Překážky a příležitosti pro využití
„křivé“ zemědělské produkce

Fotografie na přebalu: Mutatoes, 2006 - Present, © Uli Westphal

Obsah

Úvod5
Plýtvání v zemědělství je nové téma u nás i ve světě

6

Průzkum plýtvání v zemědělství 

6

Kulaté stoly: kdo všechno se účastnil 

7

Obecné poznatky z průzkumu a kulatých stolů 

8

1. Vzdělávání spotřebitele

10

2. Adekvátní cena za “křivou” produkci

11

3. Podpora a vznik alternativních odbytišť pro využití “křivé” produkce

12

4. Větší férovost a transparentnost pravidel při obchodování

14

5. Komunikace výrobců s prodejci a plánování produkce

15

6. Zlepšení technologie skladování a vystavení zboží v obchodech

16

7. Vliv volného obchodu v rámci EU a institucionální podpora

17

Závěry z průzkumu 

18

O co se budeme snažit dál?

21

O kampani Jsem připraven

22
3

Úvod
V EU se každý rok znehodnotí téměř 88 milionů tun potravin v celkové hodnotě téměř 146 miliard eur.1 Podle aktuálních informací se v rámci ČR vyhodí na 1923 tisíc tun potravin, z toho asi polovina vyhozených potravin (50‚1 %)
se znehodnotí na úrovni spotřebitelů, téměř čtvrtina (23‚4 %) v zemědělství, 16‚5 % během balení a zpracování, 6‚3 %
u distributorů a 3‚8 % po sklizních.2
Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN se kvůli vzhledu vyhodí až 20 % zemědělské produkce. Důvody,
proč jsou dnes výpěstky vyřazovány, jsou ale často bizarní – špatný odstín slupky jablka, příliš velká hlávka květáku,
nerovnoměrně oranžová mrkev, příliš dlouhá stopka papriky atd. Při posuzování kvality zemědělských výpěstků je
tedy kladen větší důraz na estetiku než na chuťovou kvalitu a výživovou hodnotu.
Proč je vyhazování jídla kvůli vzhledu znepokojující? Zemědělská produkce vytváří velké množství skleníkových plynů.
Dle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) je uhlíková stopa vyplýtvaného jídla až 3,3 gigatun CO2 ročně, což odpovídá 8 % celosvětových emisí.3 Vyhazováním jídla přichází vniveč využitá zemědělská půda, voda použitá na zavlažování, hnojiva, chemikálie, pohonné hmoty a lidská práce. Vyčerpávat omezené přírodní zdroje na produkci, která se
později vyhodí, je dlouhodobě nemožné. Pro zajištění udržitelné budoucnosti je proto nutné se tématem vyhazování
vizuálně nevyhovujících potravin zabývat a hledat možná řešení, jak využít co největší procento vyprodukovaného jídla.
V tomto dokumentu vám přinášíme shrnutí našich poznatků získaných z rozhovorů se zástupci potravinového řetězce a během kulatých stolů s odborníky v oboru. Společně jsme se během nich snažili najít způsoby, jak maximálně
využít tzv. „křivou“ zeleninu a ovoce v rámci stávajícího systému produkce potravin. Kulaté stoly a rozhovory, které
jim předcházely, byly součástí naší kampaně Jsem připraven (www.jsempripraven.cz).

1

FUSIONS. Estimates of food waste levels, 2016.
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
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European Parliament. Technology options for feeding 10 billion people, Options for Cutting Food Waste, 2013.
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FAO. Food Wastage Footprint and Climate Change, 2015.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf
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Plýtvání v zemědělství je nové téma u nás i ve světě
Komplexní česká studie, která by se věnovala otázce plýtvání potravinami, u nás prozatím neexistuje. Tudíž nejsou
známa ani přesná čísla, jež by dokázala kvantifikovat množství potravinového odpadu v zemědělství. Údaje uvedené
v úvodu tohoto dokumentu vychází ze studií mezinárodních organizací opírajících se o odhady jednotlivých států.
Že jde o nové téma, se potvrzuje i v rámci evropského a celosvětového dění. Britská organizace WRAP (Waste & Resources Action Programme), leader v otázce kvantifikace a prosazování tématu plýtvání potravinami do veřejné
diskuse, zpracovávala studii o plýtvání jídlem v zemědělství teprve v roce v 20154. Získali jsme od nich předběžnou
závěrečnou zprávu z výzkumu ve Velké Británii, která poukazuje na problémy nejednotné terminologie a absence
jednotné hloubkové studie.
Plýtvání potravinami souvisí se způsobem fungování celého potravinového řetězce, od výroby až po spotřebitele. Potravinový řetězec je složitý systém vztahů, zájmů a motivací. Pro systémové a fungující řešení problematiky potravinového odpadu a ztrát na úrovni zemědělství je proto také potřeba zkoumat, jak funguje systém na úrovni výrobců,
přepravců, velkoskladů, retailu, restauračních zařízení či jídelen.

