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Pokyny k odpovědím: šablony odpovědí 
 
Veřejná konzultace Evropské komise (EK) k legislativnímu rámci EU pro udržitelné potravinové systémy (SFS Law) byla zahájena 
28. dubna 2022 a bude ukončena 21. července 2022. Probíhá formou online dotazníku na portálu EK Have your say. Nyní máte 
příležitost vyjádřit svůj názor! Do veřejné konzultace se může zapojit a poskytnout zpětnou vazbu kdokoli. Tento proces však 
může být složitý a někdy i technicky a politicky náročný. V tomto dokumentu naleznete návodnou šablonu navrhovaných 
odpovědí a doporučení, která vám v tomto procesu pomohou. Český překlad zvýrazněn žlutě. 

Legenda 
X = vše odsouhlaseno, konečné odpovědi 
X = dvě nabízené možnosti, uvedeny vysvětlující poznámky pod čarou NEBO (pokud je uvedeno pouze jedno X): 
vyplývá ze strategických úvah, ale bez silné číselné podpory – viz komentáře nebo poznámka pod čarou s dalšími 
podrobnostmi. 
 

 
Termín pro zaslání zpětné 
vazby 21. července 2022 
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Question 1. To what extent do you agree with the following statements? 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*The existing EU food system is not 
sustainable in the long term 

X       

*There is a strong interplay and 
interdependence between the 
environmental, social (including health and 
nutrition) and economic dimensions of 
sustainability 

X       

*Sustainability is fundamental for food 
security and for the resilience of the food 
system in the long term 

X       

*Consumers do not have sufficient 
information on the sustainability of foods 

X       

*The current food system is not ready to 
meet future challenges, e.g. climate 
change, preserving natural resources and 
reversing biodiversity loss 

X       

*In order to be successful, food systems 
sustainability must be ensured both in the 
EU and at global level 

X X1      

 

 
1 V závislosti na interpretaci: „Jednoznačně souhlasím“: důraz na skutečnost, že strategie EU „Farm to Fork“ (F2F) nastavuje cíle pro globální transformaci a také na to, že 
systematický přístup vyžaduje práci na různých úrovních. „Spíše souhlasím“: větší důraz na EU a její určující roli ve snaze o udržitelnější potravinové systémy. 
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Question 2. To foster the transition to sustainable food systems, how important (or impactful) are the actions of the actors listed below: 
 

 Very important Somewhat 
important 

Neither important 
nor unimportant 

Rather not 
important 

Not important at 
all 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*Consumers  X      

*Primary producers of animal products 
(e.g. livestock farmers) 

X       

*Fishers X       

*Aquaculture producers X       

*Primary producers of crops for food 
and feed (e.g. farmers) 

X       

*Food/feed manufacturers X       

*Traders (of food commodities or 
food/feed) importing from 3rd 
countries 

X       

*Traders (of food commodities or 
food/feed) exporting to 3rd countries 

X       

*Retailers of food/feed X       

*Hospitality and food services, 
including restaurants and caterers 

X       

*Business operators active in the area 
of plant protection products 

X       
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*Business operators active in the area 
of fertilizers 

X       

*Business operators active in the area 
of seeds and plant propagating 
material 

X       

*Business operators active in the area 
of food contact materials 

X       

*Business operators active in the area 
of veterinary medicinal products 

X       

*Business operators active in 
biotechnology relating to the food 
system 

X      X 

*EU institutions X       

*National governments X       

*Regional governments  X      

*Cities, local authorities  X      

*Educational system  X      

*Non-governmental organisations  X      

*Investors, banks or financial 
institutions 

X       

*Knowledge providers, advisors, 
research and innovation 

 X      



5 

*Other category: [please specify] 

Health sector actors, including health 
professionals  
 
Animal welfare professionals 

 

Public procurers 

 

Advertisers 

X       

 
 
 
Question 3. How easy is it, in your assessment, for the following actors of the food system to make sustainable choices: 
 

 Very difficult Difficult Relatively easy Very easy Do not know Do not take position 

