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Úvod 

 

Odpad v gastronómii predstavuje rastúci problém na celom svete. Podľa Pierra Condamina 

(2020) zo spoločnosti Zero Waste Europe sa napriek tomu takmer 50 % potravinového odpadu 

nevyskytuje v našich chladničkách, ale skôr v krokoch pred spotrebou, od výroby po 

stravovacie služby. Napríklad asi 30 % potravinového odpadu v Európe sa vyprodukuje pri 

výrobných a spracovateľských krokoch. Na skládkach a v spaľovniach končí veľké množstvo 

jedla, ktoré by mohlo byť opätovne použité, darované alebo kompostované, spolu s obalovými 

materiálmi a ďalšími nepotravinárskymi produktami, ako sú obrúsky, papierové taniere, 

plastové príbory. Na zmiernenie klimatických zmien a udržanie globálnych teplôt na 

bezpečných úrovniach je nevyhnutné výrazné zníženie odpadu. 

 

V poslednej dobe svetový dopyt dosahuje niekoľkonásobné množstvo než je planéta schopná 

zaistiť a obnoviť udržateľným tempom. Európa ročne vyprodukuje obrovské množstvo 

odpadu, ktorý končí na skládkach alebo v spaľovni. Nenávratne sa tak pripravujeme o vzácne 

materiály. HORECA segment je významným producentom odpadu. Významným dokumentom 

o ktorý sa práca opiera, je Biela kniha pohostinstva pre obdobie 2019–2024 a princípy 3R 

(reuse, reduce, recycle) v nej uvedené. Práve preto je tento segment dôležitým pri hľadaní 

zodpovednejšej a udržateľnejšej cesty s aplikáciou princípov cirkulárnej ekonomiky.  

 

Témou diplomovej práce Možnosti znižovania odpadu v gastronómii a potravinárstve 

v kontexte cirkulárnej ekonomiky sa autorka zaoberala, pretože bola stážistkou v Inštitúte 

cirkulárnej ekonomiky v oblasti gastronómie a mala možnosť podieľať sa na rešerši a 

mnohému sa priučila pozorovaním a rozhovormi. Zároveň pracuje ako asistentka pre Public 

Affairs v neziskovej organizácii Zachraň jídlo na projekte Darování jídla šetří klima. 

 

Cieľom práce je na základe zistení z rozhovoru a vlastného výskumu v analytickej časti 

navrhnúť prístupy vedúce k znižovaniu odpadu v gastronómii a potravinárstve v kontexte 

Bielej knihy pohostinstva v Európe pre obdobie 2019–2024 a cirkulárnej ekonomike. Počas 

analýzy budú vyvrátené alebo potvrdené výskumné otázky a hypotézy, ktoré vychádzajú z 

cieľa tejto práce: 

1. Aké sú možnosti znižovania odpadu v gastronómii vo svete a u nás? 

2. Čo môže motivovať prevádzky a aké sú potenciálne bariéry? 



H1: Nazdávame sa, že v oblasti znižovania odpadu v gastronómii je viac praxe v 

zahraničí ako v Českej republike. 

H2: Predpokladáme, že prevádzky gastronómie v Českej republike nie sú motivované 

znižovať odpad. 

Hypotézy boli vybrané na základe konzultácie s projektovou manažérkou Inštitútu cirkulárnej 

ekonomiky v Prahe. Ďalším dôvodom je overenie doteraz málo preskúmanej oblasti.  

 

V prvej teoretickej časti sú na základe domácej a zahraničnej literatúry definované pojmy 

akými sú gastronómia a potravinárstvo. Následne sa kapitoly podrobnejšie zaoberajú 

cirkulárnou ekonomikou, odpadovým hospodárstvom a konceptom Zero Waste.  V podkapitole 

plánovaných možností znižovania odpadu v gastronómii a potravinárstve sa venuje popis Bielej 

knihy pohostinstva a opatrenia znižovania odpadu. 

 

Základom analytickej časti je vlastný výskum, ktorého cieľom je analýza možností znižovania 

odpadu v gastronómii a potravinárstve za pomoci komparácie príkladov dobrej praxe v 

zahraničí a Českej republike. Druhou nevyhnutnou časťou je štruktúrovaný rozhovor s 

projektovou manažérkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. 