Průzkum plýtvání v zemědělství
V průběhu posledních dvou let jsme uskutečnili 30 osobních rozhovorů. Mluvili jsme se zemědělci, zástupci retailu
(TESCO, Penny Market, Globus, Kaufland), s online prodejci (Rohlik.cz), zástupci velkoskladů, státní správy (MZE,
MŽP, SZPI, Rada vlády pro udržitelný rozvoj), s mezinárodními organizacemi (FUSIONS, FAO), zahraničními neziskovými organizacemi (Feedbackglobal, WRAP), agrární komorou, zelinářskou unií či s restauracemi a výrobci (Zátiší
group, Freshbedýnky) a dalšími.
Získali jsme vhled do situace českých pěstitelů zeleniny a identifikovali jsme příčiny plýtvání jídlem v zemědělství
a dalších oblastech potravinového řetězce.
Stěžejním zdrojem informací o problému bylo 9 hloubkových rozhovorů se zemědělci v Polabí a na Moravě. Zjišťovali jsme kontext plýtvání potravinami (příčiny, vztahy v rámci potravinového řetězce, strategii zacházení s přebytky,
možnosti, jak plýtvat méně atd.). Mluvili jsme s 6 většími zemědělci, kteří pěstují více druhů zeleniny na více než
1000 ha a se 3 menšími zemědělci s polnostmi o velikosti 50 ha a se specializací na jeden druh zeleniny nebo na bio
produkci. Rozhovory se zemědělci vedli a zpracovávali členové Zachraň jídlo (Marie Plojharová, Lenka Beranová
a Adam Podhola) v období od června 2015 do srpna 2016.
Hloubkové rozhovory jsme provedli pouze se zemědělci. S ostatními zástupci potravinového řetězce jsme téma
využití „křivé“ produkce a plýtvání potravinami diskutovali během osobních schůzek a v rámci dvou kulatých stolů
konaných v listopadu 2016. Snažili jsme se najít způsob, jak v ČR využít maximální množství ovoce a zeleniny, které
neodpovídají ideálním parametrům nastaveným obchodními řetězci.

4

WRAP. Tackling on farm food losses. http://www.wrap.org.uk/content/tackling-farm-food-losses−0
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Kulaté stoly: kdo všechno se účastnil
Kulaté stoly jsme organizovali ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky. Témata vycházela z poznatků, jež jsme shromáždili během předchozích rozhovorů,
a setkání bylo vedeno profesionální facilitátorkou Leonou Dolečkovou za pomoci metody „human centred design“.
První kulatý stůl se uskutečnil 16. 11. 2016 a zúčastnila se ho Dana Třísková (ředitelka sekce potravinového řetězce
z Ministerstva zemědělství), Martin Lupa (ředitel CSR a legislativních opatření z firmy TESCO), Radoslava Kvasničková (koordinátorka projektu Potraviny pro budoucnost z Akademie věd ČR), Jarmila Pilecká (odbornice z Centra
pro výzkum veřejného mínění), Petr Štefko (obchodní ředitel Odbytového družstva Polabí), Vojtěch Sýkora (farmář
z Dobré farmy), Petr Jiskra (spoluzakladatel start-upu We Deliver Taste), Soňa Jonášová (ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky), David Svatoš (jednatel ve společnosti Logio), Christine Doležalová (analytička think tanku Glopolis)
a členové Zachraň jídlo Adam Podhola, Marie Plojharová, Anna Strejcová a Lucie Strolená.
Druhý kulatý stůl se uskutečnil 25. 11. 2016 a zúčastnili se ho Dana Třísková, Martin Lupa, Soňa Jonášová, Petr Štefko, Vojtěch Sýkora, Christine Doležalová a členové Zachraň jídlo (Adam Podhola, Anna Strejcová a Lucie Strolená).
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Obecné poznatky z průzkumu a kulatých stolů
Dozvěděli jsme se, že dochází ke koncentraci produkce zeleniny u větších výrobců a k ukončování činnosti menších
pěstitelů, kteří nejsou napojeni na mezinárodní obchodní řetězce a ekonomicky se propadají (čeští zemědělci dodávají 78 % své produkce do supermarketů a hypermarketů).5 Na situaci měl zásadní vliv porevoluční nástup obchodních řetězců a diskontů, kam dnes chodí nakupovat 85 % českých zákazníků a kam velcí pěstitelé primárně dodávají
své zboží.6
Přímý prodej od zemědělců tvoří pouhá 4 %. „Menší pěstitelé prodávají svoji produkci ze dvora, na tržnicích, dodávají přímo do restaurací, hotelů atd., případně využívají některé nově vznikající trendy jako je např. prodej prostřednictvím bedýnkového systému. Nevýhodou těchto způsobů prodeje je malý objem prodaného zboží a vyšší organizační náročnost, proto je tento typ prodeje pouze doplňkový.“7
Během rozhovorů se zemědělci jsme si všímali zvýšené obezřetnosti a mnohdy až strachu ze ztráty obchodních
kontaktů. Zaručení anonymity respondentů bylo pro úspěch rozhovorů klíčové (řada zemědělců se zdráhala veřejně
publikovat informace pod svým jménem).
Poté, co jsme vyslechli desítky zasvěcených lidí, se téma plýtvání potravinami v zemědělství ukázalo být jen dílčím
problémem fungování celého systému potravinové produkce. Proto v tomto dokumentu uvádíme i souvislosti, které
přímo nesouvisí s tzv. „křivou“ zeleninou a ovocem, ale které jsou důležité pro pochopení komplexity systému fungování českého zemědělství.
Na základě získaných poznatků jsme identifikovali sedm témat, která se ukázala být jako klíčová, pokud chceme přispět k efektivnějšímu využití celé zemědělské produkce. Jsou jimi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vzdělávání spotřebitele
Adekvátní cena za „křivou“ produkci
Podpora a vznik alternativních odbytišť pro využití „křivé“ produkce
Větší férovost a transparentnost pravidel při obchodování
Komunikace výrobců s prodejci a plánování produkce
Zlepšení technologie skladování a vystavení zboží v obchodech
Vliv volného obchodu v rámci EU a institucionální podpora