*Consumers X      

*Primary producers of animal products (e.g. livestock 
farmers) 

X2  X    

*Fishers and aquaculture producers X  X    

*Primary producers of crops for food and feed (e.g. 
farmers) 

X  X    

 
2 V závislosti na pozici a prioritách organizací (totéž platí pro následující dva řádky). „Velmi obtížné“: Tito aktéři byli v minulosti silami trhu systematicky tlačeni k používání 
neudržitelných postupů. „Relativně snadné“: Nejsilnější aktéři v těchto kategoriích používají neudržitelné postupy a v minulosti se bránili přechodu na udržitelnější alternativy. 
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*Food/feed manufacturers   X    

*Traders (of agricultural commodities or food/feed) , 
including importers/exporters, wholesalers 

  X    

*Retailers of food/feed   X    

*Hospitality and food services, including restaurants and 
caterers 

  X    

*Business operators active in the area of plant protection 
products 

  X    

*Business operators active in the area of fertilizers   X    

*Business operators active in the area of seeds and plant 
propagating material 

  X    

*Business operators active in the area of food contact 
materials 

  X    

*Business operators active in the area of veterinary 
medicinal products 

  X    

*Business operators active in biotechnology relating to 
the food system 

  X    

*EU institutions    X   

*National governments    X   

*Regional governments   X    

*Cities, local authorities   X    
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*Educational system   X    

*Non-governmental organisations   X    

*Investors, banks or financial institutions    X   

*Knowledge providers, advisors, research and innovation   X    

*Other category: [please specify] 

Health professionals  
 
Animal welfare professionals 

Non-EU smallholder farmers and workers; non-EU 
cooperatives; non-EU governments, non-EU NGOs 

 X     

 
Volitelné: Stručně odůvodněte svou odpověď. 
Max. počet znaků je 1000. 
 
Pokud přistupujeme k potravinovým systémům uceleně (Food Systems Approach, FSA), jsou pro transformaci důležití všichni aktéři. Aktéři s relativně silnější 
pozicí v zemědělsko-potravinářském řetězci by nicméně měli nést hlavní tíhu transformace, protože je pro ně mnohem jednodušší (tedy poměrně vzato 
levnější) dělat udržitelná rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Například pro velké zemědělsko-potravinářské podniky je rozhodnutí o udržitelném postupu 
mnohem jednodušší než pro malého výrobce, v průzkumu ale toto rozlišení není možné. 
EU by měla zasáhnout a podpořit rovné podmínky, a to zejména uložením povinností pro velké firemní aktéry. Státní, regionální i místní úřady mají povinnost 
jednat a zajistit, aby byly zastřešující principy a cíle stanovené na úrovni EU brány v potaz a implementovány v souladu s konkrétní situací na státní, 
regionální a místní úrovni. 
Pro spotřebitele je aktuálně velice obtížné zohlednit při výběru potravin udržitelnost, protože ty nejzdravější a nejudržitelnější možnosti nejsou ty nejsnazší ani 
cenově nejdostupnější. 
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Question 4. To what extent do the following factors prevent food system actors from making sustainable choices in the 
production/processing/distribution/consumption of food products: 
 

 To a high extent To some extent To no extent Do not know Do not take position 

*Long-term/real costs and impacts of food are not reflected in the price and 
cost of food 

X     

*Food system actors’, including consumers’, choices are based mainly on 
short-term costs 

 X    

*Increasing competition on global markets  X    

*No systematic integration of sustainability in the operations of food system 
actors 

X     

*Lack of common understanding of sustainability among food system actors 
in the EU single market 

 X    

*Lack of common understanding among food system actors at global level in 
relation to sustainability 

 X    

*Lack of transparency on/information about the sustainability of a product 
or its production/distribution process in the EU market 

 X3    

*Lack of transparency/information about the sustainability of a product or 
its production process at global level 

 X    

*Marketing and advertising practices X     

*Unbalance of market power in the food system, weakening the ability of 
certain actors (e.g. farmers) to invest in more sustainable practices. 

