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Tento dokument je výstupem prvního Fóra potravinové 
suverenity, které v září 2015 uspořádali společnými  
silami Asociace AMPI, platforma CooLand, Ekumenická 
Akademie a PRO-BIO LIGA. 
Jeho cílem bylo diskutovat neudržitelnost 
současného zemědělsko-potravinářského 
systému, možnosti propojování zaintereso-
vaných lidí a organizací a zejména společné 
hledání nových cest k potravinám zarámo-
vaných  pojmem potravinové suverenity. 
Hlavními tématy tak byla péče o půdu, místní potraviny, 
solidární ekonomika, komunitou podporované zemědělství 
či družstevnictví a nejinak je tomu i v tomto textu.

Podrobné informace na
www.potravinovasuverenita.cz



Co je potravinová 
suverenita?
Potravinová suverenita znamená právo občanů, místních komunit a států 
ovlivňovat a určovat vlastní, nezávislou politiku zemědělství, potravinářství 
a zaměstnanosti, která odpovídá jejich jedinečným podmínkám prostředí, 
společnosti, ekonomiky a kultury. Cílem směřování k  potravinové suve-
renitě  je zajistit, že právo místních lidí na.
 Evropské hnutí potravinové suverenity usiluje o právo drobných 
zemědělců na existenci a nezávislé hospodaření a staví se proti průmys-
lovému zemědělství, proto prosazuje:

vytváření přizpůsobivých a odolných systémů produkce 
potravin, které poskytují zdravé a bezpečné potraviny  
a současně chrání biologickou rozmanitost a přírodní zdro-
je a zaručují životní pohodu zvířat. 

decentralizace potravinových řetězců prostřednictvím různorodých 
tržních kanálů založených na solidaritě a spravedlivých cenách. 
Podpora krátkých dodavatelských řetězců a přímých vztahů mezi 
zemědělci či zpracovateli a spotřebiteli v místní potravinové síti.

Změny způsobu výroby a spotřeby potravin

Změny způsobu distribuce potravin



Iniciativa 
potravinové 
suverenity

zlepšení pracovních a sociálních podmínek a práv všech žen  
a mužů vyrábějících potraviny, jakož i sezónních a migrujících 
pracovníků, pracovníků v oblasti zpracování, distribuce, maloob-
chodu a dalších, tak aby práce v zemědělství a potravinářství byla 
plnohodnotným způsobem obživy. 

V prosinci roku 2015 byla založena Iniciativa potravinové 
suverenity, diskusní platforma jednotlivců a organizací, 
která vzešla z prvního Fóra potravinové suverenity. 

zastavení privatizace našich veřejných statků, jako jsou: půda; tradiční 
osiva ; plemena hospodářských zvířat a ryb; stromy a lesy; voda 
a ovzduší; znalosti a vědomosti. Přístup k nim by neměl být omezován 
finančně.

vytvoření právního rámce, který drobným hospodářům zaručí sta-
bilní a spravedlivé ceny; podpoří zemědělství šetrné k přírodě; zajistí 
zahrnutí externích nákladů do cen potravin a provedení pozem-
kových úprav. Veřejná politika musí být tvořena za pomoci veře-
jně důvěryhodného výzkumu tak, aby mohlo být dosaženo výše 
navržených cílů. 

Zlepšování pracovních podmínek 
v potravinářství i zemědělství

Navrácení práv k našim veřejným statkům

Proměny zemědělské politiky





Propojovat aktéry 
potravinové suverenity v ČR

Iniciativa funguje jako decentralizovaná 
síť pracovních skupin, které rozvíjejí 
specifická témata v kontextu potravi-
nové suverenity a jejichž garanti i další 
členové pořádají pravidelná propojovací 
setkání aspoň čtyřikrát ročně. Iniciativa 
současně každoročně pořádá Fórum 
potravinové suverenity, kde všichni 
účastníci pracovních skupin sdílejí 
své výstupy a ideály mezi sebou i širší 
odbornou i laickou veřejností. Pracovní 
skupiny a jejich garanti jsou uvedeni 
zde.

Každý komu není lhostejný osud našeho venkova, 
zemědělství potravin i společnosti a chce se ak-
tivně zapojit do tvoření nového paradigmatu  
je vítán za člena Iniciativy potravinové suvereni-
ty, prosím kontaktujte nás na e-mail níže.

