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ETICKÉ SPOTØEBITELSTVÍ - POTRAVINY

Zpùsoby získávání (produkce) potravin se liší podle 
pøístupu èlovìka k pøírodì, pøírodním zdrojùm a životní-
mu prostøedí, k hospodáøským zvíøatùm a k lidem. 

1) KONVENÈNÍ (PRÙMYSLOVÉ) ZEMÌDÌLSTVÍ

Okolo tøí ètvrtin potravin, které lidé spotøebují na celém 
svìtì, produkuje zemìdìlství, zbytek pochází z rybolovu, 
lovu a sbìru. Zemìdìlská plocha se rozkládá na 15,7 % veš-
kerého zemského krytu1).

V ÈR se hospodaøí na pøibližnì 4 264 tis. ha zemìdìl-
ské pùdy, to je asi polovina (54 %) celkové rozlohy státu. 
Z toho jsou 3 mil. ha (71 %) pùdy orné, na které jsou v rámci 
osevních postupù støídány plodiny podle pìstitelských oblastí 
a vlastního zamìøení. 

Nejrozšíøenìjší skupinou pìstovaných plodin jsou obiloviny, 
zaujímají kolem 1,6 mil. ha, z toho 1,3 mil. ha je každoroèní 
výmìra pšenice a jeèmene. Trvalé kultury tvoøí trvalé travní 
porosty (978 tis. ha), zahrady a ovocné sady (209 tis. ha), 
vinice (19 tis. ha) a chmelnice (10 tis. ha). 

Od roku 1995 ubylo 15 tis. ha zemìdìlské pùdy, výmìra 
lesní pùdy vzrostla o 16 tis.ha2). 

Vztah k pùdì v konvenèním zemìdìlství
Prùmyslové zemìdìlství znamená pøedevším pìstování 

monokultur, šlechtìní výnosnìjších odrùd plodin a plemen 
zvíøat, rozsáhlé používání prùmyslových (umìlých) hnojiv, 
chemických prostøedkù na ochranu rostlin a mechaniza-
ci (traktory, kombajny, mlátièky, secí stroje atd.). Díky tomu se 
zvyšují hektarové výnosy. Právì na maximalizaci produkce 
je konvenèní zemìdìlství zamìøeno pøedevším. 

Takto lze získat velké množství potravin, avšak za cenu velmi 
nepøíznivých vlivù na pøírodu, životní prostøedí, chovaná 
hospodáøská zvíøata (HZv) a lidské zdraví:
- Odhaduje se, že pouze 50 % prùmyslových hnojiv je využito 

rostlinami3), zbytek je bez užitku vázán v pùdì nebo vyplavo-
ván do podzemních a posléze i povrchových vod.

- Jen menší èást chemických postøikù zasáhne škùdce, pro 
které jsou urèené, zbytek je rozptýlen do prostøedí a nega-
tivnì pùsobí na všechny ostatní organismy.

- Èást chemikálií zùstává uložena v potravinách a mùže poz-
dìji zpùsobovat zdravotní problémy.

- Upøednostòováním vysoce výnosných odrùd, dochází k zužo-
vání genofondu (soubor všech genù u jedincù dané populace) 
kulturních rostlin, to znamená, že nìkteré odrùdy se pøestávají 

pìstovat a postupnì zanikají, 
to samé se týká plemen HZv. 
.
- Vysoce výnosné odrùdy 
jsou èasto ménì odolné vùèi 
rùzným chorobám a škùdcùm 
a vyžadují proto vìtší množství 

chemického ošetøení. Podobnì - nízkou imunitu mají i pøe-
šlechtìná plemena HZv. 

- Èasté používání tìžké mechanizace zhoršuje fyzikální vlast-
nosti pùdy a zpùsobuje tzv. erozi (rozrušování pùdy).

- Konvenèní zpùsob zemìdìlství nevyluèuje lidskou manipu-
laci s dìdièným materiálem (DNA) pìstovaných plodin nebo 
HZv, které jsou pak oznaèovány jako GMO - geneticky modi-
fikované organismy. Takto upravené organismy sice mohou 
mít pro èlovìka užiteènìjší vlastnosti než organismy pùvod-
ní, avšak zároveò mohou pøedstavovat hrozbu do budoucna, 
protože neznáme veškeré jejich vlivy a dopady. 

