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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Současné trendy sociálního marketingu v oblasti jídla  se 

věnuje využití tématu plýtvání jídlem v komunikačních aktivitách obchodních řetězců s 

potravinami na českém trhu. Práce si klade za cíl zjistit, co je motivací obchodních 

řetězců k osvojení praktik, kterými zamezují plýtvání jídlem, a co je naopak překážkou 

v této oblasti. Záměrem práce je také tyto aktivity zanalyzovat a zařadit do 

marketingové teorie. 

V teoretické části práce byl věnován prostor pojmům sociální marketing a společenská 

odpovědnost firem se zaměřením na trh s potravinami. Dále práce popisuje celkové 

pozadí sociálního problému plýtvání jídlem a zabývá se důvody vstupu tématu do 

veřejné diskuze. Následuje analýza domácího trhu obchodních řetězců zaměřených na 

prodej potravin. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření zkoumajícím postoj 

obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Interpretovány jsou odpovědi zástupců 

vysokého managementu sedmi obchodních řetězců působících na domácím trhu.  

  

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The Bachelor Thesis, titled Current trends in social marketing of the food sector, deals 

with the usage of food waste as a topic in the communication activities of grocery 

retailers in the Czech market. The thesis aims to find out what the motivation of the 

retail chain companies is to adopt practices that reduce the food waste. On the contrary, 

the thesis also looks at what the barriers in this matter are. The objective is also to 

analyse these activities and to assign them to marketing theory. 

The theoretical part of the thesis works with the terms social marketing and corporate 

social responsibility, occurring in the food industry. The paper describes the reasons 

why the problem of food waste became a public discussion. The next part is dealing 

with the analysis of the domestic market with the food retailer chains. The practical part 

is based on a survey examining an approach of the food retailer chains to the topic of 

food waste. The answers of the seven representatives of food retailed chains 

management in the Czech market are interpreted. 
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Úvod 

Neodpovědné zacházení s potravinami je globálním problémem, o kterém se 

aktuálně ve společnosti diskutuje napříč nekomerčním, vládním i komerčním sektorem 

(OSN, 2015). Zatímco vládní a neziskové organizace se snaží informovat veřejnost o 

plýtvání jídlem a hledají způsoby, jak plýtvání předejít, u komerčních společností není 

zcela jasné, proč se tématem zabývají. Proto moje práce zkoumá použití tématu plýtvání 

jídlem ve strategické komunikaci obchodních řetězců. 

Během posledního roku se na českém trhu začala v některých supermarketech 

prodávat „křivá“ zelenina a ovoce, tedy zelenina a ovoce, která obvykle neodpovídá 

nárokům obchodních řetězců na vzhled a byla by zbytečně vyhozena.
1
 Nejen prodej 

“křivé” zeleniny a ovoce, ale i ostatní snahy obchodních řetězců omezit plýtvání jídlem 

prezentované zákazníkům jsou předmětem mého výzkumu. Práce si klade za cíl 

objasnit, proč je v České republice v současnosti tématu věnována pozornost ze strany 

obchodních řetězců, jaké kroky podnikají k tomu, aby plýtvání jídlem zamezily a jak 

tyto aktivity prezentují v rámci své komunikační strategie. 

Pomocí dotazníkového šetření zkoumám, jaká je motivace supermarketů k 

realizaci aktivit omezujících plýtvání jídlem a co naopak obchodní řetězce v této 

problematice limituje. Na základě výsledků pak srovnávám jednotlivé společnosti a 

konfrontuji je s druhou částí výzkumu, která je zaměřena na vnímaní sociálního 

problému spotřebitelem. 

V první části práce je věnován prostor teoretickému vymezení sociálního 

marketingu a společenské odpovědnosti firem. Dále se zabývám důvody, proč se tématu 

dostává takové pozornosti napříč vládním, neziskovým a komerčním sektorem. 

Následuje zpracování samotného výzkumu a porovnání situace domácí a zahraniční. 

Jelikož se trend na trhu objevil nedávno a z marketingového hlediska je tento jev 

neprobádaný, očekávaným přínosem mé práce je zařazení aktivit supermarketů do určité 

komunikační disciplíny. Proto teoretický podklad pro práci tvoří koncept sociálního 

marketingu a odpovědně společnosti firem, jelikož se jedná o komunikační strategie, 

které mají za cíl řešit určitý sociální problém. Účelem práce je také zhodnocení, zda má 

trend potenciál vytrvat do budoucna. O tématu neexistuje mnoho akademických zdrojů, 

                                                 
1
 Pro pojmenování tohoto druhu sortimentu je v mé práci používáno označení "křivá" zelenina a ovoce. 

Označení "křivá" zelenina a ovoce je používáno hlavně v médiích či v komunikačních aktivitách 

neziskové organizace Zachraň jídlo, která se věnuje tématice plýtvání jídla. 
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proto ve své práci využívám zejména zdroje teoretického rázu, které mi pomohou 

aktuální dění zanalyzovat a teoreticky vymezit. K analýze daného prostředí mi pak 

slouží komunikační kanály jednotlivých organizací či společností a vlastní výzkum.  

Původním záměrem práce, který lze vidět ve schválené tezi, bylo zkoumat 

využití téma plýtvání jídlem v komunikační strategii zejména na příkladu neziskové 

organizace Zachraň jídlo. Vedení práce bylo po odevzdání tezí změněno. Po 

konzultacích s novou vedoucí práce jsem došla k závěru, že větší smysl a potenciál pro 

další využití má zkoumat téma plýtvání jídlem v komunikaci komerčních společností, 

než analyzovat komunikační strategii jedné neziskové organizace. Na základě tohoto 

rozhodnutí se zaměření práce změnilo na obchodní řetězce, které se tématu nově věnují. 

Z těchto důvodů byl název bakalářské práce zkrácen o část zmiňující organizaci 

Zachraň jídlo jako případovou studii a struktura práce byla v některých částech 

poupravena. V teoretické části aplikuji teorii sociálního marketingu kromě 

nekomerčních subjektů také na společnosti komerční, do stejné pasáže jsem zařadila 

také teorii konceptu společenské odpovědnosti firem. V praktické části se místo analýzy 

komunikace organizace Zachraň jídlo věnuji výzkumu postoje obchodních řetězců k 

tématu plýtvání potravinami. 
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1. Sociální marketing 

Sociální marketing se začal rozvíjet jako marketingová disciplína na počátku 70. 

let 19. století jako nástroj pro řešení sociálních problémů. Poprvé pojem vymezil Kotler 

a Zaltman v článku „Sociální marketing: Přístup k plánované sociální změně“, kde je 

sociální marketing popsán jako komunikační strategie, která aplikuje marketingové 

koncepty a techniky za účelem určité sociální změny. Hlavním cílem sociálního 

marketingu pak není prodat službu nebo produkt, jako je tomu u marketingu 

komerčního, ale docílit změny chování cílové skupiny (Kotler a Lee, 2011a, s. 12; 

Kotler a Zaltman, 1971, s. 5).  

Ať už se jedná o nekomerční sféru, komerční sféru či vládní instituce, v zájmu 

řady organizací stojí propagace určité sociální myšlenky, která představuje přínos pro 

celou společnost. Jistých sociálních změn lze docílit pouhým vzděláváním a osvětou 

cílové skupiny, ale jiné sociální problémy jsou založené na mnohem komplexnějším 

chování lidí a jejich emocích a vyžadují jiný přístup (Weinreich, 2008, s. 3). K vyřešení 

komplexního sociálního problému je třeba rozšířit povědomí o dané situaci, avšak pouze 

to nestačí. Ke změně chování skupiny lidí či celých společností je nezbytné cílovou 

skupinu lidí motivovat ke změně. Proto sociální marketing využívá techniky marketingu 

komerčního, který je běžně využíván ziskovými společnostmi jako efektivní nástroj pro 

ovlivňování chování lidí (Andersen, 2006, s. 6). 

Marketingová disciplína se stále vyvíjí, proto není pojem zcela přesně vymezen 

a existuje mnoho definic od různých autorů. Kotler a Lee (2011a, s. 7) je shrnují do čtyř 

hlavních bodů, ve kterých charakterizují sociální marketing jako nástroj: 

‐ ovlivňující chování lidí 

‐ používající systematické plánování procesu a marketingové techniky 

‐ se zaměřením na přínos cílové skupiny 

‐ přinášející výhodu pro společnost 

Sociální marketing je často mylně zaměňován s jinými druhy komunikace. To, 

co sociální marketing vymezuje od jiných druhů aktivit s podobným zaměřením, je 

systematické plánování procesu zahrnující vše od vytyčení marketingových cílů, 

situační analýzy, vymezení cílové skupiny a 4P po implementaci a následné 

vyhodnocení (Weinreich, 2008, s. 4). 
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1.1 4P sociálního marketingu 

Myšlenku „marketingového mixu”, který tvoří základní metodu stanovení 

marketingové strategie, si sociální marketing půjčuje a upravuje ji. Metoda využívá 4 

strategické elementy označené jako 4P (product, price, place, promotion), které sociální 

marketing charakterizuje následovně: 

‐ product (produkt) - sociálním produktem je přínos, který cílová skupina 

čerpá ze změny chování, cílené chování skupiny i produkty nebo služby 

spojené s přijetím změny chování 

‐ price (cena) - cena, kterou cílová skupina platí za přijetí nového chování 

nebo odstranění toho nežádoucího 

‐ place (místo) - dostupnost produktů nebo služeb, které mění chování 

cílové skupiny 

‐ promotion (propagace) - komunikace s cílovou skupinou, předání sdělení 

(Kotler a Lee, 2002, s. 195-264) 

1.2 Sociální marketing v neziskovém a ziskovém sektoru 

Sociální marketing je v mnoha případech doménou neziskových organizací 

propagujících chování, které je v souladu s filozofií a úmysly dané organizace (Kotler a 

Lee, 2011a, s. 17). Sociální marketing se však netýká pouze neziskového sektoru, ale 

objevuje se i v komunikaci komerční, na kterou se bakalářská práce zaměřuje. Podle 

Bačuvčíka a Harantové (2016, s. 187) se hlavní motivace ziskového a neziskového 

sektoru liší, ačkoliv se v praxi oba druhy sociálního marketingu projevují velmi 

podobně a nelze je prakticky rozlišit. Nekomerčním společnostem jde o prosazení 

myšlenky vedoucí ke zlepšení stavu společnosti. Sociální marketing v komerční 

komunikaci má mimo to také přinést dané komerční společnosti lepší reputaci například 

v rámci společenské odpovědnosti firem, které je věnován prostor v další části práce. 