 

Zo začiatku sú prehľadne charakterizované udržateľné podniky v gastronómii a organizácie a 

združenia v Českej republike, ktoré sa zaoberajú činnosťou predchádzania odpadu v 

gastronómii a potravinárstve. Podkapitola prístupov predchádzania odpadu v gastronómii 

poskytuje prehľad efektívnych riešení a inovácií, ktoré znižujú náklady a zefektívňujú procesy 

v podniku. V závere tejto kapitoly sa nachádza rozhovor s vybraným podnikom v gastronómii 

a zástupcom Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ktoré slúžia k hlbšej analýze danej problematiky. 

 

Návrhová časť predstavuje na základe zistení vytvorený formulár slúžiaci k sebahodnoteniu 

využívania možností znižovania odpadu v praxi a s vhodnými odporúčaniami pre každú 

úroveň, kde sa jednotlivé podniky nachádzajú. Tento formulár má slúžiť ako odrazový mostík 

a motivácia k udržateľnejšej prevádzke. 



1 Teoretická časť 

 

Teoretická časť práce charakterizuje základné pojmy, akými je gastronómia, potravinárstvo a 

cirkulárna ekonomika s odpadovým hospodárstvom. Následne sa sústreďuje na koncept Zero 

Waste a plánované zmeny v oblasti znižovania odpadu v gastronómii a potravinárstve. O rešerš 

zahraničnej a domácej literatúry v teoretickej časti sa opierajú nasledujúce časti práce, hlavne 

vlastný výskum. 

 

1.1  Definícia gastronómie a jej vymedzenie 

Z historického a etymologického hľadiska sa gastronómia týka poradenstva o tom, čo jesť a 

piť, kde, kedy a akým spôsobom. Dá sa chápať aj ako „umenie života“, komplex zručností a 

znalostí týkajúcich sa jedla a nápojov a ich výberu, čo zvyšuje potešenie a pôžitok z jedla a 

pitia. Gastronómia je definovaná aj ako „reflexívne varenie, príprava, prezentácia a 

konzumácia jedla“. Tento pojem prevzali aj ďalšie jazyky v takmer neupravenej forme a s nimi 

sa dostali do obehu aj iné, v dnešnej dobe často používané slová: gourmand (labužník), 

gourmandise (labužníctvo) (Černý, 2001). 

 

Gastronómia je komplikovaný pojem, ktorý sa dá rôzne vysvetliť a definovať. Aj keď panuje 

všeobecná zhoda vo význame pojmu „gastronomický“ – ako v gastronomickom charaktere 

krajiny alebo regiónu (s odkazom na druhy vyrábaných a konzumovaných potravín a nápojov), 

gastronomické špeciality (konkrétne jedlá a nápoje v krajine, regióne, reštaurácii alebo 

pripravené kuchárom) a gastronomický cestovný ruch (forma cestovného ruchu zameraná na 

jedlo a pitie, najmä gastronomické špeciality), väčšina slovníkov definuje gastronómiu z 

hľadiska umenia alebo vedy ako chutné stravovanie (Morgan, 2010). 

 

1.2 Potravinárstvo 

Potravinársky priemysel má potenciál a strategickú úlohu pri uspokojovaní zákazníkov 

zlepšením dostupnosti, prístupu a kvality konzumácie potravín. Má tiež určité vlastnosti 

surovín, tj. rýchlo sa kaziace, objemné a sezónne. Okrem toho má surovina 

poľnohospodárskeho produktu rôznu kvalitu (Nestle, 2013). 

 

Odvetvie výroby potravín a nápojov v EÚ, ako najväčší spracovateľský sektor, predstavuje 

s obratom 965 mld. EUR dôležitý pilier ekonomiky tejto únie a podieľa sa 2 % na HDP. 

Polovica obratu odvetvia je produkovaná malými a strednými podnikmi, ktoré vytvárajú 



rozhodujúcu časť podnikateľskej základne a spracovávajú prevažnú časť agrárnej produkcie. 