Vztah k chovaným zvíøatùm v konvenèním zemìdìlství
Hospodáøská zvíøata v konvenèním zemìdìlství jsou èasto 

chovaná v uzavøených prostorech, bez možnosti výbìhu 
(napø. v tzv. klecovém chovu se tísní nìkolik slepic v jedné 
kleci bez možnosti vìtšího pohybu, protažení køídel, hledání 
potravy, hrabání), což je pro nì stresující, nemohou projevit 
své pøirozené chování. V podstatì pøestávají být živými tvory 
a stávají se výrobní jednotkou. 

Více k chovu hospodáøských zvíøat v listu ŽIVOÈIŠNÉ 
POTRAVINY.

Konvenèní zemìdìlství v bodech:
• vysoká produkce potravin
• používání prùmyslových (umìlých) hnojiv
• používání chemických prostøedkù na ochranu rost-

lin pøed škùdci
• zvíøata vìtšinou namaèkána v intenzivních koncen-

trovaných chovech bez možnosti výbìhu a pøiroze-
ného kontaktu s okolními zvíøaty a svými mláïaty

• prioritou je KVANTITA (množství)
• možné znaèení z hlediska kvality a dodržování pøed-

pisù, lokality nebo obsahu složek

ZNAÈENÍ POTRAVIN KONVENÈNÍHO ZEMÌDÌLSTVÍ

Tyto potraviny mohou být znaèeny napø. podle lokality, mís-
ta svého pùvodu viz Lokální potraviny, podle obsahu rùzných 
složek napø. logem Vegan – bez obsahu živoèišných složek 
apod., nebo také podle dodržování nadstandardních ukaza-
telù pro kvalitu v konvenèním zemìdìlství. 

Národní znaèka pro kvalitní potraviny 
KLASA

Potravináøský a zemìdìlský výrobek (z ÈR i ze 
zahranièí) musí alespoò v jednom znaku vyka-
zovat výjimeèné kvalitativní charakteristiky, musí 
mít certifikáty bezpeènosti a jakosti a další potvr-
zení. 

Od roku 2003 udìluje ministr zemìdìlství. 
www.eklasa.cz

1)dle projektu Global Land Cover 2000 (In: Moldan, B.: Podmanìná planeta, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009, s. 128-135)
2)podle www.eagri.cz, zemìdìlství a rostlinné komodity
3)Moldan, B.: Podmanìná planeta, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009,  s.55-62
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2) EKOLOGICKÉ ZEMÌDÌLSTVÍ (EZ)

Zpùsob hospodaøení v EZ je ohleduplný k pøírodì a ke 
zvíøatùm, respektuje pøírodní kolobìh a produkuje tzv. 
biopotraviny. Ministerstvo zemìdìlství definuje EZ jako 
„moderní formu obhospodaøování pùdy bez používání 
chemických vstupù s nepøíznivými dopady na životní 
prostøedí, zdraví lidí a zdraví hospodáøských zvíøat.“4) 

Hlavní prioritou EZ je KVALITA vyprodukovaných potra-
vin, nikoliv jejich kvantita. Dalšími zásadami EZ jsou: 

- ohleduplný pøístup k chovaným zvíøatùm,
- citlivé zásahy do okolní krajiny,
- šetøení neobnovitelných zdrojù a upøednostòování zdrojù 

obnovitelných, 
- recyklace surovin. 

EZ upravují národní a evropské právní pøedpisy: pøedevším 
zákon è. 242/2000 Sb. o ekologickém zemìdìlství, Naøízení 
Rady (EHS) è. 834/2007 o ekologickém zemìdìlství a provádì-
cí Naøízení Komise (EHS) è. 889/2008). Ekologiètí zemìdìlci, 
kromì bìžných kontrol, navíc opakovanì procházejí kontrolami 
od MZe povìøených kontrolních organizací: KEZ, ABCERT AG, 
Biokont CZ a Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský.  

    
Ve svìtì se EZ zaèalo rozvíjet 

od prvních desetiletí 20. století 
kvùli negativním vlivùm bìžného 
konvenèního zemìdìlství. Vìt-
ší rozmach nastal v 70. letech 
v zemích západní Evropy a neustá-
le pokraèuje. Od roku 1994 je EZ 

souèástí politiky Evropské unie. 
U nás se zaèaly první pokusy objevovat v 80. letech, ale sku-

teèný rozvoj byl umožnìn až po roce 1989. K 31.12.2010 bylo 
v ÈR 3 517 ekozemìdìlcù hospodaøících na 448 202 ha pùdy, 
což pøedstavuje 10,59 % z celkové obdìlávané pùdy v ÈR5). 

