
   

 

50 

  

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro obchodní řetězce (verze pro společnosti, které „křivou" 

zeleninu a ovoce neprodávají) (text) 

 

1. Jak stěžejní je pro Váš obchodní řetězec neplýtvat potravinami?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Pravidelně darujeme neprodané zboží Potravinovým bankám či jiným 

charitativním subjektům.  

 Prodáváme tzv. „křivou“zeleninu a ovoce (tj. zelenina a ovoce, která za 

normálních okolností neodpovídají estetickým standardům supermarketu a byly 

by jinak vyhozeny).  

 Není to pro nás priorita.  

 Účastníme se Národní potravinové sbírky.  

 Jiné. Vypište prosím níže slovy.  

2. Pokud jste zvolili jiné, vypište prosím slovy jak stěžejní je pro Vás neplýtvat.  

  

3. Liší se v této oblasti nějak politika obchodního řetězce v různých zemích, kde Vaše 

společnost působí? Případně jak?  

 

4. Pokud zakročujete proti plýtvání jídlem i jinak, aktivity prosím popište:  

  

5. Pokusili jste se o prodej „křivých“ potravin?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

6. V případě, že jste se o prodej „křivých“potravin pokusili, měl prodej úspěch? Prosím 

vypište proč si myslíte že měl nebo neměl.  

  

7. Co vnímáte jako největší problematiku v této oblasti? Vše vyhovující zaškrtněte.  

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

 O „křivé“ potraviny není ze strany zákazníků dostatečný zájem.  

 Komplikace s logistikou a dodavateli (dodávky se nedají předvídat, jsou 

nepravidelné).  

 Vztahy s dodavateli.  

 Ekonomicky se prodej „křivé“ zeleniny a ovoce nevyplatí.  

 Nevzhledné zboží si zákazník nezakoupí, pokud je umístěné mezi zbožím, které 

esteticky vyhovuje.  

 Interní standardy vedení mezinárodní společnosti/mateřské společnosti.  
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 Jiné. Vypište prosím níže slovy.  

8. Pokud jste zvolili jiné, vypište prosím slovy, co je největším problémem.  

  

9. Pokud se v rámci obchodního řetězce plánujete na snižování plýtvání jídlem podílet/již 

se podílíte, co vás motivuje? Vše vyhovující zaškrtněte.  

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

 Zákazníci si to přejí.  

 Nátlak ze strany médií, PR, neziskových organizací.  

 Téma je dobře marketingově uchopitelné a proveditelné.  

 Snaha držet krok s konkurencí.  

 Snaha o zlepšení vztahů s dodavateli (zemědělci).  

 Snaha zlepšit stav společnosti a zamezit tak plýtvání jídlem.  

 Trend v rámci celého mezinárodního řetězce/mateřské společnosti.  

 Jiné. Vypište prosím níže slovy.  

10. Pokud jste zvolili jiné, vypište prosím slovy, co vás motivuje.  

 

11. Vidíte prodej „křivé“ zeleniny a ovoce jako dlouhodobý trend?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

12. Proč? 

  

13. Prezentujete v rámci marketingu/PR jiné aktivity společnosti, které omezují plýtvání 

jídlem? Prosím popište:  

  

14. Měla na rozhodovací proces uvnitř Vaší společnosti vliv iniciativa Zachraň jídlo, které 

se problematikou zabývá?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano, přímý vliv.  

 Spíše měla vliv na rozšíření problematiky mezi veřejností.  

 Neměla.  

 Jiné:  

15. Prostor pro Vaše poznámky:  

  

Příloha č. 2: Dotazník pro obchodní řetězce (verze pro společnosti, které „křivou„ 

zeleninu a ovoce prodávají) (text) 

 

1. Jak stěžejní je pro Váš obchodní řetězec neplýtvat potravinami?  
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Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

 Pravidelně darujeme neprodané zboží Potravinovým bankám či jiným 

charitativním subjektům.  

