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I. Kontext 

Organizace na nejvyšších mezinárodních úrovních prohlásily, že potravinové systémy po celém světě 

právě pociťují nejhorší krizi v historii.
1
 Na rozdíl od krize v letech 2007-8, která se týkala jen cen 

jídla, v roce 2022 se překrývá několik krizí.
2
 Počet lidí ovlivněno hladem a podvýživou prudce 

stoupnul během krize COVID-19.
3
 Globální konflikty (především válka mezi Ruskem a Ukrajinou) 

ovlivnily trhy s energiemi, potravinami a hnojivy, vedoucí k ekonomické nestabilitě a vzrůstu inflace 

po celém světě. Všechny tyto krize jsou zastíněny stále zvětšujícími se efekty změny klimatu a 

kritickou ztrátou biodiverzity, které také silně ovlivňují systémy produkce potravin ve všech 

regionech. Zranitelnost zásobovacích systémů, která se výrazně projevila v průběhu Covidové krize, a 

nejistoty, které plynou z této zranitelnosti, stále přetrvávají, převážně v delších a transkontinentálních 

zásobovacích řetězcích. Nerovnosti mezi nízko a vysokopříjmovými zeměmi, mezi formálními a 

neformálními sektory, mezi městy a venkovem, a mezi chudými a bohatými populacemi zajisté 

existovaly před výše uvedenými krizemi, ale byly náhle zvýrazněny v posledních dvou letech. V 

reakci na nové výzvy v oblasti potravin a zemědělství začaly vznikat požadavky pro strukturální 

změnu potravinových systémů.
4
 

Reakce orgánů státních správ a mezinárodních organizací se zaměřují na intervence, které posílí 

globální potravinové řetězce a urychlí transformaci potravinových systémů. Co ale chybí ve většině 

sdělení z nejvyšších úrovní médií, OSN a mezinárodních finančních institucí, jsou ponaučení o 

odolnosti potravinových systémů, která vyplývají z činností lokálních trhů s čerstvými potravinami 

                                                           
1
 OSN založila v roce 2022 Světovou skupinu pro řešení krizových situací (Global Crisis Response Group)  

https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/ 
2
 Přehled dopadů COVID-19, nerovností ve společnosti a ostatních krizí na celosvětovém měřítku zde - 

https://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/  
3
 Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (2021) Potravinová bezpečnost a výživa ve světě 2021 

- https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/  

(Food and Agriculture Organization (2021) The State of Food Security and Nutrition in the World 2021.) 
4
 Požadavky pro transformaci potravinových systémů byly ústředním tématem prvního světového summitu OSN 

pro potravinové systémy v roce 2021 (www.un.org/en/food-systems-summit). Debata o změnách pokračuje i po 

tomto summitu.  

https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/
https://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/
http://www.un.org/en/food-systems-summit
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během různých krizí.
5
 Pracovníci v potravinářských odvětvích, společně se zdravotníky, byli 

považováni za klíčové pracovníky během pandemie, i přestože v mnoha zemích nemají odpovídající 

příjem ani jistotu zaměstnání. Nepřetržité fungování komplexních tržních systémů, které zajištují 

potravinovou bezpečnost ve městech a venkovských oblastech je málo viditelné. Mnoho malých a 

středních výrobců a prodejců (zvlášť ženy a původní obyvatelé v mnoha zemích v Africe, Asii a 

Latinské Americe) tvoří základ potravinové bezpečnosti v určitých oblastech.
6
 

Během mezinárodních debat o dopadu COVID-19 a navrácení společností do původních, 

předpandemických stavů, vyšla najevo důležitost solidarity, ohleduplnosti a cirkulární ekonomiky. 

V kontextu trhů s potravinami se opět ukázalo, že je podstatné uznat důležitost formálních a 

neformálních prostorů, kde si mezi sebou obyvatelé měst a venkova směňují jídlo, služby a informace. 

Tento dokument se zaměřuje na část potravinového trhu, kde se setkávají toky produktů, služeb, lidí a 

informací na nejviditelnějším místě, a kde je důležitá rovnováha ekonomických, kulturních a 

sociálních hodnot: na lokálních trzích s čerstvými potravinami. Cílem není snížit význam subjektů 

v soukromém sektoru, které jsou zapojeny ve všech částech potravinových systémů. Při řešení 

problémů v potravinových systémech je věnována pozornost převážně globálním aktérům a globálním 

dodavatelským řetězcům. Tento dokument má za účel věnovat pozornost aktérům potravinových 

systémů, kteří operují ve složitých místních tržních systémech, a pomáhají zajišťovat výživu lidí po 

celém světě.  

 

                                                           
5
 Výraz ‚lokální trhy s čerstvými potravinami‘ je v tomto dokumentu používán pro označení široké škály 

formálních či neformálních tržišť, které se konají na konkrétním místě, a poskytují především čerstvé nebo 

minimálně zpracované potraviny. Tyto potraviny pocházejí převážně z blízkých venkovských oblastí. Tyto trhy 

jsou ovlivněny veřejnou politikou v různé míře, a jsou nezbytné k zajišťování potravin pro místní komunitu, 

zvlášť v krizových situacích.  
6
 Důležitost regionálních potravinových systémů pro úspěšnou transformaci potravinových systémů je podrobně 

vysvětlena v poznámkách Skupiny odborníků na vysoké úrovni o kritických a trvalých problémech potravinové 

bezpečnosti a výživy (High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition) z července 2022 - 

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-

food-security-and-nutrition/en  

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
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II. Úvod, klíčové cíle a opatření 

Tento dokument je určen osobám s rozhodovací pravomocí a lidem z praxe. Má za cíl dokázat, že 

tržní systémy, zejména lokální trhy s čerstvými potravinami, jsou klíčové k transformaci 

potravinových systémů a zlepšení jejich udržitelnosti a odolnosti. Dále jsou tyto trhy také klíčové 

k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs).
7
 Dopady pandemie a dalších událostí upozornily 

na zranitelnost potravinových systémů po celém světě. Na globální scéně, například na summitu OSN 

o potravinových systémech (UNFSS), vyzývají organizace jako Výbor pro světovou bezpečnost 

potravin (CFS) a Nutrition for Growth (N4G) k použití inkluzivních a vícestranných přístupů, které 

jsou schopné zajistit dostupnost a přístupnost ke zdravé a výživné stravě pro lidi po celém světě. Trhy 

s čerstvými potravinami jsou místa, kde se protínají toky lidí, jídla, informací a služeb, které spojují 

obyvatele měst a venkova.  

Zástupci reprezentující různé typy trhů byli vyzváni k vzájemné výměně zkušeností a poznatků 

z činností neformálních a formálních trhů s potravinami během posledních dvou let.
8
 V roce 2022 

proběhla dvě tato setkání, která byla součástí akcí pořádaných programem OSN pro lidská sídla a 

jejich partnerů. Jedno z těchto setkání proběhlo na 11. zasedání Světového městského fóra (WUF) 

v Katovicích v Polsku. Tito zástupci společně dospěli k závěru, že tržní systémy tvoří jádro 

potravinových systémů, a tak aby uspěla transformace těchto systémů, je třeba uznat katalytickou roli 

tržních systémů napříč městskými a venkovskými oblastmi. Lokální trhy s čerstvými potravinami 

hrají zásadní roli v zajišťování potravinové bezpečnosti a přístupu ke zdravé a udržitelné stravě po 

                                                           
7
 Klíčová role veřejných lokálních trhů v transformaci udržitelných potravinových systémů je tématem zprávy 

od HealthBridge Canada z roku 2022 - https://healthbridge.ca/dist/library/local-public-markets.pdf  
8
 Tato setkání začala na jaře roku 2020 během prvních vln pandemie, a byly pořádány několika organizacemi a 

skupinami. Pro příklad některých diskuzí, které probíhaly během těchto setkání, je k dispozici shrnutí v 

dokumentu od programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) - https://urbanpolicyplatform.org/wp-

content/uploads/2022/03/URLs-

COVID%20and%20Lessons%20for%20Resilience%20and%20Recovery%20from%20Crisis.pdf. Širokou škálu 

zpráv o dopadech COVID-19 na potravinové systémy naleznete v tomto výběru publikací sestaveném 

Evropskou komisí - https://knowledge4policy.ec.europa.eu/global-food-nutrition-security/topic/covid-19-food-

nutrition-security/publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D/selection-

publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D_en  

https://healthbridge.ca/dist/library/local-public-markets.pdf
https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/URLs-COVID%20and%20Lessons%20for%20Resilience%20and%20Recovery%20from%20Crisis.pdf
https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/URLs-COVID%20and%20Lessons%20for%20Resilience%20and%20Recovery%20from%20Crisis.pdf
https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/URLs-COVID%20and%20Lessons%20for%20Resilience%20and%20Recovery%20from%20Crisis.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/global-food-nutrition-security/topic/covid-19-food-nutrition-security/publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D/selection-publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/global-food-nutrition-security/topic/covid-19-food-nutrition-security/publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D/selection-publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/global-food-nutrition-security/topic/covid-19-food-nutrition-security/publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D/selection-publications-%E2%80%9Ccovid-19-food-nutrition-security%E2%80%9D_en
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celém světě. Dále tyto tržní struktury přispívají k udržitelnému řízení místní biodiverzity
9
, 

k udržitelnějšímu živobytí na územní úrovni, a poskytují lepší přístup k trhům pro drobné zemědělce. 

