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O
nás
Products
– food donations

Shrnutí strategie

Každá malá pomoc může mít
velký význam.
Každý den obsluhujeme
zákazníky o něco lépe.

V Tescu věříme, že každá malá pomoc může mít velký význam. Toto heslo doprovází naše kolegy
každý den během všech činností, které vykonáváme po celém světě, v tisících komunitách, kde
působíme, a pro miliony zákazníků, které obsluhujeme. Je také klíčovou myšlenkou naší strategie
Little Helps Plan, udávající směr veškerých změn, které Tesco prosazuje v reakci na společenské
a environmentální výzvy, na nichž záleží našim zákazníkům, kolegům i komunitám.
Na základě diskuze se všemi klíčovými partnery jsme identifikovali tři oblasti, ve kterých můžeme dostát největších změn - lidé,
produkty a místa. Tyto tři pilíře naší strategie jsou odpovědí na množství soudobých výzev, na jejichž řešení se chceme pozitivně
podílet a které nazýváme východisky naší strategie.

Našim cílem je vytvářet skvělou hodnotu, aby si každý mohl dovolit kvalitní potraviny za dostupné
ceny. Skvělá hodnota je ale mnohem víc než jen skvělá cena. Znamená to zároveň být přínosem pro
komunity a společnost v širším smyslu.
Věříme, že naše činnost může být přínosná pro naše kolegy,

očekávají, že budeme pečovat o naše kolegy i komunity, ve kterých

zákazníky i komunity skrze malé činy, které společně přinesou velké

působíme. Identifikovali jsme tedy tři klíčové oblasti, ve kterých

změny. Jedna z našich hodnot - každá malá pomoc může mít

můžeme dostát největších změn - lidé, produkty a místa. Ty stojí

velký význam - se stala inspirací pro naši strategii Little Helps Plan,

na strategických východiscích – soudobých výzvách, na jejichž

kterou jsme představili v roce 2017. Jejím cílem je zastřešit všechny

řešení se chceme pozitivně podílet. Řešení těchto otázek je totiž

naše snahy a aktivity, kterými reagujeme na soudobé společenské

stěžejní při naplňování našeho poslání - obsluhovat zákazníky každý

a environmentální výzvy, na nichž našim kolegům, zákazníkům,

den o něco lépe. Strategie Little Helps Plan je plně integrovaná

dodavatelům a společnosti záleží nejvíce. Každý týden obsloužíme

do našich obchodních plánů napříč skupinou Tesco a na každém

v České republice 3 miliony zákazníků a ti od nás očekávají nabídku

jednotlivém trhu jsme vytvořili postup, jak přispět k naplňování

dostupných, zdravých a udržitelných produktů. Dále od nás

všech jejích cílů.

Lidé.

Pomáhat našim kolegům uspět
tím, že jim nabízíme takovou
flexibilitu a podporu, aby mohli
naplno využít svůj potenciál.

Produkty.
Dodavatelé

Pomáhat vytvářet udržitelné a pro všechny
dostupné produkty.

Zdraví

Místa.

Pomáhat komunitám se rozvíjet,
a to po stránce ekonomické
i sociální.

Pomáhat kolegům žít zdravě a zákazníkům

Tesco v České republice.

Kontaktujte nás.

Tesco Stores ČR a.s. je součástí skupiny
Tesco PLC, mezinárodní společnosti
založené ve Velké Británii. V České republice
působíme od roku 1996 a v současné době
provozujeme 190 obchodů.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně
strategie Little Helps Plan, kontaktujte
prosím communications@tesco.com

vybírat zdravější alternativy při každém
nákupu.

Plýtvání potravinami
Přispět ke snížení celosvětového plýtvání
potravinami o polovinu do roku 2030.

Obaly

Zajistit, abychom nepoužívali více obalů,
než je nezbytně nutné. Co se použije,
bude z udržitelných zdrojů a znovu

Fakta a čísla.
V ČR působíme od roku 1996 | Provozujeme 190 obchodů | Zaměstnáváme 11 000 kolegů
Spolupracujeme s 3 700 dodavateli | Obsloužíme 3 miliony zákazníků týdně | 3 CSR ocenění v r. 2018
www.tescocr.cz
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použito nebo recyklováno.

Východiska strategie.

Klimatické změny | Kyberbezpečnost | Etické řízení | Zdraví a bezpečnost | Bezpečnost produktů
Více informací na: www.tescocr.cz
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Lidé

Lidé

V Česku se neustále snažíme, aby Tesco bylo
skvělým místem pro práci:

Rozvíjíme se v Tescu.
„Rozvíjet se“ může pro různé lidi znamenat různé věci. Ať už kolegové chtějí v Tescu dosáhnout
čehokoli, snažíme se jim nabídnout veškerou možnou pomoc.
Po celém světě zaměstnáváme více než 450 000 lidí, z toho
11 000 v České republice. Záleží nám na tom, aby naši kolegové
měli vyvážený pracovní a osobní život. V Tescu se snažíme
zajistit, aby si kolegové mohli vybírat z široké nabídky benefitů
zaměřených na fyzické a duševní zdraví, finance a služby.

