
 
 

  

Cílem měsíčníku MaPPP je podpora šíření a výměny informací mezi stakeholdery problému plýtvání potravinami na území České republiky. 

Nápady chycené v sítích 

Dialog, výměna názorů a spolupráce přinášejí smysluplné nápady i výsledky. Dokazuje to pokrok v oblasti DPH 

pro darování potravin, kterého bylo dosaženo v rámci spolupráce různých aktérů. Doufejme, že podobné iniciativy 

přinese i rok 2014. Inspiraci pro další přínosnou aktivitu přináší například závazek britských obchodních řetězců, 

po jejichž vzoru by mohly české supermarkety zveřejňovat množství vyhozených potravin a hledat cesty, jak 

předcházet vyhazování jídla. Začtěte se do únorového MaPPPu, v němž se dozvíte více a zároveň načerpáte 

inspiraci, jak využívat Twitter ke sledování informací o plýtvání jídlem. 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, přejeme Vám příjemné čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY: Britské supermarkety odhalí „svůj 
odpad“ 

Největší supermarkety ve Velké Británii slíbily po vzoru společnosti 

Tesco zveřejnit množství neprodaných potravin, které skončí 

v popelnicích. Velcí prodejci se totiž dostali pod tlak poté, co vyšlo 

najevo, že Tesco jen za 6 měsíců v roce 2013 vyhodilo 28 500 tun 

potravin. V kontejnerech nejčastěji končily balené saláty (až dvě 

třetiny) a jablka (40 %). První data by měla být zveřejněna na 

počátku příštího roku, podle Vicki Hird z neziskové organizace 

Friends of the Earth je to však málo: „Jídlem se léta plýtvá, 

protože supermarkety vybízejí ke spotřebě. Čísla ukazují, že 

řetězce musí zvážit, jak současné marketingové strategie 

odpovídají snižujícím se zdrojům.“ Více podrobností v článku 

zveřejněném na stránkách TheGuardian.  

MENU: Nápady a iniciativy  

Mezinárodní výtvarná soutěž pro děti na téma „Plýtvání 

potravinami“ 

„Zachraň planetu – zachraň jídlo, plýtvání potravinami je 

plýtvání planetou“. Takové motto zvolil Program OSN pro životní 

prostředí (UNEP) pro výtvarnou soutěž, do níž se mohou zapojit děti 

od 6 do 14 let. Letos mohou soutěžící čerpat inspiraci na stránkách 

kampaně Mysli. Jez. Šetři. Termín odevzdání výtvarných děl je 15. 

března 2013. Vítěz dostane finanční odměnu a cestu na akci 

pořádanou Programem. Více informací naleznete v tomto 

informačním letáčku. (Zdroj obrázku: UNEP) 

 

DPH na darované potraviny 

V lednu zasedla pracovní skupina iniciativy Potraviny pomáhají 

bez DPH, která vytváří model darování potravin bez povinnosti 
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Čísla 

Pokud v EU zredukujeme 

množství vyhozených potravin do 

roku 2020 o 40 %, ušetří každý 

občan 123€ a celá EU 75,5 

miliard €. Zhruba o necelých 

29 000 km2, tedy skoro o rozlohu 

Belgie, by se snížilo také množství 

využívané půdy. 

http://www.save-food.org  

 

Koutek pro videa 

Sedmiminutové video WASTE 

vypočítává ekonomické a 

environmentální ztráty, které má 

na svědomí plýtvání jídlem. 

V penězích je to zhruba 

šestinásobek rozvojové pomoci, 

v přepočtu na spotřebu vody se 

jedná o roční průtok řeky 

Mississippi. Autorem je v Česku 

známý režisér Valentin Thurn. 

 

 

 

http://www.theguardian.com/business/2014/jan/29/rivals-follow-tesco-reveal-amount-food-waste
http://www.thinkeatsave.org/
http://unep.org/tunza/children/documents/23rd%20Painting%20competition.pdf
http://unep.org/tunza/children/documents/23rd%20Painting%20competition.pdf
http://www.save-food.org/
http://www.youtube.com/watch?v=VaouOWx3Bmo


 
 

  

 PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI 

platit 15% daň z přidané hodnoty. Česká republika se řadí mezi 

jednu z mála zemí, kde tato povinnost platí (více v listopadovém 

MaPPPu). Na březen je plánován odborný mezinárodní kulatý stůl 

za účasti státní správy i zahraničních odborníků. Podrobnosti o 

kontextu a organizátorech se dočtete na souvisime.cz. 

 
Loga Evropského roku proti plýtvání jídlem 

 

 Evropský parlament zveřejnil v lednu loga pro letošní Evropský 

rok proti plýtvání potravinami. Přestože doposud neexistují k této 

události oficiální stránky, europoslanci dali Evropské komisi za úkol 

vypracovat plány na snížení množství vyhozeného jídla 

v zemích EU do roku 2025 o polovinu. Parlament proto navrhuje i 

konkrétní kroky, například zavedení dvou expiračních dat 

(jednoho marketingového a jednoho pro opravdovou spotřebu), 

vytváření praktických návodů na zpracování potravin, 

zvyšování povědomí o hodnotě jídla nebo zavedení odlišných 

produktových velikostí pro různé skupiny spotřebitelů. 