V posledních dvou letech prokázaly lokální tržní systémy vysoký stupeň odolnosti během pandemie 

COVID-19.  

Spolupráce mezi místní správou, vládou, soukromým sektorem a občanskou společností je potřeba 

k posílení úlohy a odolnosti lokálních trhů s čerstvými potravinami v kontextu probíhajících krizí. 

Toto se týká jak formálních, tak neformálních trhů s čerstvými potravinami. Tento dokument 

představuje shrnutí klíčových sdělení a výběr konkrétních příkladů zkušeností z různých regionů, 

které byly prezentovány na těchto setkáních. Na závěr uvede doporučená opatření a akce pro podporu 

potenciálu trhů s čerstvými potravinami pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a zlepšení dlouhodobé 

dostupnosti zdravé výživy pro obyvatelstvo po celém světě. Tato koordinovaná opatření jsou určena 

místním správám, subjektům na trhu, vládám a mezinárodním organizacím, včetně příslušných orgánů 

OSN. Níže jsou uvedeny hlavní cíle a kroky k jejich dosažení. 

Průřezové cíle pro všechny subjekty: 

Kromě opatření, která jsou určena specificky pro různé skupiny tržních účastníků a jejich sdružení, je 

možné shrnout opatření do následující výzvy. Je třeba zaujmout integrovaný a inkluzivní systematický 

přístup k dosáhnutí těchto pěti cílů: 

- Zlepšit technické kapacity pro různé subjekty na trhu s čerstvými potravinami (včetně 

zemědělců, drobných podnikatelů, manažerů trhů, tržních sdružení a asociací, a neformálního 

potravinářského sektoru). Místní orgány by měly využít potenciál lokálních trhů 

s potravinami. 

- Postavit správu potravin a výživy do centra vývoje v oblasti tržních a potravinových systémů, 

napříč různými oblastmi a úrovněmi správy (místní, regionální, národní, a mezinárodní). 

- Podporovat nové koalice států a mezinárodních organizací zabývající se tržními systémy, 

které vznikají v reakci na Summit OSN o potravinových systémech (UNFSS). Příklady těchto 

koalic a organizací jsou Světová koalice farmářských trhů (WorldFMC), Koalice pro městské 

potravinové systémy (UFS coalition) a Koalice pro správu územních potravinových systémů 

(Territorial Food Systém Governance Coalition). 

- Podporovat vícestranné spolupráce mezi aktéry v tržním ekosystému. To by mělo zahrnovat 

všechny účastníky v oblasti čerstvých potravin, v procesu začínajícím na farmě a končícím na 

talíři zákazníka.   

- Spolupracovat na zlepšení veřejné politiky, legislativy a investicí do infrastruktury a 

programů, které umožní lepší dlouhodobou udržitelnost a odolnost potravinových systémů. 

Operativní kroky k posílení tržních systémů: 

K realizaci výše uvedených pěti cílů uvádíme pět konkrétních kroků, které jsou určeny všem tržním 

aktérům, s cílem posílení formálních i neformálních trhů napříč městy a venkovem: 

- Posoudit a zmapovat tržní systémy pomocí participačních procesů, vycházejících ze sdílených 

principů a postupů.
10

 

                                                           
9
 Je potřeba více dat ohledně souvislostmi mezi neformálními a lokálními trhy s čerstvými potravinami a 

řízením biodiverzity, ekosystémů a zdravé stravy. Informační materiály od Organizace pro výživu a zemědělství 

OSN (FAO) představují některá data z výzkumů těchto trhů - https://www.fao.org/nutrition/markets/territorial-

markets-initiative/en/ 
10

 Nejrelevantnější a nejnovější doporučení pro mapování územních tržních systémů je proces vypracovaný na 

základě rozsáhlých konzultací Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) a jejich partnerů v dokumentu 

o metodice a pokynech pro získávání dat participačními procesy. https://www.fao.org/3/cb9484en/cb9484en.pdf  

https://www.fao.org/nutrition/markets/territorial-markets-initiative/en/
https://www.fao.org/nutrition/markets/territorial-markets-initiative/en/
https://www.fao.org/3/cb9484en/cb9484en.pdf
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- Spoluvytvářet zásady pro inkluzivní a odolné tržní systémy (s účastníky trhů, mezinárodními 

partnery, zástupci místní a národní správy, neziskovými organizacemi, a subjekty ze 

soukromého sektoru). 

- Přenést nově vytvořené kapacity ve státní správě a tržních subjektech k řízení zlepšování 

inkluzivních tržních systémů.  

- Poskytnout plány pro koordinovanou politiku a programy v místní a národní správě a 

komunitních organizacích.  

- Navrhnout a implementovat kreativní finanční opatření propojující veřejný a soukromý sektor 

pomocí vhodných správních mechanismů. 
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III. Systémový přístup k potravinovým trhům 

Definice potravinových systémů zahrnuje všechny fáze potravinového systému: pěstování, přepravu, 

zpracování, distribuci, spotřebu, a nakládání s odpadem.
11

 V rámci potravinových systémů existují 

také komplexní tržní systémy, kde se setkávají formální a neformální trhy, malé a velké trhy, a 

fyzické a digitální trhy. Tento přehled se zaměřuje hlavně na fyzické trhy s čerstvými potravinami ve 

vesnicích a městech.
12

 Je důležité zohlednit nákupní koš prodávaných produktů, nikoliv pouze 

jednotlivé výrobky. Tento přístup je vhodnější pro zajištění rozmanitosti ve stravování spotřebitelů, i 

pro integraci udržitelných výrobců s rozmanitými agroekologickými systémy na trhy. Tržní systémy 

zahrnují mnoho typů dodavatelských řetězců a jsou důležité pro potravinovou bezpečnost, výživu a 

hospodářskou životaschopnost obyvatel venkova i měst. Čerstvé potravinářské produkty (zelenina, 

ovoce, maso, ryby…) se neustále přesouvají z farem na trhy, napříč venkovskými a městskými 

oblastmi, v regionech po celém světě. Trhy s čerstvými potravinami, a systémy výroby, manipulace, 

přepravy, distribuce a marketing prostřednictvím formálních a neformálních kanálů, jsou ústředním 

prvkem zajišťováním potravin pro populace po celém světě. Existuje také kruhový tok lidí, zboží 

(včetně potravin a odpadu), informací, peněz a služeb napříč městy a venkovem. Územní trhy 

s potravinami jsou důležité pro odolné zásobování vesnic, měst, i metropolí. Pro tyto trhy je 

                                                           
11

 Skupina odborníků na vysoké úrovni z Výboru pro zajišťováním potravin ve světě (HLPE of the CFS) 

definovali potravinové systémy v jejich zprávě z roku 2017: Potravinový systém shromažďuje všechny prvky 

(životní prostředí, lidi, vstupy, procesy, infrastrukturu, instituce atd.) a činnosti, které souvisí s výrobou, 

zpracováním, distribucí, přípravou a spotřebou potravin, a výstupy vyplývajících z těchto činností, včetně 

socioekonomických a ekologických dopadů. (strana 11 - https://www.fao.org/3/i7846e/i7846e.pdf) 
12

 Potravinové trhy zahrnují celé maloobchodní a velkoobchodní potravinářské prostředí. Tento dokument se 

zaměřuje na geograficky umístěné trhy s čerstvými potravinami, které mohou mít v nabídce polotovary a 

výrobky z více ingrediencí, ale především nabízí čerstvé nebo minimálně zpracované ovoce, zeleninu, maso a 

ryby. 

