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 Opatření Navrhovaní aktéři  
OSA 1.  

EKOLOGICKÉ POTRAVINY A PRODUKTY PRO VŠECHNY:  
STIMULOVAT POPTÁVKU A ZAJISTIT DŮVĚRU SPOTŘEBITELE 

1 Podpora ekologického zemědělství a loga EU 
Pokud jde o informace a komunikaci, Komise: 

1.1. se počínaje rokem 2021 v rámci témat, na která se vztahuje každoroční 
výzva k předkládání návrhů informačních opatření týkajících se SZP, více 
zaměří na ekologické produkty, 

Komise 

1.2. bude počínaje rokem 2022 průběžně shromažďovat údaje o 
environmentálních, hospodářských a sociálních výhodách ekologického 
zemědělství a informovat občany, včetně zemědělců, o těchto výhodách 
prostřednictvím lepšího využívání sociálních sítí, 

Komise 

1.3. bude počínaje rokem 2022 zjišťovat, jaké je povědomí spotřebitelů o logu 
EU pro ekologickou produkci, za účelem sledování pokroku od výsledků 
průzkumu Eurobarometr z roku 2020. Bude nadále provádět průzkumy 
Eurobarometr, které jsou cenným nástrojem měření účinnosti opatření 
Komise na podporu loga pro ekologickou produkci, a dále  

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany  

1.4. ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími subjekty, jako je 
Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a zastoupení Komise 
v členských státech, určí hlavní akce, na kterých bude informovat o 
ekologických produktech, zejména v členských státech, kde je poptávka 
nižší než průměrná úroveň EU. 

Komise / EP / EHSV / VR / 
ostatní instituce EU / členské 
státy / zúčastněné strany 

2 Podpora ekologického zemědělství a loga EU 
Pokud jde o propagaci, Komise bude i nadále zajišťovat ambiciózní rozpočet propagační politiky EU na 
podporu spotřeby ekologických produktů, který je v souladu s ambicemi, politikou a opatřeními strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a evropským plánem boje proti rakovině. Počínaje rokem 2021 si Komise 
stanovila tyto úkoly: 

2.1. přidělovat navýšený rozpočet v rámci ročních pracovních programů 
politiky na podporu zemědělství s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o 
ekologických produktech a stimulovat jejich poptávku, 

Komise  

2.2. zintenzivnit propagaci ekologických produktů EU na cílených rostoucích 
trzích třetích zemí například prostřednictvím účasti na veletrzích ve 
spolupráci s členskými státy, 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

2.3. zvýšit povědomí ekologických producentů v EU o vývozních příležitostech, 
aby bylo možné využívat výhody plynoucí z naší sítě dohod o volném 
obchodu a dohod o rovnocennosti, a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

2.4. posilovat viditelnost odvětví prostřednictvím ocenění za vynikající výsledky 
v ekologickém potravinovém řetězci v EU. 

Komise  

3 Podpora ekologických jídelen a větší využívání zelených veřejných zakázek  
S cílem podpořit větší využívání ekologických produktů ve veřejných jídelnách si Komise spolu se 
zúčastněnými stranami a členskými státy stanovila tyto úkoly: 

3.1. zvyšovat povědomí o kritériích pro zelené veřejné zakázky vydaných v 
roce 2019, o práci na zadávání veřejných zakázek na potraviny pro zdraví 
a o společné akci Best-ReMaP, 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

3.2. začleňovat ekologické produkty do minimálních povinných kritérií pro 
zadávání veřejných zakázek na udržitelné potraviny, která mají být 
vypracována jako součást legislativního rámce pro udržitelné potravinové 
systémy do roku 2023, 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

3.3. analyzovat současnou situaci, pokud jde o uplatňování zelených veřejných 
zakázek EU. Komise využije národní akční plány pro ekologické zemědělství 
s cílem sledovat uplatňování zelených veřejných zakázek a vyzve členské 
státy, aby je veřejné orgány více využívaly. Rovněž vybídne členské státy, 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 
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aby stanovily ambiciózní národní cíle pro ekologické produkty v zelených 
veřejných zakázkách, a dále 

3.4. v úzké spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, 
Výborem regionů a Paktem starostů a primátorů bude počínaje rokem 
2022 připravovat zvláštní akce pro veřejné správy odpovědné za veřejné 
stravování s cílem zvýšit povědomí o zelených veřejných zakázkách 
prostřednictvím propojení těchto iniciativ s evropským klimatickým 
paktem. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

