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Budoucnost potravin: zdravá a bez plýtvání. 
 

Online kulatý stůl Tesco s partnery na téma plýtvání potravinami a zdravého a 
udržitelného stravování 

 
čtvrtek 21. října 13:00-15:30 

 
Program 
 
13:00 
Úvodní slovo: Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika 
Představení výsledků společnosti Tesco v boji proti plýtvání potravinami za rok 2020/21 a aktivity 
naší firmy pro dosáhnutí splnění cíle tzn. nulového plýtvání s potravinami. Zdůraznění dimenze 
potravinového odpadu jako zdroje globálních emisí. 
 
13:15 
Panel 1: Trendy plýtvání v době (post)covidové  
(3x10 min + odpovědi na otázky) 

• Ing. Iveta Bošková, Ph.D., vedoucí odboru Agrární trh z Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací  
Měření a reportování potravinového odpadu v ČR   

o Představení aktuálního stavu příprav měření a reportování potravinového 
odpadu, při jehož přípravě spolupracuje i společnost Tesco  
 

• doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.– Vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Mendelova 
univerzita v Brně 
Učíme se neplýtvat? Pozitivní změny chování domácností v oblasti plýtvání potravinami 

o Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně zkoumali, kolik potravin lidé vyhazují do 
popelnice. Zjistili, že průměrný obyvatel Brna v loňském roce vyhodil o 11 procent 
potravinového odpadu méně než v roce 2019. Podle expertů jejich kampaně 
postupně vedou lidi k menšímu plýtvání jídlem. 
 

• Bc. Pavel Kosorin, ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. 
Digitalizace a darování potravin potřebným jako každodenní realita nakupování – nové 
trendy spolupráce potravinových bank a maloobchodu 

 
 
14:00 
 
Panel 2: Jídlo vs. Příroda. Boj o planetu?  
(3x10 min + odpovědi na otázky) 

• Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu 
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Dopady plýtvání potravinami na změnu biodiverzity   
 

• Ing. Vlastislav Kotrč - ministerský rada, odbor odpadů, Ministerstvo životního 
prostředí 

Představení Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a plánované dotační možnosti v 
rámci OPŽP 2021-2027 pro oblast předcházení vzniku potravinových odpadů    
 

• Mgr. Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo  
Darování jídla šetří klima 

 
4 000 tun teplého jídla se každoročně vyhodí v českých jídelnách a fast foodech. 
Darováním přebytečných porcí pomůžeme matkám s dětmi, seniorům a dalším, pro které 
není teplé jídlo každodenní samozřejmostí. Využitím přebytků navíc zamezíme plýtvání 
jídlem a snížíme jeho dopady na životní prostředí. 

 
14:45 
Panel 3: Zdravě a udržitelně z pohledu zákazníka 
(3x10 min + odpovědi na otázky) 
 

• Ing. Ivana Procházková, ProVeg Česko  

Chutně, zdravě a udržitelně: spotřebitelské preference při výběru potravin se mění i v 
Česku 
Jaké preference mají zákazníci při nákupu potravin, aby sami podpořili udržitelný rozvoj 
a své zdraví? Nákup rostlinných alternativ je jednou z nich. Představení možných bariér v 
této preferenci a příkladů, jak je odstranit a zákazníky naopak více motivovat. 
 

• PhDr. Tamara Starnovská, odborná konzultantka systému nutriční péče, 
předsedkyně Sekce Výživy a nutriční péče, z.s. 
 
Zdravá výživa a zásady systémů nutriční péče  
Výživa je základním předpokladem života. Člověk je živočišným druhem, který potřebuje 
velmi široké spektrum látek, které neumí získávat jiným způsobem než potravou. Pokud 
je nemá v dávce odpovídající momentálním požadavkům svého životního stylu, vytváří 
podmínky pro vznik zdravotních obtíží, případně onemocnění, která označujeme za 
civilizační a jsou v české populaci častá. 
 

• Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
Důvody plýtvání potravinami z hlediska koncového zákazníka 

 
Nesledování nebo špatný výklad dat použitelnosti potravin na obalech, nadměrná 
spotřeba potravin, nedostatečné nabídky malých balení potravin a slevových akcí jsou 
některými z důvodů plýtvání potravinami. 
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15:30 
Moderuje Zuzana Hodková 
 
 
Kulatý stůl je pořádán společností Tesco. 
 
V případě, že radikálně nezměníme své zvyky a chování, se potraviny stanou do roku 2030 
největším zdrojem globálních emisí. Každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, 
supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravini. Potraviny, 
které se nikdy nespotřebují, jsou zodpovědné za 8 % celosvětových emisí. A právě zamezení 
plýtvání představuje nejlepší způsob, jak začít snižovat dopady potravinářského průmyslu na 
životní prostředí. Proto jsme se ve společnosti Tesco zavázali řešit plýtvání potravinami, od 
zemědělce až ke spotřebiteli a v této souvislosti jsme také začali měřit a publikovat údaje o 
plýtvání potravinami jako první a zatím jediný maloobchodník v České republice. V rámci našich 
provozů jsme od roku 2016/17 omezili celkové plýtvání potravinami o 71 %, což znamená, že i 
nadále překračujeme cíl OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) č. 12.3 – snížit do roku 2030 toto plýtvání 
na polovinu. Zároveň jsme zachráněním 22 522 tun potravin, které by jinak skončily v koši, 
pomohli ušetřit 72 000 tun emisí. 
 
 

 

i https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021 


