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Plýtvání potravinami - globální problém 

 
 

• 1/3 světových potravin je zbytečně ztracena nebo vyplýtvána 

 

• V EU se vyhodí na 90 milionu tun potravin ročně 

 

• 180 kg ročně na hlavu 

 

• Potraviny tvoří největší část domácího odpadu 

 

• Cílem Evropské komise je snížení potravinového odpadu do 

roku 2030 o 50%. 

 



Aspekty problematiky plýtvání 

  

• Environmentální- skládky, plýtvání přírodními zdroji-spotřeba 

vody, půdy, spotřeba energie 

 

• Sociální- zbytečné plýtvání zdrojů-závislost rozvojových zemí, 

hlad ve světě-etický problém 

 

• Finanční- plýtvání zvyšuje cenu potravin na světovém trhu, 

snížení plýtvání- úspora financí 

 



Plýtvání - dvě roviny globálního problému 

 Vyspělé země 

 - Plýtvání nejvíce na konci potravinového řetězce: obchodní 

sít a domácnosti  

 

    Rozvojové země 

 - Plýtvání nejvíce na začátku potravinového řetězce: špatné 

skladování a nedostatečná infrastruktura 

     



Řešení- prevence - jak snížit množství potravinového 

odpadu 

 

• Domácnosti 

 Hospodárné nakupování a nakládání s potravinami 
(skladování, zpracování),  osvěta - spotřebitelé-datum 
minimální trvanlivosti, kampaně ve školách 

• Výrobci, prodejci 

 Povinné sledování plýtvání - sběr dat  

 Zlepšení komunikace mezi jednotlivými články potravinového 
řetězce 

 Darování potravin potravinovým bankám 

• Státní správa 

 Sběr relevantních dat- analýza množství potravinového 
odpadu na jednotlivých stupních potravinového řetězce, 
kampaně, spolupráce s potravinovými bankami 

 



Aktivity Ministerstva zemědělství 

  

• Jednání pracovní skupiny pro potravinový odpad (zástupci 

ministerstev, obchodních organizací a neziskových 

organizací) 

• Legislativa- zákon o potravinách 

 Novela zákona o potravinách umožní charitativním 

 organizacím zdarma dostávat od prodejců například 

 potraviny s deformovaným obalem nebo potraviny, které 

 jsou nepřesně či nedostatečně označeny. Potraviny musí 

 být ale bezpečné. Podle novely zákona o potravinách to 

 bude pro prodejce s obchodní plochou větší než 400 

 metrů čtverečních povinné. 

 

 

 

 



Legislativní požadavky 

• Potraviny uváděné do oběhu musí být bezpečné a zdravotně 

nezávadné, rovněž nesmí spotřebitele uvádět v omyl pokud jde o 

složení, označování, atd.  

 

• Potraviny s označením „data použitelnosti“ jsou v okamžiku 

překročení tohoto data považovány za potraviny „nebezpečné“, 

které nelze uvádět do oběhu 

 

• Potraviny s označením „data minimální trvanlivosti“ mohou být 

po překročení tohoto data uváděny na trh, za předpokladu, že 

jsou bezpečné a jsou takto označené 

     



Ministerstvo zemědělství a potravinové 

banky 

 

• V roce 2016  Mze nově  vytvořilo dva dotační tituly pro 

podporu potravinových bank 

 

• Podpora provozu 

 

• Podpora investic     

       

 



 

 

 

Děkuji za pozornost 
 

 

 

 