Tento sektor má v EÚ pozitívne saldo obchodnej bilancie a zamestnáva 4,4 mil. osôb. V ČR sa 

výroba potravín spolu s výrobou nápojov podieľa na HDP 2,7 % (EU-MERCI, 2020).  

 

1.3 Cirkulárna ekonomika 
 

Riaditeľka Soňa Jonášová z Institutu Cirkulární Ekonomiky (2018) tvrdí: „Cirkulární 

ekonomika je systém, ve kterém se snažíme, aby všechny zdroje kolovaly v oběhu v co nejvyšší 

kvalitě po co nejdelší dobu.” Tento systém prináša nielen úspory primárnych zdrojov, ale 

napríklad aj nové pracovné miesta a zásadnou mierou prispieva k riešeniu problematiky 

klimatických zmien a zároveň generuje zisk v dlhodobom meradle. V mnohých ohľadoch to v 

praxi znamená iba návrat k sedliackemu uvažovania, uvedomelej výrobe a spotrebe a k úcte k 

prírodným zdrojom, ktoré máme k dispozícii.  

 

Podľa Európskej environmentálnej agentúry (2017) je cieľom modelu obehovej ekonomiky 

napodobniť procesy podobné tým, ktoré sa vyskytujú v prírodnom prostredí. Dizajn 

kruhovitosti je východiskovým bodom vo vývoji akéhokoľvek nového produktu alebo služby. 

Jeho cieľom je nahradiť tradičný model lineárnej ekonomiky rýchlej a lacnej výroby a lacnej 

likvidácie výrobou trvanlivého tovaru, ktorý je možné opraviť alebo ľahko rozobrať a 

recyklovať. 

 

1.4 Odpadové hospodárstvo 

V posledných rokoch je vidieť v Európe pokrok smerom k udržateľnejšiemu nakladaniu s 

komunálnym tuhým odpadom. Priemerné množstvo odpadu na obyvateľa sa znížilo z 527 kg 

v roku 2002 na 487 kg ročne v roku 2017 a toto množstvo sa v jednotlivých členských štátoch 

EÚ výrazne líši. Recyklácia zároveň stúpla na 30 % a kompostovanie na 17 %, zatiaľ čo 

skládkovanie kleslo na 25 % (Interreg Europe, 2020). 

 

Ciele pre nakladanie s odpadmi a opatrenia na ich dosiahnutie sú stanovené Plánom 

odpadového hospodárstva Českej republiky (POH ČR) pre obdobie 2015–2024. Podľa firmy 

AVE (2020) je jednou z najväčších zmien, ktoré zákon prináša, posunutie konca skládkovania 

využiteľného odpadu o šesť rokov, teda z roku 2024 na rok 2030. Postupne sa budú zvyšovať 

poplatky za skládkovanie. Recyklovateľné obaly budú mať finančnú výhodu pred 



nerecyklovatelnými. Do roku 2030 musia navyše obce zabezpečiť, aby triedený odpad tvoril 

65 % z celkového objemu komunálneho odpadu. Teraz činí 38 %. 

 

1.5  Zero Waste 

Pojem Zero Waste pochádza z veľmi úspešného japonského priemyselného konceptu 

celkového riadenia kvality. Je ovplyvnená myšlienkami ako „nulové chyby“, mimoriadne 

úspešný prístup, pri ktorom producenti ako Toshiba dosiahli také výsledky, že sa vyskytoval 

defekt jedného produktu ku miliónu (Murray, 2002). 

 

Rámcová smernica o odpade (RSV) nariaďuje členským štátom, aby definovali plány 

predchádzania vzniku odpadu. Mestá s nulovým odpadom v Európe ukazujú, že triedený zber 

môže dosiahnuť mieru recyklácie 80 až 90 %. Nadmerná tvorba odpadu by mala byť 

penalizovaná. Je isté, že nakladanie s potravinovým odpadom by malo byť neoddeliteľnou 

súčasťou riadenia v pohostinstve, a to predovšetkým preto, lebo efektívny systém riadenia 

bezpečnosti potravín je východiskovým bodom pre implementáciu väčšiny postupov, ktoré 

vedú k bezpečnému konečnému produktu aj k znižovaniu potravinového odpadu (Zero Waste 

Europe 2020). 