5

Ministerstvo zemědělství. Situační a výhledová zpráva – zelenina. 2015.
http://eagri.cz/public/web/file/437276/SVZ_Zelenina_12_2015.pdf

6

Ekumenická akademie. Výzkum zneužívání vyjednávací síly obchodních řetězců, 2015.
http://ekumakad.cz/cz/temata/tiskova-zprava-obchodni-retezce-zneuzivaji-sveho-postaveni-vuci-ceskym-dodavatelum

7

Ministerstvo zemědělství. Situační a výhledová zpráva – zelenina. 2015.
http://eagri.cz/public/web/file/437276/SVZ_Zelenina_12_2015.pdf
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1. Vzdělávání spotřebitele
Důležitým tématem, na kterém se shodli všichni účastníci kulatých stolů, byla nutnost vzdělávat spotřebitele.
Převládá přesvědčení, že spotřebitelům chybí znalosti o tom, jaké kroky jsou nutné pro vypěstování jídla, a že mají
jen malé povědomí o důsledcích svého spotřebního chování. Zvýšení informovanosti přispěje k hospodárnějšímu
nakládání s potravinami. Osvěta je také důležitou složkou prodeje tzv. „křivé“ zeleniny – pouhá sleva nemusí být
dostatečnou motivací pro nákup zeleniny nižší jakosti, veřejnost potřebuje znát kontext její výroby, aby si uvědomila
reálnou cenu produktu.
Také jsme se dozvěděli, že:

•

Spotřebitel nehledí na jakostní třídy – pokud vidí, že je produkt v pořádku a cena je také přijatelná, zboží si koupí.

•

Spotřebitel má podvědomě estetické nároky na krásu potravin. Otázka je, do jaké míry jsou tyto nároky přirozené, intuitivní, a do jaké míry naučené (vlivem reklamy).

•

Zákazník obvykle nemá realistické požadavky. Chce zboží, které je bio a chemicky neošetřené, ale přitom krásné
a bez kazu jako zboží, které je právě chemií chráněno proti škůdcům.

•

Lidé si často neuvědomují, že zboží nižší jakosti ještě neznamená „zdravotně závadné“ či „méně výživově hodnotné“ jídlo.

•

Roste zájem o tzv. druhojakostní produkci ze strany prodejců: benefitem je pozitivní zviditelnění značky prodejce (v rámci tzv. společenské odpovědnosti) a možnost nabídky cenově atraktivního zboží zákazníkům. Obecně je
trendem prodávat to, co je české, čerstvé a farmářské, ale cena hraje hlavní roli.