Pøístup k pùdì v ekologickém zemìdìlství
Prioritou je zachování zdravé a kvalitní pùdy: 

- Hnojiva, která se používají nesmí být umìlá, hnojení pro-
bíhá pøirozenou cestou, s využitím tradièních postupù - 
hnùj, kejda, sláma, kompost nebo „zelené hnojení“ (rostli-
ny jsou zaorávány do pùdy, aby ji obohatily a tím pohnojily), 
minerální hnojiva pøírodního pùvodu (napø. surová drasel-
ná sùl, síran vápenatý, dolomit, pøírodní mìkký fosforit6). 
Rostliny mohou být proti škùdcùm chránìny nìkterými 
povolenými šetrnými chemickými pøípravky. Nejedná se 
o syntetické pesticidy.

- Ekologiètí farmáøi se spoléhají spíše na tradièní meto-
dy zamìøené hlavnì na prevenci: støídání plodin, volba 
vhodných plodin, sousedství urèitých druhù, vhodná 
agrotechnika, mechanické nièení plevele, ruèní sbìr 
škùdcù, biologická ochrana rostlin. 

Zdá se, jako by se tento zpùsob hospodaøení vracel hluboko 
do minulosti. Ekologické zemìdìlství však neznamená slepý 

návrat k tradièním starým postupùm – osvìdèené znalosti 
a zkušenosti jsou propojovány s nejnovìjšími technologický-
mi a vìdeckými poznatky.

Pøístup ke zvíøatùm v ekologickém zemìdìlství
Pøístup k hospodáøským zvíøatùm se zásadnì liší od pøístu-

pu bìžného konvenèního zemìdìlství. Z chovu jsou vylou-
èeny koncentrované masové systémy, aby zvíøata mìla 
zaruèenou dostateènou plochu k pobytu a odpoèinku uvnitø 
i venku. Zvíøatùm je umožnìn volný pohyb a jsou spolu v pøi-
rozeném kontaktu, tak mohou uspokojovat své vrozené 
sociální, etologické (etologie – nauka o chování, zahrnuje 
i komfortní chování - podrbat se, èistit se,.. ) a fyziologické 
potøeby (napø. žízeò, hlad, vymìšování, dýchání, regulace 
teploty). Zvíøata takto chovaná jsou krmená ekologickou pro-
dukcí, nejlépe z místa odkud pocházejí a schválenými krmivy, 
u nichž je zakázána genová manipulace èi používání hormo-
nù. Porážení zvíøat musí také splòovat urèité další standardy. 

Více k chovu hospodáøských zvíøat v listu ŽIVOÈIŠNÉ 
POTRAVINY.

ZNAÈENÍ POTRAVIN EKOLOGICKÉHO ZEMÌDÌLSTVÍ

Logo - znaèka „BIO“, což znamená, 
že vznik a zpracování biopotraviny bylo 
zkontrolováno a potvrzeno povìøenou 
kontrolní organizací. V Èeské republice 
má logo podobu tzv. biozebry:

V Evropské unii se pro biopro-
dukty, které byly vyrobeny v èlen-
ských státech EU, používá tzv. euro-
list (je možné používat spolu s ním 
další soukromá, regionální èi národní loga 

a u nebalených a dovážených bioproduktù je uvádìní loga 
dobrovolné):

Ekologické zemìdìlství v bodech:
• hospodaøení v souladu s pøírodou
• pøednost má KVALITA pøed  kvantitou (množstvím)
• používání pøírodních hnojiv
• ochrana rostlin bez chemických prostøedkù
• ohledy na potøeby a životní pohodu (welfare) chova-

ných zvíøat
• logo „BIO“

3) LOKÁLNÍ POTRAVINY

V dnešní dobì nalézáme na našich obchodních pultech 
velký výbìr všech druhù potravin. Nìkteré z nich jako napø. 
pomeranèe a banány k nám putují z dalekých krajù, napøíklad 
ze Španìlska nebo Jižní Ameriky.  