https://www.fao.org/3/i7846e/i7846e.pdf
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charakteristické, že se na nich setkávají různé subjekty (například výrobci, prodejci, zástupci místní 

samosprávy, tržní výbory, komunity, a neziskové organizace).
13

 

Na úseku trhů s čerstvými potravinami se také protínají různé oblasti veřejné politiky (od zemědělství, 

po zdravotnictví, sociální péči, infrastrukturu, dopravu, energetiku a ekonomiku) a také různé formy 

podnikání (mikro, malé a střední podniky, ale také neziskové organizace a potravinové banky). Pro 

účely tohoto dokumentu zahrnuje pojem ‚tržní systémy‘ všechny aktéry a odvětví, příslušnou 

veřejnou politiku a programy, jejichž výsledkem je fungující formální a neformální 

maloobchodní prodej potravin. Kombinace složek tržních systémů vytváří složitý prostor, protože 

se mezi sebou vzájemně prolíná mnoho aktérů a politických oblastí. Nicméně trhy mají potenciál být 

jedním z klíčových bodů k řešení některých z nejnaléhavějších problémů, které se v současné době 

vyskytují v potravinářském sektoru. Zúčastněné strany, které působí v místních tržních systémech 

vyzývají k akci, protože dobře fungující trhy s čerstvými potravinami mohou pozitivně přispět 

k řešení problémů jako je například změna klimatu, ochrana biodiverzity, zajištění potravinové 

bezpečnosti, zlepšení výživy a snížení rizika katastrof.  

  

                                                           
13

 V roce 2015 uspořádal Výbor pro světovou bezpečnost potravin (CFS) fórum na téma Propojení drobných 

zemědělců s trhy. Následně vydala Otevřená pracovní skupina OSN (OEWG) doporučená opatření na podporu 

územních trhů - 

http://www.hlrn.org/img/documents/CFS_Connecting_Smallholders_to_Markets_Final_Draft.pdf  

http://www.hlrn.org/img/documents/CFS_Connecting_Smallholders_to_Markets_Final_Draft.pdf
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IV. Poučení plynoucí z dopadů pandemie COVID-19 

Otřesy trhů a jejich podporující infrastruktury (například dodavatelských řetězců) nezačaly v roce 

2020 během pandemie COVID-19. Nicméně tento nejnovější šok měl pro potravinové systémy 

mnoho dopadů, které měly globální charakter, ale lišily se na místní a regionální úrovni. Během 

počátečních vln pandemie COVID-19 byli potravinářští pracovníci a potravinové trhy označeni za 

nezbytné v nouzových nařízeních mnoha městských správ a národních vlád. Mnoho výdejen potravin, 

které jsou životně důležité pro zabezpečení výživy, jako například školy, potravinové banky, a některé 

druhy místních trhů s čerstvými potravinami, bylo uzavřeno nebo se musely přizpůsobit novým 

omezením. Tato nová omezení zahrnovala pravidla jako změna otevírací doby, zvětšení rozestupů 

mezi stánky prodejců, snížení počtu prodejců v určitých prostorách, a povinné nošení roušek a mytí 

rukou.  

Otevřené a neformální trhy, pokud nebyly uzavřeny, se staly životně důležitými pro přístup 

k potravinám. Na těchto místech se spotřebitelé od prodejců dozvídají o pěstování potravin, 

sezónnosti, dostupnosti a kvalitě potravin. Neformální i formální trhy poskytují zemědělců příležitosti 

k obživě, zvlášť pokud tito zemědělci přišli o jiné odběratele, jako například restaurace. Neformální 

trhy byly a stále jsou obzvláště důležité pro městské komunity v zemích s nízkými a středními příjmy, 

jako například v zemích subsaharské Afriky a jižní Asie, kde je pravidelný přístup k dostatečnému 

množství bezpečných potravin s dostatečnou výživovou hodnotou často mimo dosah obyvatelstva, 

kvůli jejich finanční situaci. Trhy s čerstvými potravinami prokázaly vysokou míru odolnosti během 

rozsáhlého zastavení provozu ve městech po celém světě v letech 2020 a 2021
14

. I to se ale neobešlo 

bez různých výzev a problémů pro různé typy trhů. Navzdory těmto výzvám bylo mnoho příkladů 

přizpůsobení a inovací, které se snažily dodat potraviny spotřebitelům pomocí koalic komunitních a 

nevládních organizací, zemědělců, potravinářských podniků a místních samospráv, někdy s podporou 

národních vlád a neziskových organizací.
15

 

                                                           
14

 Mezinárodní institut pro výzkum potravinové politiky (IFPRI) vytvořil portál sledující pandemické opatření 

týkající se trhů - https://www.ifpri.org/project/covid-19-policy-response-cpr-portal  
15

 Globální aliance pro zlepšení výživy (GAIN) vydala dokumenty, které analyzují procesy řešení negativních 

dopadů COVID-19 v zemích s nízkými a středními příjmy - https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-

publications/covid-19-qualitative-assessment-factsheet a https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-

publications/policy-options-toolkits  

https://www.ifpri.org/project/covid-19-policy-response-cpr-portal
https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/covid-19-qualitative-assessment-factsheet
https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/covid-19-qualitative-assessment-factsheet
https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/policy-options-toolkits
https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/policy-options-toolkits
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Fórum OSN pro standardy udržitelnosti (UNFSS) konané 

v roce 2021, vyvolalo celosvětovou debatu o dopadech 

COVID-19 na potravinové systémy, a navrhlo řešení pro 

mnoho výzev spojené s udržitelností potravinových 

systémů. Začaly se objevovat koalice pro správu 

městských a územních potravinových systémů, prioritně 

zaměřené na trhy s čerstvými potravinami.
16

 Program 

Urban-Rural Linkages (Vazby mezi městem a 

venkovem), patřící pod program OSN pro lidská sídla, 

svolal v roce 2022 vybrané globální tržní aktéry
17

, 

agentury OSN
18

, nevládní organizace
19

, a sítě místních a 

regionálních samospráv
20

 na dvě akce. Obě akce měly 

stejný název: ‚Budování udržitelných a odolných 

potravinových systémů: Integrace tržních systémů do 

středu vazeb mezi městy a venkovem.‘
21

 První akce byla 

technická konzultace
22

, která se konala v dubnu, a druhá 

akce byla určena pro networking
23

, a byla součástí 11. 

Světového městského fóra v červnu. Na těchto dvou 

akcích byly vazby mezi městem a venkovem a tržní 

systémy propojeny novými způsoby, a vedly k výzvě pro 

vytvoření ‚nové architektury trhů s potravinami‘, která by 

také přispívala k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN. 

 

 

  

                                                           
16

 Summit OSN o potravinových systémech, konaný v roce 2021 poskytl bohatou škálu dokumentů se 

zaměřením na různá témata, která vycházejí z identifikovaných dopadů pandemie na trhy s potravinami. Více 

informací zde: https://www.un.org/en/food-systems-summit/documentation  
17

 Výraz ‚tržní aktér‘ označuje v tomto dokumentu všechny osoby, které se podílejí na fungování fyzických trhů, 

jako například zemědělci, přepravci a obchodníci, distributoři a prodejci, manažeři trhu, a soukromé a neziskové 

organizace, které podporují trhy v rámci občanské společnosti. 
18

 Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) jsou agentury 

odpovědné za města a potraviny. Z tohoto důvodu jsou hlavními agenturami OSN, které sponzorují a podporují 

tyto akce a tento dokument, ačkoli i další agentury OSN hrají důležitou roli související s potravinovými trhy a 

tržními aktéry. 
19

 Nevládní organizace jsou součástí občanské společnosti, která zahrnuje i nespočet komunitních organizací a 

sociálních hnutí ve městech i na venkově. Zde se zaměřujeme na nevládní organizace nebo komunitní 

organizace, které přímo podporují a spolupracují s ostatními účastníky trhu, od zemědělců, po prodejce a 

manažery trhu.  
20

 Existuje mnoho sítí na národní i mezinárodní úrovni. Tři sítě byly vybrané pro pomoc k plánování a vyslání 

řečníků pro akce shrnuté v tomto dokumentu. Tyto sítě jsou: United Cities and Local Governments (Sjednocená 

města a místní samosprávy – UCLG), Local Governments for Sustainability (Místní samosprávy pro udržitelný 

rozvoj - ICLEI) a The Network of Regions for Sustainable Development (Síť regionů pro udržitelný rozvoj - 