„Ono to vychází asi logicky z nároků lidí, kdo do těch supermarketů chodí. Lidi se na jednu stranu tváří, že se
brambory můžou prodávat i menší nebo s ťupkou. Ale pak, když do toho supermarketu přijdou, tak mají pocit, že
oni jsou páni tvorstva – logicky, já jim to nezazlívám. Že si prostě můžou vybrat a chtěj absolutně to nejlepší. Takže
oni (koncoví zákazníci) vytvářejí tlak na řetězce, ty pak vytvářej tlak na nás jako pěstitele.“
Zemědělec
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2. Adekvátní cena za „křivou“ produkci
Již v současné době se produkce, která neodpovídá estetickým standardům, v některých supermarketech prodává (Penny Market ji prodává se slevou minimálně 10 %, TESCO okolo 20 %, Rohlik.cz mezi 30 až 50 %). Sleva má
zákazníkům kompenzovat čas za pracnější zpracování zeleniny (pokud je mrkev např. příliš zakřivená) a odlišit ji od
prvojakostního zboží. Průzkum Evropské komise i zkušenost s prodejem křivé zeleniny ve Velké Británii ukazuje,
že pokud se k zákazníkům dostane informace, že by se „křivé“ potraviny vyhodily, jsou ochotni je koupit i s nižší
slevou.8
Další poznatky:

•

V minulosti bylo možné odstupňovat cenu v návaznosti na jakost zboží (např. zelí bylo možné koupit v I., II.,
nebo III. jakosti). Spotřebitel si sám mohl vybrat, do čeho je ochoten vložit své peníze. V současné době se zákazníkům nabízí jen prvojakostní výpěstky. Pro potraviny jiných jakostí jsou možnosti odbytu omezené.

•

Z výzkumu českého veřejného mínění provedeného v roce 20169 Sociologickým ústavem Akademie věd vyplývá,
že při zachování stejné ceny by si mezi tvarově „nedokonalou“ a tvarově „dokonalou“ zeleninou a ovocem vybraly více jak dvě třetiny české veřejnosti tu „dokonalou“.

•

Jako důvody ke koupi „dokonalé“ zeleniny a ovoce respondenti v šetřeních reprezentativních pro ČR udávají,
že takto vypadající potraviny považují za normální a že se jednodušeji čistí a krájí. Jako důvod ke koupi „křivé“
zeleniny či ovoce uvádějí přesvědčení, že nedokonalost znamená přirozenější způsob pěstování bez chemického
ošetření.

•

V komunitě lidí, kteří sledují Zachraň jídlo, existuje i názor, že cena „nedokonalé“ zeleniny a ovoce by měla být
stejná jako cena té „dokonalé“, protože k jejímu vypěstování bylo zapotřebí stejné množství energie. Nemělo by
se stát, že de facto zdravá zelenina bude řazena jako méněcenné zboží.

„Dřív, před 89. rokem se muselo prodat všechno. Ať to bylo zelí I.‚II., III. jakosti – mělo to jinou cenu. Dneska chtějí
top kvalitu a ostatní je špatný. Ono to špatný není. Nikdo nedefinoval, jestli brambor má být kulatý a má mít 5 cm
v průměru nebo jestli má být ovál.“
Zemědělec

8

European Commission. A behavioral study on food choices and eating habits, 2015.
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/milan_expo_food_
choices_eating_habits_study/index_en.htm

9

Sociologický ústav Akademie věd ČR. Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny jako jedna z forem plýtvání potravinami, 2016.
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7595/f3/OR160926a.pdf
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3. Podpora a vznik alternativních odbytišť
pro využití „křivé“ produkce
Z rozhovorů se zemědělci vyplynulo, že v průběhu 90. let v celé České republice dramaticky ubyl druhotný zpracovatelský průmysl. Zaniklo tak přirozené odbytiště pro „nevzhledné“ výpěstky. V současnosti mají zemědělci na Moravě
vyšší šanci udat zeleninu a ovoce nižší jakosti než zemědělci v Čechách, protože zde sídlí velké firmy zaměřené na
konzervaci (např. Hamé) či na přípravu salátových směsí.
Ani prodej „křivé“ zeleniny a ovoce do maloobchodní sféry10 (restaurace, školy) není jednoduchý, protože chybí
dostatečná infrastruktura. Restaurace vyžadují pravidelný přísun malých objemů, zatímco zemědělcům se závoz tak
malého množství nevyplatí. Existují sklady a velkoobchody, které by teoreticky mohly „křivou“ produkci přeprodávat, ale zatím se soustředí na prodej prvojakostního zboží.
Také jsme se dozvěděli, že:

•

Zemědělci chtějí upotřebit veškerou vypěstovanou produkci a zvyšuje se zájem odebírat druhojakostní zeleninu
ze strany supermarketů a restaurací. Chybí ale snadné propojení poptávky a nabídky.