X     

 
3 Ačkoli se jedná o důležitou otázku, větší překážkou při přechodu jsou jiné faktory, než je souvislost mezi informacemi a odpovědností spotřebitele 
(totéž v následujícím řádku). 
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*Behavioural biases and habits of food system actors, including consumers    X  

*Food environments which predispose to unsustainable choices by 
consumers 

X     

*The regulatory framework (lack of systematic sustainability objectives, 
definitions etc.) 

X     

*Lack of targeted incentives to produce sustainable food (e.g. financial, R&I) X     

*Insufficient availability of/accessibility to sustainable 
processes/products/services 

   X  

*Existence of multiple private standards  X    

*Lack of international standards on sustainability  X    

*Lack of proper education, training, advisory services to assist food systems 
actors in the transition to sustainable food systems. 

 X    

*Lack of investment in / knowledge/ access to innovation support measures  X X4   

*Insufficient research on food systems interdependencies, co-benefits and 
trade-offs of possible actions 

 X    

*Other (please specify): Competition with non-EU producers in the EU 
market when standard requirements differ. 

X     

 
Volitelné: Pokud si přejete, můžete svou odpověď stručně odůvodnit. 
Max. počet znaků je 1000. 
 

 
4 V závislosti na interpretaci otázky: "Do určité míry" - volba uznat, že to je v některých případech omezení; "Do žádné míry" - pokud jde o investice do 
inovací pro inovace a zaměření na "technické opravy". 
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Nový zákon musí nastolit zastřešující principy a cíle včetně časově ohraničených kvantitativních cílů založených na solidních důkazech, a to nad 
rámec směřování vytyčeného strategií F2F, s cílem vytvořit rámec a nastavit směr pro další zemědělsko-potravinářskou politiku a legislativu 
zaměřenou na skutečně udržitelné potravinové systémy. Zákon by měl upravovat výrobu, distribuci, maloobchod, spotřebu i obchodování. Měl 
by prozkoumat nástroje ke snížení relativní ceny udržitelnějších možností na trhu s potravinami i povinné a transparentní označování udržitelnosti 
na etiketách. Je třeba zajistit přechod na udržitelné potravinové systémy, životní minimum a minimální mzdu. Nezbytná je integrace potravinářské 
politiky s přístupem zaměřeným na práva namísto současného zaměření na obchodní stránku věci. Zcela stěžejní je pak soudržnost jednotlivých 
politik. Politiky EU, včetně společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky a politiky na podporu zemědělských produktů, mají vliv na 
fyzickou i cenovou dostupnost a atraktivitu udržitelných potravin, ale nejsou dostatečně sladěny s cíli v oblasti udržitelnosti. 
 

Question 5. In your direct experience, what are the most important obstacles in the transition to more sustainable practices?  
Max. počet znaků je 4000.  
 

● Chybí celoevropský regulační rámec, který by začlenil udržitelnost potravinových systémů do hlavního politického proudu. 
● Chybí ucelený přístup k potravinovým systémům. 
● Korporátní zájmy ovlivňují to, jak společnost vnímá udržitelnost, a chybí strategie v rámci tvorby evropské politiky, která by řešila konflikty 

zájmů.  
● Je nutné propojit poptávku s nabídkou. 
● V současném potravinovém prostředí nejsou zdravé a udržitelné možnosti snadnou/výchozí volbou. 
● Dominantní pozice krátkodobého politického rozhodování vzhledem k nedostatku rozhodujících politických faktorů (tedy regulace 

a pobídek) a cílů. 
● Chybí silné principy, jasné celkové cíle a vážně míněné dílčí cíle. 
● Nedocenění vědeckých důkazů o dopadech stávajících potravinových systémů. 
● Dosavadní politické intervence se nedostatečně zaměřovaly na aktéry v prostřední části řetězce a na vytvoření potravinového prostředí 

