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Úvod.
Milé kolegyně, milí kolegové, vážení partneři, dodavatelé,
milí naši zákazníci, dámy a pánové,
jsem velmi ráda, že vám mohu představit první Zprávu
o diverzitě a inkluzi v naší společnosti. Myslím si, že dozrál čas,
abychom o věcech souvisejících s rozmanitostí a způsobu
jejich akceptace mluvili otevřeně, ale s respektem. V České
republice pomáháme celé řadě komunit a poskytujeme zdravé
a udržitelné potraviny všem našim různorodým zákazníkům
bez rozdílu. Chceme, aby naše firma byla společností lidí,
která vnímá potřeby komunit, reaguje na ně a stává se tak
dobrým sousedem, který pomáhá přesně tam, kde je to
potřebné. I proto jsme 15. května 2020 podepsali Chartu
diverzity a přidali se k firmám, které chtějí pomáhat měnit
společnost k lepšímu.
Samotná existence diverzity, tedy rozmanitosti či
různorodosti, však nestačí. Naší snahou v Tesco je vytvářet
inkluzivní pracovní prostředí na bázi kultury rozmanitosti, kde
každý nápad je vítán. Kulturou, která chápe individualitu našich
kolegyň a kolegů a vytváří smysl sounáležitosti a jednoho
týmu tím, že oceňuje rozdílnost jejich zázemí, osobností
a preferencí. Navíc, kultura začleňování je nedílnou součástí
naší značky, je zakotvena v našich hodnotách – chovejme se
k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.
V naší zprávě s výstižným názvem „V Tesco je každý
vítán“ se dozvíte o našich plánovaných aktivitách, jejichž
prostřednictvím zvýšíme zastoupení žen na vyšších
manažerských postech, ještě více podpoříme rodiny,
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protože si uvědomujeme důležitost skloubení pracovního
a soukromého života. Nezapomínáme ani na kolegyně a kolegy
se změněnými pracovními schopnostmi, kteří také potřebují
naši pomoc. Ve zprávě naleznete také zajímavá demografická
data týkající se naší personální politiky a náš přístup
k rozdílnosti odměňování mužů a žen, který nám pomáhá
nastavit aktivity právě v této oblasti.
Závěrem bych ráda vyzvala všechny ostatní firmy a organizace,
aby zveřejňovaly podobné zprávy spolu s opatřeními, jak
přistupují k různým aspektům problematiky diverzity. Věřím, že
tento krok nás povede k rovnoprávnější moderní společnosti.
Děkuji vám, že se přidáte na tuto společnou cestu s námi.

Katarína Navrátilová
generální ředitelka, Tesco Stores ČR
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Naše podnikání v číslech.
9 936

33

kolegů/kolegyň
v pracovním poměru

různých
národností

V naší firmě vytváříme inkluzivní pracovní prostředí a podporujeme
diverzitu, která je nedílnou součástí našeho podnikání. Proto jsme rádi,
že v našich řadách pracují kolegyně a kolegové z různých koutů světa
od Kanady, Kuby, Kolumbie, Venezuely, Egypta, Řecka přes Pobaltské
státy, Bosnu a Hercegovinu, státy Střední Asie až po Vietnam a Indii. Tito
kolegové/kolegyně obohacují naše týmy nejen o znalosti a dovednosti,
ale přinášejí s sebou část svého kulturního dědictví, o které se s námi dělí
a také díky nim vnímáme důležitost interkulturní komunikace.

183

provozoven

130

měst
v rámci
v České republice

129

franšízových
provozoven
potravin Žabka

17

čerpacích stanic

1

distribuční
centrum

25 %
mužů

75 %

Naše online podnikání
je dostupné pro

žen

54 %

kolegů/kolegyň pečuje
nebo asistuje při péči
o osoby blízké
3

3,8 %

kolegů/kolegyň se
změněnou pracovní
schopností
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60 %

české populace

Různé pracovní pozice –
od pracovníků obchodního
provozu, pracovníků dodržování
rutin, kvalifikovaných skladníků,
manažerů provozoven přes
softwarové inženýry nebo
manažery nákupu až po
pozice ředitelů.
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V Tesco je každý vítán.
Rozdíly podporují inovace
Existuje celá řada výzkumných projektů, ze kterých vyplývá,
že diverzita (rozmanitost) je pro byznys lepší.

• U organizací, ve kterých panuje kultura podporující
inkluzi, je třikrát vyšší pravděpodobnost vysoké
výkonnosti, šestkrát vyšší pravděpodobnost inovací,
agility a osmkrát vyšší pravděpodobnost lepších
obchodních výsledků (Deloitte, 2018).

V rámci stále se vyvíjejícího odvětví, jako je maloobchod,
je zásadní právě naše schopnost přinášet inovace,
přičemž věříme, že klíčem našeho úspěchu jsou naši
kolegové a kolegyně.
V České republice zaměstnáváme 9 936 zaměstnanců,
kteří pocházejí z různých prostředí a mají různé
zkušenosti, což přináší různé myšlenky a perspektivy.
Právě tyto myšlenky a perspektivy nás společně s kulturou
zvídavosti a výzev motivují k tomu, abychom společnost
Tesco – jako dobré místo pro práci i nákupy – neustále
zlepšovali.

• Odhaduje se, že pocit sounáležitosti na pracovišti
může vést k nárůstu pracovní výkonnosti až o 56 %
(Harvard Business Review, 2019).

Vytyčili jsme si jednoduchý cíl, který je v souladu s naší
firemní hodnotou: „Chovejme se k ostatním tak, jak
chceme, aby se oni chovali k nám“.

• Rozhodnutí, která přijmou a provádějí rozmanité týmy,
přinášejí o 60 % lepší výsledky (Forbes, 2017).

