
Vedení společnosti
UNILEVER ČR spol.r.o. 
Rohanské nábřeží 670/17 
186 00 Praha 8  

                                                                                                                         V Povrlech, 29.10.2014
Dobrý den,
se žáky školy,  kde pracuji  jako učitelka,  jsme prováděli  průzkum obsahu palmového oleje v
různých potravinách a jeho obsah jsme zjistili i z obalu Vašich výrobků značek Hera, Rama,
Perla.
Díky lidem, kteří jsou zapojeni do ochranářského projektu ohrožených druhů živočichů na Sumatře
a kteří  jezdí na naši školu se zajímavými přednáškami,  jsme se žáky získali  první informace o
problematice produkce palmového oleje a rozhodli jsme se touto problematikou zabývat. Začali
jsme hromadit zajímavé a bohužel zároveň alarmující informace o ekologickém dopadu produkce
palmového oleje v JV Asii. Bohužel je průkazné, že pěstování palmy olejné je v Indonésii a dalších
zemích spojeno s drastickým kácením pralesů a vymíráním jejich zvířecích obyvatel, včetně dnes
již  kriticky  ohroženého   orangutana.  Zároveň  však  pěstování  palmy  ohrožuje  zdraví  a  přežití
místních obyvatel. 
Protože nechceme být spoluviníky zběsilého kácení tropických lesů na úkor plantáží palmy olejné a
vymírání orangutanů, rozhodli  se žáci o této problematice uspořádat v naší škole veřejnou osvětu
a to ve čtvrtek 6.11.2014. Považovali bychom si, kdyby zástupci z Vaší společnosti přijeli na tuto
akci  konfrontovat  svá  stanoviska  se  žáky,  anebo  se  alespoň  písemně  vyjádřili  k  následujícím
otázkám:
Rádi  bychom  věděli,  zda  jsou  Vám  výše  popsané  informace  o  ekologických  dopadech
pěstování palmy olejné dostupné a zda si podíl na devastaci tropických lesů Vaše společnost
připouští.
Chceme se dále dozvědět vaše stanovisko ohledně používání palmového oleje ve výrobě vašich
potravin (máte-li argumenty, kterými obhájit – proč?).
Zajímalo by nás také, jestli počítáte s tím, že mnohé Vaše zákazníky možná informace, které
budeme veřejně šířit, od koupě Vašich výrobků s palmovým olejem odradí, stejně jako nás....
Nakonec Vás chceme  tímto požádat, abyste výrobu a distribuci  výrobků, při jejichž výrobě je
palmový olej používán, přehodnotili. 
                                                                  
 Za žáky školy zdraví    
                                     Mgr. Hana Vaněčková
                                     učitelka a koordinátorka mezinárodního programu Ekoškola
                                     na Základní škole a Mateřské škole v Povrlech
                                    5. května 233, 403 32 Povrly

kontaktní údaje:
e-mail: vaneckova@zspovrly.cz
telefon školy: 731 495 483

ODPOVĚĎ SPOLEČNOSTI ZE DNE 5.11. 2014:

Vážená paní magistro,

 
děkujeme Vám za pozvání na diskusi v rámci veřejné osvěty k palmovému oleji ve Vaší škole, která se 
uskuteční dne 6. 11. 2014. Vzhledem ke skutečně brzkému termínu této diskuse se bohužel nebudeme moci 
osobně zúčastnit. Samozřejmě Vám velice rádi alespoň písemnou formou zodpovíme Vaše dotazy.
 



Společnost Unilever v roce 2010 přijala Plán udržitelného rozvoje, který si klade za cíl pomoci více než jedné 
miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a hygienické podmínky, využívat 100 % zemědělských surovin z udržitelných 
zdrojů, zmírnit dopad na životní prostředí o celou polovinu a pomoci statisícům lidí zlepšit jejich životní 
podmínky do roku 2020.  V rámci tohoto plánu se Unilever zavázal do roku 2015 odebírat 100 % palmového 
oleje z certifikovaných plantáží, na kterých jsou palmy olejné pěstovány udržitelným způsobem, kde je 
respektována tamní biodiverzita, práva dělníků a je minimalizován dopad na životní prostředí. Podrobnější 
informace o našem Plánu udržitelného rozvoje i palmovém oleji nalezete v příloze tohoto e-mailu.
 