příznivého pro udržitelnost. Příliš se spoléhá na to, že potravinové prostředí zlepší dobrovolné kroky a kodexy chování. 
● Nutnost najít novou rovnováhu mezi dotacemi pro průmyslový chov hospodářských zvířat a finančními pobídkami pro rostlinnou výrobu 

určenou k lidské spotřebě. 
● Obchodní politika EU by měla být v souladu se zastřešujícími cíli a principy stanovenými novým zákonem. 
● Chybí soudržnost politiky. 
● Společná zemědělská politika EU by měla být v souladu se zastřešujícími cíli a principy stanovenými novým zákonem. 
● Nevyváženost sil v zemědělsko-potravinářském sektoru. Závažnou překážkou transformace je zejména disproporční vliv velkých 

zemědělských podniků na utváření politiky a trhu. 
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● Chybí prostředky k tomu, jak farmářům umožnit proveditelnou transformaci k ekologičtějším zemědělským systémům. 
● Chybí vyčíslení skutečných nákladů a komplexní posouzení dopadu legislativních iniciativ na udržitelnost v oblasti potravin, které by braly 

v úvahu cenu za nečinnost. 
● Ceny placené dodavateli, supermarkety a maloobchodníky nepokryjí ani náklady na výrobu. 
● Socioekonomická nerovnost mezi spotřebiteli, která brání přístupu k dobrým potravinám a zdravému stravování, i mezi výrobci. 
● Ve strategii Farm to Fork chybí konkrétní celkové i dílčí cíle týkající se poptávky v potravinovém systému, například dílčí cíle pro přechod 

na udržitelné zdravé stravování, prevenci obezity a zlepšení dostupnosti zdravých potravin.  
● Transformace nemůže být krátkozraká a spoléhat se výhradně na to, že poptávku podpoří rozhodnutí spotřebitelů. Existují strukturální 

příčiny, které brání přechodu na udržitelné potravinové systémy (např. spoléhání na globální hodnotové řetězce a marginalizace lokální 
produkce potravin, nerovnost vyplývající z marginalizace a diskriminace, stoupající ceny potravin a jejich volatilita disproporčně ovlivňující 
kupní sílu spotřebitelů, slabá globální správa v oblasti potravin apod.). 

● Je naléhavě potřeba vyjasnit rozporuplný stav věcí okolo nákupů lokálních potravin a najít rovnováhu mezi spravedlivou soutěží 
a spravedlivými potravinovými systémy. Evropská města a regiony tato překážka znepokojuje čím dál víc a rámec F2F nabízí vynikající 
příležitost, jak vyjasnit možnosti nákupů lokálních/regionálních potravin v souladu s platnou legislativou. Někteří aktéři v terénu také 
zmiňují potřebu potravinové výjimky na úrovni EU.  

● Je nutná technická podpora, která bude zásadní pro to, aby transformace dokázala vyřešit reálné problémy. Je nutné, aby zemědělci 
prováděli konkrétní kroky k transformaci a měli k dispozici administrativní podporu. Dalším klíčovým bodem kromě finanční a technické 
pomoci je podpora pro konverzi. Zavedení biopotravin brání řada překážek, dokonce i v oblastech, jako je logistika nebo představa o jídle 
(doba oběda je například v Itálii považována za čas ke vzdělávání). 

● Závažný nedostatek proškolení v transformačním řetězci. Nutnost více si cenit profesionálních kuchařů v jídelnách. Je nutné proškolit také 
obsluhující personál. 
 

 
Question 6. To what extent do you consider that the following levels of government promote sustainable food systems in their policies? 
 