• Pocit sounáležitosti může vést k 50% snížení rizika
fluktuace (Harvard Business Review, 2019).
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„V Tesco je každý vítán. Oceňujeme
a respektujeme naše rozdílnosti – naši
kolegové/kolegyně tak mohou být sami sebou
a mohou každý den trochu lépe poskytovat
služby našim rozmanitým skupinám
zákazníků.“

„

Před nástupem do práce jsem měla obavu,
že nezapadnu do kolektivu. Avšak po prvních dnech
mi kolegové a nadřízení ukázali opak. Jsem ráda, že
mohu být sama sebou a být součástí Tesco týmu. Jsem
vděčná za příležitost, kterou jsem v roce 2009 dostala.
Oksana Hrytsko
specialistka služby zákazníkům
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V Tesco je každý vítán
Každý je vítán pro nás znamená přijmout lidi takové, jací
jsou, bez jakýchkoliv předsudků a oceňovat jejich přínos
pro společnost.
Víme, že výraz „diverzita“ je často spojován se zřetelnými
odlišnostmi, jako jsou pohlaví, věk nebo rasa. Právě proto
místo něj záměrně používáme výraz „různorodost“. To
je pro nás skutečně důležité, protože se domníváme,
že podstatný je širší soubor různých aspektů, například
dosažené vzdělání, způsob práce, pečovatelské povinnosti
a duševní i fyzické zdraví, včetně aspektů diverzity, které
jsou vidět.

„

Každý z nás má svůj životní příběh a úděl některých je
nelehký. Uvědomila jsem si, že svým přístupem mohu
pomoci tomu, aby se každý kolega či kolegyně cítili
respektovaní, ocenění a měli možnost být sami sebou.
Světla Ritterová
manažerka směny

5

V Tesco je každý vítán – Zpráva společnosti

V roce 2020 jsme spustili eLearning v oblasti diverzity
a inkluze, který je určen všem kolegům/kolegyním a jehož
cílem je zajistit úroveň znalostí a povědomí v oblasti inkluze
a diverzity, a to na všech úrovních společnosti.

Jsme potěšeni, že do dnešního dne tento eLearning
absolvovalo více než 7 390 kolegyň a kolegů, přičemž
na tomto budeme stavět i v příštím roce, kdy uvedeme
nabídku nových vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky.

80 %

kolegů/kolegyň má pocit,
že ve společnosti Tesco mohou být
sami sebou – bez obav z odsuzování.

(Statistika z interního zaměstnaneckého
průzkumu v roce 2021.)
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Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled.
Jak všichni víme, předchozí rok byl zcela odlišný a přinesl
výzvy, které jsme nemohli předpokládat. Jsme nesmírně
hrdí na to, že i během pandemie jsme i nadále všem
poskytovali zdravé, udržitelné a dostupné potraviny –
v době nejistoty jsme tak dokázali nabídnout bezpečnost
a stabilitu. Za to patří velké díky našim kolegyním a kolegům
a jsme jim opravdu vděční za odolnost, kterou během
tohoto náročného období prokázali.

Kolegové/kolegyně všech věkových
skupin
Z hlediska věku je celkový počet kolegů/kolegyň vyvážen –
všechny věkové skupiny od 18 do 78 let jsou výrazně
zastoupeny. Během pandemie se ukázalo, že věk je
v souvislosti s působením viru důležitým aspektem. Proto
bylo nezbytné poskytnout určitým skupinám našich
kolegů/kolegyň potřebnou podporu pro zajištění jejich
maximální bezpečnosti. Nejzranitelnějším skupinám (tedy
kolegům/kolegyním starším 65 let, kolegům/kolegyním

s určitými zdravotními problémy či těhotným kolegyním)
jsme umožnili čerpat během pandemie placené volno.
Mohli tak zůstat v bezpečí svého domova, a to bez starostí
o možné finanční důsledky. Toto gesto kolegyně a kolegové
velmi uvítali a celkem tak v době pandemie zůstalo doma
237 kolegů/kolegyň.
V důsledku pandemie koronaviru bohužel došlo v naší zemi
v roce 2020 k nárůstu míry nezaměstnanosti, která ve
4. čtvrtletí roku dosáhla 3% hranice (Český statistický úřad,
2021). Protože maloobchodní prodej potravin patří mezi
základní služby, zůstaly naše provozovny i během pandemie
otevřené. Jen od března do května, tedy během první vlny
pandemie, naše řady rozšířilo 3 000 kolegyň a kolegů na
dočasnou výpomoc. Práci tak měla možnost získat řada
lidí, kteří v době uzavření jiných odvětví zůstali bez práce.

„
Prvně jsem přijmout volno nechtěla, protože jsem
chtěla být nápomocná na obchodě v době pandemie.
Velmi si vážím této možnosti ze strany Tesca, že jsem
mohla nakonec zůstat doma a v bezpečí.
Marie Papírníková

pracovnice obchodního provozu

Zastoupení kolegů/kolegyň Tesco Česká
republika podle věku
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Během pandemie koronaviru se v celé EU nadprůměrně
zvýšila nezaměstnanost mladých lidí; v České republice
pak tento ukazatel v lednu 2021 činil 8,7 % (Evropská
komise, 2020; OECD, 2021). Je pro nás důležité, aby v rámci
celkového počtu kolegů/kolegyň byly i nadále zastoupeny
různé věkové skupiny, přičemž nabízíme také řadu
programů na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Naše
talentové programy mají odlišné vstupní požadavky, aby
byly atraktivní pro mladé lidi z různých prostředí
a s různým vzděláním. Ve společnosti Tesco tak
mají zajímavé profesní příležitosti mladí lidé ze všech
společenských vrstev.

Program „Young Leaders“
Program „Young Leaders“ je zaměřen na mladé lidi,
kteří právě dokončili středoškolské studium. Cílem je
zajistit jejich rozvoj pro manažerské pozice v oblasti
provozních jednotek či distribuce. Tento program nabízí
cílenou odbornou přípravu, díky které by si měli účastníci
a účastnice osvojit technické a měkké dovednosti
nezbytné pro vedení týmu. Kromě formální odborné
přípravy program nabízí tzv. stínování, kdy mají naši mladí
lídři možnost vidět, jakým způsobem v rámci našeho
podnikání pracují vrcholoví vedoucí pracovníci/pracovnice.
Mají tak příležitost pohybovat se v blízkosti lidí, se kterými
by za jiných okolností neměli patrně možnost úzce
spolupracovat.
Tento kontakt s různými pozicemi, povinnostmi a lidmi
v rámci programu „Young Leaders“ pomáhá účastníkům
a účastnicím v jejich motivaci, vytvářet si budoucí profesní
plány a rozvíjet se pro vedoucí pozice ve společnosti
Tesco.