 

4 Posílení ekologických školních programů 
V rámci přezkumu rámce pro program EU pro školy plánovaného na rok 2023 jako součást strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a v souladu s evropským plánem boje proti rakovině si Komise stanovila tyto 
úkoly: 

4.1. jednat s členskými státy s cílem určit způsoby, jak dále zvýšit distribuci 
ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve členské 
státy, aby pokračovaly ve zvyšování tohoto podílu, přičemž členské státy, 
které i nadále zaostávají, budou muset vyvinout zvýšené úsilí, a dále 

Komise / členské státy 

4.2. provést studii ohledně reálné ceny potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem 
vypracovat doporučení. 

Komise 

5 Předcházení podvodům s potravinami a posilování důvěry spotřebitelů 
V roce 2021 Komise začne posilovat boj proti podvodným praktikám, zejména: 

5.1. zajistí důkladnější dohled nad kontrolními systémy v členských státech a 
třetích zemích, posílí spolupráci se správními orgány členských států a 
třetími zeměmi uznanými za rovnocenné, přičemž se bude spoléhat – mimo 
jiné – na jejich prostředky a výsledky předchozích auditů, 

Komise / členské státy / třetí 
země  

5.2. bude pomáhat členským státům při vývoji a provádění politiky prevence 
podvodů s ekologickými produkty prostřednictvím cílených seminářů za 
účelem sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů, 

Komise / členské státy  

5.3. bude spolupracovat se sítí EU pro odhalování podvodů v potravinářství a 
Europolem při analýze odvětví s cílem předcházet podvodům a koordinovat 
vyšetřování, posílí spolupráci s příslušnými orgány a donucovacími orgány 
ve třetích zemích za účelem výměny informací o ekologickém obchodu a 
podvodech, 

Komise / síť EU pro 
odhalování podvodů v 
potravinářství / Europol / 
třetí země 

5.4. podpoří členské státy a vypracuje pokyny ohledně posílení kontroly dovozu 
na hranicích, 

Komise / členské státy 

5.5. podpoří přísnější opatření k omezení podvodných praktik prostřednictvím 
souborů sankcí, 

Komise / členské státy 

5.6. zavede opatření k informování spotřebitelů o produktech, u nichž je zjištěn 
podvod, a/nebo ke stažení takových produktů z trhu a dále 

Komise / členské státy 

5.7. vyvine systémy včasného varování s využitím umělé inteligence pro 
vytěžování dat v EU (např. systém pro správu informací o úředních 
kontrolách – IMSOC) a databází členských států. 

Komise / členské státy 

6 Zlepšení sledovatelnosti 
Počínaje rokem 2021 si Komise stanovila tyto úkoly: 

6.1. na základě analýzy již zahájené v rámci akčního plánu z roku 2014 a v 
návaznosti na doporučení Evropského účetního dvora vyvinout databázi 
potvrzení všech hospodářských subjektů v EU a později i příslušných 
hospodářských subjektů ze třetích zemí, 

Komise  

6.2. podporovat registraci příslušných orgánů a kontrolních orgánů a digitální 
podepisování potvrzení o kontrole v systému TRACES. Tento proces bez 
tištěných dokumentů sníží administrativní zátěž a riziko pozměňování listin; 
a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

6.3. koordinovat pravidelné šetření sledovatelnosti ekologických produktů ve 
spolupráci s členskými státy, jejich kontrolními orgány a třetími zeměmi, 
zejména v případech podezření na podvod s potravinami. 

Komise / členské státy / třetí 
země  
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7 Zlepšení sledovatelnosti 
Počínaje rokem 2021 si Komise stanovila tyto úkoly: 

 v součinnosti s prací na digitálních produktových pasech posoudit, do jaké 
míry by sledovatelnost ekologických produktů mohla mít prospěch z 
blockchainu nebo jiných digitálních technologií, a ve druhém kroku 
společně se zúčastněnými stranami zvážit pilotní projekt. Tyto kroky budou 
doplněny akcemi v rámci programu Horizont Evropa v oblasti využívání 
blockchainových technologií v zemědělsko-potravinářském odvětví a 
dalšími cílenými výzkumnými a inovačními akcemi zaměřenými na vývoj 
inovativních řešení pro sledování ekologických potravin. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany   