67 % kolegů z České republiky uvedlo,

Snažíme se vytvořit opravdu inkluzivní prostředí, kde se

přizpůsobí jejich životnímu stylu.

všichni budou cítit vítaní bez ohledu na rasu, náboženské
vyznání či víru, etnický původ, barvu pleti, národnost,

Chceme si být jistí, že naši kolegové mají potřebné

pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní potíže, rodinný

dovednosti pro současnost i budoucnost. Ve střední Evropě

stav, těhotenství a rodičovství, politické názory nebo členství

se zaměřujeme na individuální rozvoj kolegů zaměřený

v odborech.

na jejich konkrétní potřeby, aby mohli naplno využít svůj

75 % kolegů v České republice uvedlo,
že mají příležitost k učení a rozvoji.

V celé skupině Tesco dbáme na zdraví našich kolegů.
Ve střední Evropě právě probíhá již šesté kolo naší kampaně
Buďme.fit. V jarním kole jsme se zaměřili na povzbuzení
těla i mysli a na kvalitní spánek. Sedmé kolo kampaně
je naplánováno na září 2019.
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Silné zaměření na kulturu
a závazky, snížení hierarchie,
otevřenost a agilní týmy, což
podporují i nová Fóra kolegů.

Nabízíme balíček benefitů
a program Buďme.fit, který
zahrnuje workshopy, soutěže
a ovoce pro kolegy.

že jim Tesco pomáhá vést zdravý životní
styl a 79 % dokáže přizpůsobit práci svému
soukromí.

Nabízíme také flexibilní pracovní dobu, která se ještě lépe

potenciál.

Nabízíme širokou škálu možností
rozvoje pro všechny kolegy
s ohledem na jejich individuální
potřeby. V průběhu celého roku
jsme proškolii 2509 kolegů.

Ceníme si rozmanitosti původu, dovedností a zkušeností, které
do naší společnosti přináší více než 450 000 kolegů z celého
světa. Díky tomu můžeme našim zákazníkům vždy přinášet více
a starat se o ně lépe každým dnem. Jsme hrdí na to, že máme
kulturu, která umožňuje karierní růst a rozvoj všem kolegům
v Tescu.

81 % kolegů v České republice uvedlo, že
v Tescu panuje otevřená kultura, ve které
se cítí vítaní bez jakýchkoliv předsudků.

Tesco Anděl.
Pravidelně podporujeme
naše kolegy, kteří
se vlivem nepřízně osudu
dostali do tíživé životní
situace. Program je
založen na dobrovolných
příspěvcích kolegů
(pravidelných nebo
jednorázových), které
tvoří speciální fond. Tesco
kolegové si tak navzájem
pomáhají v těžkých
finančních, zdravotních
nebo sociálních situacích.
Každou darovanou korunu
Tesco zdvojnásobí.

Little Helps Plan 2018/2019
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Produkty - zdraví

Produkty - dodavatelé

Zdraví.
Od našich zákazníků a kolegů víme, že i přes veškeré snahy může být zdravé stravování obtížné. Naším
cílem je zjednodušit každodenní zdravé stravování nabídkou jednoduchých, praktických a účinných
doporučení.

Dodavatelé.
Naším plánem je vytvořit obchodní vztahy, díky nimž získají zákazníci vysokou kvalitu a udržitelné
potraviny za dostupné ceny.
Jakožto zodpovědná společnost chceme minimalizovat

klíčové výzvy, kterým čelí výroba a spotřeba potravin.

dopad našich produktů na životní prostředí a zajistit

Průzkumy ve střední Evropě ukázaly zvýšení spokojenosti
s naším způsobem práce. 86 % dodavatelů v České

respektování lidských práv všech účastníků dodavatelského
řetězce. Silná a důvěryhodná partnerství jsou základem
našeho dodavatelského řetězce. Zavázali jsme se nabízet
udržitelné potraviny za dostupné ceny s ohledem na

republice uvedlo, že Tesco plní závazky včas.
81,5 % respondentů uvedlo, že Tesco komunikuje
srozumitelně a je v případě potřeby k dispozici.

Nasloucháme našim dodavatelům:
1.

Pravidelně provádíme anonymní
průzkumy, aby nám dodavatelé
mohli poskytnout zpětnou vazbu.
Na výsledky průzkumu jsme reagovali
vytvořením nového specializovaného
týmu Supplier Engagement, který
má zlepšit spolupráci a vzájemné
porozumění.

3. Provozujeme podpůrnou linku pro
dodavatele, kde jim do 48 hodin
zodpovíme jakékoliv dotazy týkající
se Tesco. Dodavatelé tak přesně
vědí, na koho se obrátit, když
potřebují pomoc.
6
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Jedním z klíčových bodů
našeho obchodního plánu je
výrazné zaměření na zlepšení
atraktivity a kvality našeho ovoce
a zeleniny. Naším závazkem
jsou konkurenceschopné ceny
a promoce ve všech našich
marketingových materiálech,
abychom povzbudili naše
zákazníky učinit zdravější
rozhodnutí.

Přezkoumali a upravili jsme
složení 42 nealkoholických
nápojů, hlavně snížením
množství cukru. Všechny
produkty byly vyzkoušeny našimi
zákazníky, abychom si byli jisti,
že snížení obsahu cukru nemělo
vliv na chuť daného nápoje.

Pomáháme našim kolegům
se zdravým stravováním.
V obchodech i v centrálních
kancelářích jsme začali
pravidelně nabízet čerstvé
ovoce a zeleninu zdarma,
abychom jim zajistili zdravé
svačiny s podílem potřebných
živin a vitaminů.