 Not at all Insufficiently Sufficiently Too much Do not know 

*EU  X    

*National  X    
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*Regional  X   X5 

*Local  X   X 

 
 
 
Question 7. Which level of government can best accelerate the transition to a sustainable food system? 
(tick all that apply) 
 

 No role Limited role Important role 

*Global (international organisations)  X X6 

*EU   X 

*National   X 

*Regional  X7 X 

*Local  X X 

 
 
 

 
5 Jak pro tuto, tak pro následující linii: V závislosti na prioritách organizací se lze zaměřit buď na všechny aktéry, nebo pouze na úroveň EU a vnitrostátní 
úroveň. 
6 V závislosti na úvahách organizací o úloze mezinárodních orgánů, jakož i na úvahách o tom, zda výslovně zdůraznit úlohu EU. 
7 I zde záleží na ochotě organizací vyzdvihnout při veřejných konzultacích roli EU a jednotlivých států, ale také na ochotě jednotlivých organizací 
zdůraznit význam správy na regionální a místní úrovni. 
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Question 8. To what extent do you agree with the following statements: 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*To encourage and accelerate the transition 
to a sustainable EU food system, it is 
necessary to establish EU-wide general 
objectives, principles and definitions relevant 
for the sustainability of the food system 

X       

*At EU and national level competent 
authorities should ensure that sustainability is 
mainstreamed in all food related policies 

X       

*EU trade policy, in particular, should be 
consistent with the objectives of the 
transition to a sustainable EU food system 

X       

*Business operators active in the food system 
should have mechanisms in place to ensure 
that operations/processes and/or products 
within the businesses under their control 
satisfy any sustainability-related 
requirements of EU law 

X       

*Sustainability objectives for the EU food 
system should be translated into specific 
requirements by sector where not available 

X       

*A sustainability analysis in the form of a 
global analysis of the sustainability profile of a 
product or operations is needed to accelerate 

 X8    X  

 
8 Vzhledem k tomu, že tuto otázku si mohou různí lidé vykládat různě. 
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the transition to sustainable food systems 
forward 

*Business operators of different sizes should 
have different levels of responsibility 

 X      

*Best practices contributing to achieving a 
sustainable EU food system should be shared 
across the EU and nationally 

 X  X9    

 
Volitelné: Pokud si přejete, můžete svou odpověď stručně odůvodnit. 
Max. počet znaků je 1000. 
 
Nový zákon musí v první řadě nastavit základní principy a zastřešující cíle, jimiž se musí řídit všechny další strategie a politiky týkající se 
potravinových systémů na všech úrovních správy (ustanovení o shodě!). 
Opatření by se neměla omezit na udržitelnost jednotlivých produktů nebo procesů, ale měla by se zaměřit na celé systémy a hlavní příčiny 
neudržitelnosti v systému jako celku. Veřejní a firemní aktéři by měli nést odpovědnost za zajištění toho, aby byly produkty/procesy v souladu 
s požadavky EU na udržitelnost.  
Udržitelné veřejné zakázky jsou dosažitelným cílem a vzájemně výhodnou situací pro spotřebitele, zemědělce i veřejné orgány. Jedná se 
o zásadní oblast, kde je potřeba podniknout kroky a kde je zároveň obzvlášť relevantní a efektivní sdílet osvědčené postupy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 V závislosti na interpretaci a prioritách: „Spíše souhlasím“: Některé organizace zdůrazňují důležitost sdílení osvědčených postupů ke zefektivnění a šíření 
udržitelné praxe, a to zejména v některých oblastech, jako jsou například veřejné zakázky. „Spíše nesouhlasím“: Jiné organizace mají obavu, že použitá 
terminologie má sloužit jako nástroj k tomu, jak aktéry zaměstnat bez požadování ověřitelných výsledků. 



15 

Question 9. How important would you consider that the activity of a food system actor (to be considered as covering their internal 
operations/processes and/or products, within their businesses and under their control) should not significantly harm the following 
aspects: 
 

 Very important Important Not very important Not at all important Do not know Do not take 
position 

*Climate change mitigation (e.g. reduction of 
greenhouse gas emission) 

X      

*Climate change adaptation (e.g. 
improvement of irrigation efficiency) 

X      

*The sustainable use and protection of land X      

*The sustainable use and protection of water 
and marine resources 

X      

*The transition to a circular economy 
(“reduce, reuse, recycle”) 

X      

*Pollution prevention and control of air, 
water and soil 

X      

*Protection and restoration of biodiversity 
and ecosystems 

X      

*Environmental protection (Minimise or 
improve all environmental aspects linked to 
the food system in a holistic way) 