8 Příspěvek soukromého sektoru 
S cílem posílit úlohu maloobchodníků, velkoobchodníků, stravovacích služeb, restaurací a dalších podniků 
si Komise stanovila od roku 2021 tyto úkoly: 

8.1. zaměřit se na získávání jasných závazků od příslušných zúčastněných stran, 
že budou podporovat a zvyšovat distribuci a prodej ekologických 
produktů, a to v rámci souboru pravidel strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ pro odpovědné obchodní a marketingové postupy a dále v 
rámci příslušných platforem, jako je platforma zúčastněných stran pro 
oběhové hospodářství, a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

8.2. vytvářet partnerství s podniky ochotnými podporovat v rámci své 
podnikové politiky udržitelnosti používání ekologických produktů. Tato 
opatření budou dále projednána v rámci platformy pro podnikání a 
biologickou rozmanitost. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

OSA 2.  
PLÁN DO ROKU 2030:  

POVZBUZENÍ PŘECHODU A POSÍLENÍ CELÉHO HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE 
9 Podpora přechodu, investic a výměny osvědčených postupů 

V rámci nové SZP a SRP Komise stanovila tyto úkoly: 

9.1. počínaje rokem 2023 posoudit konkrétní okolnosti a potřeby členských 
států, pokud jde o růst odvětví ekologické produkce, a zajistit, aby členské 
státy co nejlépe využívaly možností, které nabízí nová SZP, na podporu 
svého vnitrostátního odvětví ekologické produkce. Tato podpora bude 
zahrnovat technickou pomoc, výměnu osvědčených postupů a inovací v 
ekologické produkci a plné využití příslušných nástrojů SZP, jako jsou 
ekorežimy a závazky v oblasti environmentálního řízení rozvoje venkova, 
které zahrnují ekologické zemědělství. Budou posíleny zemědělské 
poradenské služby týkající se konkrétních témat, zejména jako součást 
zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS), s cílem 
podporovat příslušnou výměnu znalostí,  

Komise / členské státy 

9.2. počínaje rokem 2022 podporovat výměnu osvědčených postupů (osnovy 
vzdělávání a odborné přípravy, kurzy, materiály atd.) na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni, což umožní poskytovatelům vzdělávání (např. 
technickým školám, univerzitám) vytvořit kurzy o ekologickém zemědělství 
jako součást učebních osnov a představit inovativní řešení zaměřená na 
odvětví ekologické produkce (výroba, zpracování, maloobchod a 
spotřeba). Budou zřízeny sítě ukázkových zemědělských podniků EU 
zaměřené na konkrétní témata s cílem podporovat participativní přístup 
(šíření). Prostřednictvím budoucí sítě SZP budou podporovány osvědčené 
postupy a synergie s projekty EIP-AGRI, a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany  

9.3. povzbuzovat členské státy, aby zahrnovaly nárůst ekologické akvakultury 
do svých revidovaných víceletých národních strategických plánů pro 
akvakulturu a aby lépe využívaly možností, které pro dosažení tohoto účelu 
nabízí ENRAF na období 2021–2027. Komise rovněž umožní výměnu 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 
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osvědčených postupů a inovací v oblasti ekologické akvakultury v 
souvislosti s otevřenou metodou koordinace. 

10 Vypracování odvětvové analýzy ke zvýšení transparentnosti trhu 
Za účelem poskytnutí komplexního přehledu o tomto odvětví si Komise stanovila počínaje rokem 2021 tyto 
úkoly: 

10.1. zveřejňovat pravidelné zprávy o ekologické produkci v EU na základě 
údajů Eurostatu, které obsahují zejména informace o plochách, podnicích 
zapojených do ekologické produkce a o nejdůležitějším produkčním odvětví, 
a dále 

Komise  

10.2. zveřejňovat výroční zprávu o dovozu ze třetích zemí. Komise 

11 Vypracování odvětvové analýzy ke zvýšení transparentnosti trhu 
Počínaje rokem 2022 si Komise stanovila tyto úkoly:  

 ve spolupráci s členskými státy zintenzivnit shromažďování údajů o trhu a 
rozšířit analýzu středisek EU pro sledování trhu na ekologické produkty. 