Regions4). 
21

 Původní název v angličtině: Building Sustainable and Resilient Food Systems: Integrating Market Systems at 

the Centre of Urban-Rural Linkages. 
22

 Souhrnná zpráva z technické konzultace na téma ‚Tržní systémy ve středu vazeb mezi městy a venkonem‘ je 

k dispozici zde: https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2022/06/Building-Sustainable-and-

resilient-food-systems_Summary-Report.pdf  
23

 Přehled a program akce je k dispozici zde: https://wuf.unhabitat.org/event/building-sustainable-and-resilient-

food-systems-market-systems-centre-urban-rural-linkages  

https://www.un.org/en/food-systems-summit/documentation
https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2022/06/Building-Sustainable-and-resilient-food-systems_Summary-Report.pdf
https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2022/06/Building-Sustainable-and-resilient-food-systems_Summary-Report.pdf
https://wuf.unhabitat.org/event/building-sustainable-and-resilient-food-systems-market-systems-centre-urban-rural-linkages
https://wuf.unhabitat.org/event/building-sustainable-and-resilient-food-systems-market-systems-centre-urban-rural-linkages
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V. Spolupráce zúčastněných stran za účelem 

vytvoření odolných tržních systémů 

Tržní systémy jsou komplexní interakcí aktérů z veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Na 

výše zmíněných akcích se vybraní aktéři z některých těchto sektorů sešli poprvé. Tři asociace tržních 

aktérů a nevládních organizací se také podílely na spoluorganizaci těchto akcí: Světová unie 

velkoobchodních trhů (WUWM), Světová kalice farmářských trhů (WorldFMC) a program ‚Livable 

Cities‘ patřící pod organizaci HealthBridge Foundation.
24

 

Světová unie velkoobchodních trhů (WUWM) je mezinárodní organizace, která sdružuje 222 členů 

velkoobchodních trhů, přibližně 50 maloobchodních trhů, a dalších subjektů v oblasti čerstvých 

potravin. Členové WUWM se nacházejí ve 43 zemích na pěti kontinentech. Velkoobchodní trhy, které 

jsou členy WUWM, dodávají přibližně 50 % všech čerstvých potravin po celém světě, a jsou také 

hlavními dodavateli na trzích s čerstvými potravinami, a to jak formálních, tak neformálních. 

Infrastruktura velkoobchodních trhů propojuje venkovské a městské oblasti, je klíčová pro zajištění 

zásobování potravinami v mnoha městech a zemích, a je hlavní strukturální podporou pro řetězce s 

čerstvými potravinami. Veřejnost často nezná roli velkoobchodních trhů, protože působí především 

uprostřed dodavatelských řetězců. Velkoobchodní trhy jsou většinou ve veřejném vlastnictví, nebo v 

partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Pokud tyto velkoobchodní trhy fungují optimálně, 

tak jsou hlavním vládním nástrojem pro zajištění distribuce bezpečných a čerstvých potravin. V 

mnoha městech je infrastruktura velkoobchodních trhů zastaralá a jsou potřebné investice do 

modernizace zařízení. 

Velkoobchodní trhy nejsou vždy schopny držet krok s rychlým růstem měst v mnoha zemích, zejména 

v Africe, Asii a Latinské Americe. Paralelní tržní uspořádání a rozsáhlý neformální sektor nejsou 

vždy plánované v koordinaci s velkoobchodními trhy. Růst velkých maloobchodů, například 

supermarketových řetězců, vedl ke snížení investic do velkoobchodních trhů v důsledku privatizace 

distribuce potravin. Ve hře jsou většinou mocné zájmy, které upřednostňují jeden typ trhu na úkor 

jiných typů trhů. 

                                                           
24

 Více informací o spoluorganizátorech najdete zde: 

Světová unie velkoobchodních trhů (WUWM): https://wuwm.org/ 

Světová koalice farmářských trhů (WorldFMC): https://worldfarmersmarketscoalition.org/  

HealthBridge Canada, Liveable Cities: https://healthbridge.ca/livable-cities  

https://wuwm.org/
https://worldfarmersmarketscoalition.org/
https://healthbridge.ca/livable-cities
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Zvětšující se rozdíly v přístupu k potravinám a rostoucí potravinová nejistota však zdůraznily roli vlád 

v řešení těchto nerovností v městských i venkovských oblastech. Úloha a význam velkoobchodních a 

maloobchodních trhů musí být zahrnuty do agendy vlád na místní i národní úrovni, při jednání na 

témata teritorializace potravinových systémů, a udržitelných potravin. Propracované hodnotící 

systémy a participativní přístup k mapování trhů mohou pomoci v napravení nerovnováhy ve vztazích 

mezi aktéry a sektory. Mohou také pomoci k plánování ‚architektury potravinových trhů‘, která je 

nezbytná k zajištění dostupných, čerstvých a bezpečných potravin ve venkovských i městských 

oblastech. 

Druhým spoluorganizátorem byla světová koalice farmářských trhů (WorldFMC), která byla založena 

během summitu OSN o potravinových systémech. Několik národních asociací farmářských trhů je 

členy WorldFMC. Farmářské trhy jsou ze začátku zpravidla součástí neformálního tržního sektoru, 

ale mohou se postupně také formalizovat, většinou s podporou občanské společnosti, a za podpory a 

regulace ze strany vlády. Neformální a přímé trhy se v prokázaly jako přizpůsobivé a kreativní 

v jejich reakci na pandemii. Originální spolupráce s velkoobchodními trhy v některých městech 

(popsáno níže) byly rovněž výsledkem kombinované zdravotní a ekonomické krize COVID-19. 

Třetím spoluorganizátorem byla organizace HealthBridge Foundation Canada. HealthBridge 

zastupuje nevládní organizace, které podporují účastníky trhu na místní úrovni, zejména v 

rozvojových zemích. Tyto organizace upřednostňují lidi ve zranitelných situacích, a podporují místní 

partnery a komunity v podílení se na veřejné politice v oblasti zdraví. Pomáhají v procesu hodnocení a 

mapování tržních systémů, například v Dháce, Hanoji, a v ostatních městech, kde jsou neformální trhy 

ohroženy. V těchto oblastech je také potřeba politická podpora a investice ze strany místních a 

národních vlád, ke zlepšení infrastruktury a řízení trhů.
25  

                                                           
25

 Více informací o projektech HealthBridge Liveable Cities (obyvatelná města) zde: 

https://healthbridge.ca/projects/results?q=&programs=livable-cities&status=#results  

https://healthbridge.ca/projects/results?q=&programs=livable-cities&status=#results
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Neformální trhy jsou rozsáhlým tržním sektorem, zejména v chudších zemích, poskytující velkou část 

čerstvých potravin v mnoha městech. Důvěra a transparentnost mezi zemědělci, zprostředkovateli a 

spotřebiteli, která byla vybudována před pandemií, byla v mnoha případech nápomocná v efektivních 

reakcích na krizi.
26

 Farmářské trhy mohou být neformální, poloformální, či formální, a v mnoha 

oblastech spoléhají na velkoobchodní trhy pro poskytování skladovacích prostorů, logistiky, a 

budování vztahů s dalšími trhy. Formální a neformální trhy přispívají k odolnosti měst, protože se 

rychle přizpůsobují náročným podmínkám, a také se z nich rychle zotavují, jak se ukázalo během 

pandemie COVID-19. 

K těmto třem asociacím se také během těchto akcí přidali další spoluorganizátoři z různých částí 

tržních systémů. Sítě místních a regionálních samospráv, agentury OSN, a mezinárodní neziskové 

organizace, které podporují tržní aktéry, také významně přispěly k diskuzím. Poznatky z těchto 

diskuzí jsou zachyceny v souhrnné zprávě z technické konzultace a v dokumentech z networkingové 

akce, která byla součástí 11. Světového městského fóra (WUF). Sítě místních a regionálních 

samospráv sponzorovaly řečníky z různých měst z Asie, Afriky a Latinské Ameriky (viz níže). 

Celkem byly pozvány tyto tři sítě: United Cities and Local Governments (Sjednocená města a místní 

samosprávy - UCLG), Local Governments for Sustainability (Místní samosprávy pro udržitelný 

rozvoj - ICLEI) and The Network of Regions for Sustainable Development (Síť regionů pro 

udržitelný rozvoj - Regions4). Jejich programy a členové se zabývají mnoha problémy a politickými 

postupy
27

, včetně podpory malých a středních podniků v oblasti zpracování potravin a jejich 

distribuci.
28

 

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) a Organizace 

pro výživu a zemědělství (FAO) přispěly svými řečníky, 

kteří měli úvodní a závěrečné slovo, protože tyto 

organizace, spolu s dalšími organizacemi OSN, se zabývají 

mnoha otázkami, které se týkají účastníků trhů. UN-Habitat 

hostil obě dvě akce ‚Budování udržitelných a odolných 

potravinových systémů‘, a organizace FAO poskytla 

technické a strategické informace z programů, které mapují 

územní trhy, podporují zemědělce a zlepšují velkoobchodní 

trhy. Během diskuzí mezi účastníky vyšly najevo další 

důležité organizace v této oblasti, jako například Globální 

aliance pro zlepšení výživy (GAIN), která spolupracuje 

s účastníky trhu na komunitní úrovni za účelem zlepšení 

hodnocení a mapování tržních systémů. Jejich poznatky 

byly také zahrnuty do vytváření priorit a doporučených 

opatření.  