 Prodáváme tzv. „křivou“ zeleninu a ovoce (tj. zelenina a ovoce, které za 

normálních okolností neodpovídají estetickým standardům supermarketu a byly 

by jinak vyhozeny).  

 Není to pro nás priorita.  

 Účastníme se Národní potravinové sbírky.  

 Jiné. Vypište prosím níže slovy.  

2. Pokud jste zvolili jiné, vypište prosím slovy jak stěžejní je pro Vás neplýtvat.  

  

3. Pokud zakročujete proti plýtvání jídlem i jinak, prosím vypište:  

 

4. Co vás motivuje k boji proti plýtvání jídlem uvnitř obchodního řetězce? Vše vyhovující 

zaškrtněte. 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

 Zákazníci si to přejí.  

 Nátlak ze strany médií, PR, neziskových organizací.  

 Téma je dobře marketingově uchopitelné a proveditelné.  

 Snaha držet krok s konkurencí.  

 Snaha o zlepšení vztahů s dodavateli (zemědělci).  

 Snaha zlepšit stav společnosti a zamezit tak plýtvání jídlem.  

 Trend v rámci celého mezinárodního řetězce/mateřské společnosti.  

 Jiné:  

5. Monitorujete zájem zákazníků o „křivou“ zeleninu a ovoce? 

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano, zájem je velký, reakce jsou převážně pozitivní.  

 Ano, ale zákazníci příliš nereagují.  

 Ano, reakce jsou převážně negativní.  

 Nemonitorujeme.  

 Jiné:  

6. Plánujete prodej „křivého“ ovoce a zeleniny do budoucna? 

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano, prodej se osvědčil.  

 Ne, prodej se neosvědčil.  
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 Jiné:  

7. Kdy jste začali „křivé“ potraviny prodávat? Trvá prodej dodnes nebo se jednalo o 

zkušební program?  

  

8. Na kolika pobočkách jste je prodávali?  

9. Co vnímáte jako největší překážku v této oblasti? Vše vyhovující zaškrtněte. * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

 O „křivé“ potraviny není ze strany zákazníků dostatečný zájem.  

 Komplikace s logistikou a dodavateli (dodávky se nedají předvídat, jsou 

nepravidelné).  

 Vztahy s dodavateli.  

 Ekonomicky se prodej „křivé“ zeleniny a ovoce nevyplatí.  

 Nevzhledné zboží si zákazník nezakoupí, pokud je umístěné mezi zbožím, které 

esteticky vyhovuje.  

 Interní standardy vedení mezinárodní společnosti/mateřské společnosti.  

 Legislativa České republiky.  

 Jiné:  

10. Představili jste prodej nevzhledných potravin pomocí marketingových/PR aktivit?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

11. Pokud ano, popište prosím tyto aktivity (vzhled balení, prezentace na prodejně a v 

médiích,...).  

  

12. Považujete prodej „křivých“ potravin za CSR společnosti?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

 Jiné:  

13. Prezentujete v rámci marketingu/PR jiné aktivity společnosti, které omezují plýtvání 

jídlem? Prosím popište:  

  

14.  Prodávali jste/prodáváte nevzhledné potraviny za nižší cenu než potraviny stejné 

kategorie standardního vzhledu?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

15. Pokud ano, proč?  

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 
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 Nižší cena je součástí image produktu (alternativní sortiment má alternativní 

cenu).  

 Zákazníci by si tento sortiment za cenu standardních produktů nekoupili.  

 Jiné:  

16. Jiné důvody pro nižší cenu: 

17. Měla na rozhodovací proces uvnitř Vaší společnosti vliv iniciativa Zachraň jídlo, které 

se problematikou zabývá?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano, přímý vliv.  

 Neměla.  

 Spíše měla vliv na rozšíření problematiky mezi veřejností.  

 Jiné:  

18. Prostor pro další poznámky:  

 

Příloha č.3: Dotazník pro spotřebitele (text) 

 

1. Kolik je Vám let?  

Označte jen jednu elipsu. 