1.3 Sociální marketing se zaměřením na boj proti plýtvání 

jídlem 

S rostoucí světovou konzumací zboží je spojen vznik komplexních sociálních 

problémů, mezi které patří i plýtvání jídlem. Ukazuje se, že ke snížení konzumovaného 

zboží často nestačí propagace konceptu uvědomělého spotřebitele. Celková konzumace 

stále roste a v oblasti konzumace jídla domácnostmi nebyl zaznamenán během 
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posledních 20 let významný posun k lepšímu. Proto by mohl být sociální marketing 

jednou z možných efektivních řešení, jak vést společnost k udržitelnému rozvoji v 

oblasti konzumace (Peattie a Peattie, 2008, s. 261-262).  

Jedním z příkladů aplikace konceptů sociálního marketingu na oblast plýtvání 

jídlem jsou takzvané sociální supermarkety.
2
 Jedná se o nový alternativní druh 

supermarketů, který rozprodává jídlo, které je vhodné ke konzumaci, ale již není vhodné 

k prodeji v klasickém supermarketu. Cílem obchodu je poskytnout potraviny za 

symbolickou cenu lidem v nouzi. Z pohledu sociálního marketingu tento nový typ 

maloobchodu cílí na změnu chování nejen jednotlivých spotřebitelů, tedy ve vztahu 

B2C, ale i spolupracujících subjektů, jako jsou například dodavatelé, tedy ve vztahu 

B2B (Holweg a Lienbacher, 2011, s. 307-308, 312).
3
 

Moje práce zkoumá, zda se klasické maloobchodní řetězce v České republice 

zabývají obdobnými sociálními aktivitami a zda jsou tyto praktiky v souladu s cíli a 

principy sociálního marketingu, jako je tomu například u sociálních supermarketů.  

2. Společenská odpovědnost firem 

V případě, že v řešení globálních sociálních problémů neuspějí vlády a 

neziskové nestátní organizace, mohou zakročit korporátní společnosti, které disponují 

prostředky a postavením ve společnosti dostačujícím k podstatnému zlepšení situace 

(Hartmann, 2011, s. 297).  

V dnešním světě jsou korporace stavěny do pozice, kdy od nich veřejnost 

očekává kromě důrazu na vlastní profit i společensky odpovědné chování. Moderní 

zákazník je více informovaný než dříve a záleží mu nejen na tom, co kupuje a za jakou 

cenu, ale také zda firmy a korporace nezatěžují produkcí a prodejem životní prostředí či 

nepřispívají ke zhoršování sociálního problému (Bennet et al., 2010, s. 5). Reputace 

korporátní společnosti nabyla na vysoké důležitosti, jelikož právě ta odlišuje jednotlivé 

společnosti od konkurence. Navíc se informace šíří díky novým technologiím rychleji a 

vztah se zákazníkem může být lehce poškozen nebo naopak lehce posílen vlivem 

prezentace značky v médiích (Kotler a Lee, 2011b, s. 208-209). 

Z těchto důvodů je dnes pro korporace nezbytné vyvíjet a udržovat veřejný obraz 

společensky odpovědné firmy. Toho se firmy snaží dosáhnout praktikováním aktivit v 

                                                 
2
 " v překladu z anglického názvu “social supermarkets” 
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rámci společenské odpovědnosti firem, anglickým termínem “Corporate social 

responsibility” (dále jen CSR). Koncept CSR se stále vyvíjí a existují pro něj různé 

definice. Kotler a Lee (2011b, s. 3) CSR definuje jako „závazek firmy přispívat k 

obecnému blahobytu společnosti skrze fungování korporace“. „Konáním dobra” mohou 

firmy dosáhnout posílení pozice na trhu, zlepšení veřejného obrazu společnosti a v 

důsledku i většího zisku a podílu na trhu (Kotler a Lee, 2011b, s. 22).  

Existuje mnoho metod CSR, kterými korporace může přispět ke zlepšení 

určitého sociálního problému. Kotler a Lee (2011b, s. 15) rozdělují CSR praktiky na 

šest různých druhů. Jsou jimi korporátní sociální marketing, korporátní filantropie, 

komunitní dobrovolnictví, sociálně odpovědné obchodní praktiky a metody známé pod 

anglickými názvy Cause Promotions a Cause-Related Marketing. 

2.4 CSR ve vztahu k tématu plýtvání jídlem 

Jídlo naplňuje jednu ze základních potřeb člověka, proto lidé věnují patřičnou 

pozornost tomu, zda je činnost výrobců a prodejců jídla v souladu s etickými a 

environmentálními požadavky zákazníka. Reputace či kritika podniku ze strany 

zákazníků je zásadním faktorem pro ovlivnění ekonomické situace firmy. Tyto 

skutečnosti stojí za motivací společností potravinářského a agrárního sektoru 

implementovat do své strategie CSR aktivity. Co se oblasti jídla týče, zákazníci, vláda či 

neziskové organizace požadují od komerčních společností určité nastavení 

potravinového řetězce, které je etické a neškodí životnímu prostředí. Mezi témata, 

kterým je věnována největší pozornost, patří například zdraví a bezpečnost, pracovní 

podmínky zaměstnanců firmy, fair trade, životní podmínky zemědělských zvířat a také 

životní prostředí, pod které spadá i otázka produkce odpadu a plýtvání (Maloni et al., 

2006, s. 35-38).  

Společenská odpovědnost firem v tomto sektoru má určitá specifika. Složitá 

struktura sektoru s jídlem se skládá z mnoha různých aktérů využívajících odlišné 

systémy, kteří mohou situaci ve společnosti měnit různými způsoby. Proto se přístupy k 

CSR u jednotlivých společností liší (Hartmann, 2011, s. 298-310). Potravinový řetězec 

propojuje více aktérů, kterými jsou zemědělci, dodavatelé, obchodníci i zákazníci. Aby 

měly CSR praktiky smysl a byly efektivní, společnosti v této věci nejednají izolovaně. 

                                                                                                                                               
3
 B2C je pojem označující vztah „business-to-customer“, tedy vztah obchodníka a koncového zákazníka. 

Pojem B2C označuje vztah „business-to-business“, tedy vztah více obchodních společností k jiným 

obchodním společnostem. 
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Naopak je zapotřebí klást důraz na komunikaci a spolupráci i s ostatními společnostmi v 

odvětví (Forsman-Hugg et al., 2013, s. 31). 

2.5 Role supermarketů 

Na trhu s potravinami patří největší vliv mezinárodním obchodním řetězcům s 

jídlem, které mají moc globálně ovlivňovat ekonomiku i sociální problémy spojené s 

potravinářským a agrárním sektorem. Mezi tyto společnosti patří supermarkety, které v 

posledních letech získávají ve vyspělých státech větší podíl na trhu a tím pádem i vliv 

na ostatní aktéry potravinového řetězce. Obchodní řetězce mají často silnou pozici, co 

se týče vyjednávání objemu zboží se zemědělci, ceny zboží, ale také estetických 

standardů (Richards et al., 2005, s. 1-5).  

Tyto požadavky na vzhled prodávaného zboží mohou být důležitým faktorem v 

oblasti plýtvání jídla. Studie ukazují, že zákazník je ovlivněn vzhledem zboží a v 

případě nestandardních tvarů zeleniny a ovoce může takové zboží odmítnout koupit. I v 

důsledku toho se v supermarketech často takové kousky neobjevují. Výzkum provedený 

na toto téma ukazuje, že zákazníci si tak často nejsou vědomi toho, že odmítnutím 

takového zboží přispívají ke globálnímu problému plýtvání jídlem. Změna však může 

nastat za podmínky, že zákazník je předem na problematiku upozorněn a jeho 

preference se pak mění ve prospěch koupě méně vzhledných kousků zboží  (Loebnitz, 

Schuitema a Grunert, 2015, s. 408). Jakožto největším distributorům čerstvé zeleniny a 

ovoce tak vzniká příležitost pro obchodní řetězce postavit CSR strategii na myšlence 

boje proti plýtvání jídlem (Devin a Rechards, 2016, s. 1-3). Ve spojitosti s nároky 

obchodníků na vzhled potravin se objevil v České republice i zahraničí „nový” druh 

sortimentu, zelenina a ovoce, které by se za normálních okolností na pulty obchodů 

nedostaly.
4
 Jedním ze záměrů práce je zkoumat tyto aktivity z perspektivy společenské 

odpovědnosti firem. 

                                                 
4
 V České republice začal s prodejem „ křivých “ potravin řetězec Penny Market 15. srpna 2016. 

Společnost Tesco zahájila prodej 24. ledna 2017. I ve světě se sortiment objevil až v posledních letech. 

Jedním z prvních francouzský řetězec Intermarché, který sortiment představil v létě roku 2014. 
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3. Boj proti plýtvání jídlem 

3.1 Pozadí sociálního problému 

Plýtvání jídlem představuje komplexní problém, kterému se aktuálně dostává 

pozornosti médií, vládních orgánů, neziskových organizací a veřejnosti. Pro zdůvodnění 

vstupu tématu do veřejné diskuze a pochopení komunikační strategie vybraných 

organizací a společností je třeba věnovat prostor pozadí sociálního problému. 

Podle Organizace pro výživu a zemědělství spadající pod organizaci OSN se 

celosvětově vyhodí přibližně třetina vyprodukovaného jídla. Problém spočívá v plýtvání 

ekonomickými prostředky a pracovní silou výrobců, prodejců a spotřebitelů jídla. Mimo 

to však nezodpovědné zacházení s jídlem také zanechává negativní stopu na životním 

prostředí v podobě zvýšených emisí skleníkových plynů. Ty jsou vytvářeny například 

rozkladem vyhozeného jídla na skládkách nebo silniční přepravou potravin, z nichž se 

částečné množství zbytečně vyhodí (FAO, 2013). Významná část populace našeho světa 

trpí nedostatkem jídla, zatímco jiná část má jídla tolik, že ho vyhazuje. Proto plýtvání 

jídlem i z etického hlediska představuje vážný globální problém. V malém měřítku sice 

nepomůžeme chudší částí obyvatelstva tím, že sníme vše, co jsme v obchodě nakoupili. 

Celkovým snížením naší poptávky po množství jídla lze ale ušetřit finanční zdroje a 

pracovní sílu v měřítku globální ekonomiky, která už na řešení hladu ve světě přímý 

vliv má (Eriksson, 2015, s. 11). 

3.2 Hlavní aktéři 

Současná společnost si uvědomuje, jaké negativní vlivy souvisí s plýtváním 

jídlem, nicméně není vždy jasné, co problém způsobuje a jak ho vyřešit. K plýtvání 

jídlem přispívají různí aktéři napříč trhem, řešení tedy nemůže být komplexní a 

vyžaduje odlišné přístupy od každého z aktérů.  

Jednu z nejvýznamnějších rolí hrají domácnosti, které nespotřebují všechno 

jídlo, které nakoupí. Důvodem může být nakupování nadbytečného množství s úmyslem 

dobře zajistit domácnost a stát se tak “dobrým živitelem“. Členové domácností také 

často neví či nevěří, že jídlo, které vyhodí, má kromě ekonomických ztrát i negativní 

vliv na životní prostředí (Graham-Rowe, Jessop a Sparks, 201, s. 15-21). Pod vlivem 

prodejních taktik obchodů zákazníci nakupují nadměrné množství potravin ve 
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slevových akcích typu „dva za cenu jednoho“ či v příliš velkých, ale výhodných 

baleních (Aschemann-Witzel, de Hooge a Normann, 2015, s. 276). 

