt škodlivých 
mikroorganismů včas a používat systém prevence. Kombinace nástrojů zmíněných v tomto 
odstavci napomůže k vysoké úrovni potravin produkovaných v Evropské unii.  

 
1.3.10 Vedlejší produkty živočišného původu 
 
Jedná se o okrajovou podoblast, která neřeší úplně potravinovou bezpečnost, ale 

spíše se snaží, aby se vedlejší produkty součástí potravin nestaly. Jedná se totiž o různé 
produkty, které mohou být určené pro užívání (výrobky ze živočišné kůže, výrobky z vlny  
a jiné), které ovšem mohou při zanedbání péče být nebezpečné pro lidské zdraví. Správným 
zacházením se zabývá nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství) 
č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané 
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (Evropského 
společenství) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).52 

 

                                                                                                                                                                                     
č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 
2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES. 
52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropského společenství). č. 1069/2009, o hygienických pravidlech 
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení 
nařízení (Evropského společenství) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 
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1.3.11 Plýtvání jídlem 
 
Plýtvání je dalším rozměrem tématu, ve kterém si Unie klade určité cíle, nejlépe 

v globálním měřítku. Výzkumy ukazují, že více než třetina jídla ročně je zbytečně vyhozena. 
Za účelem redukce plýtvání používá Unie různé preventivní nástroje a spolupracuje se 
subjekty, které mohou mít zájem na řešení tohoto tématu.  

 
Následující ilustrace znázorňuje koloběh potravin,53 další ukazuje plýtvání 

potravinami v Evropě. 54 
 

 
 
 
 

                                                           
53 Ilustrace: NEVYHOŠTĚNÝ, M. a M. ŽIŽKOVÁ. Vyhodit, či krmit červy? Darovat jídlo potřebným se obchodům 
nechce. Lidovky.cz. 2013, ISSN 1213-1385. http://byznys.lidovky.cz/vyhodit-ci-krmit-cervy-darovat-jidlo-
potrebnym-se-obchodum-nechce-1ci-/moje-penize.aspx?c=A130205_151810_moje-penize_ziz.  
54 KOTIŠOVÁ, J. Evropané bojují proti plýtvání jídlem. Chtějí zachránit statisíce tun odpadu. Lidovky.cz, 1. X. 
2016. http://byznys.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=PAV6651cd_pltv.jpg  
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Ilustrace znázorňuje množství vyhozeného jídla za rok na škále barev, kde nejtmavší 

znázorňuje nejzávažnější situaci. Česká republika se umístila přibližné na prostředním stupni 
škály s hodnotou 729 000 tun, nejhůře je na tom Německo (10 387 000 tun) a Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska (14 391 000 tun). Spojené království v roce 2016 
začalo pracovat na nové legislativě pro zlepšení stavu plýtvání.  
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1.4 Vybrané nástroje Evropské unie pro zajištění bezpečnosti potravin 
 
1.4.1 Systém včasného varování pro potraviny a krmiva 
 
Systém včasného varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and 

Feed, RASFF) vznikl na základě článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, 
v platném znění a slouží k rychlé výměně cenných informací o potravinách a krmivech, které 
mohou být pro lidské zdraví nebezpečná. V Evropské komisi a členských zemích Evropské 
unie byla zformována kontaktní místa pro předávání informací o potravinách či krmivech, 
které mohou pro společnost představovat nebezpečí. Dalšími subjekty, které jsou do 
systému zapojeny, jsou Evropský úřad pro bezpečnost potravin a některé státy Evropského 
sdružení volného obchodu.55 

Komise je povinna vyhodnocovat všechna přijatá hlášení, na jejichž základě poskytuje 
všem členům Systému včasného varování oznámení, jedním ze čtyř možných způsobů podle 
vyhodnocené závažnosti: 

 
Varování: Nejzávažnější oznámení, které se používá, pokud je potravina již nabízena 

spotřebiteli ke koupi a je nezbytné včasně reagovat. 
Informace: Není třeba rychlá reakce k omezení potraviny či krmiva, protože riziko 

není natolik závažné či výrobek již není na trhu. 
Odmítnutí na hranicích: Tento instrument se používá, pokud na externích hranicích 

Evropské unie bylo zjištěno riziko pro lidské zdraví u potravin a krmiv, které se dovážejí ze 
třetích zemí, a na základě testů byl transport odepřen. 

Novinky: Jiné informace o potravinách a krmivech, které byly vyhodnoceny jako 
cenné pro kontrolní orgány a nezasílají se jako Varování či Informace. 

 
1.4.2 Codex alimentarius 
 
Z latinského překladu „potravinářský zákoník“, je mezinárodní organizace. V druhé 

polovině 20. století se na jejím vzniku podílely Organizace pro výživu a zemědělství a Světová 
zdravotnická organizace. Slouží k ochraně spotřebitelů a umožnění obchodování na 
globálním trhu, ke kterému přispívá vytvoření právních předpisů v potravinové oblasti, 
příkladů správné praxe a jiných podkladů. Má význam i pro evropskou ochranu potravin, 
protože se Evropská unie v roce 2003 stala členem Kodexu, a navíc při tvorbě právních 
předpisů Unie je ke Codexu Alimentarius přihlíženo. Smyslem Kodexu je sjednocovat definice 
potravin a nároků, které jsou na ně vyvíjeny, a zároveň chránění zdraví konzumentů, což má 
za výsledek i posílení globálního potravinového trhu.56 

                                                           
55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin, v platném znění. 
56 Bezpečnost potravin: Informační centrum bezpečnosti potravin. 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/codex-alimentarius-zakladni-informace.aspx 
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1.4.3 Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů 
 
Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP) je nástrojem, který byl zaveden Kodexovou směrnicí pro 
aplikaci systému HACCP v praxi a vychází z nařízení (Evropského společenství) č. 852/2004  
o hygieně potravin a používá se v provozech, ve kterých je manipulováno s potravinami. Je 
povinností všech provozovatelů potravinářských firem a stravovacích služeb tento systém 
dodržovat. Jedná se o souhrn kritických bodů (klíčové operace nebo úseky činností), ve 
kterých by mohla existovat potenciální rizika. V nich je třeba uplatnit správné hygienické 
postupy, aby se zamezilo kontaminaci potraviny a tím ohrožení zdraví spotřebitele. Nástroj 
činí celý výrobní proces víc transparentním, ale i pro provozovatele je nespornou výhodou – 
dokumentace o Systému analýzy rizika dokazuje, že všechny postupy byly provedeny správně 
v souladu s předepsanými hygienickými nároky.57  

 
 

                                                           
57 Co jer a na co je HACCP? Enviweb.cz. http://www.enviweb.cz/clanek/zdrav/91123/co-je-a-na-co-je-haccp 
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  2. Česká republika a potravinová bezpečnost 
 
Potravinová bezpečnost v České republice je vnímaná na dvou úrovních. První z nich 

je právní úprava zacházení s potravinami. Tyto zákony vychází ve velké míře z právních 
předpisů Evropské unie, protože je třeba implikovat unijní normy do prostředí jednotlivých 
členských států, v případě České republiky do právního řádu ČR. Druhou úrovní vnímání 
potravinové bezpečnosti je potravinová soběstačnost, tedy otázka, do jaké míry je konkrétní 
celek, v našem případě Česká republiky, schopen produkovat potraviny, včetně nápojů, ze 
svých zdrojů. Tedy situace, kdy všechny existující výrobky jsou vyrobeny na území celku bez 
importovaných výrobků či surovin. Tuto otázku je nutno řešit především z hlediska 
bezpečnosti a obrany státu, protože může nastat situace zablokování státních hranic, a tím 
pádem přísunu importovaných potravin.  
 
 2.1 Základní pojmy 

 
V této pasáži budou vysvětleny a vymezeny vybrané základní pojmy vztahující se 

především k potravinové soběstačnosti jako jednoho ze zájmů bezpečnostní politiky České 
republiky. Dále budou vysvětleny ostatní vybrané pojmy, které se vztahují k tématu 
potravinové bezpečnosti na úrovni našeho státu. 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF; anglicky European Regional Development 
Fund): Jeden z nejdůležitějších strukturálních fondů Evropské unie, zároveň s největším 
objemem finančních prostředků. Vznikl v roce 1975 a jeho činnost se řídí Nařízením Rady 
(Evropského společenství) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Hlavním cílem je 
„posílení ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii vyrovnáváním rozdílů mezi jejími 
regiony“58 Finanční prostředky jsou určené pro „podporou rozvoje a strukturálních změn 
regionálních ekonomik včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů a podporou přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.“59  
 Visegrádská skupina: Evropské uskupení čtyř států (České republiky, Slovenska, 
Maďarska a Polska), které vzniklo v maďarském městě Visegrád dne 15. února 1991 se 
základním cílem „plné integrace do západních struktur.“60 Po vstupu členských zemí do 
Evropské unie v roce 2004 se strany dohodly na novém cíli: „napomoci k posilování identity 
středoevropského regionu a k formulování a obhajování regionálních zájmů v rámci rozšířené 
Evropské unie.“61 

Bezpečnost: S tímto pojmem se setkáváme v běžném životě každého občana. Netýká 
se jen krizového řízení, ale odráží se i v jednotlivých odvětvích (například průmysl, letectví, 
medicína) a v každé oblasti je nutno užít jinou definici. 
                                                           
58 Evropský fond pro regionální rozvoj. Evropská unie. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/erdf/ 
59 Evropský fond pro regionální rozvoj. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. 
http://www.rr-strednimorava.cz/rop-sm/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-erdf 
60 Základní informace o Visegrádské skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 
http://www.mpsv.cz/cs/2462 
61 Základní informace o Visegrádské skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 
http://www.mpsv.cz/cs/2462 
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Dle Terminologického slovníku Ministerstva vnitra České republiky tento termín 
označuje „stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším 
a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 
celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost  
a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární 
adaptace.“62 

Tento slovník dále odkazuje na ústavní zákon 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, který termín bezpečnosti konkretizuje na podmínky státu (vnitřní bezpečnost 
státu, vnější bezpečnost státu).63 

Na tomto místě je ovšem třeba zdůraznit, že výše uvedená definice není rozhodně 
jedinou – a zřejmě ani ne ideální možností. O tom svědčí i v současnosti probíhající proces 
aktualizace Terminologického slovníku. 

V krizovém řízení je bezpečnost často definovaná jako „stav, kdy jsou na nejnižší 
možnou míru eliminovány hrozby pro objekt (zpravidla stát) a tento objekt je k eliminaci 
stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat.“64 Tato 
definice je dle Miroslava Mareše doporučenou, neboť je shrnutím dostupných definic  
a zároveň ji lze aplikovat na jakýkoliv konkrétní objekt. 

Potravinová bezpečnost: V dnešní době nejužívanější definice byla použita poprvé na 
Světovém potravinovém summitu v roce 1996 a zní: „Potravinová bezpečnost je zaručena 
tehdy, pokud za všech okolností mají všichni lidé ekonomický, sociální a fyzický přístup  
k dostatečnému množství bezpečných a výživných potravin postačujících k pokrytí potřeb 
jejich výživy a stravovacích preferencí tak, aby mohli vést aktivní a zdravý život.“65 

Potravinová bezpečnost je postavena na čtyřech základních pilířích:66 
 

 dostupnost; 

 přístup k potravě; 

 využití potravy; 

 stabilita přístupu.  
 