„

Program „Young Leaders“ mi dal možnost vyzkoušet si
vše na provozovně, od té nejnižší pozice až po pozici
manažerky. Pokladna, vybalování a všechny základní
postupy mi umožnily proniknout více do fungování
obchodu. Měla jsem sestavený tréninkový plán, podle
kterého jsem postupovala ve svém rozvoji. Myslím si,
že za ten necelý rok jsem se naučila spoustu procesů
a rutin a pochopila jsem jejich důležitost. Největším
přínosem talentového programu pro mě byla práce
s lidmi, jak s kolegy, tak zákazníky, protože různorodost
povah a individualit každého člověka je opravdu
velká. Je to skvělá zkušenost, kterou bych doporučila
každému.
Natálie Nowaková
manažerka provozní jednotky
a absolventka programu „Young Leaders“
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Program „Graduates“
na centrální kanceláři

Program „Graduates“ mi dal cíl, kam směřovat po
vysoké škole. Jsem ráda, že jsem mohla do programu
nastoupit a naučit se tak spoustu věcí, které uplatňuji
v praxi do dnešního dne. Díky tomu, že jsem poznala,
jak fungují různé formáty provozoven, DC a centrální
kancelář, cítím vůči kolegům respekt, který mi
pomáhá být dobrou manažerkou.
Aneta Šišková

manažerka směny
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Náš program pro absolventy a absolventky vysokých
škol skýtá jedinečnou příležitost pro ty, kteří přemýšlí
nad profesní dráhou v centrální kanceláři. Nabízí
možnost vyzkoušet si různé pozice v rámci týmů
z různých částí našeho podnikání. Ačkoliv všichni naši
absolventi/absolventky stráví nějaký čas na našich
provozovnách a v našem distribučním centru, kde
se seznámí se samotným jádrem naší podnikatelské
činnosti, větší část programu probíhá na centrální
kanceláři. Koncepce programu dokáže odrážet směr
našich absolventů/absolventek v jejich dalším působení
a současně i našich podnikatelských potřeb.

Nasypte hrnek ambicí, přidejte špetku odvážnosti
a zalijte sklenkou nových nápadů – to vše poté nechte
6 měsíců zrát v inspirativním prostředí a na konci
máte člověka, který je obeznámen s Tesco světem
a připraven čelit novým výzvám a s touhou změnit svět!
Jsem ráda, že jsem mohla poznat různé pozice, od
oddělení vlastní značky Tesco nebo nákupu kosmetiky,
ale poznat i provozovny. Poznat různé lidi a inspirovat
se od nich.
Michaela Jírová
účastnice programu „Graduates“
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Rozvíjíme potenciál všech.
Ženy tvoří 75 % z našich zaměstnanců
v České republice a pozice seniorních
manažerek a ředitelek zastává 48 % žen.
Jsme rádi, že máme tolik talentovaných žen

na vyšších postech, a jsme odhodláni dělat
vše pro to, abychom zajistili rovný přístup ke
všem pracovním pozicím pro všechny kolegy
i kolegyně.

Podíl kolegů/kolegyň podle pohlaví

Muži

Kolegové/kolegyně

Manažeři/manažerky

Senior manažeři/manažerky
a ředitelé/ředitelky

Ženy 80 %
Muži 20 %

Ženy 56 %
Muži 44 %

Ženy 48 %
Muži 52 %

25 %

Ženy

75 %
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Transparentní odměňování
Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku
rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu.
V našich provozovnách a distribučním centru má každá
pozice specifický mzdový tarif, který se nemění dle toho,
kdo příslušnou pozici zastává.

Toto vyhodnocení nám pomůže i nadále sledovat
a vyhodnocovat pokrok. Chceme jít pozitivním
příkladem při zveřejnění rozdílů v odměňování,
a to je důvod, proč podporujeme měření
a zveřejňování dat i u ostatních zaměstnavatelů.

Zatímco ženy a muži mají podobné příležitosti, ne vždy
se to projeví v jejich rovnocenné kariéře. Mohlo by to být
způsobeno odvětvovými nebo organizačními překážkami či
životními rozhodnutími. Porovnání průměrného příjmu všech
mužů s průměrnými příjmy všech žen v organizaci nebo
analýza příjmů dle pohlaví poskytují lepší přehled o podpoře
kariérního růstu žen na všech úrovních organizace.

Pro výpočet rozdílů v odměňování žen a mužů dle
metodiky Eurostatu jsme použili údaje o odměňování
našich aktivních kolegů/kolegyň. Dle příslušné
metodiky se berou v úvahu následující skutečnosti:
základní mzda, případné odměny, příplatky za
přesčasovou práci a jiné mzdové složky.

Tesco Česká republika –
rozdíly v odměňování žen a mužů

9,3 %
Provozovny

9,0 %

Distribuční centrum

22,2 %
Kancelář

Proto jsme hrdí, že dobrovolně publikujeme naše údaje
o odměňování žen a mužů.

Czech Republic gender pay gap external
benchmarks – rozdíl v odměňování žen a mužů
(Eurostat, 2019)

18,9 % Česká republika – celkem
22,2 % Sektor maloobchodu a velkoobchodu
30,5 % Informační a komunikační technologie
38,3 % Finanční služby a pojišťovnictví
15,6 % Veřejná správa a obrana
10
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Co znamená rovné odměňování?

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje
politiku rovného odměňování všech zaměstnanců
bez rozdílu. Dle legislativy EU se zaměstnavatelem
uplatňujícím rovné odměňování rozumí takový
zaměstnavatel, který vyplácí stejnou odměnu
zaměstnancům a zaměstnankyním vykonávajícím
stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Jaký je rozdíl mezi „rovným
odměňováním“ a „sledováním rozdílu
v odměňování žen a mužů“?

Rozdíl v odměňování žen a mužů představuje průměrný
rozdíl mezi odměnou pro všechny ženy a muže
pracující v dané organizaci bez ohledu na pozici,
kterou vykonává. Kdežto rovné odměňování porovnává
odměnu žen a mužů, kteří vykonávají práce na stejné
pracovní pozici nebo práci stejné hodnoty.
Další informace o metodice výpočtu jsou na straně 23.
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V Tesco je každý vítán

Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled
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Diverzita a inkluze – slovník pojmů

Při vyhodnocení rozdílu v odměňování žen a mužů jsme identifikovali 3 klíčové faktory, na které se nyní zaměříme, a přijmeme opatření, která pomohou snížit daný rozdíl:

1.

2.