Kontaktní osobou Iniciativy potravinové suve-
renity je Jan Valeška, 

info@potravinovasuverenita.cz  
www.potravinovasuverenita.cz/ips 

Fungování Zapojte se

Napomáhat vznikat a rozvíjet se aktiv-
itám podporujícím potravinovou suve-
renity (např. hnutí komunitou podpor-
ovaného zemědělství, snahy o svobodu 
osiv, ad.)

Fungovat jako spojka na 
iniciativy potravinové 
suverenity v zahraničí 
(zejména Evropské hnutí 
Nielenyi)

Záměr / Iniciativa potravinové suverenity si klade za cíl:

Prosazovat potravinovou suv-
erenitu jako politický koncept 
přístupu k zemědělství a potra-
vinářství v ČR i v Evropě

Iniciativa vychází z myšlenek a závěrů první Evropského  
fóra potravinové suverenity v roce 2011, zde vytvořená  
Evropská deklarace potravinové suverenity je základním 
hodnotovým dokumentem iniciativy.

Východiska



S problémem potravinové bezpečnosti přišla 
v sedmdesátých letech minulého století Or-
ganizace Spojených národů a další významné 
organizace, jako například Světová banka. 
A tento termín v podstatě znamená, že k po-
travinám má mít přístup každý, aby nikdo 
nemusel trpět hlady. To je velmi důležitý cíl, 
ale od sedmdesátých let minulého století se 
nám ho dosud nepodařilo dosáhnout. Důvo-
dem je i to, že se používají chybné strategie 
a že potravinová bezpečnost je chápána pou-
ze jako přístup k potravinám, ale netýká se 
přístupu k výrobním prostředkům, a neříká 
nic o tom, jak se potraviny vyrábějí a jaký 
stupeň kvality by měly mít, a kdo potravi-
ny vlastně vyrábí. Je možné, že určitá země 
může zažívat potravinovou bezpečnost, ale 
ve skutečnost všechny nebo většina potravin 
se do země dováží, takže takový stát se stává 
vysoce závislý na jiných zemích a ještě přesně-
ji – na organizacích.
 Termín potravinová suverenita byl 
zaveden jako protikladný koncept pocházející 

Magdalena Heuwiesser: 

Potravinová suverenita či bezpečnost

z globálního rolnického hnutí La Via Campe-
sina, což je hnutí sdružující přes 200 milionů 
malorolníků, rybářů, původních obyvatel 
atd. Toto hnutí, které je aktivní ve více než 
80 zemích, bylo založeno v roce 1996 s cílem 
prosazovat názor, že potravinová suvereni-
ta je právo lidí rozhodovat o formách pro-
dukce, distribuce a konzumace potravin. Měl 
by to být demokratický systém, který není 
ovládán velkými korporacemi. Mělo by jít 
o udržitelnou formu produkce, jež je založena 
na principu sociální spravedlnosti. V samém 
jádru tohoto konceptu je také právo lidí na 
potraviny jako lidské právo, které je zaručeno 
Deklarací lidských práv. Takže každý stát má 
povinnost toto právo zaručovat.



La Via Campesina jako rolnické 
hnutí zemí geopolitického jihu 
přišlo již v roce 1996 s pojmem po-
travinová suverenita, co pod ním 
tedy tito malohospodáři rozumějí?

Potravinová suverenita je koncept nikoliv 
recept. Vždy je třeba ji adaptovat pro každý 
region, zemi či místo. Myšlenka potravi-
nové suverenity je taková, že producenti 
a spotřebitelé jsou těmi, kdo mají rozhodo-
vat o tom, jak bude jejich jídlo produkováno 
a co bude produkováno v každém z regionů. 
Snažíme se získat zpět moc nad tímto rozhod-
nutím o kvalitě kterou potřebujeme či chceme 
u našeho jídla. Nechceme, aby nám světový 
trh diktoval, co máme jíst a odkud to bude. 
Takže je pro nás naprosto nepřijatelné, že 
například quinoa z And, skutečně tradiční, 
kulturně ukotvené jídlo pro místní bylo míst-
ním sebráno. Před pár lety začala být quinoa 
populární v Evropě, a tak ji průmysl začal ve 
velkém dovážet, takže si ji dnes lidé v Andách 
nemohou dovolit. A tak začali jíst jiné věci, 
které jim jsou kulturně cizí.To je nepřijatelné 