 

1.6 Plánované možnosti znižovania odpadu v gastronómii a potravinárstve v EÚ 

 

Podľa najnovšieho odhadu (Rada Európskej únie, 2019) sa v EÚ ročne vyprodukuje 88 

miliónov ton potravinového odpadu, pričom súvisiace náklady sa odhadujú na 143 miliárd 

EUR. Zatiaľ čo približne 20 % potravín vyrobených v EÚ sa nespotrebuje alebo premrhá, 

každý druhý deň si asi 36 miliónov ľudí nemôže dovoliť kvalitné jedlo. Podľa posledných 

odhadov (Európska komisia, 2019) vyprodukoval sektor stravovacích služieb 12 % z 

celkového potravinového odpadu v EÚ (11 miliónov ton). 

 

Združenie HOTREC (Hotrec, 2019) nedávno vydalo Bielu knihu o pohostinstve v Európe a o 

tom, ako prispieva k trvalo udržateľnému cestovnému ruchu v Európe. V Bielej knihe sa 

zdôrazňuje význam odvetvia pohostinstva a ako môže podporovať trvalo udržateľný cestovný 

ruch v Európe. Pohostinstvo v tejto bielej knihe tiež vyzýva inštitúcie EÚ, aby boj proti 

nedostatku znalostí považovali za kľúčovú prioritu a aby presadzovali pružné pracovné 

opatrenia ako reakciu na osobitosť tohto odvetvia.  



V gastronómii uvažujeme o odpade z obalov zo surovín a odpade z jednorazových obalov pre 

jedlo so sebou. Podľa Kanceláře Evropského parlamentu v Českej republike (2018) sa každý 

rok celosvetovo vyprodukuje 320 miliónov ton plastov, pričom sa očakáva, že v nasledujúcich 

20 rokoch sa výroba zdvojnásobí. V nadväznosti na opatrenia Európskej únie predchádzať 

odpadu z obalových materiálov zavádza Česká a Slovenská republika zmeny. Slovensko chce 

už do roku 2025 prostredníctvom zálohovania zabezpečiť, že sa vyzbiera minimálne 90 percent 

plastových fliaš a plechoviek.  Podle CzechCrunch (2020) na Košík.cz môžu zákazníci nakúpiť 

zálohované PET fľaše určené na opakované recykláciu, čo znamená, že ich pri budúcom 

príchode kuriéra vrátia, podobne ako to teraz môžu robiť s papierovými taškami. Košík a 

Mattoni chcú pri svojej pilotnej spolupráci uzavrieť tzv. cirkulární slučku PET fľaše, na ktorej 

konci bude recyklácia a výroba novej PET fľaše s vysokým prídavkom recyklátu. 

 

2    Analytická časť 

Na začiatku analytickej časti bude detailnejšie popísaná vybraná metodika práce a vlastný 

výskum. Následne sa práca bude venovať vlastnému výskumu možností znižovania odpadu v 

gastronómii. 

 

2.1 Metodika práce 

Najprv sú predstavené možností znižovania odpadu v gastronómii zložené z príkladov dobrej 

praxe u nás a v zahraničí, inovácií a technológií a vhodné prístupy pri nakladaní so vzniknutým 

odpadom. V úvodnej časti sa práca zaoberá príkladmi dobrej praxe vo svete a Českej republike, 

organizáciami a iniciatívou u nás. V ďalšej časti sa uvádzajú prístupy predchádzania odpadu v 

gastronómii, riešenia a inovácie, ktoré vo veľkej miere dokážu efektívne znížiť množstvo 

vyprodukovaného odpadu v celom procese. 

 

2.2   Možnosti znižovania odpadu v gastronómii vo svete a v Českej republike 

Táto časť práce je zameraná na vlastný výskum a komparáciu príkladov dobrej praxe a iniciatív 

v zahraničí a v Českej republike. Vo svete existuje mnoho organizácií, ktoré sa venujú 

problematike odpadu v gastronómii a príkladov dobrej praxe, ktorými sú udržateľné cirkulárne 

reštaurácie a kaviarne, ktoré nakladajú s odpadom ako so zdrojom, majú premyslené kroky 

prechádzania odpadu a so vzniknutým odpadom dokážu naložiť vo svoj prospech. Takéto 

reštaurácie nájdeme hlavne v severských štátoch, USA, Východnej Ázii a Austrálii. Aj v Českej 

republike nájdeme zastúpenie cirkulárnych podnikov (Tabuľka 1). Medzi významné 



organizácie podporujúce cirkularitu podnikov patrí Institut Cirkulární Ekonomiky, Zachraň 

jídlo alebo trend Taste waste. 