Kromě spotřebitelů k plýtvání jídlem významně přispívají i subjekty zapojené do 

výroby, distribuce a prodeje jídla, jako jsou obchodní řetězce. Mezi možné příčiny 

plýtvání jídlem ze strany obchodů patří například příliš krátká trvanlivost produktu, 

neočekávaný pokles poptávky nebo marketingové akce v podobě slev, které zákazníka 

motivují nakoupit více zboží než doopravdy upotřebí (Eriksson, 2015, s. 25). 

Marketingové techniky se soustředí na proces interakce se zákazníkem při nákupu. Co 

se však s jídlem děje poté se odehrává až v konečné části tohoto řetězce, kterému není 

věnována přílišná pozornost. Zákazníci jsou často nedostatečně informováni o tom, co 

znamená datum trvanlivosti, co datum spotřeby nebo jak mají jídlo skladovat tak, aby 

vydrželo co nejdéle (Aschemann-Witzel, de Hooge a Normann, 2015, s. 275-276). 

K obchodním řetězcům se váže další podstatný faktor způsobující plýtvání 

potravinami už na samotném začátku životního cyklu produktu. Významná část 

zemědělské úrody není obchodními řetězci vůbec přijata k prodeji kvůli jejich vysokým 

nárokům na estetiku. Pokud pro potraviny neodpovídající normám obchodního řetězce 

zemědělci nenajdou jiné uplatnění, úroda se nedostane ke spotřebiteli a končí na skládce 

(Loebnitz, Schuitema a Grunert, 2015, s. 408). Této části problému se bude bakalářská 

práce věnovat zejména, jelikož nestandardní vzhled potravin je v českém prostředí 

jedním z hlavních témat komunikovaných organizacemi ve spojitosti s plýtváním 

jídlem. 

3.3 Důvody pro vstup tématu do veřejné diskuze 

Evropská Unie si klade za cíl snížit množství vyhozeného jídla o polovinu do 

roku 2020 a rok 2014 byl vyhlášen „Evropským rokem v boji proti plýtvání jídlem” 

(EPRS, 2014, s. 1). Vlády mnoha zemí začaly globálnímu problému věnovat zvýšenou 

pozornost. Členské státy OSN vytyčily boj proti plýtvání jídlem jako jeden ze svých 

dlouhodobých cílů pro udržitelný  rozvoj v rámci zajištění udržitelné spotřeby a výroby 

(OSN, 2015). Potravinářský a agrární sektor tvoří důležitou část státní i globální 

ekonomiky a systém, na kterém současný potravinový řetězec funguje, ovlivňuje 

všechny obyvatele naší planety. Podporovat udržitelný rozvoj tohoto systému je proto s 

ohledem na příští generace potřeba (Baldwin, 2009, s. 8). Aktivní boj proti plýtvání 

jídlem se obecně prolíná více sférami, od neziskového sektoru, pro vládní organizace až 

do komerční sféry. 
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Vlády se snaží o problému veřejnost informovat (Hanssen et al., 2011, s. 21-22), 

ale zakročují proti plýtvání i změnou legislativy. V České republice byla zavedena od 

roku 2015 nulová daň z darovaných potravin, která usnadňuje výrobcům a 

obchodníkům původně komplikované darování neprodaného jídla potravinovým 

bankám (Fojtík, 2015). Další zákonné opatření, které by mělo vejít platnost v roce 2018, 

uvaluje na prodejny obchodních řetězců o rozloze nad 400 m povinnost darovat 

neprodané jídlo charitám (Drábková, 2016). 

Veřejnost je více vnímavá, co se sociálních problémů týče, a uvědoměle 

konzumující zákazník od společností požaduje stejně uvědomělé chování. To znamená 

výzvu pro management subjektů komerčního sektoru, zda svou obchodní strategii 

přizpůsobí nátlaku sociální změny (Kelley, 1971, s.1). V návaznosti na globální cíle 

OSN se také společnosti z oblasti maloobchodního prodeje i výroby zavazují ke snížení 

vyplýtvaného jídla, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji potravinářského průmyslu. K 

myšlence se hlásí velké globální společnosti, jako je například Nestlé, Unilever nebo 

Marks & Spencer (Consumer Goods Forum, 2015). Téma plýtvání jídlem dnes tvoří 

součást korporátní komunikace komerčních společností, jako jsou například 

supermarkety či výrobci působící v potravinářském odvětví odvětví.
5
 

V průběhu posledních deseti letech se organizace neziskového sektoru začaly 

tématice věnovat, některé vznikly výhradně pro účel omezit plýtvání jídlem ve světě. 

Více než 50 organizací různého typu zařadilo mezi hlavní body svého programu právě 

plýtvání jídlem (Furbank, 2017). Tyto organizace se snaží vzdělávat veřejnost, ale také 

vyzývají vlády států a komerční společnosti k účasti na řešení problému. V České 

republice je to iniciativa Zachraň jídlo, která se problematice věnuje od roku 2013 

(Zachraň jídlo, [cca 2016a]). V dalších řádcích bude jejím činnostem věnován prostor, 

protože by teoreticky mohly být jedním z faktorů ovlivňujících obchodní řetězce v 

oblasti prevence proti plýtvání jídlem. 

3.4 Iniciativa Zachraň jídlo 

Problematice plýtvání jídlem se v České republice věnuje nezisková nestátní 

organizace Zachraň jídlo fungující na principu občanského sdružení. Její filozofií je 

přispívat k rozvoji společnosti, která zachází s jídlem zodpovědně. Mezi základní cíly 

                                                 
5
 Příkladem je společnost Intermarché, Campbell Soup Company nebo Unilever (Marcel Agency, [cca 

2014]; The consumers goods forum, [cca 2015]; Unilever, © 2017).
 
 Stručný přehled využití tématu 

plýtvání jídlem českými ziskovými společnostmi viz příloha č. 5. 
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organizace patří vzdělávání veřejnosti o problematice plýtvání jídlem, propojování 

různých aktérů působících v agrárním a potravinářském odvětví a rozšiřování komunity 

dobrovolníků (Zachraň jídlo, [cca 2016b]).  

Pravidelnou činností organizace je takzvané paběrkování, tedy ruční sbírání 

zemědělské úrody, která se nepodařila zemědělcům udat obchodníkům. Jídlo pak putuje 

do potravinové banky a dále pak do dětských domovů či podobných zařízení pečujících 

o osoby v nouzi (Ekolist, 2016). Dalšími typickými aktivitami sdružení jsou happeningy 

pořádané za účelem upozornit veřejnost na problematiku plývání jídlem. Příkladem je 

happening z roku 2013 s názvem „Hostina pro tisíc”, v průběhu kterého byl ze 

vzhledově nevyhovujících surovin uvařen oběd pro tisíc lidí (Formánková, 2013). 

 Kromě jednotlivců jsou cílovou skupinou iniciativy i supermarkety. Z 

rozhovorů  iniciativy se zástupci supermarketů působících na českém trhu vyplynulo, že 

obchodníci se přiklání k názoru, že zákazníci zájem o nevzhledné potraviny nemají. 

Hlavním bodem kampaně bylo informovat veřejnost o této formě plýtvání v zemědělství 

a sesbírat co nejvíce podpisů pod petici od lidí, kteří jsou opačného názoru než zástupci 

daných supermarketů a „křivou“zeleninu a ovoce by si rádi kupovali. Myšlenka 

kampaně a výzva k podpisu byly šířeny zejména na sociálních sítích pomocí ústředního 

videa kampaně a vizuálů onačených hashtagem #jsempripraven (Honc, 2016).
6
 

Od spuštění kampaně začaly nevzhlednou zeleninu a ovoce prodávat řetězce 

Penny Market, Tesco i on-line obchod s potravinami Rohlik.cz (Honc, 2016). 

Především z těchto důvodů figuruje iniciativa ve výzkumu této práce, aby bylo možné 

zjistit, zda měla vliv na vývoj činností maloobchodních řetězců v České republice. 

4. Analýza domácího trhu se zaměřením na obchodní 

řetězce s potravinami 

Na českém trhu lze najít několik typů obchodních řetězců, které se orientují na 

prodej jídla. První a rozlohou největší jsou hypermarkety, mezi které na domácím trhu 

patří společnosti Tesco, Albert, Globus, Makro a Kaufland. Menší prodejny, které však 

stále nabízí širokou nabídku zboží, jsou u nás zastoupeny společnostmi Billa, Albert, 

Tesco Express a Terno. Třetí formou obchodních řetězců s potravinami jsou diskontní 

prodejny, jako je Lidl, Penny Market a Norma (Místo prodeje, © 2000-2016; Starzycná 

a Sýkorová, 2012, s. 71). Dalšími typy obchodů jsou maloobchodní síť Hruška a JIP 

                                                 
6
 Více informací o kampani na webových stránkách Jsem připraven: http://jsempripraven.cz/. 
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východočeská, které používají velkoobchodní i maloobchodní techniky, nebo spotřební 

družstva ve svazu COOP, které zaštiťují prodejny s názvy Coop, Coop Tuty, Konzum, 

Jednota a další (Coop,© 2015; Špačková, 2016). Následující tabulka seřazuje 10 

největších obchodních řetězců s potravinami podle tržeb k říjnu 2016 podle žebříčku 

sestaveném výzkumnou agenturou GfK Czech (Špačková, 2016). 

 

Tabulka 1: Žebříček obchodních řetězců v ČR podle tržeb za rok 2016. Zdroj: vlastní 

zpracování dle článku (Špačková, 2016) 
 

Obchodní řetězec 
Tržby v miliardách bez 

DPH 
Počet poboček v ČR 

1. Kaufland Česká republika 55,23 24 

2. Ahold (řetězec Albert) 48,33 331 

3. Tesco Stores ČR 41,76 198 

4. Lidl Česká republika 33,66 231 

5. Penny Market 32,13 360 

6. Makro Cash & Carry ČR 30,12 15 

7. Skupina COOP 26,16 2848 

8. Globus  22,93 15 

9. Billa  21,26 248 

9. JIP východočeská  11,40 208 

 

Významný podíl na trhu mají zejména německé společnosti. Vedoucí pozici za 

rok 2015 i 2016 si drží Kaufland, který společně s řetězcem Lidl spadá pod německý 

koncern Schwarz (Špačková, 2016). Druhé místo v tabulce zaujímá nizozemský Ahold, 

který v roce 2015 převzal řetězec Interspar, britské Tesco si drží stabilní třetí místo z 

předchozího roku. Čtvrté a páté místo patří diskontům Lidl a Penny Market (Kučera, 

2016). Další nadnárodní společností založenou v Německu, která dlouhodobě působící 

na českém trhu, je Rewe Group, pod kterou patří obchodní řetězce Penny Market a Billa 

(Rewe Group, 2015). Kromě české společnosti JIP východočeská se o prvních deset 

míst v žebříčku dělí pouze zahraniční řetězce. 
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Graf 1: Vývoj preferovaného místa nákupu podle typu prodejen v letech 1997-

2016. Zdroj: (Kučera, 2016) 

 

Studie společnosti GfK mapuje nárust oblíbenosti nakupování v 

hypermarketech. Až 49 % národa preferuje nákupy v hypermarketech. V předchozích 

letech lze pozorovat postupný vzestup tohoto trendu. Relativně stálou pozici si v 

časovém horizontu deseti let drží diskonty a supermarkety, zatímco preference 

zákazníků nakupovat v menších prodejnách stále klesají (Kučera, 2016). 