Zároveň bychom Vás chtěli požádat, zda byste nám mohli poskytnout zpětnou vazbu z diskuse.
 
V případě jakýchkoliv otázek či zájmu o danou problematiku se neobávejte nás kontaktovat, rádi Vám vaše 
dotazy objasníme.
 
S pozdravem,
 
Mgr. Veronika Kúšiková
Manažer korporátní komunikace
 

http://www.sustainable-living.unilever.com/
http://www.unilever.com/sustainable-living-2014/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/sustainable-palm-oil/
http://www.unilever.com/sustainable-living-2014/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/sustainable-palm-oil/
http://www.unilever.com/sustainable-living-2014/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/
http://www.unilever.com/sustainable-living-2014/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/


Vedení společnosti
Nestlé Česko s.r.o. 
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4

                                                                                                                         V Povrlech, 29.10.2014
Dobrý den,
se žáky školy,  kde pracuji  jako učitelka,  jsme prováděli  průzkum obsahu palmového oleje v
různých  potravinách  a  jeho  obsah  jsme zjistili  i  z  obalu  Vámi  distribuovaného  výrobku
Nesquik – cereální kakaové kuličky.  Stejně tak jsme obsah tohoto oleje zjistili i ve výrobcích
(čokoládové výrobky Modré z nebe, různé druhy čokolády Orion..) vyráběné v závodu Zora
Olomouc. I jejich distribuci zajišťujete Vaše společnost.
Díky lidem, kteří jsou zapojeni do ochranářského projektu ohrožených druhů živočichů na Sumatře
a kteří  jezdí na naši školu se zajímavými přednáškami,  jsme se žáky získali  první informace o
problematice produkce palmového oleje a rozhodli jsme se touto problematikou zabývat. Začali
jsme hromadit zajímavé a bohužel zároveň alarmující informace o ekologickém dopadu produkce
palmového oleje v JV Asii. Bohužel je průkazné, že pěstování palmy olejné je v Indonésii a dalších
zemích spojeno s drastickým kácením pralesů a vymíráním jejich zvířecích obyvatel, včetně dnes
již  kriticky  ohroženého   orangutana.  Zároveň  však  pěstování  palmy  ohrožuje  zdraví  a  přežití
místních obyvatel. 
Protože nechceme být spoluviníky zběsilého kácení tropických lesů na úkor plantáží palmy olejné a
vymírání orangutanů, rozhodli   se žáci o této problematice uspořádat  veřejnou osvětu a to ve
čtvrtek 6.11.2014. Považovali bychom si,  kdyby zástupci z Vaší společnosti přijeli na tuto akci
konfrontovat svá stanoviska se žáky, anebo se alespoň písemně vyjádřili k následujícím otázkám:
Rádi bychom věděli, zda jsou Vám výše popsané informace o ekologickém dopadu pěstování palmy
olejné dostupné a zda si podíl na devastaci tropických lesů Vaše společnost připouští.
Chceme se dále  dozvědět  vaše stanovisko ohledně používání  palmového oleje  ve  výrobě vámi
distribuovaných potravin (máte-li argumenty, kterými obhájit – proč?).
Zajímalo  by  nás  také,  jestli  počítáte  s tím,  že  mnohé  Vaše  zákazníky možná  informace,  které
budeme veřejně šířit,  od koupě Vašich výrobků, na jejichž etiketě obsah palmového oleje zjistí,
odradí, stejně jako nás....
Nakonec Vás chceme  tímto požádat, abyste  distribuci  výrobků, při jejichž výrobě je palmový olej
používán, přehodnotili. 
                                                                  
 Za žáky školy  zdraví    
                                     Mgr. Hana Vaněčková
                                     učitelka a koordinátorka mezinárodního programu Ekoškola
                                     na Základní škole a Mateřské škole v Povrlech
                                    5. května 233, 403 32 Povrly

kontaktní údaje:
e-mail: vaneckova@zspovrly.cz
telefon školy: 731 495 483

ODPOVĚDI SPOLEČNOSTI ZE DNE

1) Dobrý den,

Palmový tuk neboli CBE (Cocoa butter equivalent) v našich výrobcích používáme pro jeho 
nezaměnitelné technologické a senzorické vlastnosti, především vysokou termostabilitu. Tuto 
ingredienci v našich čokoládách používáme od nepaměti. Našli byste ji v čokoládě v 90. letech minulého 
století a i v době před revolucí. Co se od té doby už několikrát změnilo, je legislativa určující označení na 
obale. Nyní je třeba na obale vyjmenovat tuky včetně jejich původu.