I když máme v organizaci výrazně více žen než mužů,
tento poměr se mění na pozicích s vyššími mzdami,
kde muži zastávají poměrně více vedoucích pozic.
To je v České republice ještě umocněno strukturou
pozic našeho podnikání v regionu střední Evropy. Vedení
společnosti Tesco pro střední Evropu je z větší části
situováno v České republice a tvoří jej více mužů než žen.
V našich obchodech a distribučním centru jsou kolegové
i kolegyně na stejných pozicích odměňováni tarifními
mzdami dle povahy a složitosti práce na dané pozici bez
ohledu na to, kdo danou roli zastává, muž či žena. Naše
rozdíly v odměňování žen a mužů jsou způsobeny tím, že
úměrně více mužů pracuje v rolích, které mají vyšší mzdu.

Co je to struktura pozic?
Společnost Tesco v regionu střední Evropy (CE)
působí ve třech zemích: v České republice, Maďarsku
a na Slovensku. Napříč CE má Tesco v každé ze tří
zemí Country Leadership Team. V tomto regionu je
ve společnosti Tesco nastavena struktura pozic, kdy
je v každé zemi lokální vedení a některé funkce (např.
finance, HR a technologie) jsou zajišťovány centrálně
pro všechny naše trhy ve střední Evropě.
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Zastoupení žen a mužů v rámci profesí se zpravidla
vyššími odměnami, kde převažují muži.
V naší centrální kanceláři, kde působí převážně muži
(například finance a technologie), jsou zpravidla mzdy vyšší
než jinde, a to i na nižších pozicích. Z poslední analýzy
Eurostatu o rozdílech v odměňování žen a mužů (2019)
vyplývá, že ve finančních službách a pojišťovnictví je národní
rozdíl v odměňování žen a mužů na úrovni 38,3 %, v sektoru
informačních a komunikačních technologií jde o rozdíl ve výši
30,5 %. Toto je klíčový faktor ovlivňující rozdíly v odměňování
žen a mužů na administrativních pozicích v České republice,
přičemž na výsledky má opět vliv naše struktura společnosti,
neboť většina našeho technologického týmu pro střední
Evropu, který zajišťuje podporu pro společnosti v České
republice, Maďarsku a na Slovensku, je právě zaměstnána
v České republice.

3.
Profesní a životní (osobní) volby vedou k tomu, že více
mužů pracuje na směnách, za které jsou příplatky,
například v noci nebo o víkendech, navzdory tomu, že
tyto směny jsou k dispozici všem kolegyním a kolegům.
Tyto příplatky vedou k vyšším průměrným hodinovým
sazbám pro muže, zejména v obchodech a distribučním
centru.

Přijímáme opatření, abychom zlepšili naše rozdíly v odměňování žen a mužů, přičemž se soustředíme na tyto oblasti:
• Zajistit, že seznam talentů a užší seznam kandidátů
je vyvážený v rámci zastoupení žen a mužů,
a to i při obsazování seniorních pozic.
• Zvýšit podíl žen na pozicích, které jsou tradičně
zastoupeny muži, prostřednictvím iniciativy, jako jsou
například „Ženy v IT“.

• Představit nová pravidla pro podporu rodin, která
nabízí vyšší flexibilitu pro kolegy, kteří pečují o děti.
• Podpora zdraví a zdravého životního stylu díky
možnosti využít bezplatnou Linku opravdové pomoci,
která je k dispozici 24/7 a poskytuje kolegům
a kolegyním podporu v souvislosti s finančním,
právním nebo psychologickým poradenstvím.

Úvod
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V Tesco je každý vítán

Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled

Výhody, které plynou ze začleňování osob se zdravotním postižením
Metodika pro výpočet rozdílů v odměňování žen a mužů

Rostoucí podíl žen na vyšších
vedoucích pozicích
Zvýšení podílu žen na vyšších vedoucích pozicích
představuje nejdůležitější změnu, kterou můžeme
udělat – nejen k tomu, abychom začali odstraňovat rozdíly
v odměňování žen a mužů, ale abychom zajistili, že naše
vedení reprezentuje poměr všech kolegyň a kolegů ve
společnosti a našich zákazníků.
V praxi to znamená, že musíme mít k dispozici silnou
a rozmanitou základnu talentovaných kolegyň a kolegů,
ze kterých by bylo možné v souvislosti s volnými vedoucími
pozicemi vybírat. Ženy a muži by tak měli lepší příležitost
z hlediska rozvoje a kariérního postupu. Totéž platí
o našich externích náborových procesech: při náboru do
rolí na všech úrovních našeho podnikání, od talentových
programů, jako jsou programy „Young Leaders“
a „Graduates“, až po naši populaci ředitelů/ředitelek, musí
být seznamy kandidátů vyvážené z hlediska zastoupení žen
a mužů, než je uzavřeno výběrové řízení a vybrán nejlepší
kandidát či kandidátka.
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Rozvíjíme potenciál všech

Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu

Diverzita a inkluze – slovník pojmů

„
Jsem nadšená, že mohu být součástí tak
rozmanitého týmu, který je odrazem potřeb našich
kolegů a zákazníků, které obsluhujeme.

Markéta Hlaváčová
komerční ředitelka Tesco Česká republika
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„
V Tesco již pracuji velmi dlouho a nepohlížím odlišně
na kolegu muže nebo ženu, který by byl ideální pro
vedoucí pozici. Osobně jsem poznal a sám podpořil
v rozvoji spousty žen, které se vypracovaly z prodavaček
až na pozici manažerek hypermarketu. Jejich
podpora z pozice mentora mi přinesla další pohled na
každodenní činnosti a posunula mě jako člověka. Myslím
si, že ženy to mají oproti nám mužům o trochu těžší,
protože musí lépe sladit rodinný a pracovní život, a to
může být při péči o 2 děti opravdu náročné – za to mají
můj obdiv.
Jan Lederer
manažer provozovny
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V březnu 2021 jsme provedli několik změn v rámci
struktury našeho vedení, přičemž jsme hrdí, že v důsledku
těchto změn byly do vedení společnosti Tesco v České
republice jmenovány dvě ředitelky. Katarína Navrátilová
je první generální ředitelkou společnosti Tesco v České
republice a Markéta Hlaváčová se stala komerční
ředitelkou Tesco ČR.
Pozice manažerů/manažerek provozoven patří v rámci
našeho maloobchodního podnikání k těm nejvyšším –
zejména v našich velkých hypermarketech. Jsme
potěšeni, že v České republice tuto pozici zastávají
z 54 % ženy. Rovněž víme, že většina našich manažerů
či manažerek provozoven vyrůstá interně ve společnosti,
a proto jsme se zavázali udělat vše pro to, abychom
podpořili talentované ženy z hlediska rozvoje a profesního
postupu na seniornější role.