5. Vlastní výzkum 

Hlavní část práce tvoří vlastní výzkum zaměřený na postoj obchodních řetězců k 

tématu plýtvání jídlem. V současné době některé řetězce tématu věnují zvýšenou 

pozornost a prezentují svůj postoj k sociálnímu problému veřejnosti. Vztah k 

problematice se ale mezi jednotlivými obchodníky liší. Jelikož zákazníci hrají v 

problematice plýtvání jídlem důležitou roli, a to i z pohledu obchodních řetězců, další 

část výzkumu je orientována na zákazníka a jeho pohled na problematiku. 

5.1 Výzkumné otázky 

Cílem výzkumu je analyzovat aktivity, kterými obchodníci bojují proti plýtvání 

jídlem, a zjistit jak svůj postoj k tématu prezentují zákazníkovi. Jelikož je výskyt 

„křivé” zeleniny a ovoce v obchodech na českém trhu novou záležitostí, výzkum se 

zaobírá motivací řetězců prodávat ji a bariérami stojícími v cestě prodeji tohoto 
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sortimentu. Dále si výzkum klade za cíl zjistit, zda prodej je „křivých” potravin 

považován obchodníky za součást marketingové strategie či společenské odpovědnosti 

firem.  

Dodatečná část výzkumu, která se zaměřuje na postoj spotřebitele k tématu, je 

porovnána s častí první. Zkoumá zájem spotřebitelů o téma a jejich orientaci v 

problematice. Stěžejní jsou otázky týkající se zájmu zákazníků o „křivé” potraviny. 

5.2 Dotazník pro spotřebitele 

Vzhledem k logice struktury výzkumu, výsledky výzkumu preferencí zákazníků 

jsou popsány v práci jako první, aby pak mohly být rovnou porovnány s výsledky 

výzkumu zaměřeného na obchodní řetězce. 

Dotazník byl šířen on-line formou na sociální síti Facebook. Většinu dotazníku 

tvoří uzavřené otázky, otevřené otázky jsou nepovinné a zkoumají případné hlubší 

poznatky spotřebitele. Jsem si vědoma toho, že vzorek není reprezentativní vzhledem k 

počtu získaných respondentů, jejich věku i bydliště respondentů. I přesto se mi zdálo 

užitečné výzkum provést, pro porovnání jeho výsledků s výsledky dotazníku pro 

obchodníky. 

Graf 2: Pohlaví respondentů (zdroj: vlastní výzkum)
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje zákazníků k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. Datum 

generování: březen - duben 2017, 170 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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Vzorek respondentů tvoří celkem 170 lidí, z nichž je 41 % ženského pohlaví a 

59 % mužského pohlaví. 

Graf 3: Věk respondentů (zdroj: vlastní výzkum)
8
 

 

 

Věkově jsou respondenti rozděleni do čtyř kategorií. Největší část tvoří 

dotazovaní ve věku 25-30 let (78 %), druhá největší kategorie je zastoupena lidmi ve 

věku 18-24 let (16 %). Do kategorie nad 30 let se řadí 5 % vzorku a nejméně zastoupení 

jsou lidé ve věku 15-18 let (1 %). 

Graf 4: Rozdělení respondentů podle bydliště (zdroj: vlastní 

výzkum)
9
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje zákazníků k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. Datum 

generování: březen - duben 2017, 170 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
9
  viz předchozí poznámka pod čarou 



   

 

17 

  

Geograficky spadá nejvíce respondentů pod kraj hl. město Praha, ze kterého 

pochází 44 % respondentů. Další kraje jsou zastoupeny pouze v počtu 10 % a méně. 

Graf 5: Povědomí spotřebitele o problému plýtvání jídlem 

(zdroj: vlastní výzkum)
10

 

Cílem předchozí otázky bylo uvést respondenta do tématu. Na jednoduchou 

otázku „Slyšel/a jste v poslední době o tématu plýtvání jídlem?” odpovědělo 76 % lidí 

kladně a 24 % záporně. 

Graf 6: Důležitost tématu pro spotřebitele (zdroj: 

vlastní výzkum)
11

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje zákazníků k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. Datum 

generování: březen - duben 2017, 170 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
11

 viz předchozí poznámka pod čarou 
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Další část dotazníku zkoumala zájem respondentů o téma plýtvání jídlem. 56 % 

ze zkoumaného vzorku uvedlo, že se jim problém zdá důležitý, ale jejich chování není 

ovlivněno. Téma není výrazně důležité pro druhou největší část vzorku, 23 %. Téma 

považuje za velmi důležité pouze 18 % a pro 3 % respondentů téma důležité není. 

Graf 7: Povědomí spotřebitelů o tématu 

„křivé“zeleniny a ovoce (zdroj: vlastní výzkum)12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významná část dotazovaných zaznamenala téma „křivé” zeleniny a ovoce, 

celkově 76 % lidí.  24 % zkoumaného vzorku o tématu naopak neslyšelo. 

Graf 8: Zájem spotřebitelů o „křivou” zeleninu a ovoce (zdroj: 

vlastní výzkum)
13

 

 

 

                                                 
12

 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje zákazníků k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. Datum 

generování: březen - duben 2017, 170 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
13

 viz předchozí poznámka pod čarou 
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Preference spotřebitelů patří mezi nejdůležitější zkoumané části dotazníku. 

Největší část tvořená 46 % zúčastněných tvrdí, že by „křivé” potraviny kupovala 

pravidelně. O téma se nezajímá, ale při možnosti nakoupit toto zboží v obchodě by 

nejspíš koupi provedlo 44 % vzorku. Jen 10 % uvedlo, že by o sortiment nemělo zájem. 

Graf 9: Cena „křivé” zeleniny a ovoce z pohledu 

spotřebitele (zdroj: vlastní výzkum)
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěrečné části výzkum zjišťoval, za jakou cenu jsou zákazníci ochotní 

„křivou” zeleninu a ovoce kupovat. Jsou zákazníci ochotní platit stejnou cenu jako za 

standardně vypadající sortiment a drží se myšlenky, že taková zelenina a ovoce je stejně 

chutná a kvalitní? Nebo estetické odchylky zákazníci považují za důvod pro snížení 

ceny? 59 % respondentů by si přálo cenu nižší než u standardních produktů a 41 % 

vzorku by si přálo cenu stejnou. 

Dotazník končí otevřenou otázkou „Zaznamenal/a jste prodej tohoto zboží v 

některém ze supermarketů?“. K této otázce napsalo jen 10 z 170 respondentů název 

určitého supermarketu. Třikrát se v odpovědích objevuje Billa, dvakrát on-line obchod 

Rohlík.cz, dvakrát také Kaufland a Penny Market a pouze jednou Tesco. Povědomí 

spotřebitelů o nabídce „křivé” zeleniny a ovoce v obchodech je tedy velmi malá. Jelikož 

podle výzkumu víme, že v Kauflandu se takové zboží neprodávalo, spotřebiteli nemusí 

být koncept „křivé“ potraviny zcela jasný. 

                                                 
14

 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje zákazníků k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. Datum 

generování: březen - duben 2017, 170 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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5.3 Postoj obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem 

Na otázky odpovídali zástupci managementu obchodních řetězců, kteří vedou 

určité komunikační či CSR oddělení ve společnosti. Výzkumu se zúčastnily obchodní 

řetězce Kaufland, Albert, Lidl, Penny Market, Tesco, Coop a Globus. V případě 

společností Kaufland, Tesco a Albert jsem dotazník vyplnila s respondenty osobně, 

společnosti Lidl, Penny Market, Globus a COOP dotazník vyplnily v on-line podobě.  

Protože některé společnosti nevzhledné ovoce a zeleninu prodávají a komunikují 

jako speciální druh sortimentu, vytvořila jsem dvě verze dotazníků. Většina společností 

vyplňovala dotazník obecně zaměřený na problematiku. Pouze společnosti Tesco a 

Penny Market, které „křivé” potraviny již na svých prodejnách představily, vyplnily 

obdobné dotazníky, které prodej „křivých” potravin rozebíraly podrobněji. 

5.3.1 Zájem obchodních řetězců o tématiku plýtvání jídlem 

V prvních otázkách dotazníku respondenti popsali, jak se jejich společnost 

angažuje v řešení problematiky. Respondentům jsem dala na výběr z několika možných 

aktivit i prostor vyjádřit se mimo tyto možnosti. 

Graf 10: Aktivity praktikované za účelem omezit plýtvání jídlem15 (zdroj: vlastní 

výzkum) 16  

 

                                                 
15

 Na dotaz odpovídalo sedm respondentů. U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí najednou. 
16 

SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. 

Datum generování: březen - duben 2017, 7 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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Pouze dvě společnosti ze sedmi bojují proti plýtvání jídlem prodejem „křivé” 

zeleniny a ovoce, jedná se o řetězec Tesco a Penny Market. Nejčastěji zvolenou 

aktivitou bylo pravidelné darování neprodaného a zároveň nezávadného jídla 

potravinovým bankám. K této činnosti se přihlásilo pět společností, společnosti 

Kaufland a COOP zvolily jiné možnosti a vysvětlily, proč pravidelně jídlo v současnosti 

nedarují. Kaufland upřednostňuje systémové darování potravin, například v rámci 

spolupráce s Národní potravinovou sbírkou, které se účastní i ostatní zkoumané 

společnosti.
17

 Prodejny COOP spolupracují spíše s místními zemědělci a družstvy, které 

organické přebytky spotřebují, jelikož by byl rozvoz potravin velmi finančně nákladný 

vzhledem k malým objemům přebytků jídla. 

Respondenti často uváděli i jiné aktivity, kterými sociální problém ovlivňují. 