Nìkteré se však v Èeské republice pìstují odnepamìti – 
a pøesto jsou k nám dováženy. Jedná se tøeba o èesnek z Èíny, 

4)Internetové stránky ministerstva zemìdìlství: www.eagri.cz
5)Roèenka EZ 2010, www.eagri.cz
6)Kotìra J., Valeška J., Ekologické zemìdìlství a biopotraviny, PRO-BIO LIGA ochrany spotøebitelù potravin a pøátel ekologického zemìdìlství, Praha 2010, 
s. 10-11
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jablka z jižní Afriky a med a rozinky tøeba až z jižní Ameriky. Tyto 
potraviny jsou pøeváženy tisíce kilometrù a zanechávají tak za 
sebou velkou ekologickou stopu (www.ekostopa.cz) v podobì 
do ovzduší vypuštìných emisí oxidu uhlièitého a tìžkých kovù 
nièících naše zdraví, pøírodu a ozónovou vrstvu.

- Èesnek z Èíny k nám cestuje lodí a pak kamionem 
21 000 km. 

- Nìmecký výzkumný ústav spoèítal7), že jednotlivé ingredi-
ence obyèejného jahodového jogurtu najedou dohromady 
8 000 km. 

- Dokonce se mùže stát, že nákladní auta dopravují nìmecká 
a nizozemská prasata pøes støední Evropu a Alpy do Itálie, 
kde jsou poražena, aby se z nich vyrobila šunka, která je 
odvezena zpìt do obchodù v Nìmecku a Nizozemí. 

- V roce 2009 pátrala po pùvodu potravin P. Pospìchová 
z Hospodáøských novin8). Zjistila, že týdenní nákup potravin 
v hodnotì 795,- Kè procestoval vzdálenost dlouhou 
68 077 km. 

Jak již bylo øeèeno, doprava na stále vìtší vzdálenosti za 
sebou zanechává znaèné zneèištìní. Zvíøatùm, urèeným 
na porážku, která se velmi èasto pøepravují živá, hrozí zároveò, 
i pøes povinná školení dopravcù, nehumánní a stresující cesta. 

Nìkteré dovážené potraviny se musejí sklízet nezralé 
a dozrávají až bìhem cesty nebo po chemickém ošetøení 
v tzv. dozrávárnách (napø. banány). To ovlivòuje jejich èerst-
vost, vùni, chuś a také obsah vitamínù a živin. 

Proto je dùležité: 
- hledat na obalech údaj o zemi pùvodu, který musí mít povin-

nì vyznaèeny všechny potraviny a zemìdìlské produkty 
(Rady ES è.510/2006), 

- snažit se vybírat potraviny z naší lokální produkce, nebo 
alespoò jejich nejbližší alternativy, 

- konzumovat sezónní produkty v dobì jejich skliznì – jsou 
zdravìjší, èerstvé a mají v sobì hodnì vitamínù, zároveò 
se ušetøí energie za skladování, chlazení a dopravu. 

 

ZNAÈENÍ LOKÁLNÍCH POTRAVIN 

Èeský výrobek – garantováno Potravináøskou komorou ÈR
- od roku 2011
- podmínky: zpracování produktu na 

území ÈR, dodržení podílu hlavní suroviny 
z tuzemských zdrojù: napø. vejce ze 100 % 
z ÈR, vejce ve výrobcích z vajec - 100 % 
z ÈR; nezpracované ovoce, zelenina, bram-
bory a houby také 100 % z ÈR, výrobky 

s hlavní složkou mléko -  mléko 100 % z ÈR, pekaøský výrobek 
- minim. 55 % hlavních složek z ÈR, maso musí pocházet ze 
zvíøat chovaných a poražených v ÈR, podíl masa u masných 
výrobkù musí být 100% z ÈR

- znaèka se udìluje na 3 roky, pak mùže být prodloužena
- udìluje Potravináøská komora ÈR, www.foodnet.cz

Regionální potravina
- musí být vyrobena v pøíslušném regionu 

ze surovin z daného regionu, pøípadnì je-li 
to z objektivních dùvodù nutné z tuzemských 
surovin. Podíl tìchto surovin musí tvoøit mini-
málnì 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 
% tuzemského pùvodu. U ostatních surovin 

se uvede procentické zastoupení, vèetnì uvedení pùvodu.
- minimálnì v jednom znaku musí vykazovat výjimeèné kva-

litativní charakteristiky, které zvyšují pøidanou hodnotu potra-
viny a zaruèují její jedineènost ve vztahu k bìžným výrobkùm 
dostupným na trhu, pøièemž regionální charakter výrobku je 
rovnìž deklarace výjimeèných kvalitativních znakù.