2. Komunikační kanály pro dodavatele
– dodavatelský newsletter a konference.
Také jsme znovuzprovoznili mezinárodní
linku Supplier Protector Line pro naše
obchodní partnery v České republice,
poskytující bezplatné, profesionální,
důvěrné a bezpečné služby, které
umožňují dodavatelům vznést jejich obavy.
4. Dodavatelé Tesca mohou vzájemně
sdílet názory a znalosti prostřednictvím
platformy Supplier Network. Tato
platforma se také používá pro sdílení
informací a ověřených postupů v rámci
udržitelnosti s našimi dodavateli.
Little Helps Plan 2018/2019
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Produkty - plýtvání potravinami

Produkty - plýtvání potravinami

Darování potravinových
přebytků.
Bereme náš závazek ke snižování potravinového odpadu vážně, a proto víme, že méně než
1 % potravin v našich obchodech a distribučních centrech přichází nazmar. Možná se to zdá jako malý
podíl, ale v přepočtu na množství to ročně znamená 28 663 tun potravin v celé střední Evropě.

Boj proti plýtvání potravinami.
Plýtvání potravinami je globálním problémem. Organizace spojených národů uvádí, že jedna třetina
veškerého vyprodukovaného jídla na světě každý rok přichází nazmar. V České republice se ročně
vyhodí přibližně 830 000 tun potravin.

Vzhledem k tomu, že tento boj nelze vyhrát na vlastní pěst,

Díky zveřejňování podrobných výsledků o tom, kolik potravin

spolupracujeme také s potravinovými bankami, našimi

se vyplýtvá, jsme schopni identifikovat klíčová místa, kde

dodavateli, místními samosprávami a jinými organizacemi. Jsme

odpad vzniká, a do budoucna mu předcházet. Myslíme si, že

hrdí na to, že jsme prvním (a bohužel jediným) maloobchodníkem

je nesmírně důležité, aby maloobchodní řetězce měly jasno

ve střední Evropě, který zveřejňuje data o plýtvání potravinami

v tom, kde a proč vzniká jejich odpad. Je pak jednodušší

ve vlastním provozu. V roce 2018/19 jsme snížili náš potravinový

najít způsoby, jak tento problém řešit, a nastavit lépe

odpad napříč střední Evropou z 38 054 na 28 663 tun ve srovnání

zacílenou redistribuci potravin napříč celým maloobchodním

s předchozím rokem.

sektorem.

V České republice jsme darovali o 79 % více potravinových pře-

S radostí se můžeme podělit o výrazný pokrok
v naplňování našich cílů do roku 2030. V Česku jsme
oproti výchozímu roku měření 2016/17 snížili náš
potravinový odpad již o 55 %.

bytků než v minulém roce. Ze 7 025 tun neprodaných a stále
nezávadných potravin bylo 5 402 tun darováno potravinovým

V Tescu bereme společenskou odpovědnost velmi vážně,

Je zřejmé, že sdílíme odpovědnost za snížení potravinového

protože věříme, že jako jeden z největších světových

odpadu v našem dodavatelském řetězci s našimi partnery.

maloobchodních řetězců se musíme aktivně podílet v boji

Prodali jsme více než 7 000 tun ovoce a zeleniny nevšedních

proti plýtvání potravinami. Právě proto jsme se zavázali

tvarů Perfectly Imperfect. Spolupracujeme s našimi dodavateli

dodržet Cíl udržitelného rozvoje OSN 12.3, tedy snížit do roku

na záchraně všech potravinových přebytků nepravidelných

2030 plýtvání potravinami o polovinu na každém z našich trhů.

tvarů a velikostí. Naši dodavatelé mohou zavolat na naši

Pracujeme na snížení plýtvání i v rámci spolupráce s našimi

dodavatelskou linku a požádat nás o pomoc s potenciálními

dodavateli a zároveň se snažíme pomáhat zákazníkům plýtvat

přebytky potravin v jejich dodavatelském řetězci. Následně

méně v jejich domácnostech.

můžeme problém zkusit společně vyřešit.

Naše cíle v boji proti plýtvání
potravinami:

bankám nebo jako krmivo pro zvěř.

Výsledky zprávy o plýtvání potravinami 2018/19.

38 %

snížení potravinového
odpadu v Česku oproti
předešlému roku

177

• zajistit, aby žádné jídlo vhodné pro lidskou
•
•

konzumaci nepřišlo v našem provoze nazmar
do roku 2030 snížit potravinový odpad v našem
provozu o polovinu
spolupracovat s našimi dodavateli na snížení
potravinového odpadu o polovinu v našem
dodavatelském řetězci do roku 2030

• přispět ke snížení plýtvání potravinami

v domácnostech na polovinu do roku 2030 na
všech trzích, kde působíme
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1 125

tun potravin darováno
potravinovým bankám
a jejich odběratelům

To je
více než

(z celkem 190) obchodů
je v současné době
schopno darovat své
přebytky potravinovým
bankám

Do roku

2

miliony
porcí jídla

všechny
2020 budou
naše obchody

schopny darovat
své potravinové
přebytky pro lidi
v nouzi

Little Helps Plan 2018/2019

9

Produkty - obaly

Produkty - plýtvání potravinami

Naše iniciativa.

Obaly.