Většina společností se snaží problému předcházet systematicky, a to nastavením 

logistiky nebo pracovních postupů, mezi které patří například umisťování zboží s 

blížícím se datem spotřeby do předních pozic v regálech. Dalším opatřením je snížení 

ceny takových produktů. Pokud i tak vzniknou přebytky, obchodní řetězce hledají jiné 

využití. Společnost Tesco například předává zbytky zemědělcům nebo do ZOO jako 

krmivo pro zvěř. Společnost Kaufland má v plánu spustit vzdělávací kampaň mířenou 

na zákazníky, ve které bude spotřebitelům radit, jak správně ukládat potraviny, aby co 

nejdéle vydržely nebo jak porozumět pojmům „datum minimální trvanlivosti„ a „datum 

spotřeby“. 

Nikdo z odpovídajících neuvedl, že boj proti plýtvání potravinami není prioritou 

jejich společnosti. Každá ze zkoumaných společností jeví o téma zájem a podniká 

aktivity, které plýtvání předcházejí. 

5.3.2 Motivace obchodních řetězců ke snižování plýtvání jídlem 

Jednou z nejpodstatnějších bodů celého dotazníku byla otázka: „Pokud se v 

rámci obchodního řetězce plánujete na snižování plýtvání jídlem podílet/již se podílíte, 

co vás motivuje?“. K dispozici bylo opět několik možností a v případě potřeby 

respondenta i prostor uvést jinou odpověď či vybranou odpověď rozvinout. 

                                                 
17

 Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost a Armáda spásy ČR ve 

spolupráci s Českou federací potravinových bank. Jedná se o projekt, v rámci kterého se mohou 

každoročně spotřebitelé i firmy zapojit a darovat tak jídlo potřebným lidem. Cílem je pomoct lidem v 

nouzi a upozornit na problém plýtvání jídlem. Tradičními partnery jsou právě obchodní řetězce, kde lidé 

mohou zakoupit jídlo a poslat je charitám (Byznys pro společnost, [cca 2016a]; Byznys pro společnost, 

[cca 2016b]). 
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Graf 11: Motivace ke snižování množství vyplýtvaného jídla18 (zdroj: vlastní 

výzkum) 19  

 

 

Šest ze sedmi respondentů uvedlo, že motivací je snaha zlepšit stav společnosti, 

tedy přispět k veřejnému dobru. Záměrem této otázky bylo také prozkoumat, zda má 

podle obchodníků téma marketingový potenciál. Podle výzkumu vnímají boj proti 

plýtvání jídlem jako dobře uchopitelné téma pro marketingovou propagaci pouze dvě 

společnosti. Je však zapotřebí zohlednit možnost, že respondenti mohli zvolit s ohledem 

na kontext spíše více společensky přijatelnou odpověď, tedy motivace zlepšit stav 

společnosti. Odpověď „Snaha držet krok s konkurencí“, kterou zvolil jen jeden 

respondent, a odpověď „Téma je dobře marketingově uchopitelné a proveditelné“ 

souvisí s motivací firmy vytvořit zisk. Tato motivace v souvislosti se sociálním 

problémem by se nemusela respondentům zdát jako reprezentativní. Uvědomuji si, že 

motivaci obchodních řetězců v této otázce není snadné přesně definovat na základě 

tohoto dotazníku, což výsledky výzkumu může značně limitovat. 

Co se týče ekonomické motivace, vývoj systému logistiky a pracovních postupů 

souvisí s šetřením výdajů společností. U prodeje „křivých“ potravin se o ekonomické 

motivaci hovořit nedá. Zavést prodej stojí dodavatele i supermarkety úsilí a čas, zboží je 

přitom ve všech známých případech z českého prostředí prodáváno levněji než 

standardní ovoce a zelenina.Za trend v rámci celé mezinárodní společnosti považují 

prevenci proti plýtvání jídlem dva respondenti, konkrétně Lidl a Globus. U ostatních 

                                                 
18

 Na dotaz odpovídalo sedm respondentů. U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí najednou. 

 
19

 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. 

Datum generování: březen - duben 2017, 7 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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společností tedy můžeme předpokládat, že programy omezující plýtvání jídlem jsou 

spíše iniciované českou centrálou společnosti. I když společnost Tesco tuto možnost 

nezvolila, z poskytnutých informací respondenta zastupující společnost můžeme 

usoudit, že se jedná o trend v rámci celé společnosti i v jejich případě. 

Jen jednou respondenti zvolili jako odpověď „Snaha o zlepšení vztahů s 

dodavateli“, „Nátlak ze strany médií, PR, neziskových organizací“ a "Zákazníci si to 

přejí". Tyto výsledky svědčí o tom, že motivace nejspíš přichází zevnitř společností. 

Některé společnosti dokonce uvedly, že samy řetězce iniciovaly diskuzi s Ministerstvem 

zemědělství České republiky, aby se problém začal systematicky řešit. Z odpovědí 

mimo tuto otázku však vyplývá, že se obchodní řetězce připojovaly k diskuzi postupně, 

někteří až v reakci na oslovení Ministerstvem zemědělství. Vliv vládních organizací 

tedy nelze považovat za všeobecný faktor, který motivuje řetězce se o téma zajímat. 

Vliv neziskových organizací však lze zhodnotit objektivněji. Nejvýraznější neziskovou 

nestátní organizací v domácím prostředí je iniciativa Zachraň jídlo, která se ještě před 

spuštěním prodeje „křivých“ potravin v supermarketech snažila pomocí kampaně Jsem 

připraven upozornit na plýtvání čerstvou zeleninou a ovocem z důvodu nastavení 

systémů obchodních řetězců. Součástí výzkumu byla otázka zaměřená výhradně na vliv 

iniciativy Zachraň jídlo na obchodní řetězce a jejich činností v rámci snižování 

vyhozeného jídla. Šest respondentů ze sedmi se shodlo, že na ně iniciativa vliv neměla. 

Zástupce společnosti Kaufland zvolil možnost ostatní a k odpovědi dodal, že po schůzce 

s iniciativou začala společnost více přemýšlet nad zlepšováním pracovního systému a 

nad programem, který by vzdělával zákazníky v oblasti plýtvání.  

Graf 12: Vliv iniciativy Zachraň jídlo (zdroj: vlastní výzkum)
20
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 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. 

Datum generování: březen - duben 2017, 7 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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5.3.3 Pokusy o prodej nevzhledných potravin 

Graf 13: Pokusy o prodej „křivých“ potravin (zdroj: 

vlastní výzkum)
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtyři společnosti se o prodej nevzhledných potravin pokusily, v případě 

společností Tesco a Penny Market prodej dodnes trvá. Globus se o prodej tohoto zboží 

pokoušel před několika lety, ale zájem zákazníků byl podle Globusu v tu dobu mizivý, a 

proto společnost s prodejem přestala.
22

 

5.3.4 Překážky v oblasti prodeje „křivých“ potravin 

Výzkum dále zjišťoval, co řetězce může od prodeje „křivé“ zeleniny odrazovat a 

co je největší komplikací v této oblasti. 

Mezi možné překážky byly zařazeny vztahy s dodavateli, ve kterých nikdo 

z respondentů problém neviděl. Ekonomicky nevýhodný charakter prodeje tohoto 

sortimentu a interní standardy mezinárodní či mateřské společnosti považuje za problém 

pouze jeden ze sedmi respondentů. Tři zástupci společnosti vidí problém v logistice. 

Dvě nejčastější odpovědi se týkají preferencí zákazníka a budou rozebírány zvlášť. 

                                                 
21

 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. 

Datum generování: březen - duben 2017, 7 respondentů. [cit. 2017-15-04] 

22
 Ve společnosti COOP se takové zboží nerozlišuje, proto nejspíše respondent zvolil odpověď „ano“, ale 

zboží nebylo komunikováno jako „křivé“ potraviny. 
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Graf 14: Překážky v oblasti prodeje „křivých“ potravin (zdroj: vlastní výzkum)
23

 

Celkově nejčastěji zvolená odpověď poukazovala na nezájem zákazníků kupovat 

méně vzhledné zboží. Zástupce společnosti Kaufland vysvětluje nezájem zákazníků 

následovně: 

 

„Z praxe víme, že zákazníci ošklivější potraviny nechtějí, zákazník je skeptický k 

novým věcem a nechce je. Pokud bychom zařadili „křivou“ zeleninu a ovoce do 

sortimentu, pak je na nás riziko, že se zboží neprodá a vyhodí se.“ (Šperl, 2017)
24

 

 

Naopak Tesco a Penny Market, obchodní řetězce prodávající tento sortiment, 

nevidí v preferencích zákazníků problém, což může souviset s mírou úspěšnosti prodeje 

„křivých” potravin, které bude věnován prostor v pozdější fázi vyhodnocení výzkumu. 

Druhá nejčastější odpověď se také týkala preferencí zákazníků. Čtyři 

respondenti (Kaufland, Globus, Tesco, Lidl) si myslí, že zákazníci nemají zájem o 

nevzhledné kousky zeleniny a ovoce, pokud jsou umístěné mezi zbožím, které esteticky 

vyhovuje.  První dvě možnosti jsou si vzájemně velmi podobné a byly zařazeny proto, 

aby zjistily, zda podle respondentů vnímají zákazníci nevzhledné kousky jinak než 

nevzhledné kousky speciálně označené jako „křivé”. Podle vlastního průzkumu 

společnosti Tesco nelze zájem či nezájem generalizovat, protože zájem zákazníků o 

„křivou“ zeleninu a ovoce je, ale je zapotřebí poskytnout zákazníkům dodatečnou 
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 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. 

Datum generování: březen - duben 2017, 7 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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informaci o problému, aby chápali, k čemu se tento sortiment váže. Záleží tedy na tom, 

jak je zboží prezentováno. Na problém identifikace „křivé“ zeleniny a ovoce naráží i 

ředitel komunikace obchodního řetězce Albert: 

 

“Nevím kde nakreslit čáru mezi tím, co je křivá zelenina a co už není. Nicméně 

my takové zboží neprezentujeme jako „křivou” zeleninu, ale občas u nás takové zboží 

najdete. Prodáváme například zboží druhé jakosti za zlevněnou cenu.“ (Mareček, 

2017)
25

 

 

Při dalším zkoumání preferencí spotřebitelů je tedy důležité brát v potaz to, že 

volby zákazníků mohou být ovlivněny dodatečnou informací, že se jedná o zeleninu 

„křivou“, tedy tu, která by se jinak vyhodila. Pokud zná zákazník kontext problému, 

může být motivován zboží koupit za účelem zlepšení aktuální situace. 

