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Aktivity potravinářského 

průmyslu v oblasti předcházení 

vzniku odpadů

Praha, 2. října 2014  Mgr. Markéta Chýlková



Český potravinářský průmysl

 3. největší zaměstnavatel → v r. 2012 zaměstnával 90 tis. lidí 

 cca 6 500 podnikatelských subjektů

 nejvýznamnější výrobní skupinou je výroba pekařských, 

cukrárenských a moučných výrobků 

 minoritním oborem je zpracování ryb

 trvalý meziroční pokles či stagnace

 4. největší výrobní sektor → v r. 2012 obrat  zhruba cca 230 mld. CZK

 podíl na účetní přidané hodnotě cca 46 mld. CZK

 trvalý meziroční pokles či stagnace

 trh s více než 10 mil. spotřebitelů

 PK ČR vznikla v r. 1995 jako zájmové                                                                     

sdružení právnických osob z odvětví                                                                    

potravinářského průmyslu a zpracovatelů                                                    

zemědělské produkce



Foodnet



Vize do budoucnosti



Globální témata
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A co naše "globální" témata ?
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K zajištění úspěchu předcházení 

vzniku odpadů jsou nezbytné:

disciplinovaný spotřebitel

inovace v potravinářském 

průmyslu

 vyrovnané dodavatelsko

-odběratelské vztahy



Je nutné si uvědomit, že

všechny potraviny uvedené 

na trh musí být BEZPEČNÉ
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Uvádění potravin na trh

 § 10 zákona o potravinách :

 na trh je zakázáno uvádět potraviny:

a) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,

b) s prošlým datem použitelnosti,

c) neznámého původu,

d) překračující přípustnou míru kontaminace

radionuklidy

e) ozářené v rozporu s právními předpisy

 potraviny použitelné k jinému než původnímu použití:

a) jsou-li zdravotně nezávadné a

b) je-li na nich zřetelně označen doporučený způsob použití

 § 11 zákona o potravinách:

 další povinnosti týkající se uvádění

potravin do oběhu (skladování,

oddělené umístění prošlých potravin,

vyřazování potravin z oběhu, notifikační

povinnost apod.)

 potraviny s prošlou dobou 

minimální trvanlivosti lze i 

dále uvádět na trh:

a) jen jsou-li takto označeny a

b) jsou-li zdravotně nezávadné

DŮLEŽITÉ: povinnost mít k 

dispozici doklad o původu 

zboží ve všech fázích uvádění 

potraviny na trh !

! KAŽDÝ, KDO JAKÝMKOLI 

ZPŮSOBEM UVÁDÍ 

POTRAVINU NA TRH, JE PPP !
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Základem je disciplinovaný 

spotřebitel



Naučit ho vybírat

správné potraviny

Naučit ho správně

uchovávat

potraviny...

... a zbytečně jimi

neplýtvat

Naučit ho číst

etikety...

... a správně

informace na 

etiketách

interpretovat

Ukázat mu ověřené

zdroje informací

www.foodnet.cz

www.bezpecnostpotravin.cz

www.ceskapotravina.net

Disciplinovaný 

spotřebitel = informovaný spotřebitel
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! správně uchopená definice 

potravinového odpadu a správné 

nastavení nových recyklačních cílů !

Správně nastavené 

požadavky odpadové a obalové 

legislativy



13

Výrobci mají nastaveny postupy pro řešení

otázky potravinového odpadu

 projekty zaměřené na

udržitelnost a šetrné

využívání zdrojů

!!! výrobcům se 

nevyplatí při 

výrobě 

plýtvat !!!
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Chyba v systému ?
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Markéta Chýlková

Potravinářská komora České republiky

Federation of the Food nad Drink Industries 

of the Czech Republic

Počernická 96272, 108 00 Praha 10 – Malešice

tel./fax: (+420) 296 41 11 87

info: http://www.foodnet.cz

mail: foodnet@foodnet.cz, chylkova@foodnet.cz
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