Paula Gioia: 
Potravinová suverenita dle La Via Campesina

a z mého pohledu je toto také jeden z aspektů 
potravinové suverenity.
 Jiným tématem jsou podmínky lidí 
pracujících na venkově. Například u nás 
ve východním Německu pracuje spousta 
sezónních dělníků, kteří pocházejí nejčastěji 
z východní Evropy a pracují v nepřijatel-
ných podmínkách. Většinou jde o nelegální 
práci, bez dokumentů, za niž tito pracovníci 
dostávají daleko méně než němečtí dělníci 
a samozřejmě se nemohou ozvat o svá práva, 
neboť by tu práci ztratili. Pro mne jsou pod-
mínky života ve venkovských oblastech také 
součástí  potravinové suverenity. Další oblastí 
je distribuce potravin, existuje například 
komunitou podporované zemědělství, které 
se snaží o nové pochopení pojmu solidarita. 
Snaží se vnést solidaritu do změněného vz-
tahu  mezi producentem a konzumentem, 
kteří tak na místo obchodních partnerů jsou 
spíše spolupracovníky na jednom projektu - 
zajištění potravin. Takže potraviny zůstávají 
v regionu. 
 Další oblastí, která spadá pod potra-
vinovou suverenitu je zápas o lepší politické 
rámce, které nebudou likvidovat skutečné 
zemědělství. 



Potravinová 
suverenita 
v praxi



Od semínka: Čtyři  extrémy 
soudobého zemědělství...
... které lze zmírnit návratem k semenaření

Centralizované osivářství. 
V posledních čtyřiceti letech došlo k dra-
matické transformaci osivářského průmyslu. 
Tam, kde spolu kdysi soupeřily především 
malé rodinné semenářské firmy, dominuje 
dnes několik málo nadnárodních farmaceu-
tických a chemických korporací. Chemické 
společnosti jako Monsanto, DuPont či Syn-
genta pohlcují menší semenářské firmy 
a získávají větší podíl na trhu. Studie vypra-
covaná na zadání Evropských zelených uvádí 
následující údaje:
•	 8 největších společností kontroluje 99% 

evropského trhu s osivy

•	 5 společností kontroluje 95% evropského 
trhu s osivem zeleniny

•	 společnost Monsanto kontroluje 24% ev-
ropského trhu s osivem zeleniny

 Jedním z důsledků této centralizace je 
omezování genetické rozmanitosti, protože 
korporace ve svých nově získaných dceřiných 
firmách eliminují méně výnosné linie. Jiným 
důsledkem je zhoršení dopadů v případě sel-
hání či pochybení některé z velkých korporací 
zajišťujících reprodukci osiv. Například krach 
Monsanta, či jen selhání některé z jeho ne-
jrozšířenějších odrůd, by měly zřejmě globální 



dopady s vážnými důsledky pro potravinovou 
bezpečnost.

Přílišná závislost na 
osivářských firmách. 
S centralizací osivářství souvisí jiný neblahý 
extrém, totiž prohlubování závislosti pěs-
titelů na semenářských firmách. Nástrojem 
využívaným k prohlubování této závislosti je 
patentované a hybridní osivo.
 Patentované osivo nelze legálně se-
menařit. Je majetkem semenářské firmy, 
která má výhradní právo na jeho množení. 
Například při nákupu patentovaného osiva 
firmy Monsanto musíte podepsat smlouvu, 
v níž se zavazujete, že osivo nebudete dál 
množit pro účely dalšího pěstování. Můžete 
sklidit vypěstovaná semena, ale zaset již niko-
li.
 Hybridní osivo nelze semenařit z tech-
nických důvodů. Není geneticky stabilní. 
Při přesévání si neuchovává své vlastnosti. 
Pěstitel si musí semínka kupovat každý rok 
znovu, aby měl stabilní uspokojivou sklizeň. 
Což je pro semenářské firmy velice výhodné. 
Míra hybridizace některých plodin je vskut-
ku znepokojivá. Například u okurek. Naše 
největší semenářské firmy jako Semo, Nohel 
Garden, Seva Seed či Moravo Seed nema-
jí ve svých nabídkách jedinou nehybridní 
odrůdu okurek. Nehybridní osivo okurek je 
u nás velikou vzácností a začíná být problém 
se k němu dostat. Semenařením lze uchovat 
špatně dostupné nehybridní odrůdy a zmírnit 
závislost na semenářských firmách.