Pokud vyjádření obchodních řetězců porovnáme s výsledky dotazníku pro 

spotřebitele, vidíme, že zákazníci jen z 10 % nemají o zboží zájem, 46 % by zboží 

kupovalo pravidelně a 44 % by bylo ochotné si zboží koupit, pokud by ho spatřili v 

obchodě, i když se o sociální problém nezajímají. Vzorek respondentů není dostatečně 

reprezentativní, abychom mohli s určitostí říct, že zákazník takové zboží chce a odhad 

některých supermarketů je tudíž mylný. Většina respondentů však odpověděla pozitivně 

a obchodní řetězce nedisponují výsledky obdobného výzkumu. Povětšinou se jedná o 

odhady z praxe, kdy obchodní řetězce vidí, že zákazníci nechávají méně hezké kousky 

ležet v bedýnkách. Pro porozumění preferencím respondentů je tedy třeba provést 

důkladnější výzkum. V potaz by měl být brán možný rozdíl mezi tvrzením spotřebitelů 

při výzkumu a jejich chováním v reálné situaci. Pokud respondent dopředu ví o 

sociálním problému, mohl by mít tendenci tvrdit, že „křivou“ zeleninu a ovoce by 

kupoval, i když tomu tak v realitě není. 

5.3.5 Prodej „křivých” potravin jako dlouhodobý trend 

Na otázku „Vidíte prodej křivé zeleniny a ovoce jako dlouhodobý trend?” 

odpověděli tři respondenti pozitivně. Ostatní čtyři zástupci řetězců zvolili „Ne” a jako 
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 Michael Šperl je vedoucí oblasti Mediální marketing/Distribuce a tiskový mluvčí společnosti Kaufland. 

Seznam respondentů zastupujících obchodní řetězce je k dispozici v příloze č. 4. 
25

 Jiří Mareček je ředitel komunikace a public affairs obchodního řetězce Albert. Seznam respondentů 

zastupujících obchodní řetězce k dispozici v příloze č. 4. 
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důvod uvedli, že jev vidí spíše jako marketing obchodních řetězců, sociální marketing 

za účelem vyřešit sociální problém nebo se jim prodej jeví jako využití tématu, které je 

aktuálně „in”. Zástupce společnosti Kaufland se k otázce vyjádřil následovně: 

 

“Pakliže většina obchodních řetězců nebude reflektovat odběr křivých potravin, 

nemá to do budoucna přínos. Řešení spíše vidíme ve zpracovatelství.” (Šperl, 2017) 

 

Graf 15: „Křivé“ potraviny jako dlouhodobý trend 

(zdroj: vlastní výzkum)
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Prezentace aktivit v rámci marketingu a PR 

Z výzkumu vyplývá, že v souvislosti s problémem plýtvání jídlem se nejčastěji 

obchodní řetězce snaží prezentovat v rámci PR, kdy se spojují s Národní potravinovou 

sbírkou či jiným dárcovstvím potravin.
27

 V případě řetězce Kaufland je plánováno 

budovat společenskou odpovědnost firmy v rámci edukativní kampaně mířené na 

spotřebitele. Albert se snaží prezentovat jako společensky odpovědná firma na 

sociálních sítích, v rámci PR mluví o spolupráci s potravinovými bankami či 

ekologickém využití neprodaných potravin. Společnost COOP se o prezentaci 
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 SEMRÁDOVÁ, Eliška. Výzkum postoje obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Praha, 2017. 

Datum generování: březen - duben 2017, 7 respondentů. [cit. 2017-15-04] 
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 Spolupráci s Národní potravinovou sbírkou prezentují společnosti Tesco, Albert v tiskové zprávě 

(Ahold, © 2016, Tesco, 2015), společnost Globus a Lidl v rámci sekce „Společenská odpovědnost“na 

svých webových stránkách (Globus, © 2014; Lidl, [cca 2016]) (viz příloha č. 6). 



   

 

28 

  

společnosti v tomto směru nesnaží, na potraviny dle výpovědi nemají estetická měřítka 

a zeleninu a ovoce prodávají nepřetříděnou. Kromě prodeje „křivé“ zeleniny a ovoce 

však zatím není téma plýtvání jídlem řetězci výrazně marketingově zpracováno a 

povětšinou se jedná pouze o prezentaci společnosti v rámci webových stránek nebo 

komunikaci spolupráce s potravinovými bankami v médiích. 

5.4 Prodej křivých potravin 

Penny Market uvedl, že tento sortiment je od 17. srpna 2016 v prodeji na 365 

pobočkách, tedy na každé pobočce společnosti na českém trhu. Společnost Tesco začala 

s prodejem v rámci pilotního programu později, a to v lednu 2017, kdy uvedla zboží v 

 50 prodejnách střední Evropy, z toho je 12 prodejen je umístěno různě po České 

republice.  

5.4.1 Motivace 

Jako motivaci uvedli oba zástupci obchodních řetězců odpověď „Snaha zlepšit 

stav společnosti a zamezit tak plýtvání jídlem.”, Penny Market dodal i vlastní odpověď 

„podporovat české pěstitele a jejich produkci, která by jinak nemohla být uvedena na 

trh”. Respondent za společnost Tesco vysvětlil, že motivace vychází z vnitřních hodnot 

společnosti, že takovéto aktivity Tesco nedělá jen pro PR. Nemyslí si totiž, že je téma 

pro zákazníky tak důležité, aby za to společnost získala v rámci PR u zákazníků 

„plusové body”. Data získaná z dotazníku pro spotřebitele toto tvrzení podporují. Pouze 

18 % respondentů považuje téma opravdu za důležité. Oba řetězce však tuto činnost 

považují za součást CSR společnosti. Vedle snahy zlepšit situaci pro dobro společnosti 

je za prodejem pravděpodobně i motivace budovat reprezentativní obraz firmy před 

veřejností.  

5.4.2 Překážky 

Zatímco Penny Market podle dotazníku nevidí v prodeji „křivých“ potravin 

žádné komplikace či bariéry, Tesco se zaměřilo na několik z nich. Ekonomicky aktivita 

výhodná není a problém je také v logistice, kdy v současnosti není situace zvládnutá 

systémově a pro dodavatele a zemědělce to představuje práci navíc. Ve chvíli, kdy se 

prodeji postupy přizpůsobí a vše se bude vyvážet ve větších objemech, podle 

společnosti Tesco logistika přestane být komplikací. 
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5.4.3 Monitoring zájmu spotřebitele a plán do budoucna 

Protože společnosti prodej zavedly nedávno, výzkum zjišťoval, zda řetězce 

zájem zákazníků o tyto produkty monitorovaly. Zástupci obou společností se shodli na 

tom, že zákazníci o zboží zájem projevili a zaznamenány byly převážně pozitivní 

reakce. Respondent za Penny Market uvedl, že prodej se osvědčil a plánují prodej i do 

budoucna. U druhé ze společností se ale v současnosti jedná o pilotní program. Zatím 

nedisponuje dostatečnými kvantitativními daty o prodeji, aby mohla tvrdit, že zájem 

zákazníků je velký a program se rozvine do dalšího stádia. Pokud se však program 

osvědčí, plánují tyto produkty prodávat nadále. 

5.4.4 Propagace: Tesco 

Společnost Tesco podporovala prodej hlavně pomocí PR a komunikace zboží 

zákazníkům na prodejně. V lednu byl spuštěn projekt s názvem Perfectly Imperfect, 

který zahrnoval prodej „ošklivých” brambor, jablek, mrkví a červené řepy s tím, že 

nabídka se bude obměňovat podle aktuální sezóny. 

Z jazykového hlediska se prezentace „křivých“ potravin liší u každého ze supermarketů. 

Pojem „křivá“ zelenina a ovoce, který je v České republice používán médii a iniciativou 

Zachraň jídlo. Obchodníci produkt propagují pod vlastním jménem. Tesco používá 

název vlastního projektu „Imperfectly Imperfect“ a v rámci vizuálů hovoří o 

„netradičním“ vzhledu potravin. 

Produkty jsou prodávány v obalech s nápisem „Perfectly Imperfect” a logem 

„No more food waste”.
28

 Prostřednictvím webových stránek společnost osvětluje 

zákazníkům problém plýtvání jídlem a představuje v jeho souvislosti projekt Perfectly 

Imperfect. Na stránkách se zákazník dozví, proč k plýtvání dochází, jak problém mohou 

obchodní ovlivnit snížením nároků na vzhled zemědělské úrody a že zákazník může 

pomoct s řešením situace koupí produktů z řady Perfectly Imperfect. Text je doprovázen 

vizuálem nesoucím slova „Perfectly Imperfect. Netradiční vzhled. Skvělá chuť.” 

(Tesco,© 2017). Stejnou myšlenku nesou i kreativní vizuály publikované na sociálních 

sítích společnosti, které motivují zákazníky vtipným a odlehčeným způsobem ke koupi 

„křivých“ potravin (Tesco CZ, 2017a).
 29
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 viz příloha č.7  
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Obrázek 1: Komunikace projektu Perfectly Imperfect na webových stránkách 

společnosti Tesco. Zdroj: (Tesco, © 2017) 

5.4.5 Propagace: Penny Market 

Penny Market spustil na prodejnách i on-line komunikačních kanálech 

doprovodnou kampaň k prodeji „křivých” potravin. Kampaň nesla stejnou myšlenku 

jako tomu bylo u společnosti Tesco, tedy motivace zákazníka ke koupi tohoto druhu 

zboží za účelem vyřešení sociálního problému. Oproti společnosti Tesco ale Penny 

Market používal důraznější apel na zákazníka, aby neplýtval a podpořil české farmáře i 

sociální problém koupí produktů. Z jazykového hlediska je zboží propagováno pod 

speciálním názvem „neobyčejné kousky”. Do prodeje bylo v počáteční fázi zařazeno 6 

druhů zeleniny či ovoce.  

Ke kampani byly vytvořeny kreativní vizuály, které byly použity k prezentaci v 

médiích. Vizuály vtipnou formou sdělují základní informace o sociálním problému a 

snaží se zdůraznit, že i méně vzhledné kousky jsou chutné.
30

 Vystavené zboží na 

prodejně propagovaly cenovky s informací o slevě a polepy na podlahu. 

On-line komunikace se zákazníky probíhala zejména na sociální síti Facebook 

na profilu společnosti za účelem spotřebitele informovat o problému a prodeji 

„neobyčejných kousků“, ale také motivovat k zapojení se do kampaně a soutěžit o ceny 

(Penny Market Česká republika, 2016a)
31

. Informace o prodeji komunikuje společnost 

také na webových stránkách (Penny Market, 2016). 
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 viz příloha č. 8, 9, 10  
30

 viz příloha č. 11, 12 a obrázek 2 
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 viz příloha č. 13, 14 
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Obrázek 2: Plakát propagující prodej 

„Neobyčejné české zeleniny a ovoce“. 

Zdroj: (Semerádová, 2016) 

 

5.4.6 Cena zboží 

Oba obchodní řetězce prodávají zboží za nižší cenu, než esteticky standardní 

produkty, Penny Market za cenu nejméně o 10 % nižší, Tesco cenu snížilo o 20 %. V 

dotazníku jim byly nabídnuty tři možné odůvodnění k této cenové strategii: 

‐ nižší cena je součástí image produktu (jinými slovy prodej alternativního 

produktu za alternativní cenu) 

‐ zákazníci by si tento sortiment za cenu standardních produktů nekoupili 

‐ ostatní 

Tesco i Penny Market zvolili druhý důvod, tedy že zákazník by si produkt 

nekoupil za vyšší cenu. Respondent za společnost Tesco ještě doplnil, že nastavení vyšší 

ceny by znamenalo  pro obchodníka, že se zboží neprodá a bude se muset vyhodit. 