Komise / členské státy / 
střediska EU pro sledování 
trhu 

12 Podpora organizování potravinového řetězce 
Počínaje rokem 2021 si Komise stanovila tyto úkoly: 

12.1. provést analýzu stupně organizace v dodavatelských řetězcích v odvětví 
ekologické produkce a po konzultaci se zástupci organizací producentů a 
dalšími zúčastněnými stranami určit způsoby, jak ji zlepšit, a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany  

12.2. prozkoumat zákonnou možnost, jak vytvořit konkrétní organizace 
producentů ekologického zemědělství nebo jak se k nim připojit, a 
případně vyzvat členské státy k přidělení finančních prostředků za tímto 
účelem. Organizace producentů mají větší tržní sílu a mohou obecně 
pomoci posílit postavení ekologických zemědělců v zemědělsko-
potravinářském dodavatelském řetězci, zejména pokud čelí nekalým 
obchodním praktikám. Pokud existují dostatečné důkazy o tom, že dochází 
k nekalým obchodním praktikám, které postihují ekologické producenty, 
Komise je bude řešit pomocí všech nástrojů, které má k dispozici. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

13 Podpora organizování potravinového řetězce  
Počínaje rokem 2022 si Komise stanovila tyto úkoly: 

 zvyšovat povědomí a poskytovat lepší informace o „skupinové 
certifikaci“, která drobným zemědělcům umožňuje sdílet náklady a 
administrativní zátěž certifikace v souladu s nařízením 2018/848 o 
ekologické produkci. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

14 Posílení místních a malých zpracovatelů a podpora krátkého obchodního cyklu 
Počínaje rokem 2023 si Komise stanovila tyto úkoly: 

14.1. spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na podpoře 
místních a malých zpracovatelů, v souladu s cílem nařízení 2018/848 o 
ekologické produkci směřovat ke „kratším dodavatelským řetězcům v 
odvětví ekologické produkce, které přinášejí environmentální a sociální 
výhody“, a v rámci tohoto úsilí spolupracovat na podpoře obchodu s 
ekologickými produkty na jednotném trhu EU. Tato akce bude posílena 
cíleným výzkumem a inovacemi v rámci programu Horizont Evropa, včetně 
podpory využívání digitálních technologií, a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

14.2. vybízet členské státy, aby podporovaly rozvoj a provádění „biodistriktů“. Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

15 Posílení místních a malých zpracovatelů a podpora krátkého obchodního cyklu 
Jelikož ekologické zemědělství může zlepšit sociální začleňování ve venkovských oblastech a zároveň 
podpořit důstojné pracovní a životní podmínky, Komise si od roku 2022 stanovila tyto úkoly: 

 pomáhat členským státům při navrhování opatření pro ekologické 
zemědělství ve venkovských oblastech, která podporují rovnost žen a 
mužů a mladé zemědělce / zaměstnanost mladých lidí, což by mohlo 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 
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zahrnovat sdílení osvědčených postupů. 

16 Zlepšování výživy zvířat v souladu s ekologickými pravidly 
Komise má v úmyslu: 

16.1. podporovat výzkum a inovace podle programu Horizont Evropa týkající se 
alternativních zdrojů organických vitamínů a jiných látek, které by se 
mohly ukázat jako nezbytné, a alternativních zdrojů bílkovin s ohledem na 
jejich technickou a ekonomickou proveditelnost, 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

16.2. prozkoumat prostředky na podporu použití doplňkových látek vyráběných 
bez GMM, krmiv založených na hmyzu a zásob mořských krmiv a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

16.3. přijmout v roce 2022 iniciativu EU pro řasy na podporu produkce řas v EU a 
na podporu odvětví řas v EU s cílem zajistit dodávky řas jako alternativní 
krmné suroviny pro ekologické zemědělství. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

17 Posílení ekologické akvakultury 
Počínaje rokem 2022 má Komise v úmyslu: 

17.1. podporovat výzkum a inovace týkající se alternativních zdrojů živin, chovu 
a dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře, podporovat investice 
do přizpůsobených polykultur a multitrofických akvakulturních systémů a 
podporovat činnosti líhní a chovných stanic pro mladé živočichy a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany   

17.2. zjišťovat a podle potřeby řešit specifické překážky růstu ekologické 
akvakultury EU. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany   

OSA 3. 
EKOLOGICKÉ PRODUKTY JDOU PŘÍKLADEM:  