Úvod

Naše podnikání v číslech

V Tesco je každý vítán
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Víme také, že pro ženy může být omezující i místo
výkonu práce, neboť celá řada z nich má rodinné závazky
a nemusí mít takové možnosti do zaměstnání dojíždět
nebo se kvůli práci přestěhovat. Protože své provozovny
máme po celé České republice, chtěli bychom vytvořit
další příležitosti k růstu uvnitř společnosti a současně
s tím jsme spustili rozvojový program, jehož cílem je
umožnit jim růst a dosáhnout svého potenciálu bez
ohledu na to, ve kterém místě pracují.

Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu

Diverzita a inkluze – slovník pojmů

„
Nejvíce mě baví, že moje práce je různorodá, náročná
a každý den jiná. Podpora ze strany společnosti v době,
kdy jsem se stala rodičem, mě osobně překvapila. Byla
jsem v kontaktu s personálním oddělením, kdy jsme se
bavili o možnostech mého návratu a zapojení do týmu.
Nyní je pro mě a moji rodinu důležité znát přesný časový
plán proto, abychom všechno zvládali a pro mě osobně
je zásadní i psychohygiena.
Jana Stankuš
manažerka provozovny
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Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám
Flexibilita je pro kolegyně a kolegy často zásadní
z toho důvodu, aby dokázali zvládnout své pracovní
závazky i životní změny, které s dítětem do života
přicházejí, nebo pro ty, kteří pečují o osoby blízké.
Nabízíme pracovní příležitosti na zkrácený úvazek,
přičemž v současné době 14 % našich kolegů/kolegyň
v provozovnách, ale i v centrální kanceláři pracuje
na částečný úvazek. V řadě případů se jedná o matky
vracející se do práce po mateřské dovolené. Během
pandemie covidu-19 jsme kolegyním a kolegům nabídli
řadu možností cílených na jejich podporu i na podporu
jejich rodin – včetně flexibility plánování směn, volna
v případě potřeby a práce z domova, pokud je to
možné. Jsme rovněž hrdí, že jsme dokázali pomoci
rodinám našich kolegů/kolegyň s domácí výukou, když
jsme těm, jejichž děti to nejvíce potřebovaly, poskytli
celkem 100 tabletů.
V roce 2019 jsme spolupracovali s poradenskou společností
Green Park, která se specializuje na oblast inkluze

54 %

kolegů a kolegyň nám říká, že
pečují nebo asistují při péči o osoby blízké.

79 %

kolegů a kolegyň má pocit,
že mohou flexibilně pracovat i s ohledem
na své závazky.

(statistika z interního zaměstnaneckého průzkumu
v roce 2021)
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a diverzity, za účelem provedení nezávislého přezkoumání
našich personálních pravidel a předpisů, postupů
a procesů s cílem zlepšit situaci našich kolegyň a kolegů.
Daný průzkum ukázal na možnost více podpořit inkluzi
v rámci našich interních pravidel a předpisů.
Jsme hrdí na to, že v průběhu léta budeme zavádět
soubor pravidel a předpisů pro podporu rodin, jež řeší
určité situace, se kterými se mohou rodiče setkat:
• Mateřská dovolená – kolegyním dorovnáme peněžitou
pomoc po celou dobu mateřské dovolené do 100 %
mzdy.
• Otcovské volno – naši kolegové mají nárok na placené
volno po dobu dvou týdnů, z toho jeden týden bude možné
vyčerpat do 12 měsíců od narození či adopce dítěte.
• Volno v souvislosti s adopcí – podpoříme rodiny, které
adoptovaly dítě tím, že dorovnáme příjem matky po
dobu mateřské dovolené. Pokud rodiče nemají nárok
na rodičovskou ani mateřskou dovolenou, mohou využít
8 týdnů placeného volna.
• Volno v souvislosti s pěstounskou péčí – abychom
podpořili kolegyně a kolegy, kteří se chtějí zapojit do
pěstounské péče, případně se nově stali pěstouny,
budou mít naši kolegové a kolegyně nárok na placené
volno po dobu až 1 týdne.
• Volno v souvislosti s umělým oplodněním –
zaměstnancům, kteří podstupují tento proces nabízíme
týden placeného volna na jeden cyklus, až do výše
3 týdnů.
• Volno při úmrtí dítěte – ačkoliv upřímně doufáme, že tato
pravidla nebudou nikdy potřebná, nabídneme dva týdny
placeného volna v případech, kdy rodič přijde o dítě mladší
18 let (včetně 2 hrazených dnů placeného volna ze zákona).

„

Po návratu do práce jsem si nedokázala představit, jak
skloubit práci na plný úvazek s péčí o dvě děti a s jejich
volnočasovými aktivitami. Díky flexibilitě a krátkému
úvazku to lze. Proto jsem ráda, že mně i mým kolegyním,
Markétě a Katce, Tesco vyšlo vstříc a mohly jsme si
společně rovným dílem rozdělit pracovní povinnosti.
Gabriela Blahová
finanční koordinátorka
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Díky zavedení této podpory v oblasti interních pravidel
a předpisů můžeme být vnímáni jako preferovaný
zaměstnavatel z hlediska vstřícnosti vůči rodinám, což
nám umožňuje přilákat a udržet si rozmanité talenty.
Kromě toho to demonstruje naši podporu osob
pečujících o děti, kde jde stále většinou o ženy
(Evropská komise, 2018).

LGBT+
V rámci společnosti Tesco usilujeme o to, aby se všichni
cítili uznávaní a respektovaní, a to i bez ohledu na
sexuální orientaci. Proto nabízíme stejné benefity pro
LGBT+ kolegyně a kolegy jako pro ty heterosexuální:
placené volno na registrované partnerství, doprovod
partnera/partnerky k lékaři, volno na pohřeb v rodině
partnera/partnerky nebo nárok na týden placeného
volna při narození či adopci dítěte stejnopohlavním
párem. Naším cílem je vzdělávat kolegyně a kolegy
v daném tématu a propojovat je tak, aby si mohli
vzájemně vyměňovat zkušenosti a pomáhat. V rámci
Festivalu diverzity, čtrnáctidenní sérii programů
o rozmanitosti a inkluzivní kultuře, který má za cíl ukázat
různé pohledy na individualitu a jedinečnost a podpořit
pracovní prostředí s respektem k rovnému zacházení,
sdílíme příběhy a zkušenosti našich LGBT+ kolegů/
kolegyň.