- znaèku udìluje ministr zemìdìlství, mùže být užívána 
4 roky; udìluje se již 3 roky, www.regionalnipotravina.cz

Regionální znaèky 
- cílem regionálního znaèení produktù 

(mohou to být i potraviny) je zviditelnit jednotli-
vé regiony (jak tradièní, známé napø. svou zacho-
valou pøírodou, zdravým prostøedím, lidovými tra-
dicemi, nebo i „nové” èi zapomenuté) a upozornit 
na zajímavé produkty, které zde vznikají. 

- znaèení koordinuje Asociace regionálních 
znaèek

- od roku 2004, zapojeno 18 regionù napø. 
Orlické Hory, Jeseníky, Broumovsko, Haná, Polabí

- www.regionalni-znacky.cz
 
Lokální obchodníci mohou vytvoøit vlastní systém znaèení 

regionálních potravin a produktù: 

Jsme tu doma
V okresech Ústí nad Orlicí a Rych-

nov nad Knìžnou pùsobí obchod-
ní družstvo Konzum. Jeho systém 

a znaèení „Jsme tu doma“, podporuje místní výrobce, 
dodavatele potravin a zemìdìlské producenty, družstvo také 
zavedlo speciální Farmáøské dny – zákazník si mùže objed-
nat potraviny od místních zemìdìlcù do „své“ prodejny. 

- www.jsme-tu-doma.cz 

Chránìné oznaèení pùvodu (CHOP) 
- znamená název regionu, urèitého místa 

nebo ve výjimeèných pøípadech zemì, který 
se používá k oznaèení zemìdìlského pro-
duktu nebo potraviny

- které pocházejí z tohoto regionu, urèitého 
místa nebo zemì,

- jejichž kvalita nebo vlastnosti jsou pøevážnì nebo výluènì 
dány zvláštním zemìpisným prostøedím zahrnujícím pøírodní a 
lidské èinitele a jejichž produkce, zpracování a pøíprava pro-
bíhá ve vymezené zemìpisné oblasti. Napø. Žatecký chmel, 
Pohoøelický kapr. 

7)Brožová, Ž., Kaspøíková, L., Èerstvé potraviny na dosah:Založte si s pøáteli bioklub, Hnutí DUHA, 2008, s. 8
8)Kolektiv autorù, Jak žít dobøe, zdravì a ekologicky šetrnì, Arnika 2010, s. 20-21 
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Chránìné zemìpisné oznaèení (CHZO) 
- znamená název regionu, urèitého místa 

nebo ve výjimeèných pøípadech zemì, který 
se používá k oznaèení zemìdìlského pro-
duktu nebo potraviny,

- které pocházejí z tohoto regionu, urèité-
ho místa nebo zemì, a

- které mají urèitou kvalitu, povìst nebo jinou vlastnost, kte-
rou lze pøièíst tomuto zemìpisnému pùvodu a jejichž produk-
ce, zpracování nebo pøíprava probíhá ve vymezené zemìpisné 
oblasti. Napø. Budvar, Karlovarské oplatky, Hoøické trubièky.

- obì znaèky udìluje EU, v ÈR je kontrolou povìøena Státní 
zemìdìlská a potravináøská inspekce, Státní veterinární sprá-
va ÈR a Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský.

DALŠÍ MOŽNOSTI JAK NAKUPOVAT LOKÁLNÌ:

FARMÁØSKÉ TRHY – prodej lokálních potravin pøímo na 
veøejném prostranství mìst a obcí. Nejbližší místo pro vás zkuste 
najít na internetu nebo se informujte ve vaší obci nebo mìstì. 

Portál www.nalok.cz „pomáhá 
místním farmáøùm a výrobcùm dodat 
ty nejlepší potraviny na váš stùl“.

BEDÝNKY.CZ: „Pomáhají dostat lokální a sezónní potra-
viny na každý stùl. Spojujeme farmáøe, bedýnková 
družstva a spotøebitele“. 