Součástí potravinové bezpečnosti je pojem potravinová soběstačnost, kterou je 

možno definovat jako schopnost zabezpečit krytí potřeb domácího trhu vlastním výrobním 
potenciálem. Jedná se o „schopnost země zabezpečit domácí trh potravinami domácího 
původu. Míra potravinové soběstačnosti je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, v kterém se 
odráží celková ekonomika a společenská úroveň země.“67 

                                                           
62 Bezpečnost. Ministerstvo vnitra České republiky. http://www.mvcr.cz/clanek/pojmy-bezpecnost.aspx 
63 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
64 JANOŠEC, J. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. Ministerstvo obrany České republiky. Praha, 
2005. ISBN 8072783033. 
65 KŘIVÁNKOVÁ, B. a D. MILEROVÁ PRÁŠKOVÁ. Potravinová bezpečnost v 21. století. Husitská teologická 
fakulta. Praha 2102; Slideserve. https://www.slideserve.com/malise/potravinov-bezpe-nost-v-21-stolet 
66 KŘIVÁNKOVÁ, B. a D. MILEROVÁ PRÁŠKOVÁ. Potravinová bezpečnost v 21. století. Husitská teologická 
fakulta. Praha 2102; Slideserve. https://www.slideserve.com/malise/potravinov-bezpe-nost-v-21-stolet 
67 Potravinová bezpečnost a sebestačnost krajiny. Centrum rozvoja znalostí o potravinách. 
http://www.opotravinach.sk/sciences/view/POTRAVINOVÁ%20bezpečnosť% 20a%20sebestačnosť%20krajiny 
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Bezpečnostní politika: Bezpečnostní politika má své nezastupitelné místo v politice 
České republiky a úzce souvisí s vojenskou politikou. Podle terminologického slovníku 
Ministerstva vnitra České republiky se jedná o „společenskou činnost, jejíž základ tvoří 
souhrn základních státních zájmů a cílů, jakož i hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřující  
k zabezpečení státní svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, 
činnosti demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví  
a života občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních 
bezpečnostních závazků.“68 

Bezpečnostní politiku státu na konkrétním příkladu České republiky tvoří pět hlavních 
součástí: 

 
a) zahraniční politika v oblasti bezpečnosti; 
b) obranná politika; 
c) politika v oblasti vnitřní bezpečnosti; 
d) hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu; 
e) politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu. 

 
Hrozba: „Hrozbou se v nejobecnějším smyslu slova rozumí jakýkoli fenomén, který má 

potenciální schopnost poškodit zájmy konkrétního subjektu. Hrozba může být přírodním, tedy 
na lidské činnosti přímo nezávislým jevem nebo může být aktérem nadaným vůlí a úmyslem 
– jedincem, skupinou, organizací, státem.“69 

Riziko: Pojem riziko je jedním z mnoha pojmů v bezpečnostní oblasti, který je 
definován značně nejednotně. Neexistuje jednotná definice, v každém oboru je riziko trochu 
jiné. Pro potřeby krizového managementu chápeme riziko jako „možnost, že s určitou 
pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za 
nežádoucí“.70 S rizikem jsou těsně spjaty dva pojmy: 

 
1. Je nemožné dopředu určit výsledek, tedy mluvíme o neurčitém výsledku: Riziko 

nastává ve chvíli, kdy jsou možné alespoň 2 potenciální řešení.  
2. Alespoň jedna z potenciálních variant má nežádoucí důsledek.  

 
Strategie: Dlouhodobý plán, který je vytvořen za účelem dosažení určité vize, cíle 

nebo opatření ve vymezené oblasti. Je výsledkem důkladné analýzy prostředí a vlastního 
bezpečnostního systému. Obsahuje vymezení problému, opatření a případně rámec, do 
kterého je strategie zasazena a ve kterém se má plnit. Historický původ má primárně ve 
vojenství, dnes se ovšem rozšířila i do jiných oblastí života.71  

                                                           
68 Bezpečnostní politika státu. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-politika-statu.aspx 
69 Bezpečnostní strategie České republiky 2003. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Praha, 2004. 
ISBN 80-86345-45-9. 
70 Bezpečnostní strategie České republiky 2003. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Praha, 2004. 
ISBN 80-86345-45-9. 
71 Slovník pojmů. Informační portál Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Koncepce-a-strategie. 
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Koncepce: Komplexní strukturované vytyčení směřování činností v konkrétním 
odvětví. Na rozdíl od Strategie určuje směr, kterým se bude zabývat, není tak konkrétní. Ne 
vždy se jedná o dokument, v některých případech se jedná o zaměření politiky, které je 
realizováno v dlouhodobém výhledu.72  

SWOT analýza: Analytický nástroj pro posouzení vnitřních a vnějších faktorů 
působících na subjekt, používaná nejčastěji ve strategickém managementu a marketingu. 
Název SWOT je zkratkou čtyř anglických slov: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses 
(slabé stránky), O – Opportunities (příležitosti), T – Threats (hrozby). Do vnějších faktorů jsou 
řazeny Příležitosti a Hrozby, do vnitřních Silné stránky a Slabé stránky. 

Mírný pás: Jeden z podnebných pásů charakterizující počasí mezi subpolárním 
a subtropickým podnebným pásem. Vyznačuje se „teplým létem, mírnou zimou 
a rovnoměrnými srážkami“73 Mírný pás dále dělíme na mírný kontinentální a oceánský.  

Potravinová banka: „Organizace, která slouží jiným sdružením a organizacím 
bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody 
s humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. 
Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování. Činnost potravinové banky 
spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Je závislá na vůli dárců, a tím 
vydává svědectví o nezištné pomoci.“74 

 
2.2 Základní právní předpisy 
 
Česká republika je členským státem Evropské unie, a proto její právní řád podléhá 

unijnímu právnímu řádu. Níže uvedené zákony jsou vytvořeny pro působnost na území 
našeho státu, s již zapracovanými unijními předpisy a upravují problematiku potravinové 
bezpečnosti.  

Právních předpisů upravujících tuto oblast je veliké množství, ale základní rámec tvoří 
následující tři zákony a na ně navazující prováděcí právní předpisy: 

 

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění; 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
 

2.3 Stěžejní aktéři ve sledované oblasti 
 

                                                           
72 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, enviromentální bezpečnosti  
a plánování obrany. Ministerstvo vnitra České republiky, 2016. 
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx 
73 Podnebné klimatické pásy. Internetový portál o počasí. http://aaapocasi.cz/podnebne-klimaticke-pasy/ 
74 Potravinová banka. Portál České Federace potravinových bank. http://www.potravinovabanka.cz/pb-ostrava/ 
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2.3.1 Ministerstvo zemědělství České republiky 
 
Zřízení resortu je zakotveno v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev  

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Jedná se o ústřední orgán pro 
oblasti „zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu ledů, myslivosti 
a rybářství“ s určitými výjimkami, které spadají do působností jiných orgánů, a pro další 
oblasti „ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu 
zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.“75 Pod 
činnost ministerstva spadají i vybrané orgány státní správy, například Státní zemědělskou  
a potravinářskou inspekci.  

Úkolem ministerstva je spolupracovat na právních předpisech v souladu s předpisy 
Evropské unie a kontrola jejich dodržování, kontrola a koordinace podřízených subjektů  
a dále činnost ve vymezené působnosti.  
 

2.3.2 Správa státních hmotných rezerv 
 
Stejně jako Ministerstvo zemědělství České republiky je Správa státních hmotných 

rezerv (SSHR) zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky. Jedná se o ústřední orgán státní správy v oblasti 
státních hmotných rezerv a hospodářských opatření pro krizové stavy. Činnost Správy je 
zakotvena ve Statutu Správy státních hmotných rezerv, její působnost je zakotvena 
především v zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv ve znění 
pozdějších předpisů, a dále v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v zákoně 
č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. 

Správa „zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, 
skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových 
plánů i jejich pořizování“.76 Státní hmotné rezervy zahrnují pohotovostní zásoby, hmotné 
rezervy, mobilizační rezervy a zásoby pro humanitární pomoc.  
 

2.3.3 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce je státní úřad, jedna z organizačních 

složek státu přímo podřízena Ministerstvu zemědělství České republiky. Jeho základní funkce 
je kontrolní, jako státní dozor, především v dodržování evropského a tuzemského 
potravinového práva a dále nad „bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.“77 
                                                           
75 O Ministerstvu. Eagri.cz: Ministerstvo zemědělství České republiky. cit. 13. 02. 2017. 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/. 
76 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy .Správa státních hmotných rezerv České republiky. 
http://www.sshr.cz/pro-verejnou-
spravu/system_hospodarskych_opatreni_pro_krizove_stavy(HOPKS)/statni_hmotne_rezervy/Stranky/default.a
spx 
77 Kontrolní činnost. Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
http://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-cinnost-szpi.aspx 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/


Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
32 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
Principy činnosti založené na hodnocení rizika jsou následující: 
 

 „postavení komodity ve spotřebním koši; 
 rizikovost komodity; 
 rizikovost analytu; 
 kontrolovaná osoba (objem její produkce); 
 nové potraviny na trhu.“78 

 
2.3.4 Státní veterinární správa České republiky 
 
Státní veterinární správa České republiky je správní úřad zařazený do působnosti 

Ministerstva zemědělství České republiky, zřízený na základě zákona č. 166/1999 Sb.,  
o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Jedná se o „nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností.“79  
 

2.4 Relevantní koncepční dokumenty 
 
V téměř každé oblasti, která je ve státě řešena jsou vytvářeny koncepční dokumenty 

jako důležitý nástroj pro podporu řešení, směřování rozvoje a přehled minulých a budoucích 
záměrů a strategií. Nejinak je tomu u oblasti potravinářství, jehož nejdůležitější strategie, 
koncepce a ostatní dokumenty budou v následující části rozebrány. 

 
2.4.1 Bezpečnostní strategie České republiky 

 
Bezpečnostní strategie České republiky je vrcholný koncepční vládní dokument 

s doporučujícím charakterem, který patří mezi základní dokumenty bezpečnostní politiky. 
Vzhledem k tomu, že nejde o zákon, nemá právní sílu a její obsah není vynutitelný. Je 
vytvářen „ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentu České republiky 
s cílem hledat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti.“80 Definuje bezpečnostní 
prostředí, které je důležité pro vytvoření bezpečného státu. Bezpečnostní strategie se dělí do 
několika částí a jednou z částí (část III. Bezpečnostní zájmy České republiky) je definování 
prioritních bezpečnostních zájmů rozdělených do tří úrovní – životní, strategické a další 
významné.81 Jedním ze strategických cílů je „zajištění energetické, surovinové a potravinové 
bezpečnosti České republiky a adekvátní úrovně strategických rezerv“.82 Pro podporu 

                                                           
78 Kontrolní činnost. Státní zemědělská a potravinářská inspekce České republiky.  
http://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-cinnost-szpi.aspx 
79 Státní veterinární správa České republiky. https://www.svscr.cz. 
80 Bezpečnostní strategie České republiky 2011. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ústav 
mezinárodních vztahů. Praha, 2011. 
81 Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ústav 
mezinárodních vztahů. Praha, 2015. 
82 Bezpečnostní strategie České republiky 2011. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ústav 
mezinárodních vztahů. Praha, 2011. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
33 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

zajištění potravinové bezpečnosti je důležitá i ochrana životního prostředí, která je řazena do 
skupiny dalších významných zájmů.  

V další kapitole (IV. Bezpečnostní prostředí) je znovu kladen důraz na přírodní 
podmínky, jejichž neudržování či špatné zacházení může vést ke zdražování a kolísání 
světové ekonomiky, i ke konfliktům mezi státy. Podobným jevem jsou i klimatické změny, 
která způsobují některé světové problémy (globální oteplování, skleníkový efekt, aj.). 
Součástí kapitoly je i definování aktuálních bezpečnostních hrozeb pro naši zemi. Za 
nejdůležitější hrozbu z hlediska potravinové bezpečnosti je považováno Přerušení dodávek 
strategických surovin nebo energie, v rámci, kterého roste význam potravinové bezpečnosti 
pro Českou republiku a přístup ke zdrojům pitné vody. 

