
 
 

Zásady udržitelného 

nákupu ryb, korýšů a 

produktů z nich 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidl Česká republika ⋅   4/2017 

www.lidl.cz/cs/Spolecenska-odpovednost  



 

Obsah______________________________________________ 

 
1 NAŠE ROLE ....................................................................................................... 1 

2 NÁŠ CÍL ............................................................................................................ 1 

3 NAŠE ZÁSADY ................................................................................................... 2 

Odpovědný výběr sortimentu ............................................................................. 2 

Původ, transparentnost, sledovatelnost ............................................................. 3 

Chov, péče a krmení ........................................................................................... 3 

Používání veterinárních léčiv, zásahy do životního prostředí a života zvířat ........ 4 

Další rozvoj standardů ........................................................................................ 4 

 

 
 



Zásady udržitelného nákupu ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich 

1 NAŠE ROLE 

 

 

„Za naše každodenní jednání neseme ekonomickou, společenskou i 

ekologickou odpovědnost.” 
 

 

 

Touto firemní zásadou vyjadřujeme naši odpovědnost vůči lidem a přírodě.   Zveřejněním zásad 

udržitelného nákupu ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich deklarujeme náš postoj k odpovědnému 

zacházení s těmito produkty, díky kterému přispíváme k ochraně a zachování světových   mořských   

ekosystémů.   Naplňováním   našeho   hesla „Na   cestě   k   lepšímu   zítřku“ podporujeme principy 

udržitelného rybolovu1. Sami sebe přitom chápeme jako prostředníka mezi výrobci a zákazníky. 

 

 

2 NÁŠ CÍL 

 

Snažíme se přispívat k udržitelnému rybolovu a akvakultuře. Naše transparentní a veřejné zásady 

udržitelného nákupu ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich zahrnují kompletní stálý sortiment 

prodávaný pod našimi vlastními značkami: čerstvé ryby, hluboce zmrazené ryby, lahůdky z ryb a rybí 

konzervy. Tyto zásady jsou veřejně přístupné a aktuální. Skutečnost, zda jsou tyto zásady 

dodržovány, u našich dodavatelů pravidelně kontrolujeme. 

 

Tyto zásady považujeme za závazné pro sebe i pro naše smluvní partnery. Své dodavatele navíc 

smluvně zavazujeme k tomu, aby dodržovali etický kodex, který vychází z klíčových norem 

Mezinárodní organizace práce (MOP). K jeho důležitým cílům patří zákaz nucené a dětské práce. 

Nadřazeným cílem při zpracování ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich je pak ochrana člověka a 

                                                             

1 Principy udržitelného rybolovu pro nás znamenají odlov, který neohrožuje rybí populaci a využívá co nejšetrnějších 

metod lovu. 

 



 

Zásady udržitelného nákupu ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich 

jeho práv. Od dodavatelů, kteří se těmito pravidly neřídí, se distancujeme. Produkty z ryb nakupujeme 

výhradně v souladu s těmito zásadami. Informujeme o nich také své nové zaměstnance. 

 

Naším cílem je tyto zásady průběžně dále rozvíjet. 

 

 

 

 

3 NAŠE ZÁSADY 

 

Následující text popisuje oblasti, ve kterých aktivně hledáme nová řešení. 

 

Odpovědný výběr sortimentu 
 

Jsme si vědomi vlivu, který máme na své okolí, a s ním spojené povinnosti odpovědného chování. 

Svým zákazníkům chceme proto nabízet produkty, které tuto odpovědnost odrážejí. 

 

U trvale zalistovaných výrobků pod vlastní značkou v České republice budeme 

 

 k datu 31. 12. 2020 prodávat většinu produktů z ryb, korýšů a měkkýšů z divokého lovu 

prověřenou certifikátem MSC. 

 

Náš sortiment vybíráme tak, aby nezahrnoval ohrožené druhy ryb, korýšů a měkkýšů. Z tohoto 

důvodu byly z prodeje vyřazeny například tyto druhy: Úhoř, Ostroun obecný, Červenice obecná, Tuňák 

velkooký, Žralok, Platýs obecný, Krunýřovka krillová, Tuňák obecný, Treska jednoskvrnná, Chňapal, 

Mečoun obecný, Ďas mořský, Jazyk obecný, Sekavec písečný, Pakambala velká, Robalo nilský. 