Již mnoho let pracujeme na snižování množství potravinového odpadu - spouštíme nové projekty
a pořádáme akce, které jsou odrazem našeho odpovědného přístupu k této celospolečenské výzvě.

Podle evropské asociace výrobců plastů PlasticsEurope se v Evropě v roce 2017 vyrobilo 64,4 milionů
tun plastových obalů, z toho bylo 7,4 % PET obalů. Výzkumy ukazují, že povědomí o dopadech obalů na
životní prostředí rok od roku roste. V letech 2006-2016 vzrostla míra recyklace plastových obalů o 74 %.

Využíváme nejrozmanitější způsoby a veškeré příležitosti,

potravin potravinovým bankám a charitativním organizacím,

nástroje a platformy, které máme k dispozici. Od plánování

stejně tak jako globální diskuse o plýtvání potravinami

Naším záměrem je nepoužívat více obalových materiálů,

jsou vyrobeny z r-PET, což je

– plynulé zásobování či zlevňování produktů, kterým se blíží

s klíčovými partnery a dodavateli.

než je nezbytně nutné. Zároveň chceme zajistit, aby námi

polyester vyrobený s využitím

používané materiály pocházely z udržitelných zdrojů a mohly

recyklovaných plastových obalů,

být snadno recyklovány nebo znovu využity. Zavázali jsme

zejména z nápojových obalů.

se udělat obaly produktů vlastní značky do roku 2025 plně

Díky znovuvyužití plastového

recyklovatelné a zajistit, aby veškerý papír a lepenka v našich

materiálu, který by jinak skončil

provozech pocházely ze 100 % udržitelných zdrojů.

jako odpad, přispívají tyto nové

doba spotřeby nebo minimální trvanlivosti – až po darování

lahve k vytvoření uzavřené
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Food Cloud.

Perfectly Imperfect.

Jedná se o aplikaci, která
s místními dobročinnými
organizacemi sdílí data
o dostupných přebytcích
potravin. Tento systém
usnadňuje jejich darování
a věříme, že se tak podaří
rozšířit síť odběratelů. Do
roku 2020 chceme darovat
přebytky ze všech našich
obchodů. V malých městech
je to ovšem výzvou, jelikož
malé obchody nemají
přebytky pravidelně. Sdílením
dat v reálném čase budou
organizace vědět kolik
a jaké potraviny jsou právě
dostupné a budou schopny
lépe naplánovat jejich svoz.

Speciální řada ovoce
a zeleniny, které běžně
nebývaly zařazeny do
prodeje, pomáhá předcházet
zbytečnému plýtvání
u pěstitelů. Nabízíme takto
zákazníkům „nedokonale“
vypadající, ale jinak stejně
chutné potraviny za skvělou
cenu. Tato řada nabízí stálou
nabídku jablek, mrkve
a brambor a sezónní nabídku
hrušek, paprik, česneku
a jiných sezónních plodin.
Ve střední Evropě jsme
již prodali přes 7 000 tun
„křivého“ ovoce a zeleniny.
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Food Waste
Conference.
Záleží nám na komunikaci
mezi našimi obchodními
partnery a všemi
zainteresovanými stranami.
Víme, že společnými silami
můžeme bojovat proti
plýtvání potravinami ještě
efektivněji. To je důvod,
proč jsme v roce 2016 začali
organizovat středoevropské
konference na téma plýtvání
potravinami. Společně tak
můžeme s experty z celé
středí Evropy hledat nové
způsoby, jak zachránit jídlo
napříč celým dodavatelským
řetězcem.

Ve střední Evropě jsme již tuto cestu zahájili a prvním krokem

odpadové smyčky. Tato změna

byla kategorizace (ne)povolených materiálů. Ta mimo jiné

ve využití plastových materiálů

určuje, ze kterých materiálů naše obaly nebudou moci být

používaných na výrobu lahví

vyráběny, a již pracujeme na jejich odstranění z produktů vlastní

pro džusy a smoothie znamená

značky. V současné době zároveň jednáme s našimi dodavateli

o 3 287 kilogramů méně plastů

o vhodných alternativách.

v České republice!

Tesco představilo své džusy a smoothies v nových lahvích

Začali jsme také budovat koalice s maloobchodníky, dodavateli,

vyrobených z r-PET materiálu. Lahve o objemu 250 ml a 1 litr jsou

obalovým průmyslem a průmyslem zpracování odpadů,

vyrobeny z 30 % z recyklovaných materiálů a lahve o objemu

abychom zajistili zájem a podporu zákazníků jednoduchými

750 ml jsou vyrobeny z 50 % z recyklovaných materiálů. Lahve

a jasnými recyklačními pokyny.

Ekologické inovace.

Recyklace.

Pracujeme na redukci plastu a lepenky v našich
provozech. Kartony a fólie jsou v uzavřené
odpadové smyčce, přičemž jsou vyzvednuty
a recyklovány našimi partnery. V roce 2018/2019
jsme takto získali 62 900 tun materiálu.

Znovupoužitelné plastové přepravky.

Napomáhají nám redukovat množství lepenky a
dalších materiálů v našich přepravních materiálech.
Zelené přepravky používáme na přepravu ovoce
a zeleniny z našich distribučních center do obchodů.
Z obchodů jsou přepravky doručeny přímo našim
pěstitelům, kteří je znovu naplní ovocem a zeleninou
a odešlou do našeho distribučního centra.
Little Helps Plan 2018/2019

11

Místa - „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Místa - „Vy rozhodujete, my pomáháme“

„Vy rozhodujete,
my pomáháme“.