Kromě uvedeného bezpečnostního rámce je důvodem pro považování Bezpečnostní 
strategie za základní dokument pro potravinovou bezpečnost provázanost ostatních 
koncepčních dokument v bezpečnostní oblasti s Bezpečnostní strategií, která poskytuje 
podklad pro tvorbu dalších důležitých aktů (tedy i aktů potravinové bezpečnosti).  

 
2.4.2 Strategie bezpečnosti potravin a výživy (2014–2020) 
 
Strategie bezpečnosti potravin a výživy je „klíčový dokument České republiky v oblasti 

bezpečnosti potravin a výživy“83, která si klade za cíl vymezit priority pro následující roky  
a zesílit důvěru veřejnosti v řízení potravinové bezpečnosti, dále uvádění na trh výrobků, 
které jsou kvalitní a bezpečné a ochrana spotřebitelů. Na základě vyhodnocení cílů a jejich 
plnění minulých let (Strategie bezpečnosti potravin a výživa byla aktualizovaná v letech 2001, 
2004, 2007 a 2010) a dále změn v potravinové oblasti z poslední doby se dotčené subjekty 
snaží pružně reagovat na výzvy, které přináší tato oblast. V dokumentu jsou uvedeny výzvy, 
které se prokazatelně zvládnout (například funkčnost systému zajištění bezpečnosti 
potravin), ale i další výzvy vytvářející prostor pro zlepšení (například komplikovanost kontroly 
internetového prodeje). Důležitou částí je zachycení právního rámce, ve kterém se 
bezpečnost potravin a výživy uplatňuje, a na základě kterého mohou být priority do 
budoucích let definovány. Tyto priority pro roky 2014-2020 byly rozděleny na několika 
oblastí, podle tematického zaměření: 

 
„Priority v oblasti bezpečnosti potravin: 

 

 Oblast hodnocení rizik. 

 Oblast řízení rizik. 

 Oblast komunikace a vzdělávání. 

 Oblast spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. 
Priority v oblasti výživy: 

 

 Oblast hodnocení zdravotních rizik. 

 V oblasti řízení rizik. 

                                                           
83 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020. Ministerstvo zemědělství České republiky. Praha, 2014. 
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 V oblasti komunikace a vzdělávání“.84 
 
Význam dokumentu spočívá ve dvou úrovních – informováni a spolupráce vědecké 

komunity a státních orgánů a komunikace s veřejností o potenciálních rizicích. 
 
2.4.3 Strategie pro růst zemědělství a potravinářství České republiky v rámci 
společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2013 
 
Strategie pro růst slouží ke vzájemné koordinaci potravinové politiky Evropské unie 

a České republiky jakožto členského státu, přičemž základy staví na fenoménech objevujících 
se kolem roku 2013 (například plýtvání potravinami). V definování priorit se balancuje na 
pomezí využití půdy pro pěstování nepotravinových surovin a potřeby existence 
zemědělských ploch pro základní suroviny potravinářského průmyslu v rámci snahy České 
republiky o udržení konkurenceschopnosti s ostatními členskými státy Unie. Z pohledu 
potravinové soběstačnosti je třeba zohledňovat strategickou potřebu pěstování vybraných 
surovin typických pro mírný pás, ve kterém se Česká republika nachází. Při nerespektování 
tohoto doporučení může v krajních mezích vést až k ekonomické a sociální nestabilitě České 
republiky. Obecnou hrozbou pro náš stát „pro všechny zemědělské komodity je růst ceny 
práce, půdy, energií a dalších vstupů. Růst ceny práce je hrozbou zejména pro pracovně 
náročné komodity.“85 

Strategie definuje výhledy do budoucnosti v oblasti zemědělství i potravinářského 
průmyslu, a také implementace nových technologií, ale zároveň je připravena na základě 
definování budoucích fenoménu pružně reagovat na negativní změny. Východiska současné 
úrovně a potenciálu vybraných důležitých oblastí komodit je možné přirovnat ke SWOT 
analýze – „východiska (silné a slabé stránky), potenciál (příležitosti) a omezení (rizika).“86 

 
2.4.4 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do 
roku 2030 
 
Podobně jako v předchozí strategii je i zde cílem zajistit konkurenceschopnost  

a udržitelný rozvoj ve všech odvětvích spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství 
České republiky. Z výše zmíněných dokumentů navazuje Strategie na Strategii pro růst 
českého zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie po 
roce 2013 a na Strategii bezpečnosti potravin a výživy (2014–2020). Doporučení 
v jednotlivých oblastech politiky Ministerstva zemědělství je vyjádřeno na základě pružné 
reakce na aktuální výzvy v agrikulturní oblasti. Strategické a rozvojové cíle jsou děleny do 
několika základních kapitol podle zaměření činnosti Ministerstva zemědělství, které jsou dále 
děleny do oblastí. Pro potřeby této studie je nejdůležitější kapitolou Strategie zemědělství  
a potravinářství, jejichž strategické a rozvojové cíle jsou takto děleny: „Zemědělství 

                                                           
84 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020. Ministerstvo zemědělství České republiky. Praha, 2014. 
85 Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie 
po roce 2013. Ministerstvo zemědělství České republiky Praha, 2012. 
86 Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie 
po roce 2013. Ministerstvo zemědělství České republiky. Praha, 2012. 
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(například Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie), 
potravinářství (například zajištění racionální míry potravinového zabezpečení z hlediska 
dostatečných zpracovatelských kapacit) a oblast agrárního zahraničního obchodu (zvýšení 
exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou a hledání nových odbytišť 
mimo EU).“87 Nástroje pro dosažení definovaných cílů jsou a budou implementovány podle 
časového harmonogramu a časového plánu. 

 
2.4.5 Typové plány 
 
Ke zvládnutí různých druhů krizových situací jsou jako přílohová část krizového plánu 

zpracovávány typové plány na základě § 15 odst. 3 písm. c) a d) nařízení vlády č. 462/2000 
Sb., provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon). Typové plány vytvářejí ústřední správní úřady v oblasti své 
působnosti a obsahují síly a prostředky, „doporučené typové postupy, zásady a opatření pro 
jejich řešení.“88  

 
2.4.5.1 Typový plán č. 15: Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 89 

 
 Pravděpodobnost výskytu této krizové situace jako samostatné události je minimální, 
protože na území České republiky existuje hustá síť maloobchodů a velkoobchodů. Ovšem 
může nastat v rámci tzv. domino efektu jako následek již vzniklé krizové situace, například 
epizootie či povodně, kdy může být část území odříznuta od zdrojů. Proto je nutné na tuto 
situaci být připraven, vědět, jak ji rozpoznat a jaké nástroje použít na snížení jejích dopadů. 
Již některé informace mohou indikovat hrozbu narušení dodávek – meteorologická 
předpověď či vznik významné mimořádné události, která by mohla mít vliv na dodávky. 
K včasné identifikaci a zabránění šíření hrozby je v typovém plánu vytvořen scénář vývoje 
krizové situace. Dopady škodlivého působení mohou mít vliv jak na lidské zdraví a životy 
(„vyřazení objektů potravinářské výroby a obchodních kapacit prodeje potravin, úmrtí nebo 
zranění obyvatel, výrobců a prodejců potravin, postižení území a životního prostředí“90), tak 
i ostatní sféry společenského života (například na ekonomickou sféru: „narušení výroby 
a zásobování, zničení produktů prvovýroby potravin a poškození nebo zničení 
zpracovatelských a distribučních kapacit potravinářské výroby, požadavky na zvýšení 
kapacity výroby a distribuce potravin v rámci plánu nezbytných dodávek spojené s vyššími 

                                                           
87 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Ministerstvo 
zemědělství České republiky. Praha, 2016. 
88 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, enviromentální bezpečnosti 
a plánování obrany. Ministerstvo vnitra České republiky, 2016.  
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx 
89 Od 1. ledna 2017 je používán nový Metodický pokyn ke zpracování typových plánů, podle kterého se Typový 
plán narušení dodávek potravin velkého rozsahu označuje jako typový plán č. 10 a Typový plán narušení 
dodávek pitné vody velkého rozsahu jako typový plán č. 15. Zároveň se změnilo množství typových plánů z  23 
na 22. 
90 Typový plán Narušení dodávek potravin velkého rozsahu. Ministerstvo zemědělství České republiky, 2006. 
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požadavky na dopravu“91). Základním nástrojem pro překonání krizové situace jsou 
především informace, od čehož se odvíjí další nástroje a postupy. 

S potravinovou bezpečnostní okrajově souvisí i typový plán Typový plán č. 16 
narušení dodávek vody velkého rozsahu. 

                                                           
91 Typový plán Narušení dodávek potravin velkého rozsahu. Ministerstvo zemědělství České republiky, 2006. 
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2.4.6 Koncepce potravinářství České republiky po vstupu České republiky do 
Evropské unie 
 
Tento dokument byl stěžejním aktem především pro období na počátku 21. století, 

kdy Česká republika v roce 2004 vstoupila do Evropské unie. Na základě harmonizace 
potravinářství na unijní úrovni a úrovni našeho státu byla vydána Koncepce potravinářství 
určena pro roky 2004 až 2013.  
 

2.4.7 Priority 2030 
 
Definování Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro období 

2015–2030 předcházela Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 
2009 až 2015, kterou Vláda schválila v roce 2009. Hlavním cílem bylo přehodnocení priorit ve 
výzkumu s ohledem na udržitelný rozvoj v České republice.92 Národní priority byly vládou 
schváleny v roce 2012. Tento program je třeba aktualizovat podle vývoje ve vědě. 

 
Priority jsou rozdělení do šesti oblastí (vyčtených níže), které se dále dělí na 

24 podoblastí se 170 cíli.93 
 

 Konkurenceschopná znalostní ekonomika 

 Udržitelnost energetiky a materiálních zdrojů 

 Prostředí pro kvalitní život 

 Společenské a kulturní výzvy 

 Zdravá populace 

 Bezpečná společnost. 

                                                           
92 Priority2030.cz: příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
Technologická agentura České republiky. http://www.priority2030.cz. 
93 Národní priority orientované vědy, výzkumu a inovací. Národní portál pro evropský výzkum. 
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/cr-a-era/strategicke-koncepcni-a-analyticke-dokumenty/narodni-priority-
orientovaneho-vavai 
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2.5 Potravinová soběstačnost v prostoru dnešní České republiky průběhu let 1800 
až 2017 
 
Ačkoliv na konci 18. století habsburskou monarchii vyčerpávaly četné konflikty, na 

našem území zemědělství začalo postupně rozšiřovat: začala se pěstovat vojtěška, brambory, 
řepa a rozšířila se živočišná výroba.  

Mezi roky 1815 až 1850 stoupl počet obyvatel o 40 %, což mělo za následek vyšší 
potřebu potravin, a tedy expanzi zemědělství. Za tímto účelem se rušily pastviny a vinice, 
trojpolní systém byl nahrazen hospodářstvím střídavým.94 Šíření zemědělství napomohla  
i průmyslová revoluce, díky, které se zemědělské nástroje začaly vyrábět v továrnách. Tudíž 
si zemědělci nemuseli nástroje již vyrábět sami.  

Ve 20. letech 19. století přišla do Evropy zemědělská krize, která ovšem byla 
překonána. Pro podporu hospodářství působily Vlastenecko-hospodářská společnost, 
Moravskoslezská společnost pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy a jiné spolky pro 
podporu průmyslu či přírodovědných oborů.95  

Přibližně v 50. letech 19. století se začaly tvořit mokřady především v oblastech 
postižených těžbou, půda se začala zaplevelovat. I přes veškeré snahy o rekultivaci krajiny, se 
úroveň poškození zvětšovala.96  

V druhé polovině 19. století zažilo velký rozmach především pivovarnictví 
a cukrovarství. Ačkoliv se cukr vyráběl již od roku 1810, od druhé poloviny století se jeho 
výroba stala skutečným průmyslovým odvětvím. Pivo a pivovarské výroby byly známé od 
nepaměti. Ovšem v druhé polovině století, označované jako zlatý věk pivovarnictví, se změna 
technologie výroby zasloužila o rozmach i tohoto odvětví a o rozšíření pivovarů v Čechách.97 

Mezi roky 1914 až 1918, v období 1. světové války, byla veškerá průmyslová činnost 
přesměrována na válečnou výrobu. To znamenalo i výrazné zhoršení zemědělské produkce.  