Jsme si vědomi nezbytnosti etického a udržitelného získávání surovin včetně pěstování palmového oleje. 
Nestlé je proti ničení deštných pralesů a považuje to za jeden z palčivých ekologických problém 
dneška.
To se týká i těch pralesů v Indonésii, které jsou přirozeným prostředím pro výskyt orangutanů. Již v roce 
2010 se Nestlé přihlásilo k závazku, že naše výrobky nebudou spojeny s poškozováním deštných 
pralesů. To se týká všech našich surovin i obalů, nicméně v první řadě se to týká palmového oleje. Od roku 
2010 je Nestlé partnerem organizace TFT (The Forest Trust) s cílem podrobně zkoumat dodavatelský 
řetězec palmového oleje a vyhnout se nákupu takového, který by pocházel z farem, spojených s 
odlesňováním. Nestlé také aktivně spolupracuje s RSPO – Roundtable for Sustainable Palm Oil (tzv. kulatý 
stůl pro udržitelný palmový olej).
Od roku 2013 je všechen palmový olej, který používáme, certifikován RSPO. jde tedy o udržitelně 
získávaný palmový olej, jehož pěstování nepoškozuje deštné pralesy.
Naše požadavky na udržitelnost získávání palmového oleje však jdou dále než požadavky RSPO, jmenovitě 
klademe důraz na ochranu rašelinišť a lesů s vysokou schopností absorpce oxidu uhličitého, navíc 
neodebíráme olej z platnáží, které vznikly odlesněním po roce 2005. Více se můžete dozvědět v dokumentu 
Responsible Sourcing Guidelines, který je závazný pro všechny pobočky Nestlé na celém světě. Naši snahu 
o udržitelné získávání surovin ze zdrojů, které k odlesňování nepřispívají, nelimitujeme pouze na palmový 
olej, podobně se soustředíme i na sóju nebo zdroje pro papír a lepenku, které používáme na balení našich 
výrobků.
Pokrok Nestlé při dodržování našich závazků je celosvětově monitorován externími organizacemi včetně 
pravidelných setkání Nestlé s GREENPEACE. Nestlé zároveň opakovaně odsoudilo růst použití 
palmového oleje na biopaliva jako vážný faktor, který zhoršuje stav poškozování deštných pralesů.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
 
 
Petr Kadaník, DiS.

Nestlé Česko, s.r.o
Servis pro spotřebitele
Mezi Vodami 31
143 20  Praha 4

2) Vážená paní magistro,

 
Děkujeme Vám za Vaši zprávu z 29.10.2014, ve které vyjadřujete znepokojení ohledně obsahu palmového 
oleje v některých našich výrobcích a zvete nás na setkání 6.11.2014.
 
Ano, máte pravdu, palmový olej je jednou z ingrediencí, kterou používáme pro výrobu některých našich 
výrobků, např. v našem olomouckém závodě Zora pro výrobu čokolád ORION. Těší nás, že se Vy a Vaši 
žáci zajímáte o životní prostředí a snažíte se přispět k jeho ochraně. I my usilujeme o ochranu životního 
prostředí, ekologická udržitelnost je jednou z klíčových priorit našeho podnikání, na kterou se soustřeďujeme 
v rámci konceptu společenské zodpovědnosti. V České a Slovenské republice v této oblasti  vyvíjíme úsilí např.
o snižování spotřeby vody, energií a produkce odpadních vod a emisí ve výrobě, dále se zaměřujeme na 
optimalizaci odpadového hospodářství (nulový odpad na skládku, recyklace) či podporujeme ekologickou 
výchovu dětí.
 