Příklady úspěšných projektů.
Koše plné humoru.

Náš grantový program „Vy rozhodujte, my pomáháme“ jsme spustili v roce 2016 napříč celou střední
Evropou. Je určen pro neziskové organizace v rámci místních komunit, které aktivně usilují o zlepšení
kvality života v okolí našich obchodů. Každé kolo nyní v České republice poskytuje finanční podporu
270 projektům, které jsou přínosem pro místní komunity.
Sousedství s přívětivějším prostředím pro rodiny,

a pošle je do finálního hlasování zákazníků. To probíhá po

interaktivní vybavení školek a škol, herní prostory

dobu čtyř týdnů ve všech obchodech Tesco, kdy zákazníci

v dětských domovech, workshopy a terapie pro nemocné

pomocí speciálních žetonů a hlasovacích zařízení rozhodují

děti a seniory nebo například vzdělávací kurzy pro ohrožené

o tom, který projekt v jejich okolí si zaslouží tu největší

skupiny. To je jen několik příkladů výjimečných projektů,

finanční podporu. Žádný z projektů v zákaznickém hlasování

které náš grantový program doposud podpořil. Volba

ovšem nepřijde zkrátka. Projekty, které se umístí na prvním

vítěze přitom není jednoduchá. Rozhodování, kde granty

místě, vyhrají 30 000 Kč, na druhém místě obdrží 16 000 Kč

pomohou, se provádí ve dvou etapách. V první řadě

a třetí místo zaručí 10 000kč. Nižší částky přitom mohou

projekty hodnotí zvláštní odborná porota z organizace

žadatelé využít na své původní projekty nebo i na propagaci

Nadace rozvoje občanské společnosti, která zároveň vybere

své činnosti obecně. Celkem se v jednom kolem programu

v každé z 90 soutěžních oblastí 3 nejlepší projektové návrhy

rozdělí 5 040 000 Kč.

5 kol „Vy rozhodujete, my pomáháme“ v číslech:

810
17,4 mil.

projektů
obdrželo grant

18 180 000

Kč

30 000

Little Helps Plan 2018/2019

Děti v náhradních rodinách často trpí psychickými problémy,
a mají následkem týrání, zneužívání či zanedbávání v raném dětství
potíže vést normální plnohodnotný život. Sekundárně mohou
mít psychické problémy i vlastní děti náhradních rodičů, které se
musí vyrovnávat s náročnou situací po přijetí nového sourozence.
Projekt poskytl různé druhy terapií dětem z náhradních rodin,
zejména pak psychoterapii a terapii biofeedback. Díky terapiím se
může psychický stav dětí v náhradních rodinách začít zlepšovat.

Projekt SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené děti
v Radlicích si klade za cíl umožnit neslyšícím dětem
nejen z této školy vytvářet videa ve svém mateřském
jazyce – českém znakovém jazyce. Díky vybavení, které
z projektu nakoupili, mohou neslyšící děti samy natáčet
nejrůznější videa a učit se klíčovat ve střižně své školy.
Tyto zkušenosti mohou dále využít při tvorbě mediálního
obsahu pro neslyšící a výběru budoucího povolání.

Rozdali jsme

2 876

12

Terapie pro děti z náhradních rodin.

Studio pro neslyšící žáky.

korun

zákaznických
hlasů

www.itesco.cz/pomahame

Koš plný humoru je jeden z úžasných projektů Zdravotního
klauna. Zdravotní klauni navštěvují vážně nemocné dospělé lidi
s koši plnými dárků. Přicházejí za nimi do nemocnic a obdarovávají je – humornou knihou, vtipným CD, červeným nosem
– každého tím, co je jeho srdci milé. Ale hlavně přinášejí těmto
lidem humor, porozumění, zájem a radost. A lidem, kteří se
většinou necítí příliš dobře, přinese nečekaný hezký dárek spojený s návštěvou Zdravotních klaunů potřebný úsměv na rtech.

Kč

16 000

přihlášených
projektů

Kč

10 000

granty

Praha v rámci svého grantového systému podporuje mnoho
veřejně prospěšných organizaci a projektů, ale je jasné, že ne vždy
se dostane na každého a také není jisté, že žadatelé dostanou
přiděleny prostředky v plné výši. Proto bych chtěl poděkovat
Nadačnímu fondu Tesco za jeho činnost nejen na území hlavního
města Prahy, ale celé České republiky a neziskovým organizacím
za snahu činit náš život lepším, za solidaritu a za to, že ani pod
tlakem nerezignují na své poslání. Jsem si jistý, že prostředky
zde předávané budou využity smysluplně a že program „Vy
rozhodujete, my pomáháme“ bude pokračovat i nadále.
Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
Little Helps Plan 2018/2019
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Místa – potravinové banky

Společně dáváme jídlu
druhou šanci.
Potravinové banky jsou našimi blízkými partnery v boji proti plýtvání potravinami již od roku 2013.
Společně se nám daří zachraňovat potraviny, které už nejsme schopni prodat, ale stále mohou
pomoci tisícům lidí v nouzi po celé České republice.
Plýtvání potravinami není jen problém z hlediska jeho dopadu

Vedle toho podporuje společnost Tesco potravinové

na životní prostředí. Zároveň se jedná o problém sociální.