V roce 1917 přišlo na řadu znárodňování půdy a pozemkové reformy. Začínají se 
vytvářet zemědělská uskupení.98 

V roce 1918, po vzniku Československé republiky, začala být statisticky sledována 
spotřeba potravin, konkrétně obilovin (mouka, chleba), masa, cukru, brambor 
a alkoholických nápojů.  

V roce 1939 byl na území protektorátu Čechy a Morava zaveden přídělový systém, 
který ve větší míře fungoval na principu přímých poukazů na zboží (v menší míře i na principu 
bodového ohodnocení zboží. Toto opatření bylo zavedeno kvůli nedostatku potravin. V roce 
1940 tzv. lístky pro domácnost, což byly podklady pro emisi potravinových a jiných lístků.99  

                                                           
94 Naše země v období 19. století. Moderní dějiny. Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska. 
http://www.lidova-architektura.cz/architektura-historie/vesnice-osidleni/dejiny-moderni-devatenacte.htm 
95 SEMOTANOVÁ, E. a J. SYNEK. Česko: Ottův historický atlas. Ottovo nakladatelství. Praha, 2007. ISBN 978-80-
7360-577-3. 
96 SEMOTANOVÁ, E. a J. SYNEK. Česko: Ottův historický atlas. Ottovo nakladatelství. Praha, 2007. ISBN 978-80-
7360-577-3. 

97 Historie českého pivovarnictví: Data, fakta. Český svaz pivovarů a sladoven.  
http://www.ceske-pivo.cz/historie-ceskeho-pivovarnictvi-data-fakta 
98 PROCHÁZKA, V., ed. Příruční slovník naučný. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha, 1962. 
99 Přídělový systém. Totalita.cz. http://www.totalita.cz/vysvetlivky/syst_pridel.php 
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Potravinová bezpečnost, ve smyslu, který známe dnes, se začala vyvíjet v období po 
druhé světové válce po dohodě členů Evropského hospodářského společenství na vytvoření 
Společné zemědělské politiky, jejíž funkcí bylo zabránění hladu a nedostatku potravin. To 
mělo dopomoci k ochraně spotřebitelů a přinést možnosti obživy zemědělcům. Potraviny 
začaly být považovány za strategickou surovinu a snaha o potravinovou soběstačnost se 
projevila především v distribuci obilovin, mléka a masa. V roce 1946 (stejně jako dnes) se na 
53,1 % osevních ploch pěstovaly obiloviny. Tehdy převažoval podíl ovsa a žita, dnes 
převažuje pšenice a ječmen.  

Až do roku 1953 přídělový systém pokračoval, nakonec byl v tomto roce zrušen 
komunistickou vládou. Od zrušení lístkového systému byla vyhlášena měnová reforma, která 
v určitých poměrech realizovala směnu peněz. 

V druhé polovině 20. století docházelo ke kolektivizaci. Zemědělské pozemky se 
vyvlastňovaly a násilně sdružovaly. Začala vznikat Jednotná zemědělská družstva 
a propagovat centrálně plánovaná ekonomika, která měla destruktivní dopad na životní 
prostředí.100 

Statistika spotřeby začala být využívaná pro „plánování zemědělské a potravinářské 
výroby.101“ V roce 1963 začala být sledována spotřeba včelího medu, čokolády a výrobků 
z čokolády, v roce 1966 spotřeba máku a kakaa. Dvěma velkými skupinami potravin, jejichž 
spotřeba byla statisticky zachycena byly ovoce a zeleniny, jejichž jednotlivé druhy byly 
sledovány zvlášť. Ke sledovaným potravinám dále přibývaly další položky, které jsou dnes 
součástí běžného sledování.  

Za dob Československa bylo obyvatelstvo podporováno v konzumaci masa. Jedním 
z důvodů byla především neschopnost vyhovět poptávce po jiných typech výrobků. 
Následkem byla absence ovoce a zeleniny a ryb v jídelníčku, která vedla k obezitě.  

V porevolučním období (po roce 1989) začali být tuzemští spotřebitelé náročnější na 
možnost výběru zboží, což se projevilo, mimo jiné, i v zemědělství. Zároveň obecná cenová 
hladina klesla a spotřebitelé začali uplatňovat svou kupní sílu.  

Během 90. let 20. století bylo zemědělství významně restrukturalizováno, což mělo za 
následek pokles produkce, na jehož základě se začalo prohlubovat saldo agrárního 
zahraničního obchodu. Současně poklesla i potravinová soběstačnost České republiky, 
především u ovoce a zeleniny. Nastolit opačnou tendenci pomohlo Ministerstvo zemědělství 
České republiky a také uvědomění obyvatel České republiky ve snaze nakupovat převážně 
tuzemských výrobků, které platí až do přítomnosti (a pravděpodobně bude platit i nadále).  

Zásadní vliv pro Českou republiku měl vstup do Evropské unie, ve které se musela 
přizpůsobit evropské zemědělské politice. Výsledky se projevily především v roce 2011, kdy 
zemědělci dosáhli zisku 17,4 miliardy korun českých. Za posledních pět let stoupla 
soběstačnost v produkci hovězího masa, které jako jediný druh převyšuje spotřebu. Bohužel 
se ukazuje, že produkce masa vepřového (nejužívanějšího v České republice) je nedostatečná 
a závislost na dovozech ze zahraničí je markantní, což je velký skok oproti roku 2000, kdy 

                                                           
100 Socialismus a kolektivizace. Vitejtenazemi.cz: multimediální ročenka životního prostředí. 
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=socialismus_a_kolektivizace&site=puda 
101 HNÍDKOVÁ, D. „Jsme to, co jíme“. Statistika & my. 2014, Vol. 4, No. 1, s. 20. ISSN 1804-7149.  
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soběstačnost s vepřovým masem dosahovala téměř sto procent. V následujících grafech102 je 
možné vidět vývoj potravinové soběstačnosti v České republice mezi lety 2001-2011 
rozdělený do dvou oblastí: živočišných komodit a rostlinných komodit.  
 

 
 

     
 
2.6 Statistika potravinové bezpečnosti 
 
Statistická šetření v České republice provádí Český statistický úřad, ústřední správní 

úřad zřízen na základě zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy. Níže uvedené grafy vycházejí z prezentace Ing. 
Jiřího Hrbka, ředitele odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého 
statistického úřadu. Ukazují vybrané základní potraviny, které mohou být označeny jako 
strategické pro potravinovou bezpečnost, a porovnává množství jejich výroby, spotřeby (v 
kilogramech na obyvatele za rok) a míru soběstačnosti (v procentech) v České republice na 
časové ose.103 
                                                           
102 Má české zemědělství na zahraniční konkurenci? Ano, když ho čeští politici „vezmou na milost“. 
Janveleba.cz, 22. VIII. 2013. http://www.janveleba.cz/clanky/ma-ceske-zemedelstvi-na-zahranicni-konkurenci-
ano-kdyz-ho-cesti-politici-vezmou-na-milost 
103 HRBEK, J. Spotřeba potravin (tisková konference). Český statistický úřad. 2016. [powerpointová prezentace].  
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Výsledky statistiky ukazují, že soběstačnost roste u chleba, i když v posledních letech 
spíše klesá. Ještě lepších výsledků dosahuje soběstačnost hovězího masa. U mléka měla 
stoupající tendenci, bohužel přelom století byl zlomový a soběstačnost klesla. Velký propad 
nastal po přelomu století u vepřového masa a soběstačnost tohoto produktu klesla na méně 
než polovinu. U jablek a medu se projevuje střídavé kolísání. 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                     
https://www.czso.cz/documents/10180/69729513/csu_tk_potraviny_prezentace.pdf/28cb1f96-91f6-4533-
acf0-bb4d50e7cf4c?version=1.0 
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2.7 Trendy po rozpadu Československa 
 
Zemědělství po rozpadu Československa procházelo transformací, která byla 

rozdělena do tří období104: první etapa proběhla v letech 1990–1993, druhá etapa mezi lety 
1994–1995 a třetí etapa v letech 1996–1998.105  

Základem prvního období, byl návrat k tržnímu hospodářství, což mělo za následek 
snížení objemu a intenzity produkce, a změna legislativy - „zákony k rehabilitaci, zákon 
o půdě, zákon o velké privatizaci, transformační zákon apod.“106 Dále se jednalo o privatizaci 
státního majetku. V prvním období klesla zaměstnanost, především v letech 1990-1992 (mezi 
lety 1989-2000 měla stále klesající tendenci, ale poklesy ve zmiňovaném období byly nejvíce 
markantní). V roce 1993 se zvýšily ceny vstupů na rozdíl od cen výrobků, které klesaly.  
 

Změny ve druhém období, období stabilizace a počátku obratu, vedly ke soustředění 
výroby a majetku do koncentrovaných celků. Množství zemědělských družstev klesá 
z důvodu růstu množství podnikatelských subjektů. „Podniky fyzických osob tak zaujímají 
24 %, zemědělská družstva zaznamenávají pokles ze 47 na 35 % a obchodní společnosti 
nárůst z 28 na 41 % z celkové výměry zemědělské půdy.“107 V roce 1995 klesla zemědělská 
produkce, stejně jako množství skotu a produkce mléka.  
 
 Ve třetím období, které je označování jako období stagnace a regrese, se začínají opět 
projevovat klesající tendence, které je možné přirovnat k prvnímu období, ovšem s menšími 
poklesy. Naopak pokles množství skotu a pracovní síly se akceleroval. Dále se prohloubila 
„mzdová disparita hospodářský výsledek souhrnu zemědělských podniků se opět proměnil ve 
ztrátu a posilování podnikatelské formy obchodních společností na úkor zemědělských 
družstev.“108 

 
2.8 Trh s potravinami v České republice 
 
2.8.1 Skladba potravin 
 
Podle statistik uvedených webovým portálem Aktualne.cz z roku 2015 utrácejí 

občané za potraviny jen 18,4 % čistých výdajů oproti roku 1989, kdy podíl tvořil 26,3 %. 
Zároveň, podle dat internetového obchodu Rohlik.cz, utratí Češi za nákup na internetu 
čtyřikrát více než při běžném nákupu v reálném obchodě.  

                                                           
104 Někteří autoři dělí období transformace do čtyř etap. 
105 SKÁCEL, P. Zemědělství České republiky od roku 1990 do současnosti. Masarykova univerzita Brno, 2013. 
http://is.muni.cz/th/323791/prif_m/Zemedelstvi_CR.pdf 
106 Regionální geografické aspekty transformace zemědělství České republiky. Geografie.webzdarma.cz. 
http://www.geografie.webzdarma.cz/transformace.htm 
107 Regionální geografické aspekty transformace zemědělství České republiky. Geografie.webzdarma.cz. 
http://www.geografie.webzdarma.cz/transformace.htm 
108 SVOBODOVÁ, H. Stav a vývoj zemědělství České republiky před rokem 1989. Centrum interaktivních  
a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení. Masarykova univerzita Brno, 2013. 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js13/geograf/web/pages/04-zemedelstvi-lesnictvi-rybolov.html 
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Statiky Českého statistického úřadu z roku 2012 ukazují, co nejvíce ovlivnilo spotřebu 
potravin: „nižší výroba vepřového i hovězího masa, nižší sklizeň ovoce a zeleniny a také aféry 
spojené s kvalitou potravin.“109 Tento úřad každý rok vytváří statistiku spotřeby potravin. 
Poslední hodnocení z roku 2015110 porovnává jednotlivé typy potravin a nápojů, řazených do 
kategorií, s roky 2007–2015. V následující tabulce111 jsou v každé kategorii uvedeny 
potraviny nejužívanější, nejméně užívané a jejich spotřeba v kilogramech na obyvatele za rok 
2015. 