ZLEPŠENÍ PŘÍSPĚVKU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ K UDRŽITELNOSTI 
18 Snížení klimatické a environmentální stopy 

Počínaje rokem 2022 si Komise stanovila tyto úkoly: 

 ve spolupráci se zúčastněnými stranami podniknout kroky k vytvoření 
pilotní sítě uhlíkově neutrálních ekologických zemědělských podniků za 
účelem sdílení osvědčených postupů. K této pilotní síti by mohla přispět 
navrhovaná mise v oblasti zdravé půdy a potravin, zejména prostřednictvím 
rozmístění živých laboratoří a majáků a dalších činností podporujících 
uhlíkové zemědělství. 

Komise / zúčastněné strany 

19 Zvyšování genetické biologické rozmanitosti a zvyšování výnosů 
Za účelem zvýšení biologické rozmanitosti a zvýšení výnosů má Komise v úmyslu: 

19.1. počínaje rokem 2022 vyčlenit finanční prostředky v rámci programu 
Horizont Evropa na podporu zachování a využívání genetických zdrojů, 
předšlechtitelských a šlechtitelských činností a dostupnosti ekologických 
osiv, a dále přispět k vývoji ekologických heterogenních rozmnožovacích 
materiálů rostlin a odrůd rostlin vhodných pro ekologickou produkci, 

Komise   

19.2. zřídit sítě ukázkových zemědělských podniků v EU na podporu 
participativního přístupu (šíření). Prostřednictvím budoucí sítě SZP budou 
podporovány osvědčené postupy a synergie s projekty EIP-AGRI, 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany   

19.3. posílit zemědělské poradenské služby, zejména jako součást zemědělského 
znalostního a inovačního systému (AKIS), s cílem podpořit výměnu znalostí 
o materiálech vhodných pro ekologické zemědělství a dále 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany   

19.4. podporovat výzkum a inovace v oblasti zlepšování ekologických výnosů. Komise 

20 Alternativy ke sporným vstupům a jiným přípravkům na ochranu rostlin 
Komise: 

20.1. počínaje rokem 2023 zamýšlí vyčlenit v rámci programu Horizont Evropa 
finanční prostředky na výzkumné a inovační projekty v oblasti 
alternativních přístupů ke sporným vstupům, přičemž zvláštní pozornost 
bude věnována mědi a dalším látkám podle posouzení Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin, a dále 

Komise  

20.2. počínaje rokem 2022 na základě chystaného nařízení o pesticidech a Komise   
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prostřednictvím zlepšení poradenských služeb pro zemědělské podniky, 
zejména AKIS, v případě potřeby podpoří používání náhradních řešení 
ochrany rostlin, jako například těch, které obsahují biologické aktivní 
látky. 

21 Zlepšování životních podmínek zvířat 
V souvislosti s Platformou EU pro dobré životní podmínky zvířat si Komise stanovila tyto úkoly: 

 pokračovat ve spolupráci s členskými státy a občanskou společností při 
hledání konkrétních a operativních způsobů dalšího zlepšování životních 
podmínek zvířat v ekologické produkci. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

22 Účinnější využívání zdrojů 
Komise má v úmyslu: 

 přijmout rámec pro plasty na bázi biologických materiálů, 
kompostovatelné a biologicky rozložitelné plasty, který bude obsahovat 
zásady a kritéria, podle nichž může být používání udržitelných biologických 
materiálů přínosné pro životní prostředí. Tento rámec bude zahrnovat 
všechny plasty, včetně těch pro použití ve všech typech zemědělské 
produkce, a bude mít proto rovněž velký význam pro ekologické 
zemědělství, které jde příkladem v oblasti udržitelnosti. 

Komise / členské státy / 
zúčastněné strany 

23 Účinnější využívání zdrojů 
Komise si stanovila tyto úkoly: 

 podporovat účinnější a udržitelnější využívání vody, zvýšené využívání 
obnovitelné energie a čisté dopravy a také omezení uvolňování živin, a to 
ve všech druzích zemědělského hospodaření. Při tomto úsilí má jít 
ekologické zemědělství příkladem a členské státy do něj budou zapojeny 
prostřednictvím svých strategických plánů SZP, jakož i nových strategických 
pokynů pro akvakulturu a fondu ENRAF. 

Komise / členské státy 

 

  