banky i finančně a materiálně. Navíc se v minulém

V době, kdy každý devátý člověk na světě chodí spát hladový,

roce podařilo vyslat do potravinových bank necelých

zatímco třetina světové produkce potravin přichází nazmar,

100 dobrovolníků z řad Tesca, kteří tak během své

si nemůžeme dovolit plýtvat potravinami už jen z hlediska

pracovní doby pomáhali ve skladech, při rekonstrukci

etického. Právě potravinové banky sdílí tuto myšlenku

budov, nebo jako IT podpora. Společnost Tesco je naším

s námi a jsou tak již několik let našimi nejbližšími partnery

dlouhodobým klíčovým partnerem. Velmi si vážíme jejího

v boji proti hladu v České republice. Důkazem naší vytrvalé

odpovědného přístupu a podpory v oblasti boje proti

práce je i fakt, že se nám minulý rok podařilo navýšit počet

plýtvání potravinami a těší nás, že se nám společně

obchodů zapojených do darování potravinových přebytků

daří zvyšovat povědomí veřejnosti o této problematice,

na 177 z celkových 190 a společně redistribuujeme přebytky

říká Veronika Láchová, ředitelka České federace

přímo z obchodů do místních organizací.

potravinových bank.

Pomáháme společně i se zákazníky.

Jeden příklad za všechny nabízí naši kolegové se

Součástí naší spolupráce s potravinovými bankami je i zvyšování

supermarketu Krupka: Do našeho obchodu zavítal

povědomí o potřebě potravinové pomoci lidem v nouzi. Z toho

starší pán se dvěma vnučkami, jenom aby se mohl této

důvodu už řadu let společně pořádáme potravinové sbírky mezi

akce zúčastnit a podpořit tak dobrou věc. Pán vešel

našimi zákazníky a my ještě navíc dary zákazníků navyšujeme

do obchodu, vnučky průjezdem každé uličky úkoloval

v hotovosti, abychom pomohli potravinovým bankám alespoň

přihazováním potravin do nákupního košíku. Na pokladně

částečně pokrýt náklady na jejich provoz. Potravinové sbírky

byl nákup nakonec namarkován za celkovou částku 2 500 Kč

mají mimo materiální pomoc ale i velmi pozitivní dopad

a po zaplacení nám tento celý nákup věnoval… Všechny nás

na místní komunity i z hlediska budování solidarity mezi lidmi.

to dojalo až k slzám.

Výsledky potravinové sbírky v roce 2018.

1 527

119

výkonný ředitel Tesco pro ČR
14
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tun vysbíraného
zboží

108

zapojených
obchodů

214 119

porcí
jídla

Dary zákazníků
jsme navýšili o

Mám velkou radost z toho, že se
nám v uplynulém roce opět podařilo
navýšit počet našich obchodů,
které jsou zapojené do darovacího
procesu. Díky tomu se nám daří
úspěšně bojovat proti plýtvání
potravinami a plnit náš závazek,
že do roku 2020 budou všechny
naše obchody darovat potravinové
přebytky, a to primárně lidem
v nouzi.
Patrik Dojčinovič,

dobrovolníků

640 000

Kč

www.tescocr.cz
Little Helps Plan 2018/2019
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Místa - dobrovolnický program

Dobrovolnický program pro
kolegy.

Nadační fond Tesco.

Naším cílem je mít pozitivní přínos, kdekoliv je to možné a potřebné. Proto jsme v minulém roce
spustili dobrovolnický program pro kolegy, abychom ještě více mohli pomáhat místním komunitám.

Nadační fond Tesco pomáhá mimo jiné realizovat náš

našich kolegů a fungování interního programu pomoci

grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“

pro kolegy v nouzi s názvem „Tesco Anděl“. Nadační fond

a koordinuje propojení a spolupráci s neziskovým sektorem,

Tesco v neposlední řadě podporuje i menší, ale nikoli méně

Nadační fond Tesco vznikl v roce 2009 z iniciativy kolegů a ochoty zintenzivnit naši podporu a zapojení do
místních komunit a dnes je již neodmyslitelnou součástí naší pomoci kolegům i komunitám.

Program zařadíme mezi naše stálé projekty a umožníme

dobrovolnictvím a pomocí organizacím v blízkém okolí.

které jsou klíčové v naplňování naší strategie pomoci místním

významné aktivity v souladu s našimi firemními hodnotami

jej využít všem kolegům napříč společností. V prvním roce

Dobrovolnický den nejen pomohl dobré věci, ale zároveň

komunitám. Zároveň je důležitým partnerem v podpoře

a prioritami.

jsme dobrovolnický program pilotovali v 10 obchodech a na

se stal i skvělou příležitostí pro stmelení našich týmů.

všech centrálních kancelářích. Dali jsme během něj možnost

Po pilotním roce jsme obdrželi tolik pozitivní zpětné vazby,

všem tamním kolegům strávit jeden placený pracovní den

že dobrovolnický program letos spustíme naplno.

Nadační fond Tesco dále podporuje.
Tesco letní hry.