Pokud odpovědi porovnáme s výsledky dotazníku pro spotřebitele, zjišťujeme, že obě 

strany se spíše shodují na nižší ceně (59 % zúčastněných spotřebitelů je pro nižší cenu). 

5.5 Souhrn zjištění 

Výsledky výzkumu postoje řetězců k tématu plýtvání jídlem ukazují, že se všech 

sedm respondentů snaží podílet na řešení problému. Nejčastějším způsobem je darování 
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neprodaného a zároveň nezávadného jídla potravinovým bankám. Frekvence spolupráce 

s potravinovými bankami je u každého řetězce individuální. Nejvíce se však v 

souvislosti s bojem proti plývání jídlem řetězce prezentují při příležitosti Národní 

potravinové sbírky. 

Nový způsob boje proti plýtvání jídlem představily společnosti Tesco a Penny 

Market, které začaly prodávat nový druh potravin, takzvanou „křivou“ zeleninu a ovoce, 

jejíž koupí mohou zákazníci přispět na řešení problému. Do budoucna se chce i 

Kaufland zaměřit na zákazníky a jejich vliv na množství vyplýtvaného jídla, a to v 

rámci plánované vzdělávací kampaně.  

Z výsledků dotazníku pro spotřebitele vyplívá, že 59% ze 170 respondentů o 

téma plýtvání jídlem považuje za důležité, ale jejich chování tématem není ovlivněné. 

76 % dotazovaných také o „křivé“ zelenině a ovoci již slyšelo. Téma tak má určitý 

potenciál zaujmout zákazníka například v rámci sociální odpovědnosti firmy. Podle 

získaných dat však hlavní motivací není zákazníkovo přání, ale snaha o zlepšení 

sociální situace ve společnosti, a to v případě šesti ze sedmi zkoumaných společností. 

Druhou nejzmiňovanější přezkážkou je komplikace s logistikou, kterou jako odpověď 

zvolily tři společnosti ze sedmi. 

Co se týče překážek v zavedení prodeje nevzhledných potravin, obchodní 

řetězce naopak odkazují na zákazníkovy preference jako bariéru, a to z pohledu hned 

čtyři společností. Společnosti, které prodej spustily nedávno však v zájmu zákazníků 

překážku nevidí. Preference zákazníků v této oblasti je zapotřebí prozkoumat více do 

hloubky. Data z dotazníku pro spotřebitele sice ukazují ze strany zákazníka zájem (46 % 

dotazovaných by kupovalo pravidelně, 44 % by zboží nejspíše koupilo, kdyby ho v 

prodejně viděli). Nelze však dělat objektivní závěry s ohledem na malý počet 

respondentů.  

Prodej nevzhledných potravin zahájily obchodní řetězce Tesco a Penny Market 

komunikační kampaní na místě prodeje i v on-line médiích. Produkty byly prodávané se 

slevou, což koresponduje s výsledky výzkumu zaměřeného na spotřebitele. Dotazovaní 

spotřebitelé si přejí až v 59 % cenu nižší. V obou případech měl u zákazníků prodej 

úspěch a společnosti by rády s činností pokračovaly. Ostatní řetězce jsou povětšinou 

opačného názoru a prodej „křivých“ potravin vidí spíše jako krátkodobý marketingový 

tah. Zatím nejsou k dispozici kvantitativní data, která by řetězcům umožňovala s 

jistotou říct, že prodej potrvá a bude součástí CSR společností dlouhodobě. 
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5.6 Srovnání: prodej „křivých“ potravin v zahraničí 

Na základě zjištěných informací v následující části krátce porovnám situaci na 

domácím trhu a v zahraničí se zaměřením na prodej „křivé“ zeleniny a ovoce.  

5.6.1 Zájem zákazníků a managementu supermarketů v zahraničí 

Výzkum podobného zaměření provedla v zahraničí výzkumná společnost Blue 

Yonder, která se zabývala zájmem zákazníků o „křivou“ zeleninu. Spotřebitelský 

výzkum provedla na vzorku 2000 lidí ve Francii, Británii, Německu a USA. V každé ze 

zkoumaných zemí projevila zájem více než polovina respondentů, což se shoduje s 

výsledky mého výzkumu, ačkoliv některé národnosti projevily zájem výrazně vyšší. 

Konkrétně odpovědělo na otázku kladně  93 % vzorku respondentů ve Francii, 85 % v 

Německu, 89 % v USA a pouze 66 % ve Velké Británii. Pokud srovnáme postoj 

zákazníků vůči ceně „křivých” potravin, zahraniční i můj výzkum ukazují, že zákazníci 

vyžadují levnější cenu, ačkoliv v zemích západní Evropy se jedná o výrazně větší část 

respondentů, a to celých 90 % (Maxwell, 2017).
32

 

5.6.2 Prodej „křivé“ zeleniny a ovoce v zahraničí 

Prodej tohoto sortimentu můžeme pozorovat v různých částech světa, zejména 

ve vyspělých zemích jako je Kanada, USA, Austrálie, Anglie, Francie a další.
33

 Z 

evropských zemí je to v tomto ohledu zřejmě nejvíce viditelná Velká Británie a Francie 

(Calvo-Porral et al., 2016, s. 54-55; Mansuy, 2016; Quinn, 2016).
34

 

Výraznou propagační kampaň k prodeji „křivé” zeleniny a ovoce představil 

francouzský řetězec Intermarché, který začal prodávat již v roce 2014 zeleninu a ovoce 

                                                 
32 Společnost Blue Yonder provedla také výzkum zaměřený na management obchodních řetězců. Zatímco 

v České republice je postoj managementu supermarketů spíše skeptický až na dvě výjimky, ve všech 

čtyřech zkoumaných zemích západní Evropy je více než 90 % dotazovaných manažerů otevřeno prodeji 

„křivé” zeleniny (Maxwell, 2017). 

33 
Mimo Evropu je to řetězec IGA a Loblaws v Kanadě, v USA společnost Wallmart a Giant Eagle a v 

Austrálii Woolsworth a Harris Farm Markets (Figueirdo, 2016, Godoy, 2016, Harris Farm Markets, 2016, 

Linde, 2015). 

17 
V celosvětovém měřítku se v prodeji „křivé” zeleniny a ovoce výrazně angažují supermarkety z Velké 

Británie, jmenovitě obchodní řetězce Tesco, Asda, Morrisons a Waitrose. Tak jako v České republice a 

dalších zemích střední Evropy i ve Velké Británii Tesco představilo řadu potravin Perfectly Imperfect, 

obdobnou řadu potravin začal prodávat i řetězec Waitrose a Morrisons (Quinn, 2016). Řetězec Asda 

zařadil do prodeje speciální krabice křivé zeleniny a ovoce s úmyslem prodat méně vzhledné kousky po 

velkých baleních (Asda, 2016).  
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komunikovanou jako „Inglorious Fruits and Vegetables“ (Marcel Agency, [cca 

2014]).
35

 

Z pohledu marketingu je zajímavé použití jazyka. Stejně jako v České republice, 

i zahraniční řetězce komunikují tento typ produktu pod vlastním názvem hanlivého 

charakteru. Objevují se přízviska jako „inglorious“ (nechvalná), „odd“ (divná), 

„imperfect“ (nedokonalá), „ugly“ (ošklivá) nebo „nonconformist“ (nepřizpůsobivá) 

(Calvo-Porral et al., 2017, s. 54-55). 

Kromě prodeje nevzhledné produkce prezentované jako alternativní, sociálně 

odpovědný produkt, využívají obchodní řetězce i úpravy marketingových taktik k 

omezení množství vyhozeného jídla. Mezi nejčastější praktiky patří zmenšování balení, 

zastavení prodeje zboží v akci typu „1+1 zdarma“ nebo zavedení slevových akcí 

propagujících zboží, které by bylo brzy  neprodejné (Calvo-Porral, et al., 2017, s. 54-

58). Takovéto praktiky nebyly v rámci výzkumu aktivit provozovaných českými 

obchodníky zaznamenány. 

5.7 Pohled sociálního marketingu 

Tato část práce se zaobírá tématem z pohledu sociálního marketingu, jelikož 

jedním z cílů mé práce bylo zařadit komunikační činnosti obchodníků spojené s 

plýtváním jídlem do marketingové teorie. Ze všech analyzovaných aktivit lze pouze 

prodej „křivé“ zeleniny a ovoce společnostmi Tesco a Penny Market považovat za 

aktivity korespondující s principy sociálního marketingu. Jako jediné vyhovují kritériím 

sociálního marketingu vytyčeným na začátku práce.
36

 

 Jejich cílem je dosáhnout sociální změny skrze změnu chování lidí. Prezentace 

„křivých“ potravin s dodatečnou informací o sociálním problému má přimět zákazníka 

ke změně preferencí a koupi takového zboží. Změnu chování lze pozorovat ale také na 

straně obchodníka. Ten musí měnit své praktiky a systém, aby takovou zeleninu a ovoce 

mohl vůbec prodávat. Komunikační kampaně jsou přitom systematicky plánované a 

                                                 
18

 Podle údajů uvedených na webových stránkách kampaně Intermarché kromě úspěšného prodeje také 

řetězec zasáhl pomocí PR, billboardů, použití sociálních médií, rádia, printové reklamy a letáků 21 

milionů lidí. 5 hlavních konkurentů na trhu začalo poskytlo zákazníkům obdobnou nabídku. Kromě 

prodeje čerstvé zeleniny a ovoce začal řetězec Intermarché prodávat také polévky a džusy z nevzhledných 

kousků zemědělské produkce.
 

36
 Tato kritéria říkají, že sociální marketing ovlivňuje chování lidí, používá systematcké plánování 

procesu marketigových technik a zaměřuje se na přínos cílové skupiny i benefity pro celou společnost 

(Kotler a Lee, 2011a, s. 7). 
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míří na cílovou skupinu, zákazníky supermarketů, se záměrem přinést užitek této 

skupině lidí i celé společnosti. 

Při aplikaci 4P na prodej „křivé“ zeleniny a ovoce je produktem sociálního 

marketingu celospolečenský přínos, kdy je ušetřeno životní prostředí, pracovní síla i 

ekonomické náklady subjektů zapojených do produkce a prodeje potravin. Cenou, 

kterou musí z pohledu sociálního marketingu pro změnu chování cílová skupina zaplatit 

je pro zákazníky odstoupení od vysokých nároků na vzhled potravin, pro obchodníky je 

to ekonomická neefektivita prodeje takového zboží. Místem, které umožňuje 

zákazníkovy své postoje k produktu měnit, je prostředí obchodu nebo médií, kde je 

sdělení kampaně obchodníky propagováno. 

