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Princip udržitelného rozvoje

Vyvážený vztah pro:
hospodářský rozvoj,
příznivé životní 
prostředí, soudržnost 
společenství na 
daném území pro 
uspokojování potřeb 
současné i budoucí 
generace 



Příklady porušování rovnováhy u palmového oleje

 Emise skleníkových plynů díky vypalování pralesů – svět 
neživotaschopný

 Rozsáhlé požáry – svět neobyvatelný
 Vysídlování obyvatelstva,  neodpovídající mzda, 

vykořisťování, dětská práce – svět nespravedlivý



Ekologie a produkce olejů v tropických oblastech

 Diskutuje se hlavně palmový olej, ale potenciální problém představuje i 
pěstování sóji
 Odlesňování v Amazonii
 Prozatímní moratorium na prodej sóji z odlesněných oblastí do 

května 2016

 Co bude dál?



Kritéria a principy RSPO

 Transparentní přístup
 Dodržování zákonů
 Dlouhodobá finanční životaschopnost
 Správná praxe
 Environmentální zodpovědnost 
 Lidská práva
 Zakládání nových plantáží
 Neustálé zlepšování



Proč je palmový olej zajímavou 
komoditou pro pěstování a je 
opravdu levný?

 



Ceny olejů se mění (Rotterdam)

 Rozdíly v cenách se mění, palmojádrový a kokosový mají většinou 
odlišný vývoj od ostatních, palmový je levnější, palmojádrový dražší 

 Vývoj cen ovlivňuje i cena ropy



Vývoj cen olejů a ropy (AOCS) 



Palmový olej není levný, všechny oleje jsou 
drahé
 Prudký nárůst cen v roce 2007 (používání biopaliv)
 Cenové indexy olejů se pohybují na 2 až 3,5 násobku roku 2000



Vizionářská předpověď z roku 2008

 Využívání biopaliv zvýší ceny olejnin olejů po celém světě
 Nárůst cen prospěšný jen pro farmáře a výrobce biopaliv 



Palmový olej v poslední době silně zdražuje

 Nízká úroda – El Nino efekt



Palma olejná dává nejvyšší výtěžnost na hektar 

 Průměrná výtěžnost palmového oleje je přibližně šestkrát vyšší 
než u řepkového, osmkrát vyšší než u slunečnicového a desetkrát 
vyšší než u sójového.

 Z 1 ha získáme 4 tuny oleje Výtěžnost oleje na hektar



Výtěžnost oleje z tropických palem

 Palma olejná výtěžnost než kokosová
 Pouze palmový a řepkový olej mají vyšší procenta produkce než 

procenta plochy 



Alternativy pro strukturní tuk

alternativa produkce           problém
Kokosový tuk 3,5 mil t/rok       nízká výtěžnost
Kakaové máslo 2,2 mil t/rok         vysoká cena
Bambucké máslo 0,2 mil t/rok         divoce a pomalu rostoucí

Lůj 8,5 mil t/rok       vedlejší produkt k masu
Sádlo 7,7 mil t/rok       vedlejší produkt k masu
Mléčný tuk 7,1 mil t/rok       emise skleníkových plynů

Část. ztužené tuky   0,5 mil t/rok       vysoký obsah TFA
Plně ztužené tuky    0,1 mil t/rok       vysoký bod tání

nové zdroje
Allanblackia olej, slunečnicový olej s vysokým obsahem SAFA, 
biotechnologie – potraviny nového typu (produkce olejů z řas)



Spotřeba a používání palmového oleje

Spotřeba palmového oleje pro výrobu potravin a kosmetiky 
v Evropě se nemění, není důvodem odlesňování, tudíž ani 
bojkotu výrobků, roste výroba biopaliv

http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?foto1=NEH62678f_olej.jpg


Produkce palmového oleje v různých zemích

 Největší producentem Indonésie, kde je i největší nárůst produkce

tis. tun



Palmový olej – odlesňování, 
příčiny a důsledky, cesty k 
řešení

 



Odlesňování na Borneu

 Nejen palmový olej je příčinou odlesňování na Borneu
 Státní politika řízené migrace z přelidněné Jávy
 Komerční produkce dřeva, papíru a celulózy, krmiva pro dobytek
 Palmový olej přináší nejvyšší zisky (speciálně po roce 2007)



Odlesňování souvisí s výrobou biopaliv

 Bojkot potravin s palmovým olejem nemá na záchranu pralesů vliv

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novotny-pouzivani-biopaliv-kvuli-ochrane-klimatu-je-dukaz-selhani-vedcu-a-ekologu



Environmentální profil rostlinných olejů

http://palmoilis.mpob.gov.my/publications/POD/pod51-erich.pdf



Srovnání parametrů výnosnosti, agrotechniky a 
energie pro různé oleje
 Palmový olej – vyšší výtěžnost, méně hnojiv, pesticidů a 

energie potřebných na 1 tunu oleje



Analýza životního cyklu margarin vs. máslo
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Odlesňování jde i na vrub chovu skotu

 Podle Organizace pro výživu a zemědělství FAO chov 
hospodářských zvířat představuje 14,5 % emisí skleníkových plynů, 
což je více než emise vyvolané dopravou

 Živočišná výroba má trvalý negativní příspěvek k uhlíkové stopě

?