                                                           
26

 Více informací o vazbách mezi venkovem a městy, a předpandemickým plánováním zde:  

https://unhabitat.org/issue-brief-covid-19-through-the-lens-of-urban-rural-linkages-guiding-principles-and-

framework-for  
27

 Milánská dohoda pro městskou potravinovou politiku (The Milan Urban Food Policy Pact – MUFPP), která 

byla zahájena v roce 2015, je jedním z rámců pro města a regiony, které zavádějí programy a strategie pro 

zlepšení udržitelnosti a odolnosti potravinových systémů: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-

pact/  
28

 Pro více informací o těchto sítích místních a regionálních samospráv, navštivte následující odkazy: 

United Cities and Local Governments (Sjednocená města a místní samosprávy – UCLG): https://www.uclg.org/  

Local Governments for Sustainability (Místní samosprávy pro udržitelný rozvoj – ICLEI) Africa: 

https://africa.iclei.org/  

The Network of Regions for Sustainable Development (Síť regionů pro udržitelný rozvoj – Regions4): 

https://www.regions4.org/  

https://unhabitat.org/issue-brief-covid-19-through-the-lens-of-urban-rural-linkages-guiding-principles-and-framework-for
https://unhabitat.org/issue-brief-covid-19-through-the-lens-of-urban-rural-linkages-guiding-principles-and-framework-for
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/
https://www.uclg.org/
https://africa.iclei.org/
https://www.regions4.org/
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VI. Zkušenosti z městských trhů 

Prezentace zkušeností z trhů z měst po celém světě odhalují společné problémy a výzvy, ale také 

strategie pro zlepšení trhů. 

V bangladéšské Dháce je přes 400 trhů, které denně poskytují jídlo 25 milionům obyvatel. Neformální 

trhy s čerstvými potravinami poskytují většinu jídla pro obyvatele Dháky. Ke zlepšení tržního 

systému v Dháce byla potřeba spolupráce mezi mnoha různými skupinami, včetně městské 

potravinové rady, vládních oddělení, farmářských trhů z různých čtvrtí a velkoobchodních trhů. 

Pozitivní zpětná vazba od místní komunity pomohla vytvořit důvěru mezi zemědělci a spotřebiteli, 

díky níž mohou trhy fungovat. Úloha občanské společnosti a komunitních organizací je často klíčem 

k úspěšnému vytvoření trhů. Na rozvoji trhů v Dháce se podíleli účastníci trhu, organizace pro výživu 

a zemědělství (FAO), a národní i mezinárodní neziskové organizace. V poslední době také došlo 

k významným investicím do tržního systému v Dháce.
29

 

Jeden z původních názvů vietnamské Hanoje bylo ‚tržiště‘, díky rozsáhlé síti tržišť, která existovala 

ve městě a na okolním venkově. Vedení města zavedlo nová pravidla, která by vedla k uzavření 

mnoha tradičních tržišť, a jejich nahrazením nákupními centry. Proti těmto opatřením byla zahájena 

kampaň, která vytvořila mapy prezentující potenciální dopady uzavření těchto tržišť, a jak by toto 

rozhodnutí radikálně změnilo potravinové systémy v Hanoji. Tato kampaň pomohla zachránit trhy, 

obživu pro přes 2700 prodejců a také mnoho malých farmářů, kteří jsou na těchto trzích závislí. 

Národní vláda projevila zájem o tuto problematiku, a od té doby začala upravovat svou tržní 

politiku.
30

 

                                                           
29

 Viz projekt pro lepší Bangladéš (Work for a better Bangladesh) (2021). Pilotní projekt zřízení pouličního 

prodeje potravin a farmářského trhu organizací Dhaka North City Corporation: 

https://healthbridge.ca/library/piloting-of-street-food-vending-and-farmers-market-establishment-by-the-dhaka-

north-city-corporation. Více informací o potravinových systémech v Dháce zde: https://www.fao.org/urban-

food-agenda/projects-dhaka/en/  
30

 Pro více informací o projektu HealthBridge, který se zaměřoval na zachránění obživy pro ženy na trzích 

v Hanoji: 

https://healthbridge.ca/library/piloting-of-street-food-vending-and-farmers-market-establishment-by-the-dhaka-north-city-corporation
https://healthbridge.ca/library/piloting-of-street-food-vending-and-farmers-market-establishment-by-the-dhaka-north-city-corporation
https://www.fao.org/urban-food-agenda/projects-dhaka/en/
https://www.fao.org/urban-food-agenda/projects-dhaka/en/
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V ugandské Kampale byly zmapovány formální i neformální trhy. Účastníci trhů posuzovali kvalitu 

trhů, a prováděli průzkumy mezi zákazníky, prodejci a manažery trhů. Vláda Ugandy také upravuje 

svou tržní politiku, a požádala místní partnery o rady a podporu při těchto úpravách. 

V Akkře v Ghaně byla provedena institucionální analýza jako součást jejich mapování trhu. Rovněž 

bylo provedeno situační hodnocení trhů, které se zaměřovalo na různá témata, jako například na počet 

dětí v tržních systémech. V těchto tržních systémech tvoří ženy většinu prodejců, a mnoho z nich jsou 

také matky. Analýza zjistila že organizace a vzdělávání před krizovým obdobím umožňují nepřetržité 

fungování hlavních trhů v Akkře, které zásobují město potravinami z vnitrozemí. Pozitivní efekty 

silných předpandemických vazeb mezi městem a venkovem byly zdokumentovány v posledních dvou 

letech.
31

 

V Johannesburgu v Jihoafrické republice se drobní zemědělci účastní největšího velkoobchodního 

trhu v Jihoafrické republice. Spolupráce mezi tržními účastníky podporuje malé farmy a umožňuje 

vytváření zemědělských družstev. Tyto družstva pak mohou také využít zařízení velkoobchodního 

trhu pro pomoc s balením a distribucí jejich produktů. V Kapském Městě proudí 40 % čerstvých 

potravin přes velkoobchodní trh. Probíhá snaha o zlepšení chladírenských skladů, dopravy, 

maloobchodních uzlů a služeb pro zemědělce i kupující. Tato opatření by měla pomoci přesouvat 

větší objemy zboží od drobných pěstitelů, a řeší některé z problémů, které jsou často překážkou pro 

menší producenty. 

Velkoobchodní tržní systém v Portugalsku byl zmodernizován, včetně systémů v Lisabonu. Toto bylo 

provedeno ve spolupráci se skupinami farmářů a obecními samosprávami. Velkoobchodní trhy 

v Portugalsku se zavázaly k podpoře místních výrobků, a vypracovaly strategii pro podporu 

zemědělců ve velkoobchodních trzích. Tato strategie zahrnuje: 

- Vyhrazení specifických prostor pro místní zemědělce za výhodnější ceny, protože kvůli 

sezónnosti jejich výrobků nepotřebují celoroční pronájem prostor na trzích. 

- Poskytování logistické podpory pro propojování zemědělců, velkoobchodníků a 

maloobchodníků. 

- Zapojení místních sdružení a poskytování technické pomoci. 

- Konzultace s obecními radami s cílem rehabilitace potravinových trhů a posílení vazeb mezi 

místní produkcí, 

lokálními trhy 

s čerstvými 

potravinami a 

spotřebiteli. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
https://healthbridge.ca/dist/library/Campaigning_to_save_market_womens_livelihoods_Hanoi_Gender__Develo

pment_190315.pdf  
31

 Více informací o COVID-19 a vazbách mezi městy a venkovem zde: 

https://urbanpolicyplatform.org/download/urls-covid-and-lessons-for-resilience-and-recovery-from-crisis/  

https://healthbridge.ca/dist/library/Campaigning_to_save_market_womens_livelihoods_Hanoi_Gender__Development_190315.pdf
https://healthbridge.ca/dist/library/Campaigning_to_save_market_womens_livelihoods_Hanoi_Gender__Development_190315.pdf
https://urbanpolicyplatform.org/download/urls-covid-and-lessons-for-resilience-and-recovery-from-crisis/
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VII. Regionální tržní systémy 

V současném kontextu narušení dodavatelských řetězců v důsledku pandemie, změn klimatu a 

globálních konfliktů vyšlo najevo, že trhy s čerstvými potravinami, které propojují venkovské a 

městské komunity je třeba chránit a posilovat. Tato podpora je potřeba na územní úrovni, protože tyto 

trhy jsou základním kamenem inkluzivních a udržitelných potravinových systémů.  