Sporná by však mohla být otázka motivace obchodníků. Klasické pojetí 

sociálního marketingu upozaďuje motivaci prodat zboží a soustředí se na 

celospolečenský přínos. Cílem prodeje „křivých“ potravin je sice přimět zákazníka 

nakoupit, ekonomicky se však takový prodej celkově obchodníkům nevyplatí. Z těchto 

důvodů se lze přiklonit k závěru, že se jedná o motivaci přispět k řešení sociálního 

problému v rámci společenské odpovědnosti firem. 

5.8 Použité CSR metody 

Výzkumem bylo zjištěno jakým aktivitám se zkoumané subjekty věnují, aby 

omezily množství vyplýtvaného jídla. S ohledem na teoretický koncept společenské 

odpovědnosti firem by se tyto aktivity dali zařadit pod dvě metody CSR, a to sociálně 

odpovědné obchodní praktiky a korporátní sociální marketing.   

Prodej „křivé” zeleniny a ovoce supermarkety lze přiřadit k modelu sociálně 

odpovědných praktik, jelikož se společnosti snaží své pracovní postupy a logistické 

systémy měnit za účelem snížení potravinového odpadu za účelem vyřešit určitý 

sociální problém. I samotný prodej tohoto zboží je onou odpovědnou praktikou. Tím 

firma zavede do svého provozu systém, který přispívá k veřejnému dobru a životnímu 

prostředí. Praktiky směřující k udržitelnému rozvoji společnosti přináší firmám většinou 

výhodu v podobě šetření nákladů, kterých firmy dosáhnou například dárcovstvím 

neprodaného zboží (Kotler a Lee, 2011b, s. 24).  

V rámci korporátního sociálního marketingu firma implementuje do svého 

programu aktivity, které mají za úkol ovlivnit chování lidí a přispět tak k řešení 

sociálního problému (Kotler a Lee, 2011b, s. 23). V případě společnosti Tesco a Penny 

Market se obchodníci s jídlem se soustředí na šíření informací o problému mezi 
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zákazníky a motivují je ke změně postoje k nestandardně vypadajícím kouskům 

zeleniny a ovoce. Mimo to se v rámci CSR aktivit mění a vytváří logistické systémy 

subjektů, které se účastní procesu výroby a prodeje potravin, a mění se tak i vztahy mezi 

nimi. Pokud je cílená změna chování určitým způsobem provázána s nabízeným 

produktem, výhodou této metody jsou obvykle zvýšené prodeje daného zboží. Jelikož 

prodej „křivých“ potravin znamená pro řetězce zařadit do prodeje dodatečnou 

alternativu již nabízeného zboží za zlevněnou cenu a zákazníci si koupí tuto alternativu 

místo dražšího standardního zboží, zvýšeného prodeje zeleniny a ovoce se nejspíše 

společnosti nedočkají. Případnou výhodou pro společnosti Tesco a Penny Market je 

spíše odlišení se od konkurence a podpořený brand positioning (Kotler a Lee, 2011b, s. 

119-124).
37

 

 

                                                 
37

 Brand positioning je pojem, který označuje určité místo, které značka zaujímá v očích zákazníka. Je to 

soubor pocitů a hodnot, které si zákazník se značkou spojuje. 
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Závěr 
Práce zkoumá využití tématu plýtvání jídlem ve strategické komunikaci 

obchodních řetězců v České republice. Hlavním záměrem bylo zjistit, co je motivací 

obchodních řetězců k osvojení praktik, kterými zamezují plýtvání jídlem, a co je naopak 

překážkou v této oblasti. Dalším cílem práce bylo tyto aktivity začlenit do marketingové 

teorie.  

Výsledky výzkumu ukazují, že všech sedm společností účastnících se výzkumu 

se na snižování plýtvání jídlem podílí. Pro šest ze sedmi společností je největší motivací 

dle odpovědí respondentů snaha vyřešit problém plýtvání jídlem. Nejvíce marketingový 

přístup k tématu prozatím zaujaly společnosti Tesco a Penny Market, které začaly 

prodávat „křivou” zeleninu a ovoce. V případě ostatních supermarketů není zatím téma 

výrazně marketingově zpracováno, přestože pět ze sedmi společností navázalo 

pravidelnou spolupráci s potravinovými bankami. Spolupráce je prezentována spíše v 

médiích nebo na webových stránkách společností. 

K prodeji „křivé” zeleniny a ovoce se prodejci staví odlišně. Největší rozpor 

spočívá ve vnímání preferencí spotřebitele. I když se společnosti Tesco i Penny Market 

setkaly s pozitivním přijetím prodeje „křivých” potravin, čtyři společnosti ze sedmi si 

myslí, že by zákazník o takové zboží zájem neměl. 

Doplňujícím dotazníkovým šetřením zaměřeným na spotřebitele jsem se snažila 

zjistit, co si zákazník o prodeji „křivých“ potravin myslí. Z celkového počtu 170 

respondentů by méně vzhledné kousky v obchodě pravidelně kupovalo 46 % 

respondentů a 44 % spotřebitelů by nejspíš zájem mělo, kdyby na produkt narazili v 

obchodě. Vzorek respondentů však nebyl dostatečně reprezentativní. Zatím tedy nelze 

říct, jak se opravdu zákazník k tomuto produktu staví, slovo zákazníka je však evidentně 

velmi podstatným faktorem pro rozhodnutí obchodních řetězců, zda takové zboží 

prodávat či ne. Pro hlubší prozkoumání preferencí zákazníka je třeba provést rozsáhlý 

výzkum. 

Ze situace vychází, že nevíme, koho máme z vyhazování nevzhledných kousků 

vinit. Zákazníka, který zboží nechce kupovat, nebo supermarkety, které ho nechtějí 

prodávat? Aby se „křivé“ potraviny staly stálým sortimentem v obchodech, bude 

zapotřebí zájem zákazníků o tyto produkty. Jednou z cest by mohlo být ukázat 

zákazníkům, že za prodejem „křivých“ kousků skrývá snaha zachránit jídlo a umožnit 

jim zaujmout pozitivní postoj k takovým produktům. Pokud by se preference zákazníka 
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ukázaly jako ovlivnitelné komunikační kampaní, která zákazníkovi problém osvětlí, 

marketingové techniky, tak jak je použily společnosti Tesco a Penny Market, by mohly 

být způsobem, jak významně přispět k omezení problému plýtvání jídlem. 

Z teoretického pohledu prodej „křivé” zeleniny a ovoce koresponduje s principy 

sociálního marketingu, avšak otázka motivace obchodních řetězců je problematická. K 

opravdové změně chování a řešení problému nestačí pouhá zahajovací kampaň k prodeji 

„křivých” potravin, ale kontinuální snaha takové zboží prodávat a prezentovat 

zákazníkovi jako řešení problému. Do jaké míry obchodníci prodejem nevzhledných 

potravin dlouhodobě směřují ke změně situace ve společnosti se ukáže až s odstupem 

času. 

Celá situace se může zdát absurdní. I když „křivé” potraviny chutnají stejně a 

nejsou o nic horší než standardně vypadající kousky, obchodníci je prodávají jako 

speciální druh zboží. Zákaníci tvrdí, že by zboží kupovali, ale pouze ve slevě, čímž je 

myšlenka rovnosti ošklivějších a standardně vypadajících kousků popírána. Pokud se 

ale prodej „křivých” potravin ukáže jako efektivní cesta ke snižování potravinového 

odpadu, bude zapotřebí, aby zainteresované subjekty včetně vlády, zemědělců i 

zákazníků našly společnou řeč a provedly hlubší výzkumy zejména v oblasti preferencí 

zákazníků a nastavení estetických standardů obchodních řetězců. 
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Summary 

The thesis aims to examine the topic of food waste in a strategic communication 

approach of the supermarket retail chains in the Czech Republic. The main objective 

was to find out what motivates retail chains to adopt practices that reduce food waste 

and, on the contrary, the obstacle in this matter. Another objective of the thesis was to 

link these activities into the marketing theory.   

The results of the survey show that all the seven participating companies are 

contributing to reducing the food waste problem. According to the responses of 

respondents, six out of seven companies adopt these activities because of their 

motivation to solve the problem of food waste. Tesco and Penny Market have adopted 

their marketing approach the most from the companies that participated. They started to 

sell the imperfectly looking vegetables and fruits. In the case of other retailers, the topic 

of food waste is not much incorporated in the marketing and communication approach, 

despite the fact that five out of seven companies are cooperating with food banks on a 

regular basis. That activity is more likely to be presented in the media or on the website 

of the companies.  

Participating companies adopted different approaches to sales of the imperfectly 

shaped products. The most significant discrepancy is based on perceiving preferences of 

customers. Even though companies such as Tesco and Penny Market are experiencing a 

positive response from customers, four out of seven participants believe that customers 

are not interested in their imperfectly shaped products.  

The opinion of customers on misshaped products in supermarkets was collected 

by means of a supplementary survey focusing purely on consumers.  The results 

indicate that 46% of the 170 respondents are willing to consume these types of products. 

44% would probably buy it when discovering whilst shopping. Nevertheless, the sample 

of respondents is too small to generalize and draw objective conclusions from the 

survey. However, the preference of the customers could be considered as a key factor of 

influencing retailers’ decisions to sell or not to sell such products. To survey the 

preferences of consumers more in depth, further and more detailed research would be 

required.  

Also, it is important to take into account that the possibility of customers’ 

attitude towards misshaped food could differ, depending on customer awareness of the 

positive impact on this social problem when buying such products. If the preferences of 
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the customer would show up as suggestible by a communication or marketing campaign 

that shines light on the issue, marketing techniques like those used by Tesco and Penny 

Market would be one of the possible ways to significantly contribute to reduce food 

waste.   

From the theoretical point of view, the sales of misshaped vegetables and fruits 

correspond with the principles of social marketing. However, the issue of the motivation 

of retail chains is problematic. To achieve a real change in the behavior and the social 

issue, the launch campaign is not sufficient and the continual effort to sell and advertise 

such range of products is needed. To what extension retailers aim to change the 

situation in the society with a long-term perspective will show up with the passage of 

time.  

The whole situation might seem as absurd. Even though the misshaped food 

tastes the same as the products of the standard appearance, retailers sell them as the 

special kind of goods. Customers claim that they are willing to buy such products but 

only at a discount. That absolutely contradicts the idea of the equity of imperfectly 

shaped food and the standard products. Nevertheless, if the sale of misshaped food 

shows up as an effective way how to reduce the amount of food waste in the future, the 

effort to find a common ground made by all the subjects involved in the problem, 

including government, farmers and customers, will be necessary. The next and 

necessary step to take is to undertake a further research in the field of customers´ 

preferences and set up of aestethical standards of retail chains. 
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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.  



   

 

56 

  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