 15-18 let 

 18-24 let 

 25-30 let 

 nad 30 let 

2. V jakém kraji bydlíte?  

Označte jen jednu elipsu. 

 hl. město Praha  

 Středočeský kraj  

 Karlovarský kraj  

 Liberecký kraj  

 Plzeňský kraj  

 Ústecký kraj  

 Královehradecký kraj  

 Pardubický kraj  

 kraj Vysočina  

 Jihočeský kraj  

 Jihomoravský kraj  

 Olomoucký kraj  
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 Moravskoslezský kraj  

 Zlínský kraj  

 Žiju v zahraničí.  

3. Co děláte?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Jsem student.  

 Pracuji.  

 Jiné.  

4. Slyšel/a jste v poslední době o tématu plýtvání jídlem?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

5. Je pro Vás téma plýtvání jídlem důležité? * 

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano, velmi.  

 Ano, ale neovlivňuje to mé chování.  

 Ne výrazně.  

 Není.  

6. O problému jsem se dozvěděl/a: 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

 V televizi.  

 Na internetu.  

 V rámci aktivit neziskových/vládních organizací.  

 V supermarketu.  

 Od iniciativy Zachraň jídlo.  

 Nedozvěděl/a.  

 Jiné:  

7. Pokud jste se o problému dozvěděl/a jinde, vypište prosím:  

  

8. Zaznamenal/a jste téma „křivé“ zeleniny a ovoce? (tj. nevzhledná zelenina a ovoce, 

které se kvůli estetickým standardům nedostanou za normálních okolností na pulty 

obchodů a jsou pak většinou vyhozeny) * 

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  
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9. Uvítal/a byste takový sortiment v supermarketu?  

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano, kupoval/a bych pravidelně.  

 O téma se nezajímám, ale kdybych viděl/a takové zboží v obchodě, nejspíše ho 

koupím.  

 Nekupoval/a bych.  

10. Měly by mít tyto produkty nižší cenu než ty, co odpovídají estetickým normám? 

Označte jen jednu elipsu. 

 Ano.  

 Ne.  

11. Zaznamenal/a jste prodej tohoto zboží v některém ze supermarketů? Pokud ano, vypište 

prosím ve kterém.  

  

12. Prostor pro vlastní poznámky:  

 

Příloha č. 4: Seznam respondentů zastupujících obchodní řetězce (text) 

 Martin Lupa, manažer oddělení Government Affairs a CSR společnosti Tesco, v 

Praze 20. března 2017, [ústní sdělení] 

 Jiří Mareček, ředitel komunikace a public affairs obchodního řetězce Albert, v 

Praze 30. března 2017, [ústní sdělení] 

 Pavlína Hobíková, vedoucí oddělení externí komunikace společnosti Globus, 6. 

dubna 2017, [vyplnění dotazníku on-line] 

 Zuzana Holá, vedoucí PR a tisková mluvčí společnosti Lidl, 7. dubna 2017, 

[vyplnění dotazníku on-line] 

 Michael Šperl, vedoucí oblasti Mediální marketing/Distribuce a tiskový mluvčí 

společnosti Kaufland, v Praze 11. dubna 2017, [ústní sdělení] 

 Zlata Ulrichová, vedoucí oddělení marketingu ve společnosti Penny Market, 12. 

dubna 2017, [vyplnění dotazníku on-line] 

 Lukáš Němčík, vedoucí oddělení marketingu a komunikace ve společnosti 

COOP, 7. dubna 2017, [vyplnění dotazníku on-line] 

 

Příloha č. 5: Stručný přehled společností, které na českém trhu používají téma 

plýtvání jídlem v rámci komunikace (text) 

Uber: Daruj jídlo s Uberem 

Taxi služba Uber, která funguje na principu mobilní aplikace, uspořádala již 

třetím rokem akci „Daruj jídlo s Uberem“, během které mohli lidé věnovat své jídlo 