„

V minulosti jsem se styděla mluvit o tom, že jsem jiná,
a bála se veřejného označení lesba. I když má práce
nikdy nebyla posuzována podle mé sexuální orientace
nebo pohlaví, já si na sebe ušila bič a vždy se snažila
vše doručit na 200 %, hlavně abych kompenzovala
své vlastní předsudky, že nejsem dost dobrá.
Někteří naši kolegové či kolegyně mohou procházet
podobnými úskalími jako kdysi já, a proto jsem moc
ráda, že se v Tesco snažíme podporovat všechny, aby
byli sami sebou, vytváříme prostředí, kde je každý
vítán, a přinášíme rovné příležitosti pro každého.
Markéta Hlaváčová
komerční ředitelka Tesco Česká republika
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„

V Tesco se cítím bezpečně a spokojeně, protože u nás
žijeme tím, že každý hlas a názor má stejnou váhu bez
ohledu na to kdo či kým jsme. Těší mne, že je aktivně
podporována různorodost a inkluze, například i díky
skvělému Festivalu diverzity.
Ladislav Lázňovský
category planning manažer
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Podpora zdraví a zdravého životního
stylu
Každý kolega a kolegyně v naší společnosti má přístup
k podpoře v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.
Proto mají všichni zaměstnanci společnosti Tesco přístup
k našemu programu Linka opravdové pomoci, který je
k dispozici 24/7 a poskytuje potřebnou podporu. Tento
program byl uveden v prosinci 2018 a dosud jej naši kolegové
a kolegyně využili za účelem 759 konzultací v celé řadě
oblastí včetně finančního, právního nebo psychologického
poradenství. Kromě toho v průběhu každého roku
pořádáme pravidelné akce, během kterých s kolegyněmi a
kolegy řešíme jejich fyzické, duševní i finanční zdraví. V roce
2020 jsme uspořádali podzimní webináře, které se mimo
jiné konkrétně zaměřovaly i na zdraví žen. Letos uvedeme
náš první cyklus týdnů zdraví a zdravého životního stylu, a to
několikrát v roce.

„
Je důležité cítit se dobře a jsem ráda, že
s kolegyněmi podporujeme zdraví a zdravý životní
styl. Motivujeme se navzájem, a tím se staráme jedna
o druhou. Inspirovaly mě dostupné zdroje a vnímám
to v dnešní době jako nutnost. Jsem ráda, že i Tesco
toto téma podporuje.
Žaneta Kančiová Kňažková
manažerka provozní jednotky

„

Je skutečně důležité, aby vedení naší společnosti rozumělo
potřebám našich zákazníků a současně ukázalo, že Tesco
je místem, kde každý může rozvíjet svou kariéru. Tesco je
významným zaměstnavatelem žen a máme velké štěstí, že
ve vedení společnosti je několik skvělých kolegyň, ale chybí
nám ženy na nejseniornějších manažerských postech. Rád
bych, abychom to rychle změnili pomocí ženských vzorů
na seniorních postech a flexibilním zaměstnaneckým
přístupem, aby kolegyně viděly, že zastávání těchto pozic
nemusí obětovat své soukromé životy.
Věřím, že ve střední Evropě máme obrovskou příležitost
vyniknout jako významný zaměstnavatel žen na všech
úrovních podnikání, což nám pomůže přilákat a udržet si
největší talenty na trzích, ať už se jedná o kohokoli.
Inkluzivnost a flexibilita jsou nutností pro společnosti stavící
na lidech, tedy i pro Tesco. Z období covidu si odnášíme
několik cenných poznatků, kdy jsme zjistili, že můžeme být
velmi efektivní s mnohem vyšším stupněm flexibility, než
jsme si dříve mysleli.
Matt Simister
generální ředitel společnosti Tesco pro střední Evropu
a patron programu „Women’s Network“ v Tesco
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Výhody, které plynou ze začleňování
osob se zdravotním postižením.
I postižení či znevýhodnění je součástí
lidského života. Každý z nás se s tím v průběhu
svého života velmi pravděpodobně setká, ať
již dočasně či, trvale. Ze statistických údajů
pro Českou republiku za rok 2019 vyplývá, že
9,3 % osob v produktivním věku má nějaké
zdravotní postižení či znevýhodnění. Očekává
se, že se tato hodnota bude v souvislosti
s celosvětovým trendem stárnutí populace
dále zvyšovat.
Postižení představuje jakýkoliv stav, který
ztěžuje provádění určitých činností nebo
interakci se světem okolo vás. Kategorie
postižení zahrnují různé fyzické a duševní
poruchy, přičemž ne všechny jsou na první
pohled viditelné či zřejmé.
Protože slova mají určitý význam, může
být výraz „postižení“ vnímán jako určité
škatulkování. Preferujeme proto výraz
„změněná pracovní schopnost“,
pokud je to v daném případě vhodné.

Příležitost, která by neměla být
opomenuta
Z nového výzkumu společnosti Accenture vyplývá, že
společnosti, které přijmou osvědčené postupy pro
zaměstnávání a podporu osob se změněnou pracovní
schopností, z hlediska výkonnosti překonávají podobné
společnosti na trhu. Společnosti, které pro tyto osoby
vytvořily inkluzivní pracovní prostředí, měly v průměru
o 28 % vyšší tržby, o 30 % vyšší ziskové marže a dvakrát
vyšší čistý zisk než podobné společnosti na trhu.

Osoby se změněnou pracovní schopností představují pro
společnosti jedinečnou příležitost z hlediska rozmanitosti
pracovní síly a podnikové kultury – v České republice
bychom mohli získat přístup k nové skupině více než
300 000 osob, které mají změněnou pracovní schopnost
a v současné době jsou bez zaměstnání. Rovněž
představují velký spotřebitelský trh a chtějí vědět, které
společnosti opravdu podporují jejich potřeby, cíle a sny.