•

Zemědělci dnes využívají různorodé strategie pro využití „nevzhledného“ jídla včetně bioplynek či výkrmu zvěře,
ale tyto způsoby využití jsou neefektivní vzhledem k energii a investici vložené do výroby. Měly by se následovat
principy „hiearchie potravinového odpadu“ a v první řadě jídlo upotřebit pro lidskou konzumaci.

•

Požadavky na velikost a tvar zeleniny ze strany zpracovatelského průmyslu jsou jiné než od obchodníků
z prodejních řetězců. Například úzké mrkve s natí, které se v obchodech prodávají ve svazcích, se nehodí na
zpracování do mražených směsí.

„To, co funguje všude na západ nebo na sever od nás, je zpracovatelský průmysl. My jsme bohužel pohřbili velkou
část zpracovatelského průmyslu, tudíž v Čechách už je dnes strašně málo pěstitelů květáku, protože obchod neumí
pracovat s tím, co se děje na poli. Tyto plodiny se tu postupně přestaly pěstovat a pěstují se pouze tam, kde je v dosahu zpracovatelský průmysl, který to zboží zmrazí nebo zakonzervuje.“
Zemědělec

10

Na kulatých stolech chyběli zástupci prodejců (maloobchod), velkoskladů a restauračních zařízení (typu Sodexo, Eurest).
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4. Větší férovost a transparentnost pravidel při obchodování
Z rozhovorů vyplývá, že podmínky dohod mezi zemědělci a odběrateli jsou značně proměnlivé a na základě rozhodnutí odběratelů se mohou měnit z týdne na týden. Množství výpěstků, k jejichž odběru se obchodní řetězce zavazují,
je pouze orientační. Sami zemědělci jsou naproti tomu smluvně zavázáni dodat sjednané množství zeleniny a ovoce
v požadované kvalitě, nehledě na počasí. Za jakékoli odchylky nesou zodpovědnost a hrozí jim pokuta za nesplnění
podmínek smlouvy.
Při cenotvorbě mají čeští pěstitelé slabší vyjednávací pozici než jejich odběratelé (supermarkety).To se projevuje
např. při podpisu rámcových smluv, kdy zemědělec nemá možnost ovlivnit jejich obsah. Buď smlouvu podepíše,
nebo nikoliv. Ze strany zemědělců zaznívala potřeba větší vzájemné důvěry a komunikace.
Také jsme se dozvěděli, že:

•

Podle zemědělců by se kvůli některým defektům nemusela odmítat celá dodávka. Životnost odmítnuté zeleniny,
která se musí znovu vytřídit, omýt apod. se rychle snižuje.

•

Někteří nezkušení kvalitáři (posuzovatelé kvality ovoce a zeleniny) se řídí jen katalogem, který definuje požadované rozměry a odstíny barvy zeleniny a ovoce, a nemají přímou zkušenost s náročným procesem pěstování.
Pozice kvalitáře je klíčová a záleží na jeho benevolenci, jestli zboží přijme, či ne.

„Každý obchodní řetězec má svoje vlastní normy a my jsme zkrátka povinni se jimi řídit. Jsou přesně dané
specifikace produktů, jak má co vypadat – to znamená, že např. bílé zelí má mít velikost od 700 g do 2‚5 kg. Nesmí
mít méně a nesmí mít více. Každý ten obchodní řetězec má normy rozdílné – to znamená, že jedni trvají na této
velikosti, jiní mají zase větší toleranci. My máme na každý ten řetězec vypracovány normy a musíme se snažit to
podle nich sklízet i vyrábět.“
Zemědělec
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5. Komunikace výrobců s prodejci a plánování produkce
Nedostatek vzájemné komunikace mezi jednotlivými články potravinového řetězce bylo další z problematických témat, které zaznívalo v rozhovorech i během kulatých stolů. Z rozhovorů bylo možné usoudit, jak důležitou roli hraje
osobní a častý kontakt mezi pěstiteli a zástupci obchodních řetězců pro efektivní hospodaření. Řídký osobní kontakt
a poměrně slabý vztah k českým produktům ze strany prodejců způsobuje, že cena zboží je jednoznačně nejsilnější
argument při obchodním vyjednávání.
Také jsme se dozvěděli, že:

•

Pro producenty i pro odběratele je klíčová možnost obchodního vyjednávání a průběžná komunikace o tom, jak
bude vypadat aktuální sezona (například očekávaná velikost ovoce a zeleniny v závislosti na počasí).

•

Společné plánování zemědělců a odběratelů může být ekonomicky výhodné, pokud se realizuje s dostatečným
předstihem. Zlepšuje vzájemnou spolupráci, utužuje vztahy a prohlubuje povědomí o fungování celého procesu.