Nyní ale k Vašemu pozvání - nabitý pracovní program mně ani mým kolegům, bohužel, neumožňuje se 
v uvedený termín k Vám dostavit. Alespoň bych tedy ráda reagovala na Vaše otázky:
 
1)      Ano, kritickou situaci v Indonésii a jiných oblastech světa, které jsou významnými producenty palmy 
olejné, si uvědomujeme. Proto jsme se již v roce 2010 přihlásili k závazku, že naše výrobky nebudou 



spojeny s poškozováním deštných pralesů. To se týká všech našich surovin i obalů, nicméně v první řadě 
palmového oleje. Od roku 2010 je Nestlé partnerem organizace TFT (The Forest Trust) s cílem podrobně 
zkoumat dodavatelský řetězec palmového oleje a vyhnout se nákupu takového, který by pocházel z farem, 
spojených s odlesňováním. Nestlé také aktivně spolupracuje s RSPO – Roundtable for Sustainable Palm Oil 
(tzv. kulatý stůl pro udržitelný palmový olej). Od roku 2013 je všechen palmový olej, který používáme, 
certifikován RSPO. Jde tedy o udržitelně získávaný palmový olej, jehož pěstování nepoškozuje deštné pralesy.

Naše požadavky na udržitelnost získávání palmového oleje však jdou dále než požadavky RSPO, 
jmenovitě klademe důraz na ochranu rašelinišť a lesů s vysokou schopností absorpce oxidu uhličitého, 
navíc neodebíráme olej z plantáží, které vznikly odlesněním po roce 2005.
Pokrok Nestlé při dodržování našich závazků je celosvětově monitorován externími organizacemi 
včetně pravidelných setkání Nestlé s GREENPEACE. Nestlé zároveň opakovaně odsoudilo růst použití
palmového oleje na biopaliva jako vážný faktor, který zhoršuje stav poškozování deštných pralesů.

2)      Palmový olej v našich výrobcích používáme pro jeho nezaměnitelné technologické a senzorické 
vlastnosti. Např. z hlediska výroby čokolády, je důležitá jeho vysoká termostabilita, stejnou ingredienci 
tak najdete i u našich konkurentů.

3)      Váš postoj k našim výrobkům nás mrzí. Povinnost vyznačit obsah palmového tuku ukládá všem 
výrobcům legislativa od 13/12/2014. V Nestlé se snažíme maximálně vyjít vstříc přání našich 
spotřebitelů na transparentnost informací a obsah palmového oleje v našich výrobcích jsme začali 
značit ještě dříve než nám to tato povinnost ukládá.

 
Pokud byste se Vy či Vaši žáci rádi dozvěděli bližší informace o tom, jak se věnujeme ekologické udržitelnosti a 
udržitelnosti zdrojů surovin našich výrobků, uvádím několik odkazů (v angličtině) na relevantní dokumenty:
-          Pravidla Nestlé pro zodpovědný nákup palmového oleje: http://www.nestle.com/asset-
library/documents/creating%20shared%20value/rural_development/2011-palm-oil-nestle-responsible-sourcing-
guidelines.pdf

-           Kulatý stůl pro udržitelný palmový olej (RSPO): http://www.rspo.org/

-          O ostatních prioritách zodpovědného podnikání se můžete dočíst na našich webových 
stránkách: http://www.nestle.com/csv

 
Věřím, že Vaše akce bude mít úspěch a přeji Vám i Vašim žákům příjemný den,
 
Andrea Brožová
 
ANDREA BROŽOVÁ | Corporate Communication Manager | Nestlé Česko s.r.o. | Mezi Vodami 31 | 143 
20 Praha 4 | T +420 261 322 148 | M +420 724 420 148 |

tel:%2B420%20724%20420%20148
http://www.nestle.com/csv
http://www.rspo.org/
http://www.nestle.com/asset-library/documents/creating%20shared%20value/rural_development/2011-palm-oil-nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf
http://www.nestle.com/asset-library/documents/creating%20shared%20value/rural_development/2011-palm-oil-nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf
http://www.nestle.com/asset-library/documents/creating%20shared%20value/rural_development/2011-palm-oil-nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf


Vedení společnosti

I.D.C. Holding, a.s.

Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

                                                                                                                         V Povrlech, 29.10.2014
Dobrý den,
se žáky školy,  kde pracuji  jako učitelka,  jsme prováděli  průzkum obsahu palmového oleje v
různých potravinách a jeho obsah jsme zjistili i z obalu Vašich výrobků značek Tatranka a
Horalka.
Díky lidem, kteří jsou zapojeni do ochranářského projektu ohrožených druhů živočichů na Sumatře
a kteří  jezdí na naši školu se zajímavými přednáškami,  jsme se žáky získali  první informace o
problematice produkce palmového oleje a rozhodli jsme se touto problematikou zabývat. Začali
jsme hromadit zajímavé a bohužel zároveň alarmující informace o ekologickém dopadu produkce
palmového oleje v JV Asii. Bohužel je průkazné, že pěstování palmy olejné je v Indonésii a dalších
zemích spojeno s drastickým kácením pralesů a vymíráním jejich zvířecích obyvatel, včetně dnes
již  kriticky  ohroženého   orangutana.  Zároveň  však  pěstování  palmy  ohrožuje  zdraví  a  přežití
místních obyvatel. 
Protože nechceme být spoluviníky zběsilého kácení tropických lesů na úkor plantáží palmy olejné a
vymírání orangutanů, rozhodli  se žáci o této problematice uspořádat v naší škole veřejnou osvětu
a to  ve  čtvrtek  6.11.2014. Považovali  bychom si,  kdyby  zástupci  z  Vaší  společnosti  nebo  její
pobočky v ČR přijeli na tuto akci konfrontovat svá stanoviska se žáky, anebo se alespoň písemně
vyjádřili k následujícím otázkám:
Rádi  bychom  věděli,  zda  jsou  Vám  výše  popsané  informace  o  ekologických  dopadech
pěstování palmy olejné dostupné a zda si podíl na devastaci tropických lesů Vaše společnost
připouští.
Chceme se dále dozvědět vaše stanovisko ohledně používání palmového oleje ve výrobě vašich
potravin (máte-li argumenty, kterými obhájit – proč?).
Zajímalo by nás také, jestli počítáte s tím, že mnohé Vaše zákazníky možná informace, které
budeme veřejně šířit, od koupě Vašich výrobků s palmovým olejem odradí, stejně jako nás....
Nakonec Vás chceme  tímto požádat, abyste výrobu a distribuci  výrobků, při jejichž výrobě
je palmový olej používán, přehodnotili. 
                                                                  
 Za žáky školy zdraví    
                                     Mgr. Hana Vaněčková
                                     učitelka a koordinátorka mezinárodního programu Ekoškola
                                     na Základní škole a Mateřské škole v Povrlech
                                     5. května 233, 403 32 Povrly
                                     Česká republika

kontaktní údaje:
e-mail: vaneckova@zspovrly.cz
telefon školy: +042 731 495 483

SPOLEČNOST SE DODNES NEVYJÁDŘILA.



Vedení společnosti

INTERSNACK, a.s.

Žukovského 888/2
Praha 6 161 00

                                                                                                                         V Povrlech, 29.10.2014
Dobrý den,
se žáky školy,  kde pracuji  jako učitelka,  jsme  prováděli  průzkum obsahu palmového oleje v
různých potravinách a jeho obsah jsme zjistili i z obalu  některých výrobků značky Bohemia
Chips.
Díky lidem, kteří jsou zapojeni do ochranářského projektu ohrožených druhů živočichů na Sumatře
a kteří  jezdí na naši školu se zajímavými přednáškami,  jsme se žáky získali  první informace o
problematice produkce palmového oleje a rozhodli jsme se touto problematikou zabývat. Začali
jsme hromadit zajímavé a bohužel zároveň alarmující informace o ekologickém dopadu produkce
palmového oleje v JV Asii. Bohužel je průkazné, že pěstování palmy olejné je v Indonésii a dalších
zemích spojeno s drastickým kácením pralesů a vymíráním jejich zvířecích obyvatel, včetně dnes
již  kriticky  ohroženého   orangutana.  Zároveň  však  pěstování  palmy  ohrožuje  zdraví  a  přežití
místních obyvatel. 
Protože nechceme být spoluviníky zběsilého kácení tropických lesů na úkor plantáží palmy olejné a
vymírání orangutanů, rozhodli  se žáci o této problematice uspořádat v naší škole veřejnou osvětu
a to ve čtvrtek 6.11.2014. Považovali bychom si, kdyby zástupci z Vaší společnosti přijeli na tuto
akci  konfrontovat  svá  stanoviska  se  žáky,  anebo  se  alespoň  písemně  vyjádřili  k  následujícím
otázkám:
Rádi bychom věděli, zda jsou Vám výše popsané informace o dopadu pěstování palmy olejné
dostupné a zda si podíl na devastaci tropických lesů Vaše společnost připouští.
Chceme se dále dozvědět vaše stanovisko ohledně používání palmového oleje ve výrobě vašich
potravin  (máte-li  argumenty,  kterými  obhájit  –  proč?)  .  Na  obalech  některých  Bohemia
Chipsů děti našly  informaci, že jsou smaženy na kvalitním slunečnicovém oleji. Jde pouze o
některé  typy  výrobků  nebo  Vaše  společnost  přestane  ke  smažení  Chipsů  palmový  olej
používat zcela?
Zajímalo by nás také, jestli počítáte s tím, že mnohé Vaše zákazníky možná informace, které
budeme  veřejně  šířit,  od  koupě  Vašich  výrobků  s  palmovým  olejem  odradí,  stejně  jako
odradila nás...
Pro případ, že jste palmový olej ještě při výrobě nepřestali používat, Vás tímto chceme na závěr
požádat,  abyste jeho používání  přehodnotili. 
                                                                  