Výrazné rozdíly v zaměstnanosti

Osoby se zdravotním postižením

Osoby celkem

38,71 % zaměstnaných
v produktivním věku

97,76 % zaměstnaných
v produktivním věku

61,29 % nezaměstnaných
v produktivním věku

2,24 % nezaměstnaných
v produktivním věku

Statistické údaje České republiky za rok 2019 ukazují, že u lidí se zdravotním postižením
je mnohem méně pravděpodobné, že budou zaměstnáni.
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Kolegyně a kolegové se změněnou
pracovní schopností ve společnosti
Tesco
Z našeho každoročního interního průzkumu vyplývá,
že počet kolegů/kolegyň, kteří se sami označují za osoby
se zdravotním postižením či znevýhodněním, převyšuje
počet kolegů/kolegyň s oficiálně uznanou změněnou
pracovní schopností. Tato skutečnost není překvapivá –
váš stav může být dočasný (např. pokud si zlomíte
ruku), případně nemusí být rozsah vašeho postižení
dostatečný k tomu, aby toto bylo oficiálně považováno za
změněnou pracovní schopnost (např. kolegové/kolegyně
s cukrovkou, kteří potřebují častější přestávky).
Jsme si vědomi, že kvůli povaze našeho podnikání
nejsou všechny pracovní pozice vhodné pro osoby se
změněnou pracovní schopností. Avšak tam, kde můžeme,
podporujeme kolegy/kolegyně se změněnou pracovní
schopností prostřednictvím:
• dočasného přeřazení na jiné pracoviště,
• změny úvazku (méně odpracovaných hodin za týden),
• častějších přestávek,
• flexibility během plánování směn nebo přizpůsobení
směn z důvodu rehabilitací.
Jako velký zaměstnavatel máme právní závazek
zaměstnávat určité procento kolegů/kolegyň se
změněnou pracovní schopností nebo spolupracovat se
společnostmi, které tyto osoby zaměstnávají.
V roce 2020 jsme svůj závazek splnili.
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To však nestačí. Chceme přijmout určitá opatření,
abychom mohli nabídnout práci dalším kolegům
a kolegyním se změněnou pracovní schopností, a tím
zároveň vytvořit inkluzivnější prostředí. Lidé s různým
typem znevýhodnění potřebují nejen snadno přístupné
pracoviště a dostupné technologie. Potřebují také
příležitosti kariérního růstu a firemní kulturu, která
vytváří inkluzivní prostředí.

Osoby se změněnou pracovní schopností ve
společnosti Tesco Česká republika v roce 2020

3,8 %

stávajících kolegů
a kolegyň oficiálně patří mezi osoby se
zdravotním postižením.

4,8 %

stávajících kolegů
a kolegyň se označuje za osoby
se zdravotním postižením nebo
znevýhodněním.

8

společnostmi,
Spolupracujeme s
které zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením.

„

V Příbrami jsme se rozhodli rozšířit tým i o pracovníky
s Downovým syndromem. Ve spolupráci s organizací
Alka, která podporuje a pomáhá osobám se zdravotním
postižením včetně osob s Downovým syndromem,
jsme na provozovnu přijali 2 pracovnice. Aktuálně u nás
pracují již více než rok. První měsíc měly asistenta, který
jim pomáhal zvládnout začátky, ale v současné době
dokážou pracovat zcela samostatně, přičemž v případě
potřeby si řeknou o případnou pomoc či radu. Jsem
hrdý – tým na provozovně i zákazníci si váží toho, že jsou
součástí naší Tesco rodiny. Chtěl bych, aby podobnou
zkušenost mělo více týmů.
Aleš Buben
manažer směny
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Zavázali jsme se zavést v roce 2021 interní pravidla
a předpisy, které dále podpoří kolegyně a kolegy se
změněnou pracovní schopností.

v kancelářích i v rámci našeho distribučního centra
odpracovat během prvních 4 týdnů po návratu do
zaměstnání pouze polovinu smluvní pracovní doby,
přičemž společnost Tesco jim uhradí mzdu v plné výši.

V průběhu léta roku 2021 vstupují v platnost pravidla
a předpisy pro postupný návrat do práce. Návrat do
pracovního procesu po delší přestávce způsobené
onemocněním může být náročný – z fyzického
i psychického hlediska. Někdy může ztráta sebedůvěry
zpomalit zotavení po léčbě. Tato pravidla a předpisy
umožňují kolegyním a kolegům na provozovnách,

V průběhu tohoto roku pak uvedeme interní pravidla
a předpisy pro zásady pracovního prostředí. Jde
o příručku pro naše vedoucí pracovníky, jakým způsobem
podporovat osoby se změněnou pracovní schopností
a pomáhat jim překonat bariéry v pracovním procesu.
Naše výsledky v této oblasti budeme prezentovat ve
zprávě příští rok.

„

Při návratu do práce po vážné
nemoci jsem nemohla pracovat, jak
bych si přála. Kolegové a nadřízený
ke mně ale nebyli lhostejní a ve
všem mi pomáhali. Nadřízený mi
umožnil flexibilitu při plánování
směn a více kratších přestávek.
Dana Wojnarová
pracovnice obchodního provozu

„

Víme, že v Tesco budeme tím silnější, čím rozmanitější
pracovní týmy budou reprezentovat naše jednotlivé
trhy, na kterých jako společnost působíme. Abychom to
umožnili, je důležité zaměřit se na schopnosti každého
kolegy a kolegyně – nikoli na jeho nebo její postižení
či znevýhodnění. Je na nás, jak odstraníme jakékoli
překážky, fyzické nebo kulturní, omezující schopnosti
každého kolegy a kolegyně, kteří jsou přínosem pro
společnost. Můžeme být hrdí na práci, kterou jsme za ta
léta odvedli, abychom zpřístupnili naše podnikání. Rád
bych vyzval nás všechny, abychom se zamysleli nad tím,
co víc ještě můžeme udělat.
Hugh Garavelli
ředitel oddělení Property společnosti Tesco pro
střední Evropu a patron kolegyň a kolegů se zdravotním
postižením
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Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu.
Ačkoliv již nyní můžeme slavit celou řadu
úspěchů, stále je před námi v oblasti diverzity
a inkluze dlouhá cesta. Neustále se musíme
snažit budovat inkluzivní kulturu, kde jsou
vítáni všichni bez rozdílu a kde mají pocit, že
někam patří. Naši strategii v oblasti diverzity
a inkluze pro následující rok reprezentují
tři pilíře, přičemž každý obsahuje určité
podpůrné činnosti.

Zvyšování povědomí v oblasti inkluze
a diverzity
• Dále si připomínat klíčové události v rámci kalendáře
diverzity a inkluze (např. Mezinárodní den osob se
zdravotním postižením, Mezinárodní den žen a další).
• Využít pohledy našich rozmanitých kolegyň a kolegů,
které nám pomohou porozumět a vyhovět různým
potřebám našich zákazníků.
• Pokračovat v rozšiřování pojmu diverzity.
• Nadále každý rok zveřejňovat data, plány a pokroky v oblasti
diverzity.