 

Tabuľka 1 Spoločné znaky udržateľných reštaurácií  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.3   Prístupy predchádzania odpadu v gastronómii a potravinárstve 

Pre naplnenie cieľa práce boli v nasledujúcej časti zhrnuté efektívne riešenia a inovácie. Táto 

časť poskytuje prehľad zovšeobecnených doporučení a príkladov dobrej praxe, ktorej cieľom 

je zvýšenie efektívnosti a znižovanie nákladov jednotlivých prevádzok v gastronómii a 

potravinárstve. Pri vytvorení prehľadu boli využité poznatky autorky pri výkone stáže v 

Institutu Cirkulární Ekonomiky a pri práci v neziskovej organizácii Zachraň jídlo.  

 

2.4 Bariéry a motivácia k znižovaniu odpadu v Českej republike z pohľadu odborníka na 

problematiku 

K naplneniu cieľa práce bolo potrebné pochopiť nielen to, aké sú existujúce možnosti 

znižovania odpadu v gastronómii, ale či sú reálne použiteľné v praxi. Za týmto účelom bola 

oslovená odborníčka na danú problematiku, Barbora Kebová, ktorá sa téme znižovania odpadu 

venuje v Institúte Cirkulární Ekonomiky a v neziskovej organizácii Zachraň jídlo (Tabuľka 2). 



Tabuľka č. 2: SWOT analýza súčasného stavu zapojenia sa do znižovania odpadu v gastron

 

Zdroj: vlastný námet 

 

Vďaka rozhovoru sa dospelo k lepšiemu pochopeniu motivácie a bariér gastro prevádzok k 

udržateľnosti. Na začiatku analytickej časti boli uvedené príklady dobrej praxe v zahraničí a v 

Českej republike. Udržateľných podnikov je v Česku veľmi málo, no na druhú stranu existujú 

iniciatívy, ktoré túto problematiku šíria v spoločnosti. Zhrnutých možností znižovania odpadu 

v gastronómii v jednotlivých fázach procesu je dostatok. Pri porovnaní analytickej časti a 

teoretickej môžeme konštatovať, že medzi hlavné bariéry bude patriť nevedomosť podnikov, 

nejasná legislatíva a vysoké počiatočné investície do inovácií a technológií.  

 

3   Návrhová časť 
V návrhovej časti je predstavený formulár, ktorý tvorí desať oblastí. Tento formulár je 

navrhnutý tak, aby pomohol posúdiť súčasnú úroveň podniku pri meraní a znižovaní množstva 

odpadu, ktorým sa pri obchodných operáciách plytvá. Nemá sa použiť na výpočet celkového 

skóre, ktoré porovnáva podnik s inými podnikmi, ale má pomôcť zistiť, kde sa momentálne 

daný subjekt nachádza a ako sa môže zlepšiť. 

 

1-4 Meranie odpadu, ktorý vzniká pri nákupe, príprave a po servírovaní jedál 

Úroveň Popis Nákup Príprava Servírovanie 

Žiadna 

aktivita 

-V súčasnosti nezhromažďujeme údaje o 

odpade, ktorý vzniká po nákupe, príprave a 

servírovaní jedál. ◽ ◽ ◽ 

Dobre 
- Uskutočnili sme základné merania nášho 

odpadu vznikajúceho po nákupe, príprave a ◽ ◽ ◽ 



servírovaní jedál pomocou robustných metód a 

zo zdroja údajov po dobu najmenej 4 týždňov. 

Lepšie 

- Sformulovali sme jednotlivé kroky, aby sme 

zabránili vzniku odpadu v uvedených fázach. 

