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STRATEGIE F2F

Strategie „Z farmy na vidličku“ – Farm2Fork (F2F) je jedna ze strategií
zveřejněných Komisí v rámci tzv. Green deal - Zelené dohody pro Evropu.

Zelená dohoda a tím i F2F vycházejí z iniciativy EU dosáhnout do roku 2050
„klimatické neutrality“ tj. nulovými čistými emisemi skleníkových plynů.

F2F byla zveřejněna 20. května 2020 a jejím hlavním cílem je dosažení udržitelnosti
v oblasti zemědělství a potravinářství.

F2F pro zajištění udržitelnosti stanovuje čtyři oblasti „k řešení“:

Udržitelná produkce potravin

Udržitelná spotřeba potravin

Udržitelná výroba a distribuce potravin

Prevence plýtvání potravinami



STRATEGIE F2F

Strategie F2F stanovuje cíle do roku 2030, skrze jejichž plnění má být dosaženo
udržitelnosti v jednotlivých oblastech. Jedná se o:

Omezit používání pesticidů a s ním související rizika o 50 %

Snížit používání nejnebezpečnějších pesticidů o 50 %

Snížit únik živin alespoň o 50 % při současném zajištění aby nedošlo ke 
zhoršení vlastností půdy a snížit používání hnojiv alespoň o 20 %

Snížit prodej antimikrobik alespoň o 50 %

Rozšířit plochu zemědělské půdy v ekologickém zemědělství na alespoň 25 % a 
významně rozšířit ekologickou akvakulturu

Podpořit nízkouhlíkové zemědělství a vypracovat certifikaci odstraňování C

Zavést povinné harmonizované značení nutričních údajů + vytvořit značení 
zahrnující výživové, klimatické, envi a sociální aspekty potravin

Snížit na polovinu objem potravinového odpadu u maloobchodu a spotřebitelů 



F2F A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Jedním z cílů F2F strategie je obhospodařovat v roce 2030 min. 25 % 
zemědělské půdy ekologicky. 

Cíl považujeme za velmi ambiciózní

Požadujeme aby EK brala ohled na rozdílnou úroveň EZ v ČS:

o Německo – 7,34 %

o Polsko – 3,33 %

o Francie – 7,01 %.

Průměr EU činí 8,5 % (13,7 mil. ha)

CZ se pohybuje na úrovni cca 16 % (557 tis. ha)

Naplnění si vyžádá velké množství financí



F2F A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

V návaznosti na cíl F2F v oblasti EZ zveřejnila Komise „Akční plán pro rozvoj 
ekologické produkce“, ve kterém stanovuje hlavní oblasti k řešení, v rámci 
kterých by mělo dojít k rozvoji ekologické produkce a tím i dopomoci k 
naplnění cílů F2F a Zelené dohody. 

Tři „osy“ akčního plánu

o Osa I. Stimulace poptávky a zajištění důvěry spotřebitele

o Osa II. Povzbuzení přechodu a posílení celého hodnotového řetězce

o Osa III. Ekologické produkty jdou příkladem



F2F A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

V návaznosti na cíl F2F v oblasti EZ zveřejnila Komise „Akční plán pro rozvoj 
ekologické produkce“, ve kterém stanovuje hlavní oblasti k řešení, v rámci 
kterých by mělo dojít k rozvoji ekologické produkce a tím i dopomoci k 
naplnění cílů F2F a Zelené dohody. 

Osa I

o nejrozsáhlejší

o zaměřená na podnícení poptávky a důvěru spotřebitele

o součástí i propagace EU loga

o plánováno sledování chování spotřebitelů a komunikace s veřejností

Zvažované nástroje rozvoje v Ose I

o povinné zastoupení biopotravin ve veřejném/školním stravování

o tzv. „zelené zakázky“

o povinné % biopotravin ve „školních projektech“ (Zelenina a ovoce do škol)

o boj s podvody – efektivnější kontroly, přísnější sankce, cílená školení, 



F2F A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

V návaznosti na cíl F2F v oblasti EZ zveřejnila Komise „Akční plán pro rozvoj 
ekologické produkce“, ve kterém stanovuje hlavní oblasti k řešení, v rámci 
kterých by mělo dojít k rozvoji ekologické produkce a tím i dopomoci k 
naplnění cílů F2F a Zelené dohody. 

Osa II

o zaměřena na nastavení vhodných podmínek pro přechod k EZ

o cílena na producenty a zpracovatele

o počítá s výrazným využitím zdrojů SZP

o řeší i ekologickou akvakulturu – dnes marginálie

Zvažované nástroje rozvoje v Ose II

o dotační motivace

o rozvoj zpracovatelského průmyslu

o rozvoj infrastruktury

o robustní a efektivní poradenství

o krátké dodavatelské řetězce – např. skrz „bio districts“ – v ČR nemáme



F2F A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

V návaznosti na cíl F2F v oblasti EZ zveřejnila Komise „Akční plán pro rozvoj 
ekologické produkce“, ve kterém stanovuje hlavní oblasti k řešení, v rámci 
kterých by mělo dojít k rozvoji ekologické produkce a tím i dopomoci k 
naplnění cílů F2F a Zelené dohody. 

Osa III
o zaměřena na environmentální aspekty EZ

o řeší i wellfare – pohodu zvířat 

o součástí i propagace EU loga

o plánováno sledování chování spotřebitelů a komunikace s veřejností

Zvažované nástroje rozvoje v ose III:
o investice do výzkumu

o měření uhlíkové stopy

o demonstrační farmy

o efektivnější využívání zdrojů a redukce obalů

o udržitelné hospodaření s vodou



ČESKÉ PROSTŘEDÍ

Důkladné vyhodnocení možných dopadů i přínosů F2F

Trváme na právní nezávaznosti cílů F2F

Implementace skrze Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství

o 22 % půdy v EZ do roku 2027

o navýšení orné půdy na 30 % a 10% navýšení ploch trvalých kultur

o 4% podíl biopotravin na trhu s potravinami a 5% ve veřejném stravování

o propagace biopotravin, poradenství

Zohlednění cílů F2F v nastavení SZP

o preferenční body a zvýšené kofinancování EZ subjektů v investičních 
podporách

o upravené sazby v plošných opatření – důraz na ornou půdu

o financování poradenství, včetně poradenství při přechodu na EZ



AKCE NA PROPAGACI ODBYTU BIOPOTRAVIN

Odbyt biopotravin se MZe snaží zvýšit prostřednictvím několika cest:

Akční plán ČR pro rozvoj EZ :

• cíl do 2027 dosáhnout 5 % biopotravin ve veřejném stravování,

• způsob podpory a propagace.

Kampaň SZIF:

• televizní spot, bannery, 

• návrh názorných ukázek vaření z BIO pro kuchařky ve veřejném stravování,

• instore akce, články,

• hledají partnera pro začlenění BIO do menu, včetně ukázek vaření pro kuchařky

Měsíc biopotravin + Poznej svého farmáře

• akce na farmách, ochutnávky.

• možno navázat kontakt s dodavateli.



ZDROJE INFORMACÍ

http://portal.mze.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-
farming/organic-action-plan_cs

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_cs#Strategy

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

http://portal.mze.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_cs#Strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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