                                                           
109 HNÍDKOVÁ, D. „Jsme to, co jíme“. Statistika & my. 2014, Vol. 4, No. 1, s. 20. ISSN 1804-7149. 
110 V době vytváření této studie nebyly k dispozici novější statistiky. 
111 Tabulka: Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok; zkrácená verze). Spotřeba 
potravin 2015. Český statistický úřad. 2016. https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-potravin-2015 
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Spotřeba potravin a 
nealkoholických nápojů 

(2015) 

 Nejméně užívané v roce 
2015 

Spotřeba 
2015 

Nejvíce užívané v roce 2015 Spotřeba 2015 Celková 
spotřeba 

(2015) 

POTRAVINY  

Pekárenské výrobky, 
obiloviny 

Obiloviny v hodnotě zrna Kukuřice 1,1 Pšenice 122,1 143,5 

Obiloviny v hodnotě mouky Ostatní mouky 0,8 Pšeničná mouka 95,2 113,3 

Mlýnské a pekárenské výrobky Těstoviny 7,5 Pšeničné pečivo 47,9 --------- 

Maso v hodnotě na kosti  Telecí 0,1 Vepřové 42,9 79,3 

RYBY (celkem) 5,5 

Mléko, mléčné výrobky, 
sýry, vejce 

Mléko a mléčné výrobky Kozí mléko 0,1 Kravské mléko 242,2 242,3 

Mléko konzumní (celkem) Kozí mléko 0,1 Kravské mléko 60,4 60,5 

Sýry celkem Tavené sýry 2,0 Přírodní sýry 11,1 13,1 

Mléčné konzervy 1,8 

Tvaroh 3,8 

Ostatní mléčné výrobky 32,8 

Vejce (18 ks; 1 kg brutto)    14,2 255 ks 

TUKY a OLEJE  Ostatní živočišné tuky 0,1 Rostlinné jedlé tuky a oleje 17,0 27,0 

Ovoce v hodnotě čerstvého 

Ovoce mírného pásma Angrešt 0,3 Jablka 22,3 48,9 

Jižní ovoce Kiwi 0,7 Pomeranče a mandarinky 13,1 33,5 

Ořechy ve skořápce 3,2 

Zelenina, luštěniny, 
brambory 

Zelenina v hodnotě čerstvé Zelená fazole 0,3 Rajčata 11,2 84,8 

Luštěniny Čočka 0,7 Hrách 1,3 3,0 

Brambory 66,3 

Cukr, cukrovinky, cukrářské 
výrobky 

Cukr 33,6 

Kakaové boby 2,2 

Kakaové výrobky Kakaový prášek 0,4 Čokoládové cukrovinky 2,8 6,6 

Nečokoládové cukrovinky 2,8 

Cukrářské výrobky 6,9 

Včelí med 1,0 

Ostatní potraviny  Mák 0,4 Sůl 5,7 ------- 

Nealkoholické nápoje  

Čaj, zrnková káva  Čaj 0,2 Káva 1,9 ------- 

Minerální vody a 
nealkoholické nápoje 

 Sodové vody 31,2 Limonády 92,8 249,9 
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Tuzemští spotřebitelů v současnosti preferují spíše domácí výrobky před importo-
vanými. Pokud nejsou tuzemské, tak alespoň s vyhledatelným původem.  

 
2.8.2 Dovoz potravin 
 
Potraviny, které byly dovezené z jiné členské země, nejsou právně považovány za 

dovezené v rámci volného pohybu zboží na Evropském jednotném trhu.112 Za dovezené 
potraviny označujeme takové, které byly do Evropské unie importovány ze třetích zemí. 
Dělíme je do dvou kategorií, které určují podmínky dovážení, na dovoz potravin živočišného 
či rostlinného původu. 

 
2.8.2.1 Dovoz potravin živočišného původu 
 
Tento dovoz má v kompetenci Státní veterinární správa České republiky. „K dovozu 

potravin živočišného původu ze třetích zemí je potřeba veterinární certifikát potvrzený 
kompetentní autoritou v zemi původu. Dále je nutné, aby výrobní závod byl na seznamu 
schválených závodů pro dovoz do zemí EU.“113 Dále musí být „dovozce registrován u krajské 
veterinární správy jako obchodník s živočišnými produkty“114 na základě zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (veterinární 
zákon). Tento zákon ukládá povinnosti i příjemce zásilky.  

 
2.8.2.2 Dovoz potravin rostlinného původu 
 
Tento import má v kompetenci Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pokud 

potravina splňuje podmínku bezpečnosti na základě platných právních předpisů Evropské 
unie přenesených do právního řádu České republiky (harmonizovaná sféra) či právních 
předpisů našeho státu (neharmonizovaná sféra), může být importována ze třetí země bez 
speciálního povolení (s výjimkou potravin, které se řídí podle zvláštního režimu na základě 
přímo použitelných právních předpisů. Odpovědnost za bezpečnost potraviny je na straně 
provozovatele potravinářského podniku. 

Existuje celá řada produktů, které Česká republika dováží. Především ty, které 
označujeme jako nekompetitivní, tedy takové, které se nedají vypěstovat či vyrobit v daných 
klimatických podmínkách, a proto nepředstavují konkurenci pro domácí produkci. Primárním 
cílem pro tyto výrobky je snížení dovozních cel a podpora nízkých spotřebitelských cen. I pro 
kompetitivní produkty existují strategické cíle. Hlavním je zabezpečení optimální míry 
soběstačnosti na úrovni České republiky.  
 

                                                           
112 Jednotný trh umožňuje pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. 
113 Dovoz potravin živočišného původu ze 3. zemí: manuál pro dovoz živočišných potravin z nečlenských zemí 
Evropské unie. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správ, 2016.  
https://www.mevs.cz/wp-content/uploads/2016/09/dovozy_ze_3._zemi.pdf. 
114 Dovoz potravin živočišného původu ze 3. zemí: manuál pro dovoz živočišných potravin z nečlenských zemí 
Evropské unie. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správ, 2016. 
https://www.mevs.cz/wp-content/uploads/2016/09/dovozy_ze_3._zemi.pdf. 

https://www.mevs.cz/
https://www.mevs.cz/
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2.9 Aktuální výzvy 
 
2.9.1 Pěstování nepotravinových plodin 
 
Nepotravinové plodiny mohou být čistě nepotravinové (řepka olejná) či takové, které 

je obecně možné konzumovat, ale charakterem zemědělského procesu pěstování jsou 
zařazeny do nepotravinových (kukuřice).  

Pěstování nepotravinových plodin se rozšířilo především jako snaha nahradit fosilní 
paliva a další vyčerpatelné zdroje. Jak vyplývá ze zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), 
jedním z cílů energetického průmyslu je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. Dalšími 
oblastmi, pro které je možné pěstovat tyto plodiny, jsou například stavebnictví, 
farmaceutický průmysl či oděvní průmysl. Podle informací Sdružení pro záchranu prostředí 
z roku 2010 „činila celková rozloha orné půdy v České republice necelých 4,3 milionů hektarů 
(54 % celkové rozlohy státu).“ „V horizontu 30 let lze využít až 1,5 milionů hektarů, to je asi 
35 % výměry zemědělské půdy v České republice, v souladu s osevními postupy a správnou 
zemědělskou praxí.“115 

Otázkou zůstává, jaký poměr zemědělské půdy pro pěstování nepotravinových plodin 
k půdě pro pěstování potravinový plodin by měl být zachován. Pokud není zachován 
rozumný poměr, může docházet ke „zdražování potravin, degradaci půdy a ztrátě 
biodiverzity.“116 

 
2.9.2 Zastavování zemědělské půdy 
 
Více než polovinu plochy České republiky tvoří zemědělské půdy. V roce 2016 byla 

přijata novela zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, která na základě snížení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu „výrazně 
rozšiřuje možnosti pro zábory zemědělské půdy ve prospěch zejména stavební lobby a také ve 
prospěch komerční a individuální bytové a podnikatelské výstavby.“117 Toto rozhodnutí má  
a bude mít za následek nejen zmenšování plochy k pěstování plodin, ale i ploch pro 
vsakování přebytečné dešťové vody.  

Při zastavování zemědělských ploch by měl být brát zřetel na skutečný (dlouhodobý) 
veřejný zájem – nejen, na protlačení výhodného návrhu lobbyistů s předstíraným zájmem  
o veřejnost. Ačkoliv se někdy může zdát, že výsledná stavba bude pro společnost přínosem, 
ve většině případu se postupem času prokáže pravý opak.  

Fenoménem, zažívající boom v tomto století, se stala instalace fotovoltaických 
panelů. Podnikatelé si kupují či pronajímají plochy v rozloze až několik desítek hektarů, které 
následně zastaví velkým množstvím solárních panelů. Z pohledu alternativní metody 

                                                           
115 GABRIELOVÁ, H. Infolist Biomasa. Sdružení pro záchranu prostředí, 2007. 
http://www.calla.cz/data/energetika/ostatni/biomasa_infolist.pdf 
116 PATOČKA, P. „Přináší nám biopaliva užitek či problémy?“ prezentace. Glopolis, 2014. 
http://slideplayer.cz/slide/2884193/ 
117 HAVEL, P. Ochrana půdy v praxi: Legislativa i úředníci vycházejí vstříc stavební lobby. Hlidacipes.org., 9. VI. 
2016. http://hlidacipes.org/ochrana-pudy-v-praxi-legislativa-i-urednici-vychazeji-vstric-stavebni-lobby/ 
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a obnovitelného zdroje energie se jedná o zajímavou inovaci, kterou určitá část populace 
přijala s nadšením. Problém nastává ve chvíli, kdy panely překryjí plodnou zemědělskou 
půdu, která tímto ztrácí svou bonitu. 

Řešením je umisťování fotovoltaických panelů na plochy, které tímto nebudou 
omezeny – vhodným příkladem jsou střechy domů. 

 
2.9.3 Podíl potravin, které se nezužitkují 
 
V dnešní době spotřebitelé preferují především esteticky dobře vypadající potraviny 

před chutí. Týká se to především sortimentu ovoce a zeleniny. V současnosti je zemědělství 
nejrozsáhlejší oblastí, ve které velké množství jídla končí v odpadu (jedná se až o 20 %). 
Základním důvodem jsou přemrštěné nároky potravinových řetězců, které na jednotlivé 
druhy plodin mají stanovena měřítka pro hodnocení kvantifikovatelných veličin (váha, 
velikost), tak i kvalitativních (barva). To odůvodňují snahou vyjít vstříc spotřebitelům, kteří 
by, podle jejich slov, nepěkný kus nekoupili. Tento fenomén ohrožuje především zemědělce, 
jejichž úroda je zčásti neprodejná, a tím se dostávají i do velkých finančních ztrát. 

Do boje proti zbytečnému plýtvání potravinami se již v roce 2013 zapojilo iniciativní 
seskupení Zachraň jídlo. Jejich činnost je založena na pořádání různých akcí, jejichž základem 
je získání jídla, které by jinak bylo vyhozeno, od zemědělců a jeho následného upotřebení 
(jedním z projektů s názvem Paběrkování bylo několik výjezdů na pole za účelem sesbírání 
„neestetických“ kusů plodin na poli a odevzdání do potravinových bank. Hmotnost těchto 
plodin se blížila takřka osmi tunám.) Nejnovější kampaň nese název Jsem připraven. 
I tentokrát se spolek bude snažit o uplatnění potravin, které by se nedostaly na pulty 
prodejen, ale tentokrát se zaměřením odhalit strukturální problém a naleznout účinné 
nástroj k řešení.118 

 
2.9.4 Podíl živin v půdě 
 
Základem pro zajištění potravinové bezpečnosti je zabezpečení správné a úrodné 

půdy pro pěstování plodin a péčí o ni. S každou výsadbou a sklizní se půda zhoršuje – z půdy 
se vytrácejí živiny, které je nutno doplňovat spolu s organickými látkami. Současný vývoj 
naznačuje, že množství půd s dobrou zásobou živin klesá. Bohužel se jedná o dlouhodobou 
záležitost a dnešní generace doplácí na snaze předchozích generací snižovat náklady na 
vstupech, bohužel neefektivně.  