- Zamestnancom poskytujeme pokyny týkajúce 

sa redukcie odpadu. 

- Stanovili sme ciele znižovania odpadu. 

- Rozumieme nákladom za zneškodnenie 

odpadu. ◽ ◽ ◽ 

Najlepšie 

- Odpad sa monitoruje a cielene sleduje v 

priebehu času, pričom sa uvádza množstvo. 

- Pracovníkom kuchyne poskytujeme časté a 

cielené školenia o tom, ako identifikovať zdroje 

a znížiť odpad pri nákupe, príprave a servírovaní 

jedál. 

- Prevencia a monitorovanie odpadu je 

integrované do správ o hospodárení. ◽ ◽ ◽ 

Zdroj: vlastný námet 

 

Vyhodnotenie a odporúčania pre jednotlivé kategórie 

Odporúčania boli vytvorené na základe zhrnutia poznatkov v teoretickej a praktickej časti, 

doplnené o prieskum ďalších príkladov zo zahraničnej dobrej praxe. Pre každú oblasť sú 

uvedené všeobecné návrhy a následne kroky, ktoré pomôžu zvýšiť dosiahnutú úroveň. 

 

Krok 1: Zamerajte sa na potraviny, ktoré končia v koši za dané obdobie, napr. týždeň, aby ste 

pochopili, kde a prečo tento odpad vzniká. Opakujte túto kontrolu najmenej dvakrát ročne, aby 

ste mohli merať svoj pokrok. Umožní sa tak identifikácia nákladov na potravinový odpad a 

sledovanie pokroku v priebehu času. 

 

Krok 2: Vytvorte akčný plán s cieľmi, časové harmonogramy a prideľte zodpovednosť. Zapojte 

svojich zamestnancov. Učinte tak včas, aby ste mohli merať pokrok a sledovať, koľko peňazí 

sa ušetrí.  

Tipy k dosiahnutiu vyššej úrovne 0-1: 

Sledujte množstvo odpadu aspoň na mesačnej bázi a začnite používať jednoduchý systém 

monitorovania. 

Tipy k dosiahnutiu vyššej úrovne 1-2: 

Prediskutujte získané dáta s tímom a spoločne identifikujte problémové oblasti. Stanovte ciele 

na zníženie odpadu. Zapojte výsledky meraní do rozhodovania. Zavedte opatrenia k zníženiu 

odpadu, a to na základe zásob alebo množstva objednávok.



Záver 

Problematika odpadu v gastronómii a potravinárstve je celosvetový problém s dostatočne 

veľkým podielom na klimatickej zmene. Mnohé podniky doteraz nevedia ako pristupovať k 

vzniknutému odpadu a predchádzať mu. Na základe prieskumu v práci vidíme, že ich 

zastúpenie je vo svete rozptýlené a jedná sa prevažne o luxusné reštaurácie. Významný vplyv 

na zapojenie sa podnikov do znižovania odpadu má legislatíva, nákupné správanie a šírenie 

dobrej praxe. Posledné roky vzniká množstvo dokumentov zhrňujúcich príklady dobrej praxe, 

odporúčania a prístupy k predchádzaniu a správneho nakladania so vzniknutým odpadom. Na 

druhú stranu tieto kroky prinášajú množstvo výhod vrátane znižovania nákladov. Môžeme 

konštatovať, že vplyv pandemickej situácie Covid-19 malo značný vplyv na zamyslenie sa nad 

optimalizáciou nákupu alebo redistribúcii prebytkov.  

 

Cieľom práce bolo zvážiť možnosti znižovania odpadu v gastronómii a potravinárstve s 

ohľadom na Bielu knihu pohostinstva 2019–2024. Podľa autorky bol tento cieľ splnený. 

Súčasťou praktickej časti bol prieskum príkladov dobrej praxe v zahraničí a v Českej republike, 

príklady technológií a inovácií v tejto oblasti a kroky ako predchádzať, zaobchádzať s 

odpadom. K naplneniu cieľa práce prispel pohľad z rozhovoru s odborníčkou na cirkulárnu 

ekonomiku a plytvania v gastronómii, ktorá spolupracuje s podnikmi pri stanovení správnych 

opatrení a doporučení. Autorka ku práci použila návrhy, na ktorých spolupracovala na stáži a 

na súčasnej pozícii v organizácii, ktorá sa zaoberá prevenciou plytvania jedlom.  