•

Pro zemědělce je ekonomicky výhodné zaměřit se na konkrétní plodiny: specializace umožňuje automatizaci
výroby a schopnost vypěstovat plodinu do požadované dokonalosti. Nicméně to má za následek i to, že některé plodiny se u nás přestaly pěstovat, protože jsou příliš náročné (např. pórek).

•

V kontextu zahraniční konkurence si odběratel vybírá. Ne vždy nabídka českých výpěstků v konkurenci obstojí
(cenou a vzhledem) a mnohdy není dostupná v dostatečném množství.

•

Objem odběrů hraje pro supermarkety velkou roli – mnoho z nich má lokální dodavatele, jsou to malé firmy,
které ale nemohou dodávat celorepublikově.

„Více jak polovina produkce je pěstována na základě našich vlastních úvah, ale v posledních několika letech už se
ta spolupráce s řetězci neustále zužuje, a v podstatě dochází k tomu, že společně plánujeme. To znamená, že oni
nám jsou schopni poskytnout nějaká čísla, abychom viděli, kolik toho budou od nás schopni odebrat. Už spolu
i vybíráme odrůdy a tak dále. Takže s některými těmi řetězci se tyhle věci zkrátka plánují, to znamená, že máme
i v uvozovkách nějakou jistotu odběru, ale samozřejmě závisí na tom, že to musíme vypěstovat v té dané kvalitě,
musí to splňovat všechny ty požadavky a specifikace, které to má mít.“
Zemědělec
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6. Zlepšení technologie skladování
a vystavení zboží v obchodech
Pro obchodníky je obtížné předpovědět výši poptávky po daném zboží. V případě, že si objednají větší množství
zeleniny nebo ovoce, než jsou s to následně prodat, musí zaručit, že bude dané zboží v odpovídajícím prostředí
a zachová se jeho kvalita. Řada obchodů a centrálních skladů nemá podle slov zemědělců dostatečně vybudované
technologické zázemí, což vede k většímu množství znehodnocených a následně vyhozených potravin. Vedle kvalitních podmínek pro skladování je také zapotřebí vybavit personál znalostmi, jak se o zboží starat, což je při nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců problém.
Také jsme se dozvěděli, že:

•

Pokud kamion se zbožím nedorazí v povoleném čase na smluvené místo předávky, musí čekat s čerstvým zbožím
třeba i do druhého dne. Kromě omezeného času dodávky je problém také nedostatek zaměstnanců na straně
odběratelů. Ve chvíli vykládky nestíhají zboží vyložit a potraviny stojí v nákladních vozech v nevyhovujících
podmínkách.

•

Jak pro zemědělce, tak i pro obchodníka je stejně důležitá kvalita. Oba chtějí, aby se k zákazníkovi dostalo to nejkvalitnější zboží. To, že se budou obě strany snažit dodržovat kroky, které povedou k tomu, že budou prodávat
kvalitní zboží, může pomoci ke zlepšení vztahů mezi jednotlivými subjekty.

„Běžná praxe je taková, že jdeme sklízet, odpoledne to vybereme, zabalíme. Mezi sklizní a zachlazením zboží je čas,
který se počítá na hodiny. Když přivezeme zboží z pole, tak ho většinou odvezeme do chlazeného prostoru, potom se
to pere ve studené vodě, tam to teplo tu kvalitu nenaruší. Pak jde na hodinu na zpracování a hned zpátky do chlazeného prostoru, kde čeká na expedici. Expedice je chlazená, odveze zeleninu do centrálního skladu velkoobchodu,
ten pak distribuuje zboží do jednotlivých prodejen. Tam začíná obrovský problém.“
Zemědělec
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7. Vliv volného obchodu v rámci EU a institucionální podpora
Na obchod se zeleninou a ovocem má vliv národní a evropská politika. Evropská unie v nedávné době ustoupila od
řady norem, které určují, jak mají plody vypadat. Obchodní řetězce však mají normy vlastní, a to v porovnání s normami evropskými o hodně striktnější.
Obchod ovlivňují také dotace pro zemědělce, které jsou v různých zemích EU jinak vysoké, a obecně globalizace
trhu, kdy se k nám dováží zboží z celého světa. Preference lokálně vypěstovaných potravin navíc v České republice
není tak silná jako v západní Evropě, o koupi vždy rozhoduje cena.
České zboží je v nevýhodě také proto, že všechny velké obchodní řetězce provozující supermarkety v České republice
sídlí v zahraničí, a mají navázané obchodní vztahy s pěstiteli potravin ve své „mateřské“ zemi.
Také jsme se dozvěděli, že:

•

Česká republika není potravinově soběstačná. To znamená, že zelenina a ovoce se k nám musí dovážet. To zvyšuje také tlak na české pěstitele. Jejich výpěstky musí obstát v cenově tvrdé konkurenci levných potravin dovezených ze zahraničí.