Druhým fenoménem, který snižuje podíl živin v půdě, je snaha podnikatelů vytěžit 
z půdy co nejvíc. Proto se někteří zemědělci snaží využít vše, co vyroste na jejich půdách do 
posledního zbytku. Neuvědomují si však, že takto omezují možnost půdy na přijímání výživy. 
Pro podporu tohoto faktu může sloužit posouzení kvality půdy v dobách našich předků 
oproti současnosti.  

K vytvoření vhodných podmínek pro dlouhodobý rozvoj zemědělských ploch je kromě 
správné výživy půdy třeba zapojit do produkce i nové technologické postupy a správně 
využívat půdu s časovým výhledem minimálně desítek let.  

                                                           
118 Zachraň jídlo: Jsem připraven. Youtube. 15. VI. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=Ahx4QeRk4kY 
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2.9.5 Dopady klimatických změn 
 
Klimatické změny jsou největší proměnou a nejjasnějším rizikem v plánování 

zemědělské strategie. V posledních letech se české zemědělství musí vypořádávat 
s „nedostatkem vody, extrémními výkyvy počasí, povodněmi nebo posuny vegetačního 
období.“119 Následkem těchto událostí se prohlubují existující fenomény, například 
„nedostatečné množství vodních zdrojů, nadměrná eroze a degradace půdy.“120 

V České republice posledních padesát let roste průměrná roční teplota a zároveň 
roste množství „tropických dnů“, tedy dnů, kdy teplota převýší 35 stupňů Celsia, což vyplývá 
ze statistik Českého hydrometeorologického ústavu.  

„Co se týká deště, posledních dvacet let častěji a vydatněji prší. Od roku 1991 do roku 
2011 spadlo v průměru o 5 procent více srážek než v letech 1961 až 1990. Nejvíce srážek 
pravidelně naměří meteorologové v létě, nejméně v zimě.“121 jak uvedla v roce 2015 Česká 
televize. Přibývání množství srážek představuje problém při konfrontaci s dopravní 
infrastrukturou a ostatními plochami, které jsem betonové či asfaltové. Ačkoliv trend 
přibývání dešťové vody prokazatelně stoupá, při výstavbě se nepočítalo s faktem, že voda 
nebude mít kam odtékat, což má za následek zhoršení stavu půdy a hospodářských plodin. 

Očekávané dopady klimatických změn by se měly projevovat jako „časnější nástup 
jarních období a růst průměrných teplot v zimních měsících, v důsledku čehož by mohlo 
docházet k urychlení růstu a vývoje vegetace v jarním období a následnému zvýšení rizika 
jejího poškození pozdními mrazy a zvýšeným výskytem stávajících i nově migrujících plevelů  
a patogenů.“122 

                                                           
119 Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí: Přizpůsobení českého zemědělství  
a venkova na dopady změny klimatu. Ministerstvo zemědělství České republiky. Praha, 2014. 
120 Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí: Přizpůsobení českého zemědělství  
a venkova na dopady změny klimatu. Ministerstvo zemědělství České republiky. Praha, 2014. 
121 MORAVEC V., HAJŠLOVÁ J., VANĚK R. Fokus Václava Moravce. Česká televize; ČT 24, 3. VI. 2015.  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1533154-misto-poli-beton-denne-v-cesku-zmizi-15-hektaru-pudy. 
122 Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí: Přizpůsobení českého zemědělství  
a venkova na dopady změny klimatu. Ministerstvo zemědělství České republiky. Praha, 2014. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
49 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

2.10 Role nadnárodních aktérů 
 
2.10.1 Evropská unie 
 
Pro Českou republiku má existence Evropské unie a její působení zásadní vliv. Na 

prvním místě je vytváření unijního právního rámce, který je nutné přijmout v jednotlivých 
členských zemích.123 Ačkoliv Unie vyvíjí snahu o pokrývání všech oblastí potravinářství, stále 
nechává prostor členským zemím v některých oblastech – například pro výrobu a distribuci 
tradičních potravin.124 Potravinová soběstačnost České republiky je sice v autonomii naší 
země (s podporou Evropské unie provozující společnou zemědělskou politiku), ale je třeba si 
uvědomit na jaké úrovni je definována – zda se snažíme o soběstačnost za účelem 
osamostatnění se v oblasti potravinářství a zemědělství či jestli jde o koncepci rezerv 
a vyloučení potravinové závislosti na jiných zemích, nadnárodních organizacích a jiných 
subjektech, pokud by nastala mimořádná událost či krizová situace zabraňující importu 
potravin. Takovou situací může být válečný konflikt, blokování hranic nebo jednoduše ztráta 
výrobních a distribučních schopností druhých subjektů.  

Vytváření možností vlastního zásobování je žádoucí a podle některých názorů 
považován za jeden ze strategických ukazatelů. V posledních letech se soběstačnost stala 
jednou z priorit současné vládní koalice v potravinové a zemědělské oblasti. Na druhou 
stranu snaha o osamostatnění se od importu bezdůvodně není dobrou strategií – import 
nám, mimo jiné, zajišťuje potraviny, které se nedají v podmínkách naší země vypěstovat. 

Role Evropské unie dominuje i v podpoře vědy a výzkumu. Bohužel v posledních 
letech jsou finanční prostředky na vědu a výzkum, ale i na inovace pod limitem potřeb, což je 
považováno za největší riziko pro Českou republiku. Za účelem (ekonomické) podpory 
zemědělství, potravinářství a souvisejících oblastí zřizuje Unie fondy, například Evropské fond 
pro regionální rozvoj, které pomáhají financovat ekonomicky slabší státy na základě politiky 
soudržnosti. 

 
2.10.2 Visegrádská skupina 
 
Díky členství ve Visegrádské skupině se ekonomika České republiky ve všech 

oblastech zlepšila (stejně tak ekonomiky ostatních zemí „V4“), což má důležitý význam pro 
Evropskou unii. Na základě tohoto faktu došlo i k expanzi exportu, a to především na základě 
otevřenosti ekonomik členských států. Tímto získaly členské státy vážnější postavení v Unii, 
která je takto přístupnější k výraznějším podporám a tím dalšímu zlepšování potravinové 
bezpečnosti. Ačkoliv téma potravin ustupuje do pozadí spíše nepotravinovým strategickým 
komoditám, v roce 2011 (za předsednictví Slovenska) se uskutečnil summit Visegrádské 
skupiny na téma „Potravinová bezpečnost“. Podle zástupců „V4“ patří mezi hlavní problémy 

                                                           
123 Na další příčce je distribuce zdravotně nezávadných výrobků a podpora spotřebitelů. 
124 Jedním z vedlejších cílů Evropské unie je podporovat jednotlivé země v distribuci tradičních potravin. 
Některé tyto produkty dosáhnou i evropské garance kvality a následně jsou zařazeny do jedné z těchto 
kategorií: zaručeně tradiční speciality (například Lovecký salám), chráněné označením původu (Pohořelecký 
kapr) nebo chráněné zeměpisné označení (Olomoucké tvarůžky). 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
50 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

„rostoucí ceny potravin, surovin a energií.“125 Mimo to bylo za polského předsednictví 
v letech 2004/2005 hlavní výzvou v odvětví zemědělství a životního prostředí zajištění kvality 
a bezpečnosti potravin a ochrana spotřebitele. 

Na posledním summitu Visegrádské skupiny dne 2. března 2017 bylo hlavním 
tématem problém tzv. potravinové diskriminace. Jedná se o fakt, že stejné zboží od stejné 
značky se ve všech zemích Evropské unie neprodává ve stejné kvalitě. Ruku v ruce s tímto je  
i cenová diskriminace, což znamená, že identické zboží je prodáváno za různou cenu. 
Premiéři jednotlivých zemí vyzvali Evropskou komisi, aby zaujala postavení ve vztahu 
k rozdílným potravinám v členských zemích Evropské unie a zároveň žádají reformu, která by 
zajistila rovnost těchto zemí. 126 Summit byl svolán na základě laboratorních testů, které 
inicioval slovenský premiér Robert Fico pro porovnání více než dvaceti druhů zboží ve 
Slovenské republice a v Rakouské republice. Nižší kvalita výrobků distribuovaných na 
Slovensko se projevovala především v „nižším podíle masa, vyšším podíle tuků, používaní 
umělých náhrad cukru, množství konzervačních látek a nižší gramáži.“127 

 
Dvojí kvalitou potravin zboží v pobočkách drogerií dm-drogeria markt v porovnání 

České republiky se Spolkovou republikou Německo se v českých mediích zabýval český 
novinář Jan Tuna, moderátor pořadu pro ochranu spotřebitelů A DOST! na internetové 
televizi Stream.128 
 

2.11 Zkušenosti jiných zemí, které byly šokově konfrontovány s nedostatkem 
potravin 

 
2.11.1 Čínská lidová republika 
 
Přístup čínských představitelů k potravinové bezpečnosti je nevyzpytatelný. Ve 

třicátých a čtyřicátých letech sužoval obyvatelstvo hladomor, protože vládnoucí strana 
vyžadovala dodržení nástavného systému a přísný dohled nad pěstováním jen vybraných 
plodin, což vedlo k zásadním problémům v zásobování. Ačkoliv v padesátých letech podle 
oficiálních výkazů čínská ekonomika v oblasti potravin rostla, zemřelo skoro třicet milionů lidí 
na podvýživu. Po těchto zkušenostech se Čína začala snažit o potravinovou soběstačnost. 
Implementovaná snaha se skutečně přeměnila v zajištění dostatečné úrovně soběstačnosti, 
ale bohužel postupem času začala ztrácet na významu. Prvopočátek byl omezení distribuce 
obilovin, které Čína začala dovážet. Dále tento stav pokračoval stejně s ovocem či sójou. 
Důvodem snížení potravinové soběstačnosti byl paradoxně hospodářský růst, protože 

                                                           
125 Potravinová bezpečnost: Nečekané téma summitu V4. Euractiv.cz, 16. II. 2011.  
http://euractiv.cz/clanky/cr-v-evropske-unii/potravinova-bezpecnost-necekanym-tematem-summitu-v4-
008477/. 
126 V4 bude po Evropské unii žádat stejně kvalitní potraviny jako na Západě. Novinky.cz, 2. III. 2017.  
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/430994-v4-bude-po-eu-zadat-stejne-kvalitni-potraviny-jako-na-
zapade.html 
127 Sobotka: Dvojí kvalita potravin v Evropské unii musí skončit. Euroskop.cz, 27. II. 2017. 
https://www.euroskop.cz/8952/28560/clanek/sobotka-dvoji-kvalita-potravin-v-eu-musi-skoncit/. 
128 TUNA, J. A dost! Stream.cz, 30. V. 2016.  
https://www.stream.cz/adost/10010630-dm-drogerie-takhle-se-vydelava-na-nas. 
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„s hospodářským růstem roste spotřeba potravin, a to rychleji, než jsou Číňani schopni 
zvyšovat svou domácí produkci.“129 

 
2.11.2 Egypt 
 
V Egyptě byla zásluhou prezidenta Husního Mubáraka prosazována koncepce 

potravinové soběstačnosti. Bohužel jeho funkční období skončilo v roce 2011 a na jeho pozici 
nastoupil Muhammad Mursí. Důvodem negativní zkušenosti této země byla pošetilá snaha 
tohoto nového prezidenta o zvýšení vlastní výroby potravin za účelem potravinové 
soběstačnosti během krátké doby jeho úřadování. Za tímto účelem nechal omezit import 
obilí s vidinou vlastní produkce. Výsledkem bylo výrazné zvýšení cen a nespokojenost 
obyvatel. Dalším důvodem potravinového šoku byla snaha islamistické vlády najít 
alternativní možnosti pro obchod (například barter) z důvodu nedostatku financí. Tato snaha 
taktéž selhala. Tehdejší prezident Mursí se tímto krokem zasloužil o své svržení. Za jeho 
vlády přišel Egypt o velké množství zásob obilí, což v zemi, kde je vysoká úroveň hladu, byl 
zásadní problém. 