 

Súčasťou úvodu boli v práci stanovené dva ciele výskumu. Prvým bola analýza možností 

znižovania odpadu v gastronómii vo svete a v ČR a súčasne analyzovať bariéry, či motivačné 

faktory. Druhým cieľom bolo navrhnúť odporúčania, ktoré pomôžu určiť prevádzke súčasný 

stav a  motivovať ich k predchádzaniu odpadu. Pre splnenie týchto cieľov bola stanovená prvá 

hypotéza: Nazdávame sa, že v oblasti znižovania odpadu v gastronómii je viac praxe v 

zahraničí ako v ČR. Táto hypotéza bola potvrdená. V Českej republike existuje niekoľko 

organizácií, ktoré sa aktívne venujú tejto problematike a takisto podnikov, ktoré sa usilujú o 

znižovanie odpadu, ale je vidieť, že prevažujú štáty, kde je problematika detailnejšie 

preskúmaná a využívaná v praxi. Druhá hypotéza znela: Predpokladáme, že prevádzky v 

Českej republike nie sú motivované znižovať odpad. Táto hypotéza bola potvrdená a to hlavne 

z pohľadu príkladov dobrej praxe a jej šírenia. Na druhú stranu je vidieť i zlepšujúce sa 

legislatívne podmienky, no technologické zázemie je nedostatočné.  



Autorka práce dospela k týmto záveru, že podnikom chýba motivácia a vedomosť o tom, že 

kroky ku znižovaniu odpadu môžu priniesť pozitívne údaje pri ich monitorovaní a celkovú 

efektívnosť. Odpad vzniká na všetkých úrovniach a dá sa obmedziť, použiť na ďalej. 

Technológie a inovácie dokážu v mnohých smeroch pomôcť s minimalizáciou odpadu a navyše 

dokážu pomôcť distribuovať prebytky ľuďom v núdzi. Záleží aj od veľkosti prevádzky a ich 

počte. Niekedy je zbytočné investovať do drahého softvéru a malá prevádzka môže zaviesť aj 

menšie opatrenia s veľkým dopadom.  

 

Návrhová časť vychádza z týchto záverov a má slúžiť k stanoveniu úrovne znižovania odpadu 

v danej prevádzke. Bol vytvorený formulár, ktorý sa sústreďuje na všetky dôležité úrovne 

prevádzky, kde potenciálne vzniká odpad. Cieľom bolo, aby bol prehľadný a jednoduchý. 

Takýto formulár by mohol byť súčasťou príručky k sebahodnoteniu a odporúčaniu na 

organizáciu ako je Institut Cirkulární Ekonomiky alebo Zachraň jídlo, ktoré ponúkajú 

detailnejšiu expertízu a poradenstvo.  

 

Prínosom tejto práce je informovať verejnosť a prevádzky o zatiaľ málo diskutovanej 

problematike v českom prostredí a poskytnúť prehľad o dobrej praxi a jednotlivých prístupoch. 

Vidíme, že téme sa postupne začínajú venovať aj podniky v Českej republike hlavne vďaka 

nariadenia Európskej únie a konceptov ako je Taste Waste, či Zero Waste. Prínosné je 

zhodnotenie možností, ktoré sa dajú uplatniť na rôznych úrovniach.  
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[2] ČERNÝ, J. Nový encyklopedický slovník gastronomie A-K. Úvaly : Ratio, 2001. 232 s. 

ISBN 80-86351-10-6. 

[3] EEA. Circular by design: Products in the circular economy. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2017. 7-8 s. ISSN 1977-8449. 

[4] EU-MERCI. Analysis of Food and Beverage sector in different Countries. Horizon, 2020  

[cit. 2020-12-18] Dostupné na internete: <http://www.eumerci-

portal.eu/documents/20182/38527/10+-+Other+countries.pdf>. 

[5] EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu. 

Úřední věstník Evropské unie, 2018.  

[6] EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionu o provádění akčního plánu pro oběhové 
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