•

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je klíčová zdravotní nezávadnost potravin. Nemá „páku“ na
normy určující „kvalitu“ potravin soukromými obchodními řetězci – smluvní ujednání mezi zemědělcem a obchodním řetězcem stojí nad státním předpisem.

•

Větší zemědělská družstva, která sdružují zemědělce do jediné entity se schopným obchodním zástupcem, mají
výhodu ve schopnosti prodat svou produkci. Drobný zemědělec, který nemá kapacitu pečovat o obchodní vztahy
s řetězci, těžko může nabídnout servis, který dokážou poskytnout řetězcům velká zemědělská družstva či velké
zemědělské podniky.

•

Rozhovory se zemědělci ukázaly, že obchodníci často používají argument nižší ceny zahraničního zboží jako
nástroj pro snížení ceny za české zboží. Ukazuje se to jako jeden z faktorů, který přispívá k většímu množství vyhozené zeleniny vypěstované v České republice. Zelenina patří mezi rychloobrátkové zboží, čas zde hraje velkou
roli.

„Ve chvíli, kdy se objeví jakýkoliv nadbytek v zahraničí, tak některé řetězce začnou to zboží ze zahraničí dovážet
a přestanou od nás zcela odebírat. Tam pak vznikají obrovské ztráty a škody. Myslím si, že to je hodně specifická věc v ČR, v zahraničí se to tolik neděje, respektive ne tak často. Většina těch zemí se snaží zachovat vlastní trh
a chránit se před dovozy. Potkáváme se s dovezeným zbožím z ciziny, ze Španělska, s tou samou zeleninou, i když
máme vlastní produkci.“
Zemědělec
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Závěry z průzkumu
1. Vzdělávání spotřebitele
Je třeba uspořádat vzdělávací kampaně proti plýtvání potravinami:

•
•

zaměřené na koncové spotřebitele s celorepublikovým dosahem
zaštítěné různorodými partnery (včetně státní správy, byznysu, akademických pracovišť a neziskových organizací).

Spolupráce aktérů z různých prostředí je klíčová. Ve Velké Británii se podařilo snížit plýtvání potravinami v domácnostech o 21 % za pouhých 5 let11 a to díky intenzivní mezisektorové spolupráci a kampani „Love Food Hate Waste“
zaměřené na spotřebitele.
Výjimečnou pozici mají sami prodejci, kteří jsou v přímém kontaktu s koncovými spotřebiteli. Díky němu mohou
zákazníkům vysvětlit smysl prodeje „křivé“ zeleniny a ovoce a obecně důsledky plýtvání jídlem.
2. Podpora a vznik alternativních odbytišť pro využití „křivé“ produkce
Podpora růstu druhotného zpracovatelského průmyslu je důležitá. Ministerstvo zemědělství v současnosti nabízí
řadu podpůrných programů, jak si vytvořit vlastní zpracovatelské zázemí, zvýšit svoji konkurenceschopnost a snížit
množství vyhozeného jídla.
Co se týká prodeje „křivé“ produkce pro restaurace a jídelny, jako ideální se jeví model zapojení bližších centrálních
překladišť nebo lokálních skladů v blízkosti restaurací. Z těchto skladů by si restaurace a jídelny mohly produkci
odebírat v preferované frekvenci a v potřebném množství.
3. Větší férovost a transparentnost pravidel
V březnu roku 2016 byla přijata novela zákona o významné tržní síle, která reguluje nekalé obchodní praktiky
obchodních řetězců. V průběhu dalších let bude zajímavé sledovat naplňování tohoto zákona v praxi. Zemědělci by
měli získat možnost vyjednat si férovější podmínky ve smlouvách tak, aby nevznikaly situace, v nichž musí podepsat
pro sebe příliš rizikovou smlouvu.
Lze začít vést debatu nad zřízením nezávislého ombudsmana pro sledování vztahů mezi výrobci a supermarkety
v kontextu nerovnoměrného postavení na trhu. Tato pozice poprvé vznikla ve Velké Británii. Bylo by vhodné pracovat na odstranění „klimatu strachu“, k čemuž by tato funkce mohla přispět.
4. Zlepšení technologie skladování a vystavení zboží v obchodech
Bylo by zapotřebí důkladněji zmapovat aktuální situaci v supermarketech – do jaké míry vnímají námitku o špatném
technologickém zázemí pro skladování zeleniny jako aktuální a jaké jsou jejich možnosti pro zlepšení současného
stavu. Jeden konkrétní obchod, který by přijal a pilotně otestoval změny ve způsobech skladování, by mohl sloužit
jako příklad dobré praxe pro ostatní.
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5. Komunikace výrobců s prodejci a plánování produkce
Intenzivní komunikace mezi jednotlivými partnery vede k vytváření silnějších vazeb a k posilování vzájemných vztahů, umožňuje „jednat lidsky“ a s ohledem na nečekané situace, které mohou v zemědělství nastat. Proto je zapotřebí
usilovat o častější osobní setkávání.
Je třeba zmapovat stav poznání kvalitářů o procesech, které je nutné vykonat, než k nim dorazí zabalené zboží. Zvýšení jejich informovanosti může vést ke zlepšení současné situace, kdy odmítají celou produkci na základě několika
malých odchylek. Kvalitářům lze zprostředkovat osobní zkušenost např. formou školení od samotných zemědělců.
6. Vliv volného obchodu v rámci EU a institucionální podpora
Úkolem státní správy je vyjednávat lepší postavení českých výrobků ve velkoobchodním prodeji; ukazuje se, že
supermarkety, jež mají ve většině případů zahraniční vlastníky, dávají vyšší marže na české výrobky (čeští zákazníci
orientovaní na cenu pak spíše sáhnou po levnějším zboží ze zahraničí).
Je třeba posilovat konkurenceschopnost českých pěstitelů zeleniny, aby byli schopni prodávat svou produkci do
zahraničí.
7. Správná cena za „křivou“ produkci
Zatím neexistuje analýza toho, jaká by byla adekvátní cena za ovoce a zeleninu nižší jakosti v obchodech. Nyní se
prodává se slevou, nicméně nemělo by dojít k tomu, že se bude s těmito produkty zacházet jako s méněcennými. Je
zapotřebí vzdělávat spotřebitele o reálné ceně produktu.
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O co se budeme snažit dál?
Zachraň jídlo bude dál mapovat problematiku plýtvání potravinami v zemědělství a bude spolupracovat se zástupci
státu, s institucemi a podniky, které mají zájem aktivně kooperovat. Budeme navazovat nová partnerství a chceme
do problematiky zapojit další důležité články potravinového řetězce s důrazem na zástupce byznysu, velkoskladů
a velkokapacitních restauračních zařízení. Budeme sledovat, co se děje na tomto poli v zahraničí, a budeme ve spojení s předními institucemi jako je Organizace pro výživu a zemědělství OSN, WRAP a Evropská komise.
Co můžete dělat, když se chcete zapojit?
Kontaktujte nás na e-mailu adam.podhola@zachranjidlo.cz a domluvíme se na možnostech spolupráce.