Potravinové banky Praha. Lidé i celé firmy měli možnost objednat odvoz darovaného 

jídla Uberem a přispět tak na charitu. V roce 2015 se vybralo 600 kg jídla, o rok později 

to bylo celých 1500 kg (Uber newsroom, 2017). Akce byla propagována na sociálních 

sítích a webových stránkách společnosti (Uber, 2016). 
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Rohlik.cz 

Rohlik.cz je jedním z prodejců, kteří nabízí vzhledově nedokonalou zeleninu 

jako zvláštní druh sortimentu pod názvy jako je „karotka - ošklivka“ nebo „brambory - 

ošklivky“. Její prodej spustili v srpnu 2016 a přestože nabídka není široká, i nyní lze na 

Rohlik.cz „křivé“ potraviny zakoupit ve speciální sekci e-shopu za nižší cenu, než má 

standardní zboží. Mimo to prodejce nabízí nezávadné produkty těsně před datem 

spotřeby za zlevněnou cenu v části „Last minute“. Motivuje tak zákazníky nakoupit 

jídlo, u kterého hrozí, že když se rychle neprodá, bude vyhozeno (Rohlík, [datum 

neznámé]; Semerádová, 2016). Komunikací na sociálních sítích a firemním blogu se 

Rohlik.cz snaží podnítit zákazníky ke koupi zboží těsně před koncem data spotřeby 

nebo obecně k tomu, aby jejich zákazníci jídlo zbytečně nevyhazovali, a to i pomocí 

placené reklamy na Facebooku. Dále poskytuje čtenářům v rámci blogu užitečné rady, 

jak potraviny uchovat co nejdéle nebo jak si správně rozplánovat nákupy (Rohlík 

bloguje, 2017; Rohlík.cz, 2017).  

Ikea 

Ve spolupráci s iniciativou Zachraň jídlo provedla společnost Ikea v roce 2015 

průzkum, který zjišťoval, kdo ze společnosti nejvíce plýtvá, proč a jaké potraviny se 

nejčastěji vyhazují.  Dále se průzkum zabýval názorem spotřebitelů na zeleninu a ovoce 

nedokonalého vzhledu. (Ikea, 2015). Následně se Ikea začala na svých stránkách 

„Šetrný domov” věnovat správné úschově jídla jako prevenci proti plýtvání (Šetrný 

domov, 2017). 

Radiožurnál: Nejsem plýtvák 

Radiožurnál, rádio spadající pod veřejnoprávní rozhlasový subjekt Český 

Rozhlas, se věnuje problematice v rámci svého projektu „Nejsem plýtvák”, který lze 

nalézt na webových stránkách Radiožurnálu nebo na vyhrazené stránce na Facebooku. 

Obsahově projekt plní zpravodajskou funkci a přináší aktuality z oblasti plýtvání jídla 

nebo se čtenáři sdílí rady a recepty, díky kterým spotřebují co největší část potravin a co 

nejméně jídla skončí v koši (Nejsem plýtvák, 2016, Radiožurnál, 2015). 

Byznys pro společnost: Národní potravinová sbírka 

Byznys pro společnost je platforma zastřešující firmy působící na českém trhu, 

které se rozhodly pro odpovědný rozvoj firmy. Byznys pro společnost se snaží tyto 
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firmy rozvíjet dle princip trvale udržitelného podnikání. Nejvýraznějším počinem v 

kontextu boje proti plýtvání jídlem je Národní potravinová sbírka, která od roku 2013 

každoročně vybírá potraviny od jednotlivců i firem, aby darované jídlo poskytla 

potravinovým bankám a upozornila tak na množství vyplýtvaného jídla, které se denně 

vyhazuje v domácnostech. Do sbírky se tradičně zapojují některé obchodní řetězce, kde 

jednotlivci mohou část svého nákupu darovat (Byznys pro společnost, [cca 2016a]). 