X      

*Prevention of slavery and forced labour X      

*Fair and just working conditions X      
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*Fair and just remuneration of primary 
producers (farmers and fishers) 

X      

*Prevention of child labour and protection of 
young people at work 

X      

*Food safety and risks to human health  X10     

*Availability of food supplies  X     

*Affordability of sustainable food  X     

*Accessibility of sustainable food X      

*Cultural/culinary habits X  X11    

*Quality nutrition, to promote human health X      

*Animal welfare X      

*Animal and plant health X      

*Impact on developing countries X      

*Other [ please specify] 

Human rights 

     
 

 

 
10 V závislosti na tom, které aspekty chtějí organizace relativně zdůraznit. 
11 Toto je jeden z nejjasnějších příkladů otázky, na kterou by měly různé organizace odpovědět různě. Dvě odůvodnění: „Velice důležité“: Kulturní rozměr 
potravinového systému je pro umožnění transformace zásadní. Vychází to jednak z tradiční znalosti místní ekologie a lepší adaptace na ekosystém, ale 
také je třeba respektovat právo lidí rozhodnout se, co budou pěstovat a jíst v závislosti na svých kulturních hodnotách a identitě. „Nepříliš důležité“: 
Kulinářské zvyklosti jsou důležité, ale pokud podporují neudržitelné postupy, bude se muset změnit a umožnit tak transformaci na udržitelný potravinový 
systém. 
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Access to land 
Young farmers’ possibilities to set up their 
activities  

 
 
Question 10. At what level does the transition to sustainable food systems need to take place? (tick all that apply) 
 

 Very important Important Not very important Not at all important Do not know Do not take 
position 

*Global X X     

*EU X      

*National X      

*Regional X X     

*Local X X12     
 
 
* Question 11. How do you see your role in the transition to a sustainable food system? 
1000 character(s) maximum 
 
 
* Question 12. Are you involved in any platform/dialogue group/initiative that aims to contribute to sustainable food systems? 
 Answer Yes 
 Answer No 
  
 

 
12 [platí pro všechna zelená X v této tabulce]: V závislosti na prioritách organizací by se pozornost mohla zaměřit buď na všechny aktéry, nebo pouze na 
úroveň EU a vnitrostátní úroveň. 
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Question 13. If yes: at what level is it active? Každý odpoví samostatně. 
 Answer International  
 Answer EU  
 Answer National  
 Answer Regional  
 Answer Local  
 
Optional: Please elaborate on its activity and your role in it Každý odpoví samostatně. 
1000 character(s) maximum 
 
 
Question 14. What role do you see for platforms/dialogue groups/initiatives in the transition to and governance of a sustainable 
food system? 
2500 character(s) maximum 
 
Efektivní přechod na udržitelné potravinové systémy bude vyžadovat koordinovaný postup na více úrovních, což zase vyžaduje jasné rozdělení 
rolí a povinností mezi evropské instituce a členské státy, případně i regiony. Současně s tím ale musí dojít ke zvýšení podpory a uznání zásadní 
role občanských iniciativ a lokální správy v transformaci potravinových systémů. Spolehlivé mechanismy pro účast veřejnosti zajistí, že se budou 
transformace účastnit všichni aktéři potravinového systému, což podpoří její legitimnost a transparentnost a pocit odpovědnosti a důvěry, bez 
nichž můžeme v systémovou změnu sociální, ekonomické a ekologické udržitelnosti našeho potravinového systému doufat jen stěží. 
 
Tyto mechanismy pro účast veřejnosti je nutné podpořit inovovaným, inkluzivním a participativním systémem správy a vytvořením stabilního 
rámce pro monitorování a evaluaci, který zohlední indikátory pokroku, měřítka a nejnovější nezávislé vědecké poznatky. Je třeba zavést účinné 
vynucovací mechanismy a stanovit konkrétní povinnosti jednotlivých aktérů, aby se zajistila efektivní a včasná implementace kroků všech 
zúčastněných a tedy i dosažení vize a cílů stanovených novým zákonem.  
 