zachranjidlo.cz

facebook.com/zachranjidlo

twitter.com/zachranjidlo
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instagram.com/zachranjidlo

info@zachranjidlo.cz

O kampani Jsem připraven
Průzkum a kulaté stoly se uskutečnily v rámci kampaně Jsem připraven iniciativy Zachraň jídlo. Cílem kampaně
je informovat veřejnost o tom, že až 20 % zemědělské produkce se kvůli přísným nárokům na vzhled nedostane ke
spotřebitelům, a propagovat její smysluplné využití. Součástí kampaně je webová stránka www.jsempripraven.cz.
Na ní se lidé mohou dozvědět víc o problému a svým podpisem stvrdit, že by byli ochotni si „křivou“ zeleninu či
ovoce kupovat.
Zachraň jídlo se plýtvání jídlem v zemědělství věnuje už od roku 2014, kdy se uskutečnil happening Tisíc kilo. Na
piazzetě Národního divadla jsme za symbolickou cenu prodávali zeleninu, která se do obchodu nedostane kvůli svému vzhledu. Získali jsme ji od zemědělce, který nám řekl, jaká obrovská množství své produkce musí kvůli nárokům
na vzhled vyhodit.
Následující rok vznikl projekt Paběrkování (sklízení “křivé zeleniny na polích pro charitativní účely). Během 18
výjezdů se podařilo získat téměř 8 tun květáků, kedlubnů, mrkví, brambor, salátů atd., které putovaly dál do potravinových bank. Projekt pokračoval i v roce 2016, kdy se uskutečnilo 6 výjezdů, díky nimž jsme nasbírali téměř tři tuny
potravin (převážně kedlubnů, mrkví, květáků, zelí a brambor).
Kampaň Jsem připraven si klade za cíl věnovat se problému víc do hloubky a identifikovat možnosti strukturálních změn.

Kulaté stoly v rámci kampaně Jsem připraven se konaly pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Tento dokument nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva zemědělství.
Fotografie na stranách 1, 4, 9, 13, 20 pocházejí z cyklu Mutatoes. Mutatoes, 2006 - Present, © Uli Westphal
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