Dominance průmyslových 
odrůd. 
Chybí nám odrůdy adaptované pro pěstování 
bez chemie v neprůmyslových podmínkách. 

Drtivá většina komerčně dostupných odrůd 
patří mezi tzv. průmyslové odrůdy. Ty jsou 
šlechtěny pro potřeby průmyslového zeměděl-
ství, které se snaží důležité aspekty životního 
prostředí kontrolovat syntetickými hnojivy, 
herbicidy, pesticidy a fungicidy. Průmyslové 
odrůdy jsou obvykle vysoce uniformní ve 
velkém počtu znaků a nejsou příliš adapt-
abilní. Jsou zranitelnější výkyvy počasí. Ne-
dokážou se tak dobře přizpůsobit prostředí, 
v němž jsou pěstovány. Prostředí naopak musí 
být přizpůsobeno jim pomocí chemických 
postřiků.
 Existuje ale i opačný přístup, který je 
dnes velmi vzácný. Můžeme nechat rostliny, 
aby se adaptovaly lokálnímu ekosystému. 
Jednoduše tak, že je začneme semenařit 
a budeme provádět selekci. To znamená, že 
budeme brát každý rok semínka jen z těch 
nejlepších, nejzdravějších rostlin. Odrůda se 
postupně adaptuje na podmínky lokálního 
ekosystému. Na místní klima, půdu, populace 
škůdců a chorob a dokonce i na to, jakým 
způsobem je pěstována, zda se používá či 
nepoužívá chemie, zda se mulčuje apod. Bude 
se vyvíjet do souladu s ekosystémem a pěs-
titelem. Návratem k semenaření a k selekci 
můžeme obohatit zemědělství o nedostatkové 
neprůmyslové odrůdy.

Upřednostnění genových 
bank. 
Genové banky slouží k zálohování starých, 
krajových a jiných ohrožených odrůd 
zemědělských plodin či příbuzných planých 
druhů. Je skvělé, že je máme. Je to ochrana 
před genetickou erozí, která podemílá biodi-
verzitu zemědělství. Tento dnes preferovaný 
způsob uchování ohrožených odrůd má ale 
své nedostatky:



•	 Nezajišťuje uchování zkušeností s těmito 
odrůdami, jejich specifický způsob použití 
v potravinovém systému.

•	 Odrůdy jsou v genové bance uchovávány 
mimo svůj přirozený ekologický kontext, 
jejich adaptace se zastavuje či zpomaluje.

•	 V genových bankách je koncentrována 
obrovská genetická rozmanitost na jed-
nom místě. Požár, povodeň, válka či vý-
buch mohou veškerou tuto rozmanitost 
v jediný okamžik zničit.

•	 Uchování odrůd v genových bankách 
je finančně nákladné a závislé na stát-
ní podpoře. Některé genové banky jsou 
podfinancované, což de facto znamená, že 
v nich dochází ke ztrátám odrůd a možná 
i ke genetické erozi.

 Tyto nevýhody genových bank lze 
kompenzovat uchováním genetických zdrojů 
mimo genovou banku samotnými pěstite-
li, kteří je budou udržovat semenařením na 
svých pozemcích. Odrůda rozptýlená v zah-
radách či na polích mnoha pěstitelů je lépe 
chráněna před riziky jako požár či povodeň. 
Odrůda se navíc může adaptovat. Je-li odrůda 
pěstiteli využívána, jsou k dispozici rovněž 
zkušenosti s touto odrůdou. Mnozí pěstitelé 
jsou ochotni ohrožené odrůdy semenařit 
zdarma pro svou vlastní potřebu bez za-
těžování státního rozpočtu.