 
Pro účely otázek 15, 16 a 17 v tomto dotazníku: Informace o udržitelnosti pro spotřebitele (označení udržitelnosti) pokrývají v souladu s popisem ve 
strategii Farm to Fork informace o výživových, klimatických/environmentálních a sociálních aspektech potravinářských výrobků. Mezi sociální 
aspekty patří mimo jiné i životní podmínky zvířat a socioekonomické aspekty. 
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* Question 15. On which of the below aspects of sustainability, should consumers receive information to empower them to make 
sustainable food choices.  Každá organizace odpoví podle svých priorit a pozice.  
(please select and rank in order of importance, the first being the most important and the last being the less important) 
 
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order. 
Initial order is as follows 
⠿ Nutrition 
⠿ Climate 
⠿ Environment 
⠿ Animal welfare 
⠿ Fair and just remuneration of producers 
⠿ Fair and just working conditions 
⠿ Other aspects (please specify) 
 
 
Question 16. To what extent do you agree with the following statements: 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*Consumers pay more and more 
attention to the sustainability of the 
food they buy 

X       

*Sustainability information currently 
provided to consumers on food 
products is reliable 

    X   

*Sustainability information currently 
provided to consumers on food 
products is clear and easy to 
understand 

    X   

*Sustainability information currently 
provided on food products allows 

    X   

about:blank
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consumers to choose sustainable 
food products 

*The multiplicity of sustainability 
labels on food products are confusing 
for consumers 

X       

*Providing information to consumers 
about the sustainability of the food 
they buy is a useful tool and it will 
accelerate the transition to a 
sustainable food system 

 X      

*Reliable and evidence-based 
sustainability labelling of food 
products would also help 
incentivising operators to supply 
more sustainable products 

X       

*Food businesses should be subject 
to the same rules on sustainability 
information to consumers across the 
entire EU 

X       

*A dedicated sustainability label 
which allows comparing the 
sustainability of food products would 
help consumers to make sustainable 
food choices 

 X      
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* Question 17. If an EU sustainability label was established: 
(please select only one answer) 
 
 Answer Such a label should be a voluntary label identifying only sustainable food products 
 Answer Such a label should be a voluntary label- identifying sustainable and non-sustainable food products 
 Answer Such a label should be a mandatory label informing on the sustainability of all EU food products 
 Odpověď Tato etiketa by měla být povinná a informovat o udržitelnosti všech potravinářských výrobků z EU 
i ostatních zemí 
 Answer A EU sustainability label is not necessary / desirable 
 Answer Don’t know 
 Answer Other (please specify) 
 
 
* Question 18. To what extent should schools and public institutions consider sustainability when purchasing food? 
 
 Answer None 
 Answer Limited 
 Answer Moderate 
  Odpověď Ve velké 
míře 

 

 Answer Do not know 
 Answer No opinion 
  
 
Question 19. If “moderate” or “great”, how important do you think such an action would be for the transition to sustainable food 
system..? 
 
 Odpověď Velmi důležitý/vlivný 
 Answer Moderately important/impactful 
 Answer Neutral 
 Answer Only with a limited importance impact 
 Answer Not important/impactful at all 
 Answer I do not know 
 Answer I do not take position 
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Question 20. In relation to public procurement of food served in schools and public institutions, to what extent do you agree with the 
following statements? 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*The meals should be enjoyable and tasty  X13      

*The meals should be accessible to all, at an 
affordable price 

X       

*Plant based alternatives should be offered 
more frequently 

X       

*Food produced locally should be offered 
more frequently 

X       

*Nutritionally well balanced meals (e.g. 
alternatives lower in sugars and fats) should 
be offered more frequently 

X       

*More fruits and vegetables should be 
offered 

X       

*Food produced from traditional and locally 
adapted varieties, in particular for fruit and 
vegetables, should be offered more 
frequently 

X       

 
. 
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*Production of food of animal origin should 
respect high animal welfare standards 

