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PO ČEM TOUŽÍ ČEŠTÍ SPOTŘEBITELÉ?

MNOHO ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ NEDOKÁŽE POSUZOVAT
NUTRIČNÍ SLOŽENÍ DLE INFORMACÍ NA OBALE
Reprezentativní
průzkum, 2021

Jen 64 % respondentů uvedlo, že podle
informací uvedených na obale rozhodně či
spíše dokáží posoudit, zda je nutriční složení
jednotlivých potravin příznivé pro jejich
zdraví.
19 % respondentů se domnívá, že podle
informací uvedených na obale rozhodně či
spíše nedokáží posoudit, zda je nutriční
složení příznivé pro jejich zdraví a dalších 17
% to nezajímá

Otázka v průzkumu: Když nakupujete potraviny, dokážete u jednotlivých potravin podle informací uvedených na obalu posoudit,
zda je pro Vaše zdraví příznivé jejich nutriční složení (tzn. počet kalorií, podíly tuku, sacharidů, bílkovin, cukru, soli atd.)?

MNOHO ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ NEDOKÁŽE POSUZOVAT
NUTRIČNÍ SLOŽENÍ DLE INFORMACÍ NA OBALE
Pouze 56 % respondentů se ZŠ
vzděláním a 55 % se SŠ vzděláním bez
maturity, dokáže spíše nebo rozhodně
posoudit, zda je nutriční složení
jednotlivých potravin příznivé pro jejich
zdraví,
26 % se základním vzděláním to
rozhodně nebo spíše posoudit
nedokáže
68 % respondentů se SŠ vzděláním s
maturitou a 75 % s VŠ vzděláním
dokáže spíše nebo rozhodně posoudit,
zda je nutriční složení jednotlivých
potravin příznivé pro jejich zdraví

NUTRI-SCORE JE SROZUMITELNĚJŠÍ
A PREFEROVANĚJŠÍ NEŽ NUTRINFORM

Otázka v průzkumu: Který z uvedených návrhů zjednodušeného značení
nutričního složení byste na přední straně obalu potravin viděl(a) raději?

NUTRI-SCORE MOTIVUJE K NÁKUPU SPRÁVNÝCH
POTRAVIN VÍCE NEŽ NUTRINFORM

Otázka v průzkumu: Pokud by na přední straně obalu potravin bylo zjednodušené značení nutričního složení, které by Vám vyhovovalo, do jaké míry
by vás takové značení motivovalo k nákupu “zdravějších” potravin?

CO CHTĚJÍ ČEŠTÍ SPOTŘEBITELÉ?
Pro 65 % respondentů je
zjednodušené značení NutriScore rozhodně srozumitelné.
Pro 8 % respondentů je
zjednodušené značení NutriScore rozhodně či spíše
nesrozumitelné.
Otázka v průzkumu: Zde můžete vidět první návrh, jak by zjednodušené
značení nutričního složení na přední straně obalu potravin mohlo v
budoucnosti vypadat. Je pro Vás tento návrh značení srozumitelný?

CO CHTĚJÍ ČEŠTÍ SPOTŘEBITELÉ?
87% respondentů by rozhodně či spíše
uvítalo jedno zjednodušené značení
nutričního složení potravin ve všech
zemích EU, které by jim umožňovalo
snáze vybírat potraviny příznivé pro jejich
zdraví.

Otázka v průzkumu: Uvítal(a) byste, kdyby bylo na přední
straně obalu všech potravin ve všech zemích Evropské unie
jedno zjednodušené značení nutričního složení, které by
Vám umožňovalo snáze vybírat potraviny příznivé pro Vaše
zdraví.

NUTRI-SCORE NEOHROŽUJE TRADIČNÍ POTRAVINY
Průzkum 10.5.2022 ve Francii:
• 588 vzorků potravin,
reprezentujících 310 tradičních
produktů z jednotlivých regionů.
• Většina z nich měla score A,B či C
• Obavy, že Nutri-Score “zlikviduje”
tradiční potraviny se ukázaly jako
liché

POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM
NUTRI-SCORE NA TRHU: FRANCIE
415 výrobců
reprezentujících 50 %
objemů se zavázalo
používat Nutri-Score

Více jak polovina
lidí
změnila alespoň 1
stravovací návyk

94 % lidí chce
vidět NutriScore na všech
potravinách

36 % respondentů
deklaruje změnu
nákupu ve prospěch
výrobku s lepším NS
skóre ve stejné
kategorii

POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM
NUTRI-SCORE NA TRHU: ŠPANĚLSKO
Průzkum 2 roky po uvedení NS, realizovaný během 2 let u 2 000
produktů napříč všemi kategoriemi: obal má pozitivní dopad na složení
nákupního koše z pohledu kvality potravin.
Výrobky s NS A a B se prodávají lépe, prodej produktů D a E klesl, C
stejné, žádný dopad na kategorii čerstvých potravin bez obalu (ovoce,
zelenina, ryby).
Nedochází ke kanibalizaci mezi kategoriemi, ale spíše k změně prodejů
v rámci jednotlivých kategorií– řádově o pár procent. Např. u
snídaňových cereálií – výrobky A, B a C narostly až o 15 %, na úkor D a
E v této kategorii, které poklesly. Ceny a promoce jsou větším
hybatelem prodejů.

NUTRI-SCORE V EVROPĚ
Nutri-Score již oficiálně podpořily vlády 7 zemí, v dalších zemích
jsou již výrobky s NS běžně dostupné

NUTRI-SCORE V EVROPĚ
Potravináři

Obchodní
sítě

Spotřebitelé
odborníci

Odborné obezitologické
společnosti
(SVK, POL, HU,..a další)

stovky odborníků

podepsalo veřejný list na
podporu Nutri-Score

A další…..;

A další…..

PRO NUTRI-SCORE PLATFORMA ČESKÁ REPUBLIKA

Ustavena v říjnu 2021
Složena zatím ze 14 institucí (asociace, výrobci,
prodejci, neziskové organizace, akademická
pracoviště)
Podporují nás přední čeští odborníci na výživu,
lékaři
www.nutriscorecesko.cz

PRO NUTRI-SCORE PLATFORMA
Akademická
pracoviště
Lékařské a nelékařské
asociace

Prodejci
Potravinářští
výrobci
Další
členové
Podporovatelé

ODBORNÍCI PODPORUJÍCÍ PLATFORMU
Doc. MUDr. Jolana Rambousková
Ústav hygieny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

předseda Společnosti pro výživu, vedoucí lékař oddělení léčebné výživy
Fakultní nemocnice v Motole

prof. MVDr. Jiří Ruprich

vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav

Mgr. Alexandra Košťálová

Státní zdravotní ústav, Český gastronomický institut

• prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
3. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

• prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
přednosta Centra diabetologie IKEM, předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP

• Mgr. Marieta Baliková
vedoucí nutriční terapeutka Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Eliška Selinger

• Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D.

prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

• Mgr. Kristýna Čmerdová

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Státní zdravotní ústav

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky České zemědělské univerzity v Praze

Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.

Ústav pro nutriční terapii Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Ústav veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Ing. Bc. Hana Pávková Málková

• MUDr. Viera Šedivá

Mgr. Ing. Simona Šimková

• Mgr. Ivana Lukašíková

STOB Stop obezitě

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

MVDr. Halina Matějová

Ústav veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

• Mgr. Veronika Baťová
výživová poradkyně a lektorka ProVeg Česko

PRIORITY ČINNOSTI PRO NUTRI-SCORE PLATFORMY
EDUKACE a KOMUNIKACE

KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU
(PARLAMENT / VLÁDA)

KOMUNIKACE S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ

PODPORA UŽÍVÁNÍ NUTRI-SCORE
V ČESKÉ REPUBLICE

JAK DÁL - 6 BODŮ NA ZÁVĚR
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Primární prevence je v době krize bezpečnostní i ekonomické důležitější než kdy
jindy
Role státu je nezastupitelná – předsednictví ČR v EU, edukace široké veřejnosti,
systematické vzdělávání odborné veřejnosti
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství by měly aktivně
spolupracovat na společné pozici ČR v oblasti výživy a edukace – včetně nových
nutričních doporučení garantovaných státem, zjednodušeného nutričního
označování na přední straně obalu a spolupráce s odbornými společnostmi
Chybí potřebná data o populaci – např. o výživě, spotřebě potravin, bez toho se
nepohneme
Zásadní je vzdělávání o správné výživě a aktivním životním stylu – spotřebitelů,
dětí (včetně předškolního věku), lékařů (včetně pediatrů)
Vzdělávání a informování veřejnosti je společný úkol všech: státu, prodejců,
výrobců, odborné veřejnosti, neziskových organizací….

DĚKUJEME ZA POZORNOST!