Za posledních 50 let se ve světě rozšířily supermarkety s vertikální integrací, a potravinové trendy se 

posunuly k průmyslově zpracovaným a baleným potravinám. Globální trhy jsou zásobovány výrobci 

komodit, které jsou pak zpracovány a uváděny na trh prostřednictvím dlouhých a složitých 

potravinových řetězců. Vývoj globálních zemědělsko-potravinářských systémů probíhal souběžně s 

rychlým rozvojem měst a transformací venkova, a má ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické 

dopady
32

. Politická a marketingová moc velkých zemědělsko-potravinářských korporací v některých 

zemích obešla velkoobchodní trhy s čerstvými potravinami, a díky tomu tyto korporace nyní 

konkurují nebo dokonce vytlačují historicky zavedené trhy s potravinami. Různé studie ukázaly, že 

v mnoha městech v Africe, Asii a Latinské Americe jsou trhy s čerstvými potravinami (například 

pouliční prodejci, neformální i formální trhy) významným zdrojem zásobováním měst potravinami, 

spolu s maloobchodními a velkoobchodními trhy
33

.  Programy pro sociální podporu se zaměřily na 

distribuci poukázek zranitelným osobám, což vede ke změně jejich spotřebitelských návyků a 

narušování tradičních trhů.  

S přibývajícím počtem lidí žijících v městských komunitách dochází k přechodu ve výživových 

trendech, díky kterým se v těchto komunitách objevuje hlad, nedostatek mikroživin a onemocnění, 

které souvisí s nadměrnou výživou (obezita a nadváha) i nedostatečnou výživou (opožděný vývoj, 

podváha). Toto je patrné i ve venkovských komunitách, ale častěji tyto problémy převládají 

                                                           
32

 Přehled o dopadech změn v potravinářských systémech na vazby mezi venkovem a městy lze nalézt ve studii 

z roku 2014, kterou vypracovala organizace Latinskoamerického centra pro rozvoj venkova (Latin American 

Centre for Rural Development): https://www.rimisp.org/wp-

content/files_mf/1422296516InclusiveRural_UrbanLinkages_edited.pdf  
33

 Úloha neformálních trhů a místních potravinových systémů v souvislosti s COVID-19 a nárůstu ve světových 

cenách potravin, je analyzována ve článku z roku 2021 z Centra pro strategická a mezinárodní studia (Center for 

Strategic and International Studies): https://www.csis.org/analysis/what-behind-recent-rise-global-food-prices  

https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1422296516InclusiveRural_UrbanLinkages_edited.pdf
https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1422296516InclusiveRural_UrbanLinkages_edited.pdf
https://www.csis.org/analysis/what-behind-recent-rise-global-food-prices
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v městských komunitách, kde je stále zhoršující se finanční dostupnost a přístupnost bezpečných a 

zdravých potravin. Toto zdůrazňuje důležitost zachování odolného a udržitelného potravinového 

prostředí, které podporuje místní trhy s lokálními potravinami, aby se vyřešily problémy související s 

hladem, podvýživou, bezpečností potravin, potravinovou kulturou a zdroji obživy
34

. Čerstvé a 

minimálně zpracované potraviny mohou být dodávány různými trhy a způsoby. Velmi často 

jsou však místní trhy s čerstvými potravinami zásobovány prostřednictvím velkoobchodních 

trhů a distribučních center, které stále hrají klíčovou roli v agregaci potravin.  

Velkoobchodní trhy (a maloobchodní trhy s potravinami na které dodávají zboží) jsou formálnější a 

vyžadují větší prostory a logistické vybavení, aby bylo možné zpracovat větší objemy potravin a 

dodat je na trhy v městských a příměstských oblastech. Pokud jde o obce a místní orgány, existují jisté 

mandáty pro veřejné orgány týkající se řízení, 

bezpečnosti, financování, vlastnictví a regulace trhů 

s potravinami. Velkoobchodní trhy ve městech a v jejich 

blízkosti jsou častěji podporovány obcemi, jako veřejně 

vlastněné subjekty pronajaté společnostem a 

družstvům
35

. Vztahy velkoobchodních trhů 

k neformálním trhům jsou různé, ale zásadní. Tam, kde 

neformální prodejci nejsou zemědělci nebo nejsou přímo 

zásobováni zemědělci, jsou tito prodejci často 

zásobováni z velkoobchodních trhů.  

Tato rozmanitost územních trhů s potravinami byla 

podpořena na základě zkušeností s dopady COVID-19 

na trhy napříč regiony. K pochopení komplexních 

proměn trhů je nutný další výzkum a hodnocení tržních 

systémů v Africe, Asii a Latinské Americe. Prezentace 

účastníků trhu a podporujících organizací na těchto 

akcích poukázaly na potřebu vytvoření nové struktury 

řízení tržních systémů
36

. Tento nový rámec by měl 

zahrnovat různé typy trhů, které propojují nabídku a 

poptávku na venkově i ve městech. Tržní vazby mezi 

městy a venkovem je třeba řídit nejen proto, aby se 

podpořil rozvoj udržitelných potravinových prostředí, 

které dodávají výživné a cenově dostupné potraviny, ale 

také aby se zachovaly zdroje obživy pro malé rodinné 

zemědělce, především pro mladé lidi, ženy a původní 

obyvatele. 

                                                           
34

 Viz Hawkes et al. (2017): https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/131089 a GAIN (2020): 

https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/urban-nutrition-factsheet  
35

 Další informace o struktuře velkoobchodních trhů s potravinami naleznete zde: https://agris.fao.org/agris-

search/search.do?recordID=US2022242104  
36

 Zaměření na správu městských a regionálních potravinových lze nalézt v dokumentech ze summitu OSN o 

potravinových systémech (UNFSS) a Koalicí pro městské potravinové systémy a regionální potravinové 

systémy: https://foodsystems.community/commitment-registry/coalition-onsustainable-and-inclusive-urban-

food-systems 

https://foodsystems.community/coalitions/coalition-to-promoteterritorial-food-systems-governance/  

https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/131089
https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/urban-nutrition-factsheet
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US2022242104
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US2022242104
https://foodsystems.community/commitment-registry/coalition-onsustainable-and-inclusive-urban-food-systems
https://foodsystems.community/commitment-registry/coalition-onsustainable-and-inclusive-urban-food-systems
https://foodsystems.community/coalitions/coalition-to-promoteterritorial-food-systems-governance/
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VIII. Výzvy a příležitosti 

V souvislosti s dubnovou technickou konzultací a na základě příspěvků na 11. Světovém městském 

fóru se začala objevovat shoda ohledně překážek bránících ve zlepšení tržních systémů, a kroků 

potřebných k dosažení vyváženého a inkluzivního rámce tržních systémů: 

- Místní orgány a širší veřejnost často nechápou složité vztahy, které přispívají k zajištění 

výživy a k umožnění přístupu k bezpečné a zdravé stravě, od malých vesnic až po velká 

města. 

- Odpovědnost za jednotlivé prvky potravinového systému (zahrnující veřejný i soukromý 

sektor) je obvykle rozdělena mezi mnoho nekoordinovaných a nedostatečně 

financovaných obecních a státních subjektů. 

- Tržní aktéři, orgány veřejné správy a další zúčastněné strany v současné době neuvažují o 

širší a inkluzivnější vizi, která by pomohla tržním systémům k lepší udržitelnosti a 

odolnosti. Málo se věnují hledání konkrétních řešení pro problémy všech pohyblivých 

částí a aktérů, kteří jsou nepostradatelní pro správné fungování těchto složitých systémů.  

- Právní předpisy pro plánování, spravedlivá nařízení a další strategie na podporu 

formálních a neformálních trhů jsou nedostatečné pro zajištění práv a obživy účastníků 

trhu, včetně výrobců, kupujících, prodejců, distributorů a správců trhu. To platí zejména 

pro ženy, neformální prodejce, mládež a původní obyvatele.  