Autor: Marek Kvapil, 
www.potravinovezahrady.cz



Přes půdu: Nadace Pro půdu
Půda je základem, na němž stojí lid-
ská civilizace. Máme odpovědnost za 
to, v jaké stavu půdu předáme dalším 
generacím. Denně u nás dochází 
k úbytku 16 hektarů zemědělské půdy, 
většinou jejím zastavěním. Navíc se 
trvale zhoršují vlastnosti půdy, půda je 
ničena erozí a zhutňováním v důsled-
ku nesprávného obhospodařování. Co 
s tím můžeme dělat, jak tomu můžeme 
zabránit?
 Jednou z možností je převést 
půdu do vlastnictví nadace a její 
pronájem podmínit šetrným obhospo-
dařováním, které bude vhodnou péčí 

o půdu i krajinu zajišťovat jejich ochra-
nu před degradací. Zároveň je tím půda 
chráněna před zneužitím ke spekulaci. Po 
pečlivých přípravách tak byla na přelo-
mu roku 2015/2016 založena Nadace Pro 
půdu, do níž její zakladatelé vložili prvních 
200 hektarů biodynamicky obhospo-
dařované půdy. Cílem je tyto plochy dále 
zvětšovat a tuto ochranu tak rozšiřovat na 
další plochy. Podpořit tuto snahu můžete 
i vy. Je to v našich rukou!

Autor: Radek Hradil, 
www.nadacepropudu.cz



Až na talíř: co to máme na stole?
O tom, že lokální, sezonní potraviny jsou 
nejzdravější, šetří zdroje naší planety, naše 
peněženky a podporují region, kde žijeme 
už není pochyb.

Problém je že:
•	 na polích v Česku pěstujeme nejedlou 

řepku
•	 půda je ničena agrochemikáliemi a vyčer-

pávána jednostranným pěstováním
•	 půda je likvidována betonem
•	 dovážíme hromady potravin, které u nás 

běžně rostly a mohou růst jako jsou rajčata 
ze Španělska anebo jablka z Polska (tento 
dovoz je dokonce podporován státním 
programem Ovoce do škol)

•	 přejídáme se masem zvířat, které vykrmu-
jeme jihoamerickou sójou

•	 pěstování GM sóji v jižní Americe ničí 
pralesy, bere půdu a tím i obživu místním 
obyvatelům, ohrožuje jejich zdraví

•	 Detailněji dva konkrétní problémy a náv-
rhy jak je řešit

Přejídáme se masem
Vysoká konzumace masa, která je ve 
vyspělých zemích zcela běžná, má dale-
kosáhlé následky pro životní prostředí 
a obyvatele chudých zemí. Evropské kon-
venční zemědělství je závislé na krmivech, 
která jsou pěstována v jižní Americe. 



Například sója, která se používá jako krmi-
vo pro kuřata, skot a prasata v Evropě, 
pokrývá v současnosti v jižní Americe 
11 miliónů hektarů, tedy plochu, která 
svou rozlohou odpovídá orné půdě celého 
Německa. Aby se uvolnilo místo pro só-
jové plantáže, dochází ke kácení pralesů, 
k vyhánění tisíců lidí z jejich půdy a s tím 
i ke ztrátě jejich potravinové soběstačno-
sti. Velká část pěstované sóji je geneticky 
modifikována, což výrazně zvyšuje 
používání pesticidů. Následkem je otrávení 
venkovských komunit, vodních zdrojů 
a přírodního prostředí.
 Řešením je omezení konzumace 
živočišných zdrojů potravin a upřednos-
tňování produktů ekologického zeměděl-
ství, masa, vajec a mléka zvířat nevykrmo-
vaných GM plodinami.
 

Namísto potravin pěstujeme 
krmivo pro auta
Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola 
školním jídelnám doporučuje přednostní 
vaření z lokálních českých potravin - toho, 
co roste v jejich okolí. Jenže, jak se napros-
to správně vyjádřila jedna paní vedoucí 
školní kuchyně: „Na polích okolo nás roste 
jen řepka a z té dětem nic neuvařím!“
 Komu prospívají řepková pole? Zcela 
jistě ne, nám konzumentům ani našemu 
životnímu prostředí. Osázením úrodných 
polí řepkou olejnou nám chybí půda na 
pěstování potravin, které se dají jíst. Čím 
dál více jsme závislí na dovozu a konzu-
maci sice krásných, ale tisíce kilometrů 
převážených nechutných skleníkových 
výpěstků z celé Evropy i mimo ní.
Jak nahradit řepku potravinami? Je to jen 