 Za žáky školy  zdraví    
                                     Mgr. Hana Vaněčková
                                     učitelka a koordinátorka mezinárodního programu Ekoškola
                                     na Základní škole a Mateřské škole v Povrlech
                                    5. května 233, 403 32 Povrly

kontaktní údaje:
e-mail: vaneckova@zspovrly.cz
telefon školy: 731 495 483



Dobrý den paní Vaněčková,

 Dobrý den paní Vaněčková, 
Děkuji za Váš dotaz ohledně palmového oleje.
Během letošního roku jsme začali s procesem přechodu z palmového oleje na slunečnicový. Například 
všechny chipsy, které vyrábíme jsou připravované pouze na slunečnicovém oleji s vysokým podílem kyseliny
olejové. U některých dalších produktů stále z technologických a také chuťových důvodů používáme směs 
slunečnicového a palmového oleje.
 
Jestli jste narazili na obalu křupek na výraz rostlinné oleje, jednalo se ještě o starý obal. Na nových obalech 
již uvádíme, že výrobek připravujeme na směsi olejů. Ráda bych zde však zdůraznila, že využíváme pouze 
certifikovaný olej, při jehož výrobě není ničeno životní prostředí. Konkrétně u křupek se navíc palmový olej 
nepoužívá na fritování, pouze k přípravě nánosu arašídů.
 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne,
 
 
Markéta Racca
Assistant to the Board
_____________________________
Intersnack a.s.
Žukovského 888/2
161 00 Praha 6
 
Phone   +420 233 322 990
Mobile   +420     724     642 782
Email     marketa.racca@intersnack.cz

www.intersnack.cz, www.bohemiachips.cz

Dobrý den,

http://www.bohemiachips.cz/
mailto:marketa.racca@intersnack.cz
tel:%2B420%C2%A0724%C2%A0642%20782
tel:%2B420%20233%20322%20990
http://www.intersnack.cz/


Se  žáky  školy,  kde  pracuji  jako  učitelka,  jsme  při   průzkumu  obsahu  palmového  oleje  v
potravinách na obalu vašeho výrobku – Milka čokoláda -  přečetli,  že  obsahuje „rostlinný
olej“. Zajímalo by nás, o jaký olej se jedná, protože se chceme při  nákupu potravin vyhýbat
palmovému  oleji. Pěstování  palmy  olejné  je  totiž  v Indonésii  a  dalších  zemích  spojeno
s drastickým kácením pralesů a vymíráním jejich zvířecích obyvatel  včetně nám velmi blízkého
druhu, orangutana, a také ohrožuje zdraví a přežití místních obyvatel. Nechceme být spoluviníky
vymírání orangutanů a všeho negativního, co pěstování palmy olejné přináší. Žáci naší školy získali
první informace o problematice produkce palmy olejné od lidí, kteří jsou zapojeni do ochranářského
projektu  ohrožených  druhů  živočichů  na  Sumatře  (Green  Life)  a  kteří  jezdí  na  naši  školu  se
zajímavými  přednáškami.  Žáky  tato  problematika  velmi  oslovila,  provedli  průzkum  výrobků,
uspořádali anketu o tom, jak je veřejnost o této záležitosti informována a naplánovali uspořádat v
naší škole veřejnou osvětu o palmovém oleji a to ve čtvrtek 6. 11. 2014. v odpoledních hodinách.
Považovali  bychom si,  kdyby  zástupci  z  Vaší  společnosti  přijeli  na  tuto  akci  konfrontovat  svá
stanoviska se žáky, anebo se alespoň písemně vyjádřili k následujícím otázkám:
Jaký  olej  používá  při  výrobě  vašeho  sortimentu  výrobků  vaše  společnost,  jaké  má  vaše
společnost  stanovisko  k  používání  palmového  oleje  a  zda  jsou  vám  známy  výše  uvedené
informace o ekologickém dopadu pěstování palmy olejné.
Velmi předem děkujeme za odpověď. 
                                