 

Příloha č. 6: Prezentace spolupráce s Národní potravinovou sbírkou na webových 

stránkách společnosti Lidl (obrázek) 

 
 

(Zdroj: Lidl, [cca 2016]) 
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Příloha č. 7: Komunikace projektu Perfectly Imperfect v prodejnách společnosti 

Tesco (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Křivé" mrkve v obalech řady produktů Perfectly Imperfect. (Zdroj: Špačková, 2017) 

Příloha č. 8: Komunikace projektu Perfectly Imperfect na Facebookovém profilu 

společnosti Tesco - vizuál č. 1 (obrázek, text) 

Popisek příspěvku:  

I tohle je mrkev! A chutná skvěle, i když vypadá trochu jinak. Neplýtvejme jídlem - 

dejme společně šanci "nedokonalé" zelenině a ovoci, které jsou uvnitř stejně krásné, 

jako ty ,,dokonalé". #PerfectlyImperfect 

https://www.facebook.com/hashtag/perfectlyimperfect?source=feed_text&story_id=1355825714457046
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Více informací najdete zde: http://itesco.cz/perfectly-imperfect 

Zdroj: (TESCO CZ, 2017c) 

 

Příloha č. 9: Komunikace projektu Perfectly Imperfect na Facebookovém profilu 

společnosti Tesco - vizuál č. 2 (obrázek, text)  

 

Popisek příspěvku: 

Neplýtvejme jídlem a dejme šanci kouskům, které nevypadají dokonale, ale i přesto jsou 

výjimečné. Svou chutí předčí i ty "krásnější"! Najdete ji ve vybraných obchodech. 

#PerfectlyImperfect 

Koukněte na http://itesco.cz/perfectly-imperfect, kde se dozvíte víc! 

Zdroj: (TESCO CZ, 2017a) 

Příloha č. 10: Komunikace projektu Perfectly Imperfect na Facebookovém profilu 

společnosti Tesco - vizuál č. 3 (obrázek, text) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek 

příspěvku: 

http://itesco.cz/perfectly-imperfect
https://www.facebook.com/hashtag/perfectlyimperfect?source=feed_text&story_id=1360726497300301
http://itesco.cz/perfectly-imperfect
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Křupinka, ošklivka, kroucenka... jaké jméno by vaše dítě dalo tomuto "netradičnímu" 

kousku zeleniny? Napište nám to do komentáře!  

Více informací o projektu Perfectly Imperfect najdete na http://itesco.cz/perfectly-

imperfect/ 

Zdroj: (TESCO CZ, 2017b) 

 

Příloha č. 11: Vizuály k prodeji „Neobyčejného českého zeleniny a ovoce“- vizuál č. 

1 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Semerádová, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itesco.cz/perfectly-imperfect/
http://itesco.cz/perfectly-imperfect/
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Příloha č. 12: Vizuály k prodeji „Neobyčejného českého zeleniny a ovoce“- vizuál č. 

2 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Semerádová, 2016) 

Příloha č. 13: Soutěž s tématikou „křivé“ zeleniny a ovoce pro zákazníky 

komunikovaná na sociální síti Facebook (obrázek, text) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek příspěvku: 

Co by asi řekla neobyčejná mrkev těm normálním z vedlejšího regálu? Napište nám to 

do komentáře pod tento příspěvek a my 3 nejoriginálnější odpovědi odměníme ve 

čtvrtek 25. srpna poukázkou na nákup v PENNY v hodnotě 100 Kč. Odkaz na soutěžní 

pravidla ZDE ►►bit.ly/soutez-neobycejne-kousky 

 

http://bit.ly/soutez-neobycejne-kousky
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Zdroj: (PENNY MARKET ČESKÁ REPUBLIKA, 2016b) 

 

Příloha č. 14: Soutěž s tématikou „křivé„ zeleniny a ovoce pro zákazníky 

komunikovaná na sociální síti Facebook (obrázek, text) 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek příspěvku: 

Neobyčejné kousky zeleniny jsou spíše poctivé než krásné, ale chutnají úplně stejně. V 

PENNY najdete od pondělí zeleninu, která vizuálně neodpovídá normám a nemůže se 

tak ucházet o titul krásy, ale za to je z Česka a za výhodnou cenu.  

Zdroj: (PENNY MARKET ČESKÁ REPUBLIKA, 2016c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