 

Veškeré rybí konzervy s tuňákem, které prodáváme, nesou na obalu logo Dolphin Safe. Toto logo 

označuje produkty z ryb, které jsou lovené způsobem šetrným vůči delfínům. 

 
 



 

Zásady udržitelného nákupu ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich 

 

Původ, transparentnost, sledovatelnost 

 

Chceme vědět, odkud naše ryby, korýši a měkkýši pocházejí. Důrazně se distancujeme od ilegálního, 

nehlášeného nebo neregulovaného rybolovu (IUU Fishing = Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing) a nelegálních metod rybolovu. 

 

Neprodáváme ryby z oblastí, které nedisponují ochranou a správní regulací zajišťovanou regionálními 

organizacemi pro správu rybolovu. K rybolovu smějí být používány pouze lodě, které nejsou 

registrované v tzv. Flags of convenience (tj. zemích představujících bezpečnostní riziko), ani nejsou 

na aktuálně platné černé listině Evropské unie. Kromě toho neprodáváme ryby, korýše ani měkkýše, 

kteří jsou ke zpracování překládáni z rybářských lodí na sběrné (Transshipment), aniž by tyto lodě 

byly zpětně dohledatelné (nebo jsme tento způsob zpracování ve výjimečných případech výslovně 

povolili). 

 

Aby byly produkty pod vlastní značkou společnosti Lidl dostatečně transparentní, nachází se na jejich 

obalech žluté pole s těmito údaji: 

 

 Ryby, korýši a měkkýši z divokého lovu 

český název, latinský název, oblast lovu, podoblast lovu (pokud je údaj dostupný), metody 

lovu 

 Ryby, korýši a měkkýši z akvakultury 

český název, latinský název, země původu 

 

Speciálním značením bychom chtěli podpořit konzumaci trvale udržitelných rybích produktů a 

probudit u našich zákazníků vnímavost vůči tomuto tématu. 

 

Chov, péče a krmení 
 

Spolupracujeme pouze s takovými dodavateli, kteří se zasazují o udržitelný rybolov a produkci. 

Abychom byli schopni tuto zásadu dodržet, písemně dodavatele zavazujeme k dodržování našeho 

etického kodexu. 

 



 

Zásady udržitelného nákupu ryb, korýšů, měkkýšů a produktů z nich 

U ryb z akvakultur dodržujeme přirozený chov. Odmítáme odchov geneticky modifikovaných 

živočichů. 

 

Používání veterinárních léčiv, zásahy do životního prostředí a života zvířat 
 

Od našich dodavatelů očekáváme odpovědné jednání při používání léčiv a metod ošetřování. Své líhně 

by měli ošetřovat tak, aby nedocházelo k nákaze nemocemi nebo napadení parazity v akvakultuře 

nebo, v případě volně žijících druhů, v jejich blízkosti. Naši dodavatelé také smějí používat pouze 

zákonem povolené chemické látky. Dodavatelé jsou povinni zamezit uvolňování chemikálií, které jsou 

jedovaté, těžko odbouratelné nebo které by se mohly hromadit v potravním řetězci. 

 

Další rozvoj standardů 
 

Podporujeme renomované organizace, jako jsou Marine Stewardship Council (MSC), usilující o 

odpovědný rybolov a odpovídající metody lovu, nebo Aquaculture Stewardship Council (ASC), která 

se zasazuje o odpovědný chov ryb, korýšů a měkkýšů. 

 

U trvale zalistovaných výrobků pod vlastní značkou v České republice budeme 

 

 k datu 31. 12. 2020 prodávat většinu produktů z ryb, korýšů a měkkýšů z divokého lovu, 

prověřených certifikátem MSC. 

 

V rámci našich aktivit podporujeme institut Earth Island Institute (EII), který se zasazuje o rybolov 

bezpečný pro volně žijící delfíny. Pomáháme také při zřizování a udržování mořských rezervací. 

 

Podporujeme organizace, které prosazují udržitelný rybolov a akvakulturu.  

 

Jsme vždy otevřeni konstruktivnímu dialogu. 
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