na nás spotřebitelích abychom v obchodem 
požadovali české potraviny. A ještě lépe 
přímo podporovali farmáře. Po celé re-
publice vznikají komunitou podporovaná 
zemědělství, ve kterých je možné si před-
platit bedýnky zeleniny a ovoce na celou 
sezónu. Pěstitel získá zdroje pro budování 
svého podnikání a vy jistou té nejčerstvější 
úrody. Takto podporovaným farmářům se 
bude dařit a mohou zvyšovat rozsah svého 
podnikání – množství produkce i jeho 
pestrost.
 Systémově jde pak lokální produkci 
potravin podpořit přednostním vařením 
z kvalitních českých potravin v státních or-
ganizacích. V Česku máme více než 8 000 
provozoven školního stravování. V nich se 
denně stravuje přes 1,3 milionu dětí, které 
za rok snědí více než 350 milionů pokrmů. 
Každý rok jídelny vynaloží přes 7 miliard 
korun za zemědělské suroviny a potravi-
ny. Stát a rodiče celkem zaplatí za školní 
stravování téměř 15 miliard Kč ročně.

Autorka: Margit Slimáková, 
www.margit.cz 



I na pole: KPZ - jistý odbyt, 
sdílené riziko
Již více než pět let u nás funguje systém ko-
munitou podporovaného zemědělství. Sk-
upina lidí dá zemědělci na začátku sezony 
peníze a ten jim pak v průběhu celého roku 
dodává, co mu na statku vyroste. Nemusí 
se znát, ale dohodnou se, že si budou 
navzájem věřit. Takhle nějak ve zkratce 
se dá popsat systém komunitou podpor-
ovaného zemědělství (KPZ). Jeho úspěch 
dnes potvrzují tisíce farem ve Francii, 
USA, Velké Británii a dnes už i dvě desítky 
sedláků a potravinových komunit v České 
republice. Má řadu podob - od městských 
společenství, které si sami pro sebe pěstují 

zeleninu, až po zemědělce, kterým odbyt 
přes KPZ dokáže významně vylepšit eko-
nomickou stabilitu farmy. Zdánlivě jed-
noduchý systém nabízí oběma stranám víc, 
než se na první pohled zdá.

Ze spotřebitele podílníkem
Komunitou podporované zemědělství se 
v různých obdobách začalo šířit po světě 
v posledních dekádách minulého století. 
V 60. letech vznikaly spotřebitelské sk-
upiny s přímou vazbou na zemědělce v Ja-
ponsku, rychle následovala Evropa a USA.  
Důvodem byla reakce na intenzivní in-



dustrializaci výroby potravin - poptávka 
po potravinách bez chemie a neanonymní 
původ potravin. Slovo Teikei, jak se sys-
tém KPZ označuje v Japonsku, v překladu 
znamená doslova „jídlo s tváří zemědělce“.   
Dnes systém KPZ v řadě míst napomáhá 
decentralizaci potravinářského výrobního 
řetězce a posiluje postavení a nezávis-
lost zejména drobných zemědělců vůči 
distribučním systémům třetích stran. 
Rychle stoupající obliba KPZ po celém 
světě potvrzuje, že je to cesta výhodná. 
„Odběratelům se v kápézetkách říká podíl-
níci,” vysvětluje Jan Valeška, jeden ze zak-
ladatelů Asociace místních potravinových 
iniciativ (AMPI), která stojí za rozvojem 
komunitou podporovaného zemědělství 
v České republice, „každý, kdo se zaváže 
k dlouhodobému odběru potravin, se 
totiž podílí přímo, bez žádných dalších 
zprostředkovatelů, na ekonomice farmy. 
Přestáváte být pouhým spotřebitelem, se 
sedlákem uzavíráte dlouhodobou doho-
du postavenou na partnerství.  A hlavně 
na vzájemném sdílení rizik i přínosů. 
To v současné době běžné spotřebitels-
ko-odběratelské vztahy nenabízí.”