X       

*Organic meals/ingredients should be 
offered more frequently 

X       

*The social impact of the meals offered (e.g. 
human rights , workers rights) should be 
taken into account in procurement 

X       

*The environmental impact of the meals 
offered should be taken into account in 
procurement 

X14       

*The nutritional quality of meals offered 
should be taken into account in procurement 

X       

*Food services companies that respect social 
values beyond the sectoral collective 
agreements should be favoured in 
procurement 

X       

*The school has an educational role to play 
concerning the sustainability of food 

X       

*Information about the nutritional 
composition, of the meals served should be 
provided in the canteens of public 
institutions 

X       

*Information about the environmental 
impact of the meals served should be 

X       
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provided in the canteens of public 
institutions 

*Information about the social impact of the 
meals served should be provided in the 
canteens of public institutions. 

X       

*Information about the animal welfare 
standards respected should be provided in 
the canteens of public institutions 

X       

 
 
Question 21. To what extent do you agree with the following statements? 
 

 Strongly 
agree 

Somewhat 
agree 

Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly disagree Do not know Do not take position 

*Food composition targets for 
sugars, salt, and saturated fat 
for all food categories should 
be set 

X  X     

*Targets for added sugars, 
salt and saturated fat for 
processed and ultra-
processed foods and meals 
should be set 

X       

*When designing policies that 
impact food prices (such as 
subsidy schemes and 
taxation), competent 
authorities should consider 
how these policies can 
encourage a higher 

X       
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consumption of whole grain 
cereals, vegetables, 
fruits,legumes and nuts, and a 
lower consumption of red 
meat and foods high in 
sugars, salt, and saturated fat 

 
 
Question 22. To what extent do you agree with the following statements? 
 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

* The marketing, advertising and sales 
promotion, including online, of foods 
high in saturated fat, salt or sugars to 
children should be restricted 

X       

*Marketing techniques should be 
restricted unless the products they 
relate to are of high nutritional 
standard (e.g. low in saturated fat, salt 
or sugars) 

X       

*Sponsorship activities that result in 
advertising during big events (e.g. 
sports events) should be restricted for 
products high in saturated fat, salt or 
sugars 

X       

*The merchandising of foods (i.e. the 
way food products are presented in 

X       
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retail outlets) should promote 
healthier food choices 

 
 
Question 23. What incentives would be most effective in stimulating sustainable production/processing/distribution/consumption 
methods and techniques? 
Dotace/pobídky by měly podporovat potravinářskou výrobu malých, ekologických a bio výrobců.  
Obchodní předpisy a dohody by měly podpořit přesun z deregulovaných globálních trhů, obchodu a financí. Je třeba vytvořit zvláštní regulace 
k zamezení spekulacím. 
Kroky a politická opatření k podpoře potravinového prostředí příznivého pro vznik udržitelných potravinových systémů: 

- Veřejné zakázky. 
- Pravidla pro marketing (zejména v prostřední části řetězce). 
- Cenová politika zajišťující relativní ceny potravin – konzistentní s růstem udržitelného a zdravého stravování. 
- Opatření k zajištění zdravého a udržitelného stravování pro osoby v nejisté socioekonomické situaci. 
- Sladěné a povinné etikety o udržitelnosti potravin, díky kterým bude pro spotřebitele snazší dělat ta nejzdravější a nejvíce udržitelná 

rozhodnutí. 
- Politická opatření k zajištění toho, aby potraviny dostupné na trhu EU splňovaly ty nejvyšší standardy pro výživu, práci, klima, ekologii 

i životní podmínky zvířat. 
 
 
* Question 24. Do food system actors have sufficient knowledge and skills for the transition to sustainable food systems? 
 
 Answer Yes 
 Answer No 
 Odpověď Nevím 
 Answer I do not take position 
 
 
 

 
* Question 25. Are there food system actors that are better prepared for the transition than others? 
 Answer Yes 
 Answer No 
 Odpověď Nevím 
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 Answer I do not take position 
 
 