 
Potřebuje tipy, jak nejlépe uchovat jídlo? 

 

Stránky StillTasty nabízí rady, jak dlouho vydrží různým způsobem 

upravené či zmrazené ovoce, zelenina, mléčné výrobky, maso, 

ryby, oříšky, těstoviny, sladkostí a koření. Například niva vydrží 

rozbalená v ledničce 3 až 4 týdny, ale měla by být zabalena 

v pečícím papíru a v plastové nádobě. V mrazáku pak vydrží 

(nejlépe nakrájená na kousky) až 6 měsíců, ztrácí však na chuti, a 

proto se hodí spíše na přípravu omáček na těstoviny. Stále 

populárnější makadamové oříšky byste naopak neměli skladovat 

déle jak 4 týdny, ale v lednici vydrží půl roku a v mrazáku dokonce 

celý rok. 

 

ZAMĚŘENO NA: Plýtvání jídlem na Twitteru 

Zajímá vás, kde najít zajímavé a nejaktuálnější informace o plýtvání 

potravinami? Využívejte sociální sít Twitter! Pokud ještě nejste 

uživatelé Twitteru, vůbec nevadí. Twitter je na rozdíl od Facebooku 

mnohem příhodnější pro práci s informacemi a nemusíte být sami 

dvakrát aktivní, stačí sledovat klíčové osoby a slova. Pro začátek 

zadejte tzv. hastag #FoodWaste a rovnou se vám zobrazí, kdo se 

naposledy zmínil o plýtvání potravinami a v jaké souvislosti. Zde je 

několik zahraničních tipů, koho sledovat: Love Food Hate Waste 

@LFHW_UK, @EU_FUSIONS, @save_food_news, 

@FoodWaste2020, @UNEP, @ZeroHunger, @Food_Tank, 

@FAOKnowledge, @FoodRecovery, @NRDC, @forumfood, 

@WRAP_UK, @FareShareUK, @WastedFood, @Freegan, 

@FoodCities, Tristram Stuart @Feeding5k, @SelinaJuul, 

@vickihird, @cxoconnor. Z českých určitě @zachranjidlo, o plýtvání 

potravinami se zmiňují také @azetko, @VimCoJim, @Ekolist_cz, 

@EurActiv_CZ. Aktivní čeští uživatelé jsou však nedostatkovým 

zbožím. 
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Pokud máte jakékoli nápady na události, 

které by měly být uvedeny v kalendáři 

akcí představovaném v příštím 

newsletteru, prosíme, neváhejte nás 

kontaktovat na emailové adrese: 

mappp@glopolis.org. 

 

 Tento 

dokument vyšel s finanční podporou 

České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR a 

s podporou Evropské unie. Obsah 

publikace nemusí vyjadřovat stanoviska 

sponzorů a nezakládá odpovědnost 

z jejich strany. 

 

Na vašem názoru záleží! 

Rádi bychom znali Váš názor, 

pomozte nám zlepšovat MaPPP. 

Na této webové adrese naleznete 

8 krátkých otázek. Jejich 

anonymní zodpovězení vám 

nezabere více jak 5 minut času. 

Děkujeme za spolupráci. 

http://www.souvisime.cz/focus-plus/food-waste/dph-na-darovane-potraviny-resi-pracovni-skupina.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=8129
http://www.stilltasty.com/
https://twitter.com/search?q=%23foodwaste&src=typd
mailto:destree@glopolis.org
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120106FCS34949/10/html/Parlament-vol%C3%A1-po-bezodkladn%C3%A9m-sn%C3%AD%C5%BEen%C3%AD-pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-potravinami-v-EU-o-polovinu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120106FCS34949/10/html/Parlament-vol%C3%A1-po-bezodkladn%C3%A9m-sn%C3%AD%C5%BEen%C3%AD-pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-potravinami-v-EU-o-polovinu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120106FCS34949/10/html/Parlament-vol%C3%A1-po-bezodkladn%C3%A9m-sn%C3%AD%C5%BEen%C3%AD-pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-potravinami-v-EU-o-polovinu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120106FCS34949/10/html/Parlament-vol%C3%A1-po-bezodkladn%C3%A9m-sn%C3%AD%C5%BEen%C3%AD-pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-potravinami-v-EU-o-polovinu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120106FCS34949/10/html/Parlament-vol%C3%A1-po-bezodkladn%C3%A9m-sn%C3%AD%C5%BEen%C3%AD-pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-potravinami-v-EU-o-polovinu
http://www.byznysprospolecnost.cz/konference,-seminare,-workshopy/646/konference-food-waste-2014.html
http://www.byznysprospolecnost.cz/konference,-seminare,-workshopy/646/konference-food-waste-2014.html
mailto:mappp@glopolis.org
https://www.surveymonkey.com/s/CFKWF2R