 
2.11.3 Řecko 
 
Řecká ekonomická krize130, která se zásadně řeší poslední roky, měla velký vliv i na 

potravinovou soběstačnost a výživu obyvatelstva. Ze statistik vyplývá, že následkem zhoršení 
ekonomické situace velkého počtu rodin, velké množství dětí chodících na základní či střední 
školu chodí na vyučování hladové či dokonce podvyživené. Hodnota dosahuje až 10 %, čímž 
se ekonomická situace Řecka dá srovnávat s ekonomikami některých afrických zemí.  
 

                                                           
129 FINEMON, Š. Potravinová soběstačnost: Zastaralá modla?. Investujeme.cz, 13. V. 2014. 
http://www.investujeme.cz/potravinova-sobestacnost-zastarala-modla/. 
130 Řecko na cestě z krize 2009-2015. Euractiv.cz, 21. I. 2015. 
http://euractiv.cz/factsheet/ekonomika-a-euro/recka-dluhova-krize-mesic-po-mesici-000124/. 
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3 Praktická část 
 
3.1 Postoje renomovaných expertů 
 
V rámci studii byli osloveni tři odborníci: Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D. (odborná 

asistentka v Ústavu krizového řízení, fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně; dále uváděna pod zkratkou EL), Ing. Jiří Hrbek (ředitel odboru statistiky 
zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu; dále uváděn pod 
zkratkou JH) a Ing. Petr Kutálek (ředitel odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení 
Ministerstva zemědělství České republiky; dále uváděn pod zkratkou PK). Na základě zjištění 
v této studii jim bylo položeno několik otázek souvisejících především s potravinovou 
soběstačností České republiky, na které odpovídali jednotlivě. 

 
Je podle Vašeho názoru Česká republika potravinově soběstačná? 
 
EL: „Česká republika není potravinově soběstačná. Respektive míra soběstačnosti se 

liší podle jednotlivých komodit rostlinného a živočišného původu, takže jsme např. soběstační 
v produkci mléka a mléčných výrobků (což ale samozřejmě nevylučuje vývoz našich výrobků 
a dovoz zahraničních) a nesoběstační v produkci vepřového masa. Soběstační jsme např. také 
v produkci hovězího, ale otázkou je, jestli soběstačnost v dané komoditě není dána spíše vyšší 
cenou hovězího – a tedy nižší spotřebitelskou poptávkou.“ 

JH: „Potravinová soběstačnost jako taková u nás nikdy nebyla, není a patrně nikdy 
nebude. Vždy byla, je a bude určitá skupina výrobků/komodit, které si nevyrobíme vůbec 
anebo omezeně (např. tropické ovoce ap.) a budeme nuceni je dovážet. Otázkou je, jak je to 
se soběstačností v základních komoditách, které vyrábíme, (pekárenské výrobky, maso, 
mléko – mlékárenské výrobky, cukr, brambory, ovoce/zelenina mírného pásma) apod. 
V tomto ohledu je nutné se rozhodnout či určit jaké výrobky do "základních" komodit řadíme, 
určitě bude jejich výčet jiný/širší, než třeba před 70 léty. 

Další věc je, jakou optikou se budeme na problematiku dívat. Zemědělství pěstuje 
/chová své produkty, ale to jen v některých případech lze vztahovat k potravinám, protože ty 
produkuje víceméně potravinářský průmysl, to zn. např., že přestože je v České republice 
obrovské saldo, ve vývozu obilí, máme záporné saldo, pokud je o převis dovozu mouky do 
České republiky. Takže dnes v zrně jsme soběstační, v mouce nikoli. 

Faktem je, že orientace obyvatelstva na různé skupiny potravin se mění, mění se 
technologie zpracování, uchovávání potravin, chutě strávníků, cenová dostupnost apod.“ 

PK: „Česká republika je v současnosti relativně soběstačná ze zemědělského pohledu, 
ale její soběstačnost klesá.“  

 
Co je podle vašeho názoru stěžejní výzvou pro potravinovou soběstačnost 

(bezpečnost) České republiky? 
 
EL: „Ohledně potravinové soběstačnosti (je součástí potravinové bezpečnosti) je první 

a stěžejní výzvou si na vládní úrovni v prvé řadě ujasnit, zda je potřeba, abychom soběstační 
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byli, nebo stačí, že je v oblasti potravinářství soběstačná EU jako celek, nebo zda chceme být 
soběstační např. v produkci klíčových komodit (např. obilniny). 

Stěžejní výzvou pro potravinovou bezpečnost České republiky – tady celkem těžké 
odpovědět – potravinová bezpečnost je vymezena např. v Bezpečnostní strategii České 
republiky, ale není nijak dále specifikována, Ministerstvo zemědělství České republiky se 
zabývá dvěma součástmi potravinové bezpečnosti, a to bezpečností potravin z hlediska jejich 
zdravotní nezávadnosti a v již výše zmíněných zprávách povětšinou uvádí úroveň 
soběstačnosti. Nicméně si myslím, že není dostatečně řešen další rozměr potravinové 
bezpečnosti, a to je dostupnost potravin z hlediska fyzické a ekonomické dostupnosti. 
Ekonomická dostupnost je dána výší příjmů spotřebitelů a na druhé straně cenami potravin, 
které vytváří společná zemědělská politika a trh (teď trochu zjednodušuji situaci) a fyzická 
dostupnost je dána konkrétní obchodní sítí na našem území. Ohledně fyzické dostupnosti je 
možné konstatovat, že je na velmi dobré úrovni (dělali jsme studie na dostupnost 
maloobchodních sítí v České republiky). 

Takže závěrem – stěžejní – vůbec uvědomění si, co to potravinová bezpečnost je, jak jí 
chceme v daných oblastech dosáhnout. Osobně největší problém v současnosti z hlediska 
mikroekonomického vidím v ekonomické dostupnosti potravin, z hlediska 
makroekonomického pak v problematice potravinové soběstačnosti.“ 

JH: „Výzev je pochopitelně celá řada, osobně jako stěžejní pokládám zastavení 
/zásadní omezení úbytků ve výměře zemědělské/orné půdy.“ 

PK: „Největší hrozbou pro potravinovou bezpečnost je společná zemědělská politika 
v rámci Evropské unie. V současné době je připravována její nová koncepce.“ 

 
Domníváte se, že by se České republika měla připravovat na eventualitu omezení 

mezinárodního obchodu s potravinami? 
 
EL: „Pravděpodobně by měl existovat řekněme nějaký předem připravený postup pro 

případ, kdy by byl omezen trh s potravinami. Nicméně to je dle mého svým způsobem pokryto 
systémem hospodářské mobilizace. Což znamená případ, kdy by byl ohrožen stát nebo 
vyhlášen válečný stav, doufejme eventualita, která nás nepotká.“ 

JH: „Zatím dnes nic přímo nenasvědčuje tomu, že by mělo nastat omezení 
mezinárodního obchodu s potravinami. Nicméně České republiky by měla být připravena tím, 
že udrží a bude realizovat taková opatření, aby udržela úroveň zemědělství i potravinářský 
průmysl v takovém stavu, aby dokázala promptně čelit těmto omezením, byť by se třeba  
v první chvíli projevovaly třeba jen tím, že by se např. skokově zvýšily ceny dovážených 
potravin.“ 

PK: „Musíme brát v úvahu fakt, že za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 
můžou být zablokovány hranice (tedy import) a k dispozici budou jen zdroje z národní 
produkce.“ 

 
Jakou roli mají dle Vašeho názoru nepotravinové plodiny v českém zemědělství? 

Mělo by se množství půdy pro pěstování nepotravinových plodin snižovat za účelem 
rozšíření distribuce potravinových plodin? 
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EL: „V současnosti to pravděpodobně není dost dobře možné z hlediska našeho 
členství v Evropské unii a s tím související společnou zemědělskou politikou, kdy státy 
postupují dle nastavených pravidel. Měla by to být opět jedna z možných variant směrem do 
budoucnosti, důležité je dle mého se spíše zamyslet nad možností rozšíření ekologického 
zemědělství a zvýšení soběstačnosti v produkci biopotravin, neboť potravinová bezpečnost by 
měla být ještě provázána s problematikou trvale udržitelného rozvoje – potažmo trvale 
udržitelným zemědělstvím.“ 

JH: „Nevím přesně, co všechno považujete za nepotravinové plodiny. Pokud máte na 
mysli např. řepku, nutno si uvědomit, že rovněž slouží k výrobě i kvalitního konzumního 
řepkového oleje. Pokud máte na mysli např. kukuřici, jistě se používá jako "krmivo" pro 
bioplynové stanice ("betonové krávy"), ale je to krmivo i pro skot apod. Jde spíše o to, jaká 
rozmanitá struktura plodin se na našich polích pěstuje a jak jsou v této struktuře zastoupeny 
plodiny pro potravinové účely. Pokud máte na mysli pouze plodiny, které slouží pouze pro 
nepotravinářské užití, např. rychle rostoucí dřeviny apod., pak samozřejmě potravinářské 
užití by mělo mít přednost. Ale pozor, takto z našich polí zmizel např. len přadný aj. Stejně, 
hlavní význam by měly mít především plodiny pro potravinu, s možností alternativního využití 
i pro nepotravinu. Agrotechnika při pěstování nepotravin by neměla negativně dopadat na 
půdu na její "zdravotní stav"/úrodnost, respektive na její schopnost na ní dále v budoucnu 
pěstovat zdravé a kvalitní produkty k výrobě potravin.“  

 
Jaká potravinová plodina má podle Vás strategický význam pro tuzemské 

zemědělství, a především pro potravinovou soběstačnost v České republice? 
 
EL: „Pokud mám jmenovat jednu komoditu, pak samozřejmě obilniny (konkrétně 

pšenice) – možnost dlouhodobého skladování, vhodná energetická a nutriční hodnota pro 
člověka. Již dle biblických příběhů Starého zákona byly plné obilné sýpky velmi důležité pro to, 
aby lid v dobách neúrody nehladověl (7 tučných a 7 hubených let).“ 

JH: „Strategický význam pro české zemědělství měla, má a bude mít u nás (dle mého 
názoru) pšenice. Je to podloženo historií hlubokou i nedávnou a pokud bude mít člověk dnes 
chléb náš vezdejší, nezahyne ... Zkusme si představit (chápu, že to lze těžko), která 
potravina by nám chyběla nejvíce, kterou nejčastěji přijímáme. Když jsem byl před léty ve 
Spojených státech amerických, nejvíce mi zanedlouho chyběl bochník, náš krajíc dobrého, 
voňavého, dobře pečeného, vláčného chleba.“ 

PK: „Strategickou surovinou jsou určitě obiloviny (taktéž i luštěniny), obecně 
především potraviny, ze kterých je možná další produkce a zároveň se dají dlouho skladovat 
– tedy ne maso.“ 
 

„Základem pro potravinovou bezpečnost, respektive soběstačnost České republiky 
jsou optimální vztahy za účelem zabezpečení správného fungování státu. Dále by měla 
fungovat primární osobní soběstačnost po příkladu Německa, které chystá koncepci 
potravinové soběstačnosti obyvatel pro prvních pár dnů, než bude vláda připravena vydávat 
potravinovou pomoc. Je třeba brát zřetel na uchování potravin a jejich následnou obměnu, 
ve chvíli, kdy už přesáhnou dobu maximální spotřeby. Následně také řešit, co udělat s těmito 
vyřazenými potravinami. 
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Česká republika se při zajišťování potravinové soběstačnosti potýká především 
s těmito problémy: 

 

 „Pocit jistoty“, který vyplývá z členství České republiky v Evropské unii. Ovšem ve 
chvíli, kdy by skutečně nastal problém je otázka, do jaké míry by Evropská unie 
pomohla zabránit hladu? Pokud by skutečně došlo k závažné bezpečnostní situaci, 
stát by měl jednat především sám za sebe, protože na jiný stát nebo organizaci se 
nemůže stoprocentně spolehnout. To si obyvatele ani představitele naší země 
neuvědomují za běžného stavu, protože jsou zvyklí na určitý komfort a na podporu ze 
strany Evropské unie. Zásadní pro tuto otázku bezpečnostní je spíše členství 
v Severoatlantické alianci.  