        Za žáky školy zdraví

                                    Mgr. Hana Vaněčková, ZŠ a MŠ Povrly
                                    e-mail: vaneckova@zspovrly
                                    telefon do školy: 731 495 483

Číslo případu: {S-4132436}

Doručená pošta x

Mondelez International Consumer 

Service <zakaznickyservis@mdlz.com>
9:20 (před 9

hodinami)

komu: mně

Vážená paní Vaněčková ,
 
děkujeme za zaslání dotazu, vážíme si Vašeho zájmu o naši čokoládu Milka.
Ubezpečujeme vás, že čokoláda Milka neobsahuje jiný rostlinný tuk než kakaové 
máslo, které se přirozeně uvolňuje při zpracovávání kakaových bobů. Je pravdou, že 
legislativa umožňuje vedle kakaového másla do čokolád přidat jiný rostlinný tuk. V 
takovém případě je nutno spotřebitele na tuto skutečnost zřetelně upozornit větou 
„Vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky.“ Znovu upozorňujeme, že čokolády 
Milka rozhodně do této kategorie nespadají.
Pokud je ve složení uveden rostlinný olej, pak pochází z jiných složek výrobku, které 
jsou například součástí náplně. Náplně, které používáme u čokoládových výrobků, 
obsahují zpravidla palmový tuk. Palmový tuk používáme kvůli jeho jedinečným 
technologickým vlastnostem - je polotuhý při pokojové teplotě a pomáhá udržovat 
trvanlivost výrobků. Ujišťujeme Vás, že všechny použité suroviny i značení na obalech 
našich výrobků splňují veškeré legislativní požadavky České republiky i Evropské unie.

mailto:vaneckova@zspovrly


Sdílíme Vaše znepokojení s potenciálními dlouhodobými dopady produkce palmového 
oleje na přírodní prostředí a společnost. To je důvod, proč jsme součástí Roundtable 
for Sustainable Palm Oil – RSPO (Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje),
který má za cíl vyvinout a prosadit normy pro udržitelnou produkci palmového oleje a 
spolupracujeme také se Světovým fondem na ochranu přírody. Naše společnost 
palmový olej získává převážně z Malajsie a Indonésie a v menší míře z Kolumbie, 
Brazílie, Mexika a západní Afriky. Je důležité říct, že v současné době nakupujeme 
takové množství oleje, které tvoří méně než 0,6% celosvětové produkce, neboť 
trh je značně fragmentovaný. Nakupujeme palmový olej s certifikací RSPO (tento 
olej pokrýval zhruba 70% našich potřeb v roce 2012*) a měli jsme v plánu pokrýt 
100% našich potřeb olejem certifikovaným od RSOP do roku 2015*.Jsme hrdi 
na to, že jsme tento plán splnili již v roce 2013, tedy s dvouletým 
předstihem.
Velice Vám děkujeme za pozvání na Vaši besedu, ale bohužel se z pracovních důvodů 
nemůžeme účastnit. Doufáme, že se nám takto podařilo zodpovědět Vaše dotazy a 
přejeme příjemnou a zajímavou přednášku.  

Se srdečným pozdravem

Jana Pokorná 

V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám rádi k dispozici na e-mailové 
adrese zakaznickyservis@mdlz.com nebo na telefonním čísle 800 400 118.

 
Mondelez Czech Republic s.r.o.,
 
Karolinská 661, 186 00  Praha 8 - Karlín, Česká republika
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