
Ing. Marian Jurečka 
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V Praze dne 2 9 -08- 2017 
Čj. 52338/2017-MZE-10040 

Vážená paní, vážený pane, 

Ministerstvo zemědělství letos již potřinácté vyhlašuje září Měsícem biopotravin 

a ekologického zemědělství. Touto tradiční kampaní se veřejnosti představují místní 

biofarmy a výrobci bioproduktů, jejichž nabídka se rok od roku rozšiřuje. V návaznosti na tuto 

akci se na Vás obracím ve věci spotřeby biopotravin a produktů ekologického zemědělství od 

českých farmářů. V současné době jsou k dispozici vysoce kvalitní biopotraviny, které je 

možné dále využívat jako suroviny k výrobě pokrmů v rámci zařízení společného stravování, 

zejména školských, sociálních nebo zdravotnických zařízení. 

Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči 

o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů. Při 

výrobě biopotravin nejsou používána umělá ochucovadla, barviva a zvýrazňovače vůně, 

chuti a konzistence. Biopotraviny tak lze považovat za vysoce kvalitní, nutričně bohaté 

potraviny. V současné době je v ČR certifikováno více než 4 300 ekofarem a více než 570 

výrobců biopotravin, kteří dodržují přísné podmínky stanovené národní i evropskou 

legislativou. 

Z výše uvedených důvodů si dovoluji na Vás apelovat a současně Vás vyzvat 

k podpoře a realizování konkrétních kroků, které povedou ke zvýšení a preferování 

používání biopotravin a regionálních potravin v zařízeních společného stravování, které pod 

Vaši instituci, jakožto zřizovatele, spadají. Evropská komise k uvedené problematice 

připravila metodiku s názvem „Potraviny a stravovací služby - Produktový list pro zadávání 

ekologických veřejných zakázek (GPP)", kterou naleznete na webu www.eagri.cz. Věřím, že 

bude i pro Vámi řízené organizace inspirací při nakupování potravin. 

S pozdravem v _ ^ -



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 99876720-121175-170829140741, že tento dokument sepsaný 29.08.2017,
který vznikl převedením 1 stránky vstupu v listinné podobě do podoby elektronické se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: žádný
Ověřující osoba: Lenka Šrámková
Vystavil: Ministerstvo zemědělství
v Praze dne 29. 08. 2017.
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