 Absence vlastního státního majetku na zpracování surovin. Máme slušný základ 
základních suroviny, ale nemáme je kde zpracovat, protože většinu tohoto majetku 
vlastní soukromé osoby. Tato absence má rostoucí ráz, protože stát má tendenci 
zbavovat se strategického majetku.  

 Politické tahanice a preference na úkor skutečných potřeb. S tím souvisí fakt, že 
politici ve velkém množství případů rozhodují jinak, než je jim odborníky doporučeno 
(ať už kvůli lobbyingu či penězům) 

 Neexistence evidence konkrétního množství potravin, které je umístěno na všech 
distribučních pozicích (maloobchody, velkoobchody, výrobny a jiné). Evidování je 
ovšem složité, protože zboží se na takovýchto místech „točí“ v krátkém časovém 
úseku, někdy dokonce jen v řádu hodin. 
 
V roce 2016 se konal Audit národní bezpečnosti131, který se zabýval i otázkou 

potravinové bezpečnosti. Ve výhledu řešení otázek z oblasti bezpečnosti je zabývání se touto 
otázkou i nadále jedním z cílů. Taktéž je nutné brát v potaz zajištění dostatečného množství 
pitné vody. Je třeba myslet na budoucnost a další generace, nejen na současnost 
a dnešek.“132 
 

3.2 Návrhy a doporučení 
 
Základním pilířem pro tvorbu potravinové bezpečnosti je zajištění fungujícího 

politického systému, ve kterém političtí činitele činí svá rozhodnutí ve snaze zajistit 
prosperující zemi, ne z důvodu lobbyingu a jiných nelegálních či pololegálních jevů.  

Pro správné zajištění potravinových zdrojů ve správném množství a kvalitě  
a optimálním způsobem je nutné definovat, co je přesně myšleno „potravinovou 
bezpečnostní“ a „potravinovou soběstačností“ a jaké možnosti má stát pro jejich 
zabezpečení. 

Jedním z obecných principů v zemědělství by měl být ohled na dlouhodobě udržitelný 
rozvoj. Potravinovou bezpečnost je nutné chápat s ohledem na budoucí generace a jejich 

                                                           
131 Audit národní bezpečnosti. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, 2016.  
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf. 
132 KUTÁLEK, Petr ředitel odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstvo zemědělství České 
republiky; rozhovor, 28. II. 2017].  
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možnosti zajištění dostatečného množství potravin a jejich zdrojů stejnou či podobnou 
měrou jako generace současné doby.  

Ve velkém množství strategických dokumentů je definována vzrůstající závislost na 
strategických surovinách. Pozornost je ovšem věnována spíše energetickým či nerostným 
surovinám, ačkoliv potravinová bezpečnost je neméně důležitou součástí, které by se měla 
v budoucnu věnovat větší pozornost. 

Každá potravinová komodita má svou dobu trvanlivosti, ať už kratší či delší. Proto je 
nezbytné volit takové složení potravinových zásob, které je optimálně udržitelné. Taktéž je 
nutné zvolit optimální metodu uskladnění zásob. 

Do oblasti potravinové bezpečnosti se řadí i zajištění dostatečného množství pitné 
vody. Kvalita pitné vody v České republice je v hodnocení řazena do kategorie „nejlepší 
v Evropě“. Problém je spíše v dlouhodobém udržení dostatečného množství zdrojů. Kvůli 
klimatickým změnám v naší zemi klesá hladina podzemních vod. Druhou stránkou těchto 
změn je více srážek na našem území, které, po překročení určitého množství, nemají kam 
odtékat a následně se odpařují zpět do koloběhu. Částečně se jedná i o důsledek zastavování 
půdy betonem a obdobným stavebním materiálem. Přístup většiny obyvatel k šetření vodou 
je svérázný. Je otázkou, do jaké míry je tento postoj zapříčiněn nevědomostí a neznalostí. 
Proto by se mělo toto téma probírat se širokou veřejností, prostřednictvím osvěty nebo 
implementování informací do výuky již na nižších stupních školského systému (především 
tedy na základních školách) a vytvoření vztahu člověka s touto problematikou. 
 Na následující činnosti by měl být brán primární zřetel pro zajištění optimální úrovně 
potravinové bezpečnosti: 
 

 Dbát na kvalitu a bezpečnost potravin, což je dokonce povinnost určených subjektů 
na základě právních předpisů Evropské unie. Tedy je nutné, aby byla zajištěna 
potravinová bezpečnost zároveň s bezpečnostní potravin. 

 Zajistit optimální odbyt potravin, které již nevyhovují datu spotřeby – například 
darování potřebným, donace do rozvojových zemí133 či alternativní možnosti.  

 Začít považovat potraviny za skutečně strategické suroviny, stejně důležité jako 
například energetické suroviny. 

 Vytvářet strategické dokumenty, na základě, kterých by byla Česká republika sama 
schopná v rámci krizových stavů (tedy především stavu ohrožení státu a válečného 
stavu) schopná zajistit potravinovou soběstačnost v rámci republiky bez nutnosti 
spoléhat se na jiné státy či mezinárodní organizace.  

 Udržet optimální ekonomickou situaci v zemi, která je základem potravinové 
bezpečnosti.  

 Vycházet především ze silných stránek a příležitostí v zemědělství namísto plánování 
pěstování vybraných plodin se složitými podmínkami pro růst a udržování. 

 Zvážit poměr potravinových a nepotravinových plodin při jejich pěstování. To souvisí i 
s vytvořením poměru vybraných plodin, které mohou být pěstované pro 
potravinářské či jiné účely (například kukuřice).  

                                                           
133 Česká republika posílá do rozvojových zemí především sušené mléko, kterému prošla minimální doba 
trvanlivosti. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Markéta Šváchová, Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie (2018_C_02) 

 
57 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Umisťovat stavby či solární panely primárně na půdu, kterou již není možné 
rekultivovat namísto zastavování úrodné půdy, jejíž podíl se na území České republiky 
čím dál tím více zmenšuje. 

 Zaměřit se na fakt, že potravinová soběstačnost živočišných komodit stále klesá, 
ačkoliv z minulosti je známo, že Česká republika je schopná postarat se o dostatek 
živočišných produktů ze svých zdrojů 

 Nepřevádět všechen strategický majetek do rukou podnikatelských subjektů. Zajištění 
potravinové bezpečnosti se netýká jen potravin a vody, ale i potřeby mít státní zdroje 
na opracování plodin. Jejich počet se ovšem snižuje zásluhou prodávání objektů do 
soukromé sféry. 
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Závěr 
 
Zajištění základní nouzové obživy obyvatel při extrémních událostech, které 

obyvatelstvo odříznou od zdrojů potravin, je základním principem a povinností státu za 
účelem ochrany zdraví a života obyvatel, vycházející z mnohých koncepčních dokumentů. 
Téma nedostatku potravin a nedostačujících zdrojů jejich zabezpečení je jedním z důležitých 
světových problémů. Základním prvkem pro zajištění dostatečného množství 
potravinářských a zemědělských komodit je stát. Z tohoto důvodu byla tato studie zaměřena 
na primární zabezpečení potravin na úrovni České republiky jako členského státu Evropské 
unie.  

Hlavním cílem bylo přiblížit problematiku potravinové bezpečnosti České republiky a 
zároveň přiblížit nutnost řízení bezpečnosti potravin na úrovni Evropské unie v rámci 
přístupu ke kvalitním potravinám. Dále na základě zkušeností jiných zemí, které byly 
nečekaně konfrontování s nedostatkem potravin a aktuálních výzev v České republice 
zohlednit doporučení pro další přístup k problematice, která byla obsahem této studie. 

Za účelem popsání problematiky „potravinové bezpečnosti“ i „bezpečnosti potravin“, 
jenž spolu plně souvisí, a propojují se, byla vymezena základní terminologii v obou oblastech. 
K vymezení bezpečnosti potravin posloužil především aparát právních předpisů Evropské 
unie. K dokreslení stavu potravinové soběstačnosti byly použity tematicky zaměřené 
ilustrace a grafy.  

Pro tuto studii byl zásadní rozhovor a konzultace se třemi renomovanými odborníky: 
doktorkou Evou Lukáškovou, inženýrem Jiřím Hrbkem a inženýrem Petrem Kutálkem, od 
nichž autorka získala řadu cenných informací a podkladů pro vypracování praktické části  
studie.  

 
V této studii se autorka snažila o verifikaci či falzifikaci dvou hypotéz. První hypotéza, 

že Česká republika je potenciálně potravinově soběstačná, nebyla jednoznačně potvrzena ani 
vyvrácená. Na základě rozhovorů s renomovanými odborníky nezazněla jednomyslná 
odpověď. Na základě průzkumů a statistik v této studii nelze obecně říci, zda je či není Česká 
republika potravinově soběstačná. Je možné pouze říci, že naše země je soběstačná v rámci 
konkrétních komodit. České republice by se mohlo podařit být komplexně soběstačnou, 
pokud by se omezilo plýtvání jídlem, osevní plochy, nyní oseté nezemědělskými plodinami, 
by se použily především pro pěstování obilovin, konkrétně pšenice, která odborníky byla 
označena na strategickou plodinu, a stát se zaměřil na obnovení soběstačnosti živočišných 
komodit. 

Pokud se podaří omezit plýtvání potravinami, existuje pravděpodobnost, že 
potravinová soběstačnost České republiky stoupne, protože nebudou vynakládány 
nadbytečné finanční prostředky pro pěstování a výrobu zbytečně přemrštěného množství 
potravin a tyto prostředky budou moct být investovány například do výzkumu v oblasti 
zemědělství a potravinářství, který je dlouhodobě podfinancovaný.  

 
Druhá hypotéza o ustupujícím zemědělství byla víceméně verifikována na základě 

podložení aktuálních výzev, na základě kterých se snižuje množství orné půdy s budoucím 
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výhledem podobných tendencí. Proto se autorka ztotožnila s názorem Ing. Petra Kutálka, že 
Česká republika v současnosti víceméně soběstačná je, její soběstačnost ovšem klesá.  

 
Díky vyhodnocení teoretické části a rozhovorů s odborníky se podařilo doporučit 

konkrétní zlepšení pro zajištění potravinové soběstačnosti jako základního pilíře potravinové 
bezpečnosti a zachování minimálně stejné úrovně zemědělství, která soběstačnost 
podporuje.  

Toto téma bylo, je a bude velice významné pro podporu zajištění komplexní 
bezpečnosti České republiky. Je nezbytné, aby bylo i nadále řešené, dokonce ve větší míře 
než doposud, přizpůsobovat se podmínkám, které naše země nabízí (zároveň se snažit  
o vytvoření a zlepšení těchto podmínek) a zabezpečit dostatečnou a včasnou přípravu na 
možnost, kdy systém, ve kterém potravinová soběstačnost bude primárním nástrojem, bude 
naše země nucena použít.  
 