Lokální potraviny v bodech:
• podstatnì kratší doprava – nižší zneèištìní životní-

ho prostøedí
• podpora místních, lokálních pìstitelù, chovatelù 

a zpracovatelù
• uchovaná èerstvost, vùnì, chuś, vitamíny a živiny
• farmáøské trhy, farmáøské dny, znaèení podle lokality

4) FAIR TRADE – SPRAVEDLIVÝ OBCHOD

Systém „Fair Trade“ je alternativní obchodní partnerství 
založené na pevnì daných pravidlech, kterými se musí øídit 
jak výrobce, tak i obchodník. 

Jeho cílem je podpora výrobcù – pìstitelù a øemeslníkù - 
v chudých rozvojových zemích Afriky, jihovýchodní Asie 
a Latinské Ameriky. Zdejší drobní výrobci a rolníci jsou èasto 
placeni jen zlomkem toho, co by jim za práci mìlo náležet; mnoh-
dy zde pracují i dìti – za minimální odmìnu a ve velmi špatných 
podmínkách. Spravedlivý obchod dbá na to, aby producent èi 
pracovník, vývozce a koneèný prodejce byli v rovném postavení 
a spravedlivì se dìlili o zisk, dìtská práce je zakázána. 

„Fair Trade“ zaruèuje spravedlivé obchodní podmínky, 
klade dùraz na dodržování základních norem pracovního 
práva (standardy Mezinárodního úøadu práce OSN) a také na 
ochranu životního prostøedí. Existence systému zároveò 
upozoròuje na problémy výroby v rozvojových zemí a zvyšuje 
o nich obecné povìdomí. 

„Fair Trade“ výrobky dostupné v ÈR jsou napø. káva, èaj, 
kakao, èokoláda, tøtinový cukr, banány, sušené ovoce, oøe-
chy, ovocné šśávy, rýže a další potraviny. V Èeské republice 
je nejoblíbenìjší káva, èaj a èokoláda9). 

Ochranná znaèka – logo „Fair Trade“ zna-
mená, že producent dostal za svou práci spra-
vedlivou odmìnu, k práci nebyly zneužity dìti a 
èást zisku byla použita na financování místního 
rozvojového projektu (napø. stavba školy nebo 
zdroje pitné vody). Pìstování plodin je èasto 
podle pravidel EZ a tak mùže být na výrobku také logo Bio. 

Logo nejvìtšího evropského dovozce Fair 
Trade výrobkù, nìmecké spoleènosti GEPA  

Fair Trade- spravedlivý obchod v bodech:
• rozvoj sociální spravedlnosti: dobré pracovní pod-

mínky podle právních norem, zajištìna základní 
mzda, zákaz nucené dìtské práce

• environmentálnì pøijatelné chování  
• ekonomické zabezpeèení, pøíplatek na rozvoj místní 

spoleènosti (školy, pitná voda, infrastruktura …) 
• logo „Fair Trade“

5) DALŠÍ ZPÙSOBY ZNAÈENÍ POTRAVIN

BEZ ŽIVOÈIŠNÝCH PRODUKTÙ
Mnoho lidí nechce používat nebo jíst produkty a potraviny, 

které pochází od zvíøat. Jejich dùvody jsou vìtšinou etické 
– nechtìjí podporovat chov HZv za úèelem jejich porážky 
na jatkách nebo zisku produktu (mléko, kùže, kožešina, tuk, 
štìtiny, maso, vejce, peøí, želatina...) nebo zdravotní (alergie, 
problematický metabolismus). 

 
Logo „Vegan“, udìlované organizací The 

Vegan Society, zajišśuje, že potravina nebo 
výrobek neobsahují žádný živoèišný produkt. 
Výrobky s tímto logem také nejsou testovány 
na zvíøatech a nejsou v nich vìtšinou použity ani 

ingredience testované na zvíøatech. 

Logo „Vegetarian Approved“ udìlo-
vané The Vegetarian Society zaruèuje, že 
potravina nebo výrobek neobsahuje živo-
èišnou složku z mrtvého zvíøete. Mùže ale 
obsahovat mléko, vejce nebo med - tedy 
složky získané ze zvíøat živých. 

Více k používání  zvíøat v listu ŽIVOÈIŠNÉ POTRAVINY 
a KOSMETIKA.

______________________________________
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz
www.spolecnostprozvirata.cz

9)Podle Asociace pro Fair Trade: www.fairtrade-asociace.cz

Informaèní list je souèástí ekologického výukového programu pro žáky základních škol „Etické spotøebitelství“; Spoleènost pro zvíøata – ZO ÈSOP.
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