Naši lídři, manažerky i manažeři, jdou
v oblasti inkluze příkladem a podporují
diverzitu
• Poskytovat speciální vzdělávací programy v oblasti
diverzity a inkluze určené našim ředitelkám a ředitelům;
všichni ředitelé a ředitelky tyto kurzy letos absolvují.
• Spustit nové školení na téma „Jak se stát inkluzivním
manažerem/manažerkou“ pro vedoucí pracovníky
centrální kanceláře, přičemž bude v budoucnu dostupné
pro další kolegyně a kolegy.
• Připravit další vzdělávací program pro vedoucí
pracovníky zaměřený na vytvoření psychologicky
bezpečného prostředí.
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• Představit interní pravidla a předpisy jako zásady
pracovního prostředí na podporu kolegyň a kolegů se
změněnou pracovní schopností.
• Přijmout opatření, která nám pomohou nabídnout práci
více lidem se změněnou pracovní schopností.

Inkluze je součástí životního cyklu
kolegů a kolegyň
• Aktualizovat naše materiály pro nábor a adaptaci
kolegyň a kolegů při nástupu i ukončení pracovního
poměru, abychom v rámci těchto materiálů zajistili
inkluzivnější vyjadřování.
• Začlenit do našich procesů pro nábor a adaptaci
kolegů/kolegyň při nástupu nové podpůrné nástroje.
• Začlenit inkluzi do procesů, jako je rozvoj talentů
a hodnocení výsledků s cílem odstranit předsudky.
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„
Vím, že se na Tesco mohu spolehnout jako na
zaměstnavatele a na své kolegyně a kolegy jako na
přátele, se kterými mohu být sám sebou. I v době, kdy
jsem si doplňoval vzdělání, se mi dostalo podpory od
mého nadřízeného. Jsem rád, že pracuji v kolektivu,
který nemá žádné předsudky. Na to jsem hrdý pokaždé,
když oblékám Tesco uniformu.
Peter Lojkovič
vedoucí směny

Pokud se chcete dozvědět více o společnosti
Tesco a o tom, jak pracujeme, klikněte sem.
Pokud máte zájem rozšířit tým společnosti
Tesco, přejděte na naše stránky věnované
pracovním příležitostem itesco.cz/careers.
Informace o našich talentových
programech naleznete zde.
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Metodika pro výpočet rozdílů
v odměňování žen a mužů.
Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku
rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu.
Naše existující rozdíly v odměňování žen a mužů (Gender
Pay Gap) jsme určili na základě statistické definice
rozdílů v odměňování žen a mužů, která je k dispozici na
webových stránkách Eurostatu.

Rozdílnost
v odměňování =
žen a mužů
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Rozdíly v odměňování žen a mužů jsou vyjádřeny jako
procento, přičemž průměrný příjem se vypočítává jako
aritmetický průměr.
To znamená, že rozdíly v odměňování žen a mužů se
vypočítají na základě příjmů všech mužů a žen v naší
společnosti a jsou vyjádřeny jako konečné procento.
Daný výpočet nesrovnává odměnu osob, které vykonávají
stejnou práci. Jak již bylo uvedeno, společnost
Tesco jako zaměstnavatel prosazuje rovnost
v odměňování. V našich provozovnách je odměna žen
a mužů na stejných pozicích stejná. V rámci centrální
kanceláře jsou odměny žen a mužů na stejných pozicích
ve stejném mzdovém rozpětí.

Úvod

Naše podnikání v číslech

V Tesco je každý vítán

Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled

Výhody, které plynou ze začleňování osob se zdravotním postižením
Metodika pro výpočet rozdílů v odměňování žen a mužů

Rozvíjíme potenciál všech

Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu

Diverzita a inkluze – slovník pojmů

Diverzita a inkluze – slovník pojmů.
Slova mají moc někoho začlenit, ale také
vyloučit. Ve společnosti Tesco pečlivě vážíme
slova, abychom pomáhali vytvářet inkluzivní
prostředí. Je pro nás důležité, abychom se
jeden od druhého neustále učili a neustále
podle toho aktualizovali náš sdílený slovník.
To, jakým způsobem popisujeme sebe i své
zkušenosti, se v čase mění. Níže najdete výrazy,
jež se objevují v této zprávě, a to společně
s definicemi, které ve společnosti Tesco
používáme v kontextu diverzity a inkluze.

Diverzita (různorodost): Mít v týmu různé

Inkluze (začleňování): Snaha či postupy, na jejichž

Rovnocennost: Situace, kdy má každý v určitých

LGBT+: Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály,
transgender osoby a další identity.

Kultura: Vzorec chování a jednání v každodenním

či skupinám (komunitám) v případě potřeby
poskytována různá úroveň podpory, aby bylo dosaženo
spravedlivějších a rovnějších výsledků.

životě, který si určitá skupina vědomě i nevědomě
osvojuje. Tyto vzorce lze sledovat v jazyce, zvycích,
oslavách svátků, jídle, náboženství i odívání.

Zdravotní postižení: Duševní či fyzická porucha,

která má podstatný dopad na schopnosti určité osoby
vykonávat každodenní činnosti. Může jít o kognitivní,
rozvojové, intelektuální, duševní, fyzické či smyslové
poruchy, případně může jít o jejich kombinaci.
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osoby z odlišných prostředí a s celou řadou různých
charakteristik, jako jsou pohlaví, jazyk, způsoby a kultura,
sociální role, sexuální orientace, dovednosti, příjmy
a mnoho dalších.

ohledech stejné postavení – včetně lidských práv,
svobody projevu, majetkových práv a rovného přístupu
k určitým sociálním statkům a službám.

Rovnost: Situace, kdy je určitým jednotlivcům

Pohlaví (gender): Soubor charakteristik, které se

týkají mužskosti a ženskosti, případně se používají pro
jejich odlišování. Mnoho kultur využívá binární genderový
systém (muži a ženy), avšak pohlaví začíná být vnímáno
jako určité spektrum, které zahrnuje řadu jiných identit,
například nebinární (nevyhraněný).

základě jsou osoby či skupiny z různých prostředí kulturně
či společensky přijímány a vítány, přičemž je s nimi
zacházeno spravedlivým a rovným způsobem.

Tesco Stores ČR, a. s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
www.itesco.cz

