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Co je People´s Food Policy?



Definice: Policy - Politiky
•  Pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité 
skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory

•  Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé větší či menší 
napětí mezi „vládnoucí“ (politika shora) a „emancipační“ (politika 
zdola) politikou

•  Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání a 
zájmy

•  Politika má mnoho forem: zákony, nařízení, směrnice, strategie, 
akční plán, atd. 



Příklad národní veřejné (vládní) politiky 



Příklad evropské veřejné politiky



Co je potravinová politika?

8 definic



Potravinová politika spočívá ve 
stanovení cílů pro potravinový 
systém nebo jeho části, včetně 
přírodních zdrojů, výroby, 
zpracování, marketingu, spotřeby 
potravin a bezpečnosti, výživy a 
určování procesů dosažení těchto 
cílů.
(2011 str. 29)



Potravinová politika zahrnuje 
zákony, nařízení, rozhodnutí a 
opatření vlád a dalších institucí, 
které ovlivňují produkci, distribuci a 
spotřebu potravin.

(2013 str. 1)



Potravinová politika je politika, která 
řeší, formuje nebo reguluje 
potravinový systém.
Skládá se z akcí a akcí vlády, které 
ovlivňují nabídku, kvalitu, cenu, 
výrobu, distribuci a spotřebu potravin. 
To, co vláda neudělá, ať už návrhem 
či zanedbáváním, je stejně tak 
politikou jako konkrétní opatření, jako 
je městská regulace, která 
předepisuje umístění zemědělských 
trhů nebo statut státu, který chrání 
zemědělskou půdu.
(2009 str. 1,9)



Potravinová politika ustavuje 
politiku, která utváří co kdo 
kdy a kolik jí.

(2004/2005 str. 2)



Potravinová politika zahrnuje 
kolektivní úsilí vlád ovlivňovat 
rozhodovací prostředí výrobců 
potravin, spotřebitelů potravin a aktérů 
pro uvádění potravin na trh s cílem 
podpořit sociální cíle.

(1983 str. 9)



Rozhodování, které formuje 
způsob, jakým svět potravin 
funguje a je kontrolován.

(2004 str. 2)



Potravinová politika je strategií, 
která integrovaným způsobem a v 
širokém hospodářském a 
politickém kontextu vnímá 
potravinovou ekonomiku a 
politiky, které se jí týkají.

(1081 str. 58)



„Potravinová politika“ 
zahrnuje politiky, které 
ovlivňují a formují 
potravinový systém.

(2017)



Co mají všechny definice společné?

• Potravinové politiky jsou relevantní a určující pro celý 
potravinový systém, jeho součásti a aktéry.





Příklady potravinových politik „od zdola“



Mezinárodní panel expertů pro udržitelné potravinové systémy 
(IPES-Food) 





„Lidová potravinová politika si klade za cíl zmapovat, jak by 
vypadala integrovaná potravinová politika, kdyby lidé byli v centru 
rozhodování.“



Proč chtít People´s Food Policy? 



•  V ČR neexistuje strategický plán/vize/ která by holisticky 
propojovala oblast veřejného zdraví, zemědělství a výroby 
potravin se sociálními, environmentálními, kulturními, a 
ekonomickými aspekty.

• Role občanské veřejnosti je významná a aktivity „od zdola“ 
nutné pro další rozvoj směrem k inkluzivním, 
decentralizovaným, spravedlivým a participativním (nejen) 
potravinovým systémům.



č ě