Komunitní kuchyně ve Zdibech.
20 kolegů z centrální kanceláře v Praze využilo dne
dobrovolnictví, aby pomohlo pražské potravinové
bance od základů vybudovat komunitní kuchyň,
ve které může klienty a veřejnost učit, jak vařit
z potravinových přebytků. Den dobrovolnictví
si všichni pochvalovali, včetně manažerky týmu
komerčních právníků pro střední Evropu, Ivany
Fáry, která říká: Dobrovolnický den mi dal především dobrý pocit z pomoci ostatním a samozřejmě
příjemně strávený čas s mým oddělením a s dalšími
dobrovolníky, kteří se do programu přihlásili.

Každý rok pořádáme pro téměř 2 000 kolegů z celého
Česka den plný zábavy a zdravého pohybu, který všechny
přivede dohromady a podpoří zdravého sportovního ducha.
Jednotlivé týmy kolegů se mohou registrovat a soutěžit
mezi sebou o nejrůznější ceny, nebo si jen pro potěšení
zahrát řadu her a sportovních disciplín s dětmi z blízkých
dětských domovů. Kdo není soutěživý typ, může neformálně
posedět s rodinami a přáteli a užít si živou hudbu, dobré jídlo
a zábavný doprovodný program.

Fundraising.
Naše týmy kolegů v obchodech i v centrálních
kancelářích nejlépe vědí, kde je potřeba v místní
komunitě nabídnout pomocnou ruku. Proto z vlastní
iniciativy mezi sebou vyvíjejí i malé fundraisingové
aktivity, které pak Nadační fond Tesco může navýšit, aby
ocenil jejich nezištnou pomoc a pozitivní dopad jejich
aktivity o to více znásobil. V minulém roce jsme takto
podpořili místní komunity za téměř 100 000 Kč.

Tesco letní tábor.
Při vzpomínkách na letní tábory z našeho dětství se nám
vybaví zejména neopakovatelné zážitky. Ovšem ne všichni
z našich kolegů si mohou dovolit poslat své nejmenší členy
rodiny na dobrodružné prázdniny a dopřát jim zasloužený
odpočinek a uvolňující zábavu po uplynulém školním
roce. Proto pořádáme Tesco letní tábor plný her, výletů,
sportovních a kulturních aktivit a nových přátelství, která
zde navazuje více než stovka dětí ze všech koutů Česka.
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Východiska strategie

Východiska naší strategie.

SDGs a naše cíle.

Naši zákazníci a další zainteresované strany oprávněně očekávají, že jim nabízíme bezpečné produkty,
dbáme na zdraví a bezpečnost všech, kteří pracují a nakupují v Tescu, chráníme jejich data, jednáme
etickým způsobem a minimalizujeme naši uhlíkovou stopu.

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) předkládají soukromým společnostem, místním vládám
a samosprávám stejně jako občanské společnosti plán rozvoje, který může zajistit udržitelnou
buducnost a pomoci řešit globální výzvy. Tesco samotné k těmto cílům příspívá různými způsoby.
Níže nabízíme přehled cílů naší strategie Little Helps Plan a jejich podíl na naplňování SDGs.

Klimatické změny.

Zdraví a bezpečnost.

Naším dlouhodobým závazkem je snížení uhlíkové stopy

Každý z našich obchodů provozujeme s maximálním zájmem

v rámci našich provozních činností. Stanovili jsme ambiciózní

o bezpečnost našich kolegů a zákazníků. Pro zabezpečení,

cíle založené na vědeckých poznatcích, aby veškeré naše

Naše cíle.

Naše činy.

že se v Tescu nikdo nezraní, ať již při práci či nakupování,

Zavést proces darování potravinových přebytků

V minulém roce jsme dobročinným organizacím darovali potravinové

obchody byly do roku 2050 bez uhlíkových emisí. Od roku

převyšujeme zákonem dané požadavky. K jejich dosažení

lidem v nouzi ze všech obchodů do roku 2020.

přebytky, ze kterých bylo možné připravit přes 2 250 000 porcí jídla

2015 máme nastaveny následující úrovně: snížení o 35 %

stanovil náš specializovaný tým Group People Safety naše

pro lidi v nouzi napříč Českou republikou. Strategické partnerství

do roku 2020, o 60 % do roku 2025 a o 100 % do roku 2050.

vlastní zásady a postupy. Poskytují také poradenství v oblasti

s potravinovými bankami rozvíjíme od roku 2013.

Dále plánujeme do roku 2020 využívat 65 % elektrické energie

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti

z obnovitelných zdrojů a do konce roku 2030 chceme mít

s ohledem na bezpečnostní pokyny v každé zemi a v jednotlivém

Podporovat kolegy ve zdravém životním stylu

V sortimentu nealkoholických nápojů vlastní značky nabízíme i nápo-

z obnovitelných zdrojů 100 % elektrické energie.

obchodě. Pracujeme na ukotvení kultury bezpečnosti napříč

a nabízet zákazníkům zdravější alternativy při

je, které obsahují méně než 5 g přidaného cukru na 100 ml. Kolegům

celým podnikem – v loňském roce jsme zahájili kampaň

každém nákupu u nás.

pravidelně nabízíme zdravé svačiny v podobě ovoce a zeleniny.