Klíčem k překonání těchto problémů je přijetí nových opatření a vhodné využití dostupných nástrojů. 

Konkrétní příležitosti k řešení problémů vycházejí z přímé reakce na výzvy ve specifických 

kontextech, jako jsou ty výše uvedené. Tyto příležitosti mohou zahrnovat: 

- Přijetí kroků k poučení se z krize COVID-19 a ostatních krizí, aby byly odpovědné 

orgány lépe informované o potřebách dobře fungujících trhů, formálních i neformálních, 

a také aby byly připravené na krize, prostřednictvím posouzení a mapování trhů 

v jednotlivých městských regionech.  

- Na základě získaných zkušeností, mapování může zahrnovat formální i neformální trhy, a 

tento proces může povzbudit potřebný dialog mezi účastníky trhu, napříč různými typy 

trhů.  
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- Na základě dialogu s účastníky trhu, a důkazů založených na specifických potřebách trhů, 

lze zlepšit politiku a programy orgánů státní správy na vnitrostátní a městské úrovni. 

Orgány na regionální a městské úrovni mají ve většině měst mandát nebo pravomoc týkající se 

plánování, regulace, výstavby, a spolupráce s tržními subjekty, s cílem vytvořit fungující města
37

. 

Účastníci trhu, občanská společnost, manažeři, nevládní organizace, prodejci, výrobci, distributoři a 

další subjekty zapojené do tržních systémů jsou ale ti, co zajišťují fungování a prosperitu trhů. Místní 

samosprávy mají na starost výše uvedené výzvy a k jejich překonání je často zapotřebí spolupráce 

s dalšími aktéry a sektory. Příznivá opatření a financování ze strany národních vlád mohou být 

účinnou cestou ke zlepšení tržních systémů, ale často tyto kapacity pro financování neexistují, nebo 

nejsou upřednostňovány. Veřejné financování by mělo být rovněž koordinováno s investicemi ze 

soukromého sektoru, zejména do obnovy tržní infrastruktury. Agentury OSN a mezinárodní 

organizace mohou být nápomocny při propojování potřeb rozvoje trhu na místní úrovni s místními 

nebo národními vládami, a při pomoci s financováním a rozvojem kapacit prostřednictvím procesů s 

více zainteresovanými stranami. 

Získané poznatky ukázaly, že je třeba posoudit a zmapovat tržní systémy, aby bylo možné pomoci 

místním a národním orgánům k pochopení a podpoře koordinovaných a soudržných systémových 

přístupů k trhům. Zlepšení odolnosti potravinových systémů vůči krizím se stává vyšší prioritou pro 

všechny zúčastněné strany, a díky tomu se mnoho aktérů na místní, národní a mezinárodní úrovni 

rozhodlo usilovat o zmapování a posouzení trhů
38

. Některá z těchto úsilí byla zmíněna během zde 

popsaných akcí. Spolupráce mezi různými aktéry se rozšiřuje. Na dubnových a červnových akcích 

byly zastoupeny tyto čtyři skupiny aktérů: a) místní a regionální vlády, b) tržní aktéři a občanská 

společnost, c) národní vlády, a d) agentury OSN a mezinárodní organizace. Následující část 

představuje některá doporučená opatření pro jednotlivé skupiny aktérů. 

 

  

                                                           
37

 Zásady pro spolupráci místních samospráv a tržních subjektů při rozvoji prosperujících tržních systémů byly 

vypracovány v rámci ‘Market Cities Initiative’: https://www.marketcities.org/  
38

 Nejrozsáhlejším nedávným pokusem o zmapování územních trhů je zpráva od Organizace pro výživu a 

zemědělství (FAO), ‘Mapování územních trhů – metodika a pokyny pro participativní sběr dat’: 

https://doi.org/10.4060/cb9484en  

https://www.marketcities.org/
https://doi.org/10.4060/cb9484en
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IX. Doporučená opatření pro různé správní úrovně 

Jak bylo řečeno, mnoho různých aktérů bylo zastoupeno při plánování a prezentování na těchto 

akcích. Díky společné komunikaci s tržními účastníky se začaly vyjasňovat úlohy jednotlivých aktérů 

v budování systémového přístupu. 

a) Činnost nižších státních orgánů (obecních a regionálních samospráv, a jejich sítí na celostátní 

a globální úrovni) 

o Rozšíření mandátu samospráv ke zlepšení potravinových systémů, prioritizace 

sociální ochrany nejzranitelnějších skupin obyvatelstva pomocí zařazení potravin do 

plánování infastruktury, výroby, marketingu a distribuce
39

. 

o Podpora přístupu drobných zemědělců k trhům, pomocí řešení problémů spojených 

s nedostatečnou infrastrukturou, financemi a podporou podnikání. 

o Zlepšení územních trhů prostřednictvím zapojení obecních a regionálních samospráv 

do plánování a rozvoje kapacit pro inkluzivní velkoobchodní a maloobchodní 

prostředí
40

. 

o Propojení podpory s dalšími prioritami a sektory mimo potravinovou bezpečnost, 

jako například zdraví, vytváření pracovních míst, veřejná bezpečnost, odolnost vůči 

změně klimatu atd. 

o Vytvoření mechanismu správy potravin, které zahrnují více zúčastněných stran, jako 

například rada pro potraviny nebo tržní výbory. Cílem tohoto mechanismu je propojit 

účastníky trhu s místními orgány a veřejností, aby se mohli zapojit do posouzení 

                                                           
39

 Jedním z příkladů rozšíření pravomocí místních samospráv v plánování a politice potravinových systémů je 

Milánský pakt o potravinové politice ve městech, který byl podepsán 240 starosty po celém světě. Další 

informace naleznete na: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/  
40

 Územní marketingová iniciativa od Organizace pro výživu a zemědělství 

(https://www.fao.org/3/cb9332en/cb9332en.pdf), Nástroje pro městské a regionální potravinové systémy 

(https://www.fao.org/3/i9255e/i9255e-Food-Governance-Barometer.pdf), a příručka o propojení měst a venkova 

(https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-handbook/), jsou příkladem nástrojů, které lze 

přizpůsobit pro rozvoj kapacit místních a regionálních samospráv. 

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.fao.org/3/cb9332en/cb9332en.pdf
https://www.fao.org/3/i9255e/i9255e-Food-Governance-Barometer.pdf
https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-handbook/
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potřeb a poskytování podnětů týkající se městských a územních potravinových 

systémů
41

. 

o Zapojení se do platforem vytvořených vládami a organizacemi, včetně agentur OSN a 

neziskových organizací, vytvořených za účelem projednávání územních, formálních a 

neformálních trhů v rámci jednotlivých měst a regionů, i mezi nimi
42

. 

o Zaměření se na malá a středně velká města, protože v nich bude rozvoj měst probíhat 

nejrychleji a jsou blíže venkovským produkčním oblastem. Jsou to také často místa, 

kde se potraviny zpracovávají a skladují pro zásobování větších metropolitních 

regionů
43

. 

b) Činnost tržních účastníků a jejich partnerů z občanské společnosti 

o Mapování tržních systémů, včetně maloobchodních, velkoobchodních, farmářských, 

pouličních a jiných neformálních trhů. 

o Sdílení zásad a postupů, které byly vyvinuty nevládními organizacemi, tržními 

sdruženími, OSN, a národními organizacemi, které lze přizpůsobit k mapování 

tržních systémů v celém kontinuu napříč městy a venkovem. 

o Zvyšování povědomí místních orgánů a široké veřejnosti o složitých vztazích, které 

se společně podílejí na zajištění výživy a přístupu k rozmanité, zdravé a bezpečně 

stravě v malých i velkých městech. 

o Spolupráce v oblasti plánování, řízení, financování a regulace trhu napříč městskými 

a národními agenturami, pokud je tato spolupráce možná. 

o Rozvíjení partnerství mezi místními komunitními organizacemi a mezinárodními 

nevládními organizacemi s cílem pomoci posoudit problémy a priority, identifikovat 

všechny relevantní aktéry v neformálních a formálních tržních systémech, pomoci 

s rozvojem kapacit, a získání politické podpory pro rozvoj inkluzivního řízení tržních 

systémů.  

o Prosazování zlepšení infrastruktury, které bude vyžadovat plánování a investice. Tyto 

změny by měly zahrnovat opatření týkající se odolnosti vůči změně klimatu. 

o Zohlednění potřeb žen a dětí na trzích, včetně jejich osobní bezpečnosti, bezpečnosti 

potravin a hygieny na trhu.  

c) Činnost národních vlád 

o Podpora víceúrovňové správy potravin, včetně podpory územně samosprávných celků 

způsobem, který respektuje samostatnost místní samosprávy a místních tržních 

subjektů, včetně občanské společnosti, formálních a neformálních tržních výborů a 

malých a středních podniků v soukromém sektoru. 

o Poskytování financí a technické pomoci pro hodnocení a mapování tržních systémů 

jako součást národní politiky a plánování v oblasti měst a udržitelného rozvoje
44

. 

o Zařazení odolných, inkluzivních a udržitelných tržních systémů s potravinami jako 

klíčovou součást strategií pro přizpůsobení se změně klimatu, za účelem lokalizace 

plnění cílů udržitelného rozvoje
45

. 