Důvody, proč lidé do systému KPZ vstu-
pují, jsou různé. Zpočátku je to často pro-
to, že chtějí pravidelný přísun čerstvých 
potravin nebo mít jasno, odkud pochází 
a jak byly vyprodukovány. Některým je 
sympatický jiný způsob prodeje, než který 
dnes nabízí obchodní řetězce a který mo-
hou, stejně jako sedláci, jen minimálně 
ovlivnit. Jiní upřednostňují osobní vztah 

se sedlákem. „Od okamžiku, kdy jsme si 
založili KPZ, změnil se můj přístup k po-
travinám. Za vším, co dnes jím, si teď 
dokážu představit něčí práci, což mi při 
nákupu několikrát překupovaných potra-
vin prostě nešlo. Navíc jsem se naučil ctít 
sezónnost, v létě děláme kečupy, v zimě na-
kládáme zelí nebo kvasíme zeleninu, kter-
ou máme od Miloše,” říká Tomáš Hajzler, 
který přes KPZ Modřany odebírá produkci 
od biozelináře Miloše Kurky.
 Pro hodně podílníků je KPZ 
možností, jak se potkat s obdobně smýšle-
jícími lidmi. Statek se často stává místem, 
kde se jejich děti poprvé seznámí s polem 
nebo hospodářskými zvířaty. Není to však 
podmínkou. “Z celé naší odběrové skupiny 
jsem pana Kůrku viděl naživo jen já,” říká 
Tomáš Hajzler, „přesto naše KPZ funguje 
velmi dobře již třetím rokem.” Mezi další 
důvody, proč se lidé zapojují do KPZ, je 
svobodná možnost vybrat si farmu, která 
respektuje životní prostředí a vyrábí po-
traviny bez reziduální zátěže. Sítem tak 
logicky prochází ekologické farmy a statky, 
které šetrný systém naplňují i bez certifik-
ace.
 Roční poplatek za celosezónní úrodu 
je výsledkem vyjednávání mezi možnost-
mi odběratelů a reálnými náklady sedláka, 
bez marží zprostředkovatelů. Jeho výše 
se odvíjí od ceny za nákup osiva, nákladů 
na provoz, práci zemědělce a dopravu do 
odběrného místa. Velikost i cena podílu 
se liší komunita od komunity. Za jeden 
odběr dáte v přepočtu od 210 do 330 Kč, 
váha podílu se pohybuje od 3 až 7,5 kg, 
frekvence dodávek je zpravidla týden-
ní a funguje v období květen až listopad 
(i déle podle počasí), složení je podle toho, 

Co přináší KPZ  
spotřebitelům



co právě na statku dozrává, dorůstá nebo 
se vyrobilo. Cena je zpravidla srovnatelná 
s nejlevnějšími potravinami z obchod-
ní sítě, navíc je po celý rok neměnná.  
Veškerá administrativa spojená s výdejem 
je vyřízena před sezónou.
 Vedle pravidelného ročního poplat-
ku zemědělci mají některé komunity 
zaveden ještě členský příspěvek, kterým 
se hradí náklady spojené s organizací. 
Ta spočívá nejčastěji v existenci koor-
dinátora, který zajišťuje komunikaci se 
zemědělcem a členy skupiny, dojednává 
podmínky, místa odběru a řeší aktuální 
potřeby, které se v systému objeví. Není 
to však podmínkou.

Co přináší KPZ zemědělci
Pro zemědělce, kteří se rozhodnou do 
systému zapojit, představuje KPZ sta-
bilní celosezónní odbyt produkce s pří-
jmem, který obvykle získává předem, 
což výrazně zjednodušuje administrativu 
v průběhu roku, usnadnění plánování 
investic a možnost prodávat za cenu 
odpovídající skutečným nákladům 
na produkci. Na rozdíl od jiných typů 
přímého odbytu vstupuje podílník do 
KPZ s tím, že je ochoten společně se 
zemědělcem nést rizika spojená s neúro-
dou, aniž by požadoval vrácení peněz. 
Naopak se stává, že se mezi nimi vždy 
najde někdo, kdo je ochotný pomo-
ci při zemědělských pracích, pokud 
o to zemědělec požádá. To je zásadní 
změna rolí – vztah mezi dodavatelem 
a odběratelem je rovnocenný a postaven 
na vzájemné důvěře, zemědělec zde 
nemusí proaktivně nabízet své produkty, 
ale pracuje pouze s lidmi, kteří už mají 

