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NÁKUP POTRAVIN - SOUČASNÉ MOŽNOSTI DLE ZZVZ
Nákup potravin dle § 19 odst. 3 ZZVZ ad hoc 

nákup potravin s proměnlivou hodnotou

2 roky s § 6 odst. 4 ZZVZ 

zdraví, zaměstnanost, životního prostředí, změna klimatu 

Zákon o potravinách a § 37a ZZVZ 

krátký dodavatelský řetězec, certifikované a bio potraviny

účinnost od 1.1.2022

Velká novela ZZVZ - § 19 odst. 3 ZZVZ – 2.čtení PS ČR



SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NÁKUP POTRAVIN

Sezónní a čerstvé potraviny - KALENDÁŘ MZE

Období sklizně a doba skladování ovoce a zeleniny (Potraviny, eAGRI)

Metodiky a kontrolní list veřejné zakázky MPSV 

Kontrolní list - podpůrný nástroj k implementaci OVZ

https://www.sovz.cz/temata/implementace-ovz-v-organizaci/

Příklad dobré praxe - Catering 

kvalitně, udržitelně, jednoduše 

https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/01/sovz_case_studies_catering_cz-4.pdf

Metodika OVZ v kostce a Metodika k pořádání konferencí

Metodika EK k sociálnímu nakupování 

https://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/potravinarske-komodity/ovoce-a-zelenina/odbobi-sklizne-a-doba-skladovani.html
https://www.sovz.cz/temata/implementace-ovz-v-organizaci/
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/01/sovz_case_studies_catering_cz-4.pdf


EZ = trvale udržitelný systém zemědělského hospodaření a produkce kvalitních 
potravin s vysokou přidanou hodnotou

V ČR zejména pastevní chov dobytka v méně příznivých oblastech, ale podíl ploch 
orné půdy i produkce biopotravin setrvale narůstá

Ke dni 25.9.2022 v ČR v EZ registrováno 6 312 subjektů – 5 058 zemědělců, 991 
výrobců biopotravin (236 faremních zpracovatelů), 1 194 distributorů. Celkem se v 
ČR ekologicky hospodaří na 575 152,5 ha půdy.

V ČR vysoce rozvinutý systém kontroly a také legislativa

Méně rozvinutá oblast odbytu a zpracování bioproduktů, domácí trh s 
biopotravinami, využití potenciálu EZ v ochraně přírody, výzkum a inovace v EZ, 
poradenství či vzdělávání

Důležitost podpory odbytu – krátkých dodavatelských řetězců

CO JE EKOLOGICKÁ PRODUKCE A PROČ JI PODPOROVAT



Hlavní strategický materiál pro podporu a rozvoj EZ v ČR

Schválen vládou ČR (Usnesením vlády ČR č. 442/2021 ze dne 10. května 2021)

Plně v souladu s klíčovými evropskými i národními strategiemi

Jedním z cílů je dosáhnout povinného 5% podílu zastoupení biopotravin ve 
veřejném stravování v roce 2027

Pilotní projekt  - od příštího školního roku povinný 10% podíl biopotravin u 
produktů dodávaných do škol v rámci tzv. školních projektů 
Ovoce/zelenina/mléko do ško.

l Institucionární podpora segmentu EZ a produkce (a odbytu) biopotravin je 
v souladu s green public procurement (GPP) a realizace spadá pod tzv. zelené 
veřejné zakázky.

AKČNÍ PLÁN PRO ROZVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

V ČR 2021-2027
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