                                                           
41

 Na podporu snah probíhajících v oblasti místní správy potravin zahájila OSN v roce 2021 Iniciativu pro 

vícestranné mechanismy v potravinových systémech (Multistakeholder Mechanisms Initiative): 

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-food-systems/multi-stakeholder-mechanisms  
42

 Tyto platformy se pravděpodobně vyvinou z nové spolupráce mezi aktéry, včetně spoluorganizátorů a 

podpůrných organizací, které se podílely na akcích shrnutých v tomto dokumentu. 
43

 Na nedávném světovém městském fóru v červnu 2022 bylo toto téma hlavním tématem akce pořádanou OSN 

a mezinárodními nevládními organizacemi: https://wuf.unhabitat.org/event/urban-food-systems-governance-

small-and-intermediate-cities-and-their-catchment-areas  
44

 Očekává se, že materiály, které pomohou národním vládám začlenit potravinové systémy do politiky 

udržitelného rozvoje měst a venkova, vzniknou ve spolupráci mezi agenturami OSN, účastníky trhu a partnery v 

sítích měst a regionálních vlád. 

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-food-systems/multi-stakeholder-mechanisms
https://wuf.unhabitat.org/event/urban-food-systems-governance-small-and-intermediate-cities-and-their-catchment-areas
https://wuf.unhabitat.org/event/urban-food-systems-governance-small-and-intermediate-cities-and-their-catchment-areas
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o Začlenění problematiky biologické rozmanitosti a obnovy ekosystémů jako cíle pro 

zlepšení tržních systémů na národní úrovni
46

. Přesměrování zdrojů od národních a 

mezinárodních dárců na nižší úrovně správy, pro zachování a budování místních trhů 

s čerstvými potravinami.  

o Věnování se tržním systémům v rámci iniciativy pro správu potravin, například 

pomocí Iniciativy pro vícestranné mechanismy v potravinových systémech, nebo 

koalic OSN o potravinových systémech
47

. 

d) Činnost OSN a mezinárodních organizací 

o Uplatňování zásad a opatření k posílení vazeb mezi městy a venkovem, které v roce 

2019 představil program OSN pro lidská sídla, a které byly zahrnuty jako nástroj pro 

správu vazeb mezi městy a venkovem
48

. 

o Zahrnutí mapování a hodnocení trhů s potravinami jako klíčovou strategii pro 

zajištění přístupu k bezpečným, zdravým potravinám a udržitelnému stravování pro 

všechny. Tyto procesy mohou také být klíčovou strategií pro zvýšení povědomí o 

nákupu a konzumaci čerstvých, sezónních a rozmanitých potravin. 

o Zaměření se na systémový přístup ke shromažďování dat o územních trzích, 

například v rámci iniciativy Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) zaměřené na 

mapování územních trhů v souvislosti s rámcem FAO pro městskou potravinovou 

agendu
49

. 

o V návaznosti na Summit OSN o potravinových systémech, by měly organizace OSN 

pro lidská sídla (UN-Habitat) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) 

spolupracovat s ostatními agenturami OSN s cílem podpořit města a místní 

samosprávy v začleňování potravinových systémů do politiky a plánování v oblasti 

maloobchodního prostředí, nakládání s potravinovým odpadem, a veřejných 

potravinových zakázek, například v rámci vznikající Koalice pro inkluzivní a 

udržitelné městské potravinové systémy
50

. 

o Mandát programu OSN pro lidská sídla v Nové agendě pro města (NUA)
51

, který se 

týká integrace městského a venkovského plánování, by měl zahrnovat různé typy trhů 

                                                                                                                                                                                     
45

 V letech 2021 a 2022 se do lokalizace cílů udržitelného rozvoje zapojila řada globálních aktérů, včetně 

agentur OECD, GIZ a OSN. Řízení vazeb mezi městy a venkovem a řízení tržních systémů jako důležitou 

součást vazeb mezi městy a venkovem, jsou konkrétní příklady lokalizace globálních agend. 
46

  Tržní systémy mohou být úzce spojeny se začleňováním biologické rozmanitosti na územních úrovních. Ve 

městech a regionech již probíhá významná spolupráce mezi ICLEI (Místní samosprávy pro udržitelný rozvoj) a 

úmluvou OSN o biologické rozmanitosti (CBD). Obnova ekosystémů na pomezí venkova a měst je novou 

oblastí, na kterou se zaměřuje úmluva OSN o boji proti desertifikaci, a tržní systémy jsou s tímto také spojeny. 

Viz například https://citieswithnature.org/, https://regions4.org/project/regions-for-biodiversity-learning-

platform/, a https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-and-ecosystem-restoration/.  
47

 Iniciativa pro vícestranné mechanismy v potravinových systémech je zmíněna výše (poznámka 41). Příslušné 

koalice OSN jsou například Koalice pro městské potravinové systémy (Urban Food Systems Coalition): 

https://ufs-coalition.org/ a Koalice pro územní potravinové systémy (Territorial Food Systems Coalition): 

https://foodsystems.community/emerging_coalition/coalition-to-promote-territorial-food-systems-governance/.  
48

 Celý text je zde: https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-guiding-principles-

framework-for-actionto-advance-integrated-territorial-development/  
49

 Iniciativa pro územní trhy od Organizace OSN pro lidská sídla 

(https://www.fao.org/3/cb9332en/cb9332en.pdf) může být integrována do mapování účastníků trhu, jak je 

popsáno v příkladech v tomto dokumentu. Dosavadní proces probíhal participativně, za zapojení účastníků trhu 

(výrobců i prodejců). Druhé vydání metodiky bude zahrnovat více údajů o spotřebitelích. 
50

 Viz https://foodsystems.community/commitment_to_action/coalition-on-sustainable-and-inclusive-urban-

food-systems. Plánuje se začlenění aktivit FAO a UN-Habitat do projektů v jednotlivých zemích například 

v rámci různých iniciativ a koalic, které jsou v různých fázích vývoje. 
51

 Více informací o Nové agendě pro města (v češtině) zde: https://www.mmr.cz/getmedia/148d0580-5361-

4d46-9a8e-67c00bba83ff/Nova-agenda-pro-mesta.pdf  

https://citieswithnature.org/
https://regions4.org/project/regions-for-biodiversity-learning-platform/
https://regions4.org/project/regions-for-biodiversity-learning-platform/
https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-and-ecosystem-restoration/
https://ufs-coalition.org/
https://foodsystems.community/emerging_coalition/coalition-to-promote-territorial-food-systems-governance/
https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-guiding-principles-framework-for-actionto-advance-integrated-territorial-development/
https://urbanpolicyplatform.org/download/urban-rural-linkages-guiding-principles-framework-for-actionto-advance-integrated-territorial-development/
https://www.fao.org/3/cb9332en/cb9332en.pdf
https://foodsystems.community/commitment_to_action/coalition-on-sustainable-and-inclusive-urban-food-systems
https://foodsystems.community/commitment_to_action/coalition-on-sustainable-and-inclusive-urban-food-systems
https://www.mmr.cz/getmedia/148d0580-5361-4d46-9a8e-67c00bba83ff/Nova-agenda-pro-mesta.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/148d0580-5361-4d46-9a8e-67c00bba83ff/Nova-agenda-pro-mesta.pdf
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od pouličních prodejců přes farmářské trhy, až po maloobchodní a velkoobchodní 

trhy. 

o Řízení tržních systémů (včetně provozních úrovní logistiky distribuce potravin ze 

zemědělských podniků na trhy a ke spotřebitelům, řízení trhů pro ochranu žen, 

původních obyvatel a drobných zemědělců) by mělo být podporováno mezinárodními 

agenturami a partnery, přičemž by se měli zaměřit na rozsáhlé problémy financováni 

a infrastruktury pro odolné trhy. 