Získávat 65 % elektrické energie z obnovitelných

Během roku 2019 bude ve střední Evropě zhotovena studie

zdrojů do roku 2020 a 100 % do roku 2030.

proveditelnosti k zjištění, jak v jednotlivých zemích do roku

Kybernetická bezpečnost.

na zvyšování povědomí o bezpečnosti pro všechny kolegy,

Důvěru, se kterou nám naši kolegové a zákazníci svěřili

prostřednictvím rad a tipů, jak zůstat v bezpečí.

své osobní údaje, bereme velmi zodpovědně. Chápeme,
že k dosažení našich cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Bezpečnost produktů.

je nezbytné vytvořit správné povědomí o bezpečnosti. Z toho

Závazkem Tesca je nabízet svým zákazníkům kvalitní produkty,

důvodu jsme vytvořili globální vzdělávací program pro jeho

které splňují nejvyšší bezpečnostní a zákonné požadavky.

Pomáhat našim kolegům uspět tím, že jim

Pro kolegy v obchodech zkoušíme různé formy zkrácených úvazků.

zvyšování. Zavedli jsme také program na ochranu osobních

Stanovili jsme si pevné standardy pro výrobu našich

nabízíme takovou flexibilitu, podporu a odměny,

79 % kolegů v České republice říká, že dokážou přizpůsobit práci svému

údajů, abychom zajistili ochranu údajů našich zákazníků

potravinářských i nepotravinářských produktů a pravidelně

aby mohli naplno využít svůj potenciál.

soukromí. Nabízíme různá školení odborných i neodborných znalostí

a kolegů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních

provádíme testování, abychom zajistili jejich dodržování.

2030 přejít na 100 % obnovitelné zdroje elektrické energie.

stejně jako program osobního růstu a manažerských dovedností.

údajů (GDPR) v Evropě.
Zjednodušili jsme náš dodavatelský řetězec, abychom pomohli

Přispět celosvětově ke snížení plýtvání

Měříme a publikujeme data o našem potravinovém odpadu.

Etické řízení.

vybudovat lepší vztahy s našimi zemědělci a dodavateli a zajistili,

potravinami o polovinu do roku 2030.

Hledáme nové způsoby snižování potravinového odpadu v našem

Náš etický kodex stanovuje naše minimální očekávání

že všechny produkty budou vyrobeny zodpovědně a splní naše

Vyřadit nerecyklovatelné materiály z obalů

provozu. Úzce spolupracujeme s klíčovými dodavateli na snižování po-

vztahující se na všechny kolegy, bez ohledu na jejich roli

náročné požadavky na kvalitu. Naše vysoce kvalifikované týmy

produktů vlastní značky do konce roku 2025.

travinového odpadu v našem dodavatelském řetězci. V České republice

a na to, kde pracují. Etický kodex popisuje naše nejdůležitější

po celém světě řídí kvalitu našich produktů od původního

jsme již snížili náš potravinový odpad o 55 %. Sestavili jsme seznam oba-

právní povinnosti a zásady, kterými se řídí naše jednání:

produktového konceptu až k našim obchodům a zákazníkům.

lových materiálů, které vyřadíme nebo nebudeme používat při tvorbě

yy péče o naše zákazníky - včetně potravinářských
a produktových bezpečnostních standardů, marketingu
a ochrany dat,
yy spolupráce - včetně zdraví a bezpečnosti, jakož i inkluze
a rozmanitosti,
yy férové obchodování - včetně dodržování zákona
o hospodářské soutěži, pravidel etického obchodování
a respektování duševního vlastnictví,
yy ochrana naší pověsti - zahrnující boj proti korupci,
poskytování dobročinných darů, průkazné účetnictví
a komunikace na sociálních sítích.
Naše Linka ochrany zájmů, dostupná v lokálních jazycích
na všech našich trzích, umožňuje našim kolegům důvěrně
oznámit jejich podezření, že náš kodex není plně dodržován
a nemohou se obrátit na svého liniového manažera nebo
na jedno z kontrolních oddělení.
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obalů produktů vlastní značky, například pokud jsou nerecyklovatelné.

Víte, že...

yy v roce 2011 společnost otevřela v Jaroměři
první hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou
v kontinentální Evropě?
yy v roce 2012 byl otevřen supermarket Tesco
ve Skutči, kde se poprvé využilo tepelné
čerpadlo, které vyrábí energii využitelnou pro
vytápění i chlazení obchodu? Navíc je na střeše
umístěna fotovoltaická elektrárna představující
energetickou úsporu.
yy za svůj první energeticky úsporný obchod v Žatci
obdrželo Tesco v roce 2008 první cenu Energy
Globe Award v kategorii Země?

Snížit celkovou uhlíkovou stopu našeho provozu

Intenzivně pracujeme na vylepšování technologií a vybavení

oproti stavu v roce 2015: o 35 % do roku 2020,

našich budov, abychom snížili spotřebu elektřiny – např.

o 60 % do roku 2025 a o 100 % do roku 2050.

v posledních dvou letech jsme vyměnili všechna neúsporná
světla za úspornější LED; dále také zefektivňujeme větrání
a chlazení budov s použitím venkovního vzduchu.

Získávat volně žijící ryby z udržitelného rybolovu.

Ve střední Evropě navyšujeme nabídku ryb s certifikací MSC.
Certifikace Marine Stewardship Council (MSC) zajišťuje shodu s mezinárodně uznávanými normami pokrývajícími udržitelný rybolov
a sledovatelnost mořských plodů pro lov volně žijících ryb.

Do roku 2020 dosáhnout nulového čistého

Ve střední Evropě 100 % námi použitého palmového oleje

odlesňování při získávání našich základních

splňuje standardy RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

surovin.
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