
Kvalita potravin a 
společenská 
odpovědnost 

Albert



Agenda

I. Spolupráce s lokálními dodavateli – česká chuť pro české 
spotřebitele

II. Zdravá 5 – vzdělávací program pro naše děti

III. Podpora BIO produkce

IV. Darování potravin jako součást společenské odpovědnosti



Spolupráce s lokálními dodavateli

Zkracování dodavatelského řetězce v zájmu lokálnosti a čerstvosti 

• České maso pro české spotřebitele
o Podpis memoranda s ministrem zemědělství a 

třemi klíčovými dodavateli

• Masokombinát Polička

• Rabbit

• Kostelecké uzeniny 

o Kromě drůbežího tak i červené maso ze stálé 
nabídky již od roku 2016 pouze českého 
původu dle Zákona o potravinách

• Česká chuť
o Značka uvedena na trh na podporu lokálních 

dodavatelů

o 126 položek sortimentu od 34 lokálních 
dodavatelů 

o Specialitou je například řada produktů RETRO

o České piškoty jako jediné vyráběné v Česku

o Slavnostní uvedení na trh v Hradci Králové u 
výrobce piškotů Perník v roce 2017



Spolupráce s lokálními dodavateli

Organické potraviny jako příspěvek výživě i krajině

• Hledáme české BIO dodavatele 

o Podpora českých BIO dodavatelů

o Výzva na přeměnu 100 ha z konvenčního na ekologické 
zemědělství

o Osvěta mezi spotřebiteli

o Nyní více než 600 položek běžného nákupu  



Vracíme komunitám – darování potravin a sbírka pro naše zákazníky

• S federací potravinových bank spolupracujeme již od 
roku 2012

• Zákon o povinném darování zapsán v novele Z. o 
potravinách od 2016

• V loňském roce jsme darovali více než 300 tun potravin

o Testování darování nejen trvanlivého, ale i  čerstvého 
sortimentu

• V letošním roce, za první pololetí narostl objem darů o 
35% 

• Národní potravinová sbírka jako osvěta a příležitost pro 
zákazníky

• Dar 100 tisíc Kč na provoz potravinových bank 



Zdravá 5 – vzdělávací program s 15ti letou tradicí

• Program pod záštitou Nadačního fondu Albert

• Realizace seminářů pro pedagogy akreditovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

• Přibližuje dětem v mateřských a základních školách principy 
zdravé výživy a zdravého životního stylu

• Od roku 2004 vyškolil statisíce dětí

• V minulém roce prošlo programem Zdravé 5 během 3 810 
výukových hodin 73 481 dětí 



Bertík pomáhá v komunitách

Charitativní program rozdělil za 10 let fungování Nadačního fondu 42 milionů Kč 

• Celkově rozdal Nadační fond Albert od roku 2009 téměř 110 milionů Kč

• Letos rozdělí 4 milion Kč 80 vítězným projektům

• Spolupráce s více než 80 dětskými domovy a organizacemi

• Hlasování na obchodech – letos se hlasovalo na stovce obchodů a svůj hlas dalo 930 000 
zákazníků

• Bertíkova štafeta – již 3.rokem se vybere 5-10 dětí, kterým se plní jejich přání

• Předávání grantů ve spolupráci s krajskými úřady



Cena premiéra za 
přínos regionům



Děkuji