jasnou představu o možnostech a limitech 
jeho produkce. Další výhodou mnoha KPZ 
je, že organizaci odbytu si zajišťuje komu-
nita sama, zemědělec jen zaveze potraviny 
na odběrové místo. I to je výrazná úspora 
času. Forem, jak s komunitou pracovat 
je mnohem víc - záleží vždy na tom, jak 
společně najít co nejvýhodnější model 
pro všechny. Za výhody KPZ považují 
čeští zemědělci to, že nemusí spotřebitele 
o kvalitě své produkce proaktivně přes-
vědčovat, odběrateli jsou pouze lidé, kteří 
mají o jejich potraviny skutečný zájem. 
Pozitivně hodnotí také lepší rozložení 
rizik při odbytu. Pravděpodobnost, že by 
se rozpadla celá odběratelská skupina, je 
mnohem menší než výpověď smlouvy 
s obchodním řetězcem. Dlouhodobé va-
zby s podílníky navíc často přerůstající 
v přátelské vztahy, které přežijí i případnou 
„suchou sezónu“.

Přestože se za posledních několik let 
situace výrazně zlepšila, je přímý prodej 
u nás ve srovnání s ostatními zeměmi EU 
stále v plenkách. Malé faremní obchůdky, 
dodávky bedýnek i prodej na farmářských 
tržištích sice v Čechách přibývají, jejich 
podíl na celkovém odbytu je ve srovnání 
s vyspělou Evropou ale stále nízký.
 Středně velké farmy jen málokdy 
dosáhnou se svou produkcí napřímo do 
maloobchodní sítě a nemají tak vliv na 
výkupní ceny zprostředkovatele, která 
pro ně nemusí být často výhodná. Pro 
malé rodinné statky bývá zase prodej na 
farmářských trzích ve velkých městech 

KPZ jako stabilizační prvek 
ekonomiky farmy





časovou i finanční zátěží. Model KPZ 
může být proto pro řadu těchto zemědělců 
zajímavým stabilizačním ekonomickým 
prvkem. Po sedmi letech, kdy se v Čechách 
KPZ rozbíhaly, i u nás už existují statky, 
jejichž odbyt je stoprocentně zajišťován 
přes KPZ.  Největší KPZ u nás čítají až 120 
odběratelů v několika odběrových sk-
upinách, nejmenší mají malý okruh něko-
lika rodin.
 Jak současná praxe ukazuje, vstu-
pují u nás do systému KPZ zejména malé 
rodinné statky. V zahraničí je však tento 
systém běžný i u středně velkých farem, 
které jím vhodně doplňují jinak zaběhlé 
odbytové kanály a zvyšují si tak svoji eko-
nomickou stabilitu. Nehledě na velikost 
farmy, v systému KPZ vždy dochází k vyt-
váření vazeb, které na jedné straně pod-
porují nezávislost zemědělce na agrochem-
icko-potravinářském komplexu a na straně 
druhé vytvářejí vztah spotřebitele k potra-
vinám a zemědělství jako takovému. A to 
se v dnešní době cení.  Na obou stranách.

Kam se obrátit o radu
KPZ může iniciovat buď zemědělec, 
nebo přímo skupina lidí, kteří mají zájem 
o pravidelný odběr potravin. Velmi do-
bré poradenství poskytuje při zakládání 
nových KPZ Asociace místních potravi-

nových iniciativ, která se zabývá propojo-
váním a podporou zájemců o místní pro-
dukci potravin a pořádá na toto téma řadu 
přednášek a kurzů. Na jejích stránkách naj-
dete podrobně vysvětlený systém fungov-
ání a mapu stávajících KPZ u nás. Dalším 
zdrojem je web www.kpzinfo.cz. Stáhnout 
si zde můžete například podrobně zpraco-
vaný manuál, který vás provede detailními 
informacemi od nápadu až po praktické 
rady, jak komunikovat s podílníky, jak 
řešit účetnictví, cenotvorbu, legislativu 
nebo hygienické podmínky. A dozvědět se 
o vzdělávacím projektu Zapoj se do KPZ, 
který přináší ucelený výukový program 
pro zakládání a fungování KPZ. Projekt je 
realizován ve 4 Evropských zemích v rámci 
programu Erasmus+.

Autorka: Kateřina Čapounová, 
www.kpzinfo.cz 



Lidé, jídlo, svoboda: potravinová suverenita 

V roce 2015 vydala PRO-BIO LIGA jako výstup Fóra potravinové 
suverenity, které spolupořádala s Asociací místních potravinových 
iniciativ, Ekumenickou akademií a CooLand. 
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