Margarin vs máslo

Globální oteplování Nižší

Acidifikační potenciál Nižší

Eutrofikační potenciál Nižší

Využitelnost půdy

Fotochemický smog

Nižší

Vyšší

Analýza životního cyklu – srovnání máslo vs. margarin 

Margarin obsahoval různé podíly tuků z palmy olejné (6 – 26 %)
Různé země (Anglie, Německo, Francie)



Zastavit odlesňování – 
nakupovat palmový olej z 
udržitelných zdrojů místo 
bojkotu výrobků

 



Z názorů místních odborníků

 Zákony mi připadají velice dobré, kdyby se 
aplikovaly a vymáhaly, tak by nedocházelo              
k podobným situacím.

 Bohužel i do oblasti ochrany přírody se přimíchává 
politika, takže podle mých informací byly některé 
požáry zakládány úmyslně oponenty prezidenta 
Widoda jen proto, aby mu přitížily a zhoršily image 
země. Je to částečně i zvláštní politická hra.

 Vkládám do nového prezidenta velké naděje. Už 
požádal ministra zemědělství a životního prostředí, 
aby přestal vydávat velkým korporacím licence na 
využívání pralesa. Zároveň by mělo být vypalování 
trestáno vysokými pokutami.

http://www.dotyk.cz/49-2015/5_kdyz-spalite-prales-zustane-poust

ředitel neziskové 
organizace ISCP 
(Indonesian Species 
Conservation Program)



RSPO stav k 1.4.2016

Certifikovaná
plocha

Podíl certifikovaného
palmového oleje

Množství certifikovaného
palmového oleje

Původ certifikovaného
palmového oleje

Počet členů RSPOPočet licencí 
RSPO 338



Regionální cíle RSPO do roku 2020

 Podíly palmového oleje z udržitelných zdrojů



Národní závazky k udržitelnému palmovému oleji

 Rozdílné přístupy 
západních a 
východoevropských 
zemí

 Západ pozitivní 
přístup, hledání řešení, 
ve východoevropských 
zemích nezájem, u nás 
protesty a výzvy k 
bojkotu místo dialogu a 
racionálního přístupu



Amsterdamská deklarace

 Dánsko, Francie, Německo, 
Holandsko, Velká Británie

 Podpora certifikovaného 
palmového oleje získávaného 
udržitelným způsobem 

 Společným úsilím veškerý palmový 
olej certifikovaný do roku 2020



Certifikát původu Green PalmCertifikát původu Green Palm

 

Výrobně distribuční řetězec

Konečný uživatel 

má jen certifikát 

původu bez 

dohledatelnosti

materiálových 

toků

Množství vyprodukovaného oleje 

z certifikovaných zdrojů a zpracovaného 

oleje si vzájemně odpovídá

Přispívá k produkci palmového 

oleje z udržitelných zdrojů



Certifikát s hmotnostní bilancíCertifikát s hmotnostní bilancí

Konečný uživatel 

má certifikát z 

dodavatelského 

řetězce s ověřením 

hmotnostní bilance 

certifikovaného 

původu
Výrobně distribuční řetězec

V rámci dodavatelského řetězce dochází k míchání 

palmového oleje z certifikovaných a necertifikovaných zdrojů, 

množství jsou administrativně sledována a zaznamenávána

Přispívá k produkci palmového oleje 

z udržitelných zdrojů



Oddělený výrobně - distribuční řetězec Oddělený výrobně - distribuční řetězec 

Certifikát původu 

zajišťující fyzicky 

oddělený výrobně 

distribuční řetězec

Výrobně distribuční řetězec

Obsahuje palmový olej

z udržitelných zdrojů



Závěr

 Problematika palmového oleje je silně medializovaným tématem
 Informace často nejsou poskytovány objektivním způsobem
 Výroba potravin v Evropě se na odlesňování v Indonésii nepodílí
 Náhradou za palmový olej je palmový olej získávaný udržitelným 

způsobem
 Je zapotřebí zvýšit povědomí o významu udržitelného získávání 

palmového oleje v České republice a po vzoru západní Evropy maximální 
měrou usilovat o jeho rozšíření

 Spotřebitel by neměl hledat na obale informaci, zda je ve výrobku palmový 
olej, ale zda je palmový olej z udržitelných zdrojů
 Výrobků je málo, ale budou přibývat
 Informace se dají prozatím dohledat na internetu



Příklady produktů z certifikovaných zdrojů



Děkuji za pozornost

 


