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15:30

Panel 3
Obchodníci a spotřebitelé, jejich přístup a očekávání (kde začít a jak dál)

Hugo Byrnes
viceprezident Ahold Delhaize

Přístup nadnárodního obchodníka s potravinami k problematice trvalé udržitelnosti

Patrik Dojčinovič
výkonný ředitel Tesco Stores ČR

Přístup společnosti Tesco k problematice trvalé udržitelnosti

Romana Nýdrle
ředitelka komunikace, Makro Cash & Carry CR

Přístup společnosti Makro k problematice trvalé udržitelnosti

Lucie Mádlová
zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

Proč se stále více zákazníků přirozeně zajímá o to, jaká je ekologická
i sociální zátěž produktů a služeb, které konzumují
Společná panelová diskuse:
„Jak společně zajistíme dostatek potravin s ohledem
na společensky zodpovědný přístup k podnikání?“
V panelu vystoupí:
Hugo Byrnes, Lucie Mádlová, zástupce obchodníků, Martin Hutař (Pro-Bio),
Jiří Ruprich, Petr Šikýř

17:15

Tomáš Prouza – zakončení

17:20

OBČERSTVENÍ, NETWORKING

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST
Akce se koná za ﬁnanční podpory společnosti EKO-KOM, a.s. a Komory obchodních řetězců.

SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 805 158, e-mail: copjakova@socr.cz

www.socr.cz

Program
odborné konference z cyklu konferencí
„za pět minut dvanáct“ na téma

Trvale udržitelná produkce a nákup
potravin pro české spotřebitele
pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva životního prostředí a ministra zemědělství
7. října 2019
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Danou problematiku budeme diskutovat
především z následujících pohledů:

MZe ČR

Jindřich Fialka
náměstek ministra

Priority MZe v oblasti trvale udržitelného přístupu k produkci potravin na území ČR

Komplexita problému naší trvale udržitelné existence

MŽP ČR

Postoj vládních institucí ČR k trvale udržitelnému podnikání
(MŽP, MZe, MPO)

Vladislav Smrž
náměstek ministra

Priority MŽP v oblasti trvale udržitelného přístupu k rozvoji společnosti

Očekávání většinové populace v ČR v oblasti trvale
udržitelného rozvoje společnosti

Tomáš Prouza
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Obchodníci a jejich přístup k trvale udržitelnému obchodování
s potravinami
Panelová diskuse k tématu „Jak společně lépe k trvale udržitelnému
přístupu při zajišťování potravin pro české spotřebitele“

Aktuálnost tématu společenské odpovědnosti pro spotřebitele a obchodníky

13:30

PŘESTÁVKA NA KÁVU

13:45

Panel 2
Co trápí odborníky a jaké nástroje řešení nabízejí

PROGRAM
11:30-11:55 REGISTRACE, OBČERSTVENÍ

Jan Weinzettel
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

11:55

Environmentální aspekty produkce potravin

Slavnostní zahájení

Lubomír Berka

Eduard Muřický

Česká společnost pro jakost

předseda Rady kvality ČR a náměstek ministra průmyslu a obchodu

Certiﬁkační systémy jako nástroj k trvale udržitelnému přístupu k podnikání

Jindřich Fialka

Veronika Láchová

náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství

Česká federace potravinových bank

Darování potravin a pomoc potřebným

Vladislav Smrž
náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí

Jiří Ruprich
Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Pavel Mikoška

Požadavky na produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace

viceprezident SOCR ČR

Petr Šikýř
12:15

EKO-KOM

Panel 1
Právní rámec společensky zodpovědného a trvale udržitelného způsobu podnikání
a priority z pohledu vládních institucí ČR

Ekodesign obalů – odpovědný přístup vedoucí ke zlepšení recyklace obalů

15:15
Evropská komise

Alexandra Nikolakopoulou
ředitelka GŘ SANTE Unit E1 (Food information and composition, food waste)

Vize EU v oblasti trvale udržitelných potravin – jak toho dosáhneme
MPO ČR

Eduard Muřický
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Priority MPO v oblasti trvale udržitelného přístupu k podnikání na území ČR

PŘESTÁVKA NA KÁVU

