Little Helps Plan.

Výroční zpráva o udržitelnosti 2020/21
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Bližší informace o jednotlivých
tématech najdete po kliknutí na
zobrazené ikony:

Zašlete nám své připomínky a zpětnou vazbu
ke strategii Little Helps Plan na email
communications@tesco.com.
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Angažovanost
zainteresovaných stran

Společnost Tesco slaví letos 25 let působení na českém
trhu. S více než 180 prodejnami Tesco a 130 franšízovými
prodejnami Žabka je naše maloobchodní síť snadno
dostupná pro dvě třetiny české populace. Ještě širší
okruh zákazníků pak dokážeme oslovit díky online prodeji.
Prostřednictvím společnosti Tesco mají naši zákazníci
přístup ke všemu, co potřebují, a to za méně a každý den
– od klíčového základního zboží po velké týdenní nákupy.
Navíc provozujeme také 17 čerpacích stanic. To vše z nás
činí jeden z hlavních maloobchodních řetězců v zemi.
Zákazníkům přinášíme každý den něco navíc.
Naše hodnoty:
––Nikdo nedělá pro své zákazníky více než my
––Chováme se k lidem tak, jak si přejí
––Každá malá pomoc může mít velký význam
To vše pro nás znamená více než pouze obchodní vztah
s našimi zákazníky. Provozujeme odpovědné a udržitelné
podnikání vůči všem našim partnerům, komunitám, jichž
jsme součástí, a vždy s ohledem na životní prostředí.
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Důležitá čísla za
období 2020/21.
71%

83 %

39 milionů
Kč

100 %

100 %

3,2 milionu

snížení celkového
potravinového
odpadu v našich
provozech od roku 2016

darováno prostřednictvím
našeho grantového
programu

těžko recyklovatelných
materiálů odstraněno
z obalů výrobků vlastních
značek

našich kolegů doporučuje
Tesco jako skvělé místo pro
práci

elektřiny využívané v našich
obchodech z obnovitelných
zdrojů

porcí jídla darováno lidem
v nouzi

Zjistěte více na corporate.itesco.cz
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Rok jako žádný jiný.
COVID-19 zasáhl do všech aspektů našeho podnikání. Reakce našich kolegů probíhala
přesně v duchu společnosti Tesco: pomáhat co největšímu počtu lidí bezpečně zajistit
potraviny, které potřebují.
Potraviny pro všechny

–– Dokázali jsme nepřetržitě zajišťovat potraviny
pro naše zákazníky.
–– Snížili jsme ceny stovek základních produktů ve
svých prodejnách.
–– Navýšili jsme kapacity pro online nákupy a rozšířili
oblast pro doručování online dodávek, aby mohlo
ještě více zákazníků nakupovat potraviny z domova.

Bezpečnost pro každého

–– Díky řadě opatření jsme z našich prodejen učinili
bezpečné místo, kde mohou zákazníci bez obav
nakupovat a naši kolegové pracovat.
–– Zavedli jsme inteligentní počítání zákazníků pomocí
kamerového systému. Aktuální počet zákazníků
zobrazujeme na vstupní obrazovce v prodejně.
–– V důsledku našich opatření se 89 % zákazníků cítilo
při nákupech v Tescu bezpečně a 95 % našich kolegů
potvrdilo, že bezpečnost se na jejich pracovišti
bere vážně.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

Pomoc kolegům

–– Od roku 2020 jsme investovali více než 90 milionů Kč
do tří mimořádných bonusů pro všechny naše
kolegy, kteří pracují na prodejnách a
v distribučních centrech.
–– Umožnili jsme placenou dovolenou kolegům
z rizikových skupin, aby mohli v době nejhorší
pandemické situace zůstat doma.
–– Kolegům jsme půjčovali kancelářské vybavení, aby se
jim z domova pracovalo příjemněji.

Pomoc místním komunitám

–– Věnovali jsme mimořádný jednorázový potravinový
dar určený lidem v nouzi ve výši 4,5 milionu Kč.
–– Od roku 2020 jsme potravinovým bankám poskytli
téměř 249 tun potravin a drogerie v rámci
potravinových sbírek na prodejnách i online.
–– Všechny prodejny pokračovaly v darování
potravinových přebytků potravinovým bankám
a charitám, které pomáhají potřebným.
–– Navýšili jsme finanční prostředky v našem grantovém
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
na částku 5,4 milionu Kč, která byla rovnoměrně
rozdělena mezi 270 projektů.
corporate.itesco.cz
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„Každá malá pomoc může mít velký význam.“
Tak zní základní hodnota Tesco, která
formuje náš přístup k udržitelnosti.
Každodenní úsilí obsloužit zákazníky co
nejlépe je doprovázeno zároveň naším
závazkem pozitivně ovlivňovat věci kolem
nás v širším měřítku. Jsem proto ráda, že
vám můžu představit aktuální zprávu
o udržitelnosti a společenské odpovědnosti
pod názvem Little Helps Plan.
S radostí sleduji, jak každý den obsluhujeme zákazníky
o něco lépe, pomáháme jim jíst zdravěji, nabízíme jim
řadu produktů, které jim pomáhají vyrovnat se
s potravinovými intolerancemi a umožňujeme jim snadný
přístup k udržitelným potravinám.
Pokrok naší firmy v uplynulých dvanácti měsících
zásadně ovlivňoval COVID-19. Odpovědnost nás všech,
kteří pracujeme pod značkou Tesco, nebyla nikdy
důležitější než právě během pandemie. Obsluhovali jsme
zákazníky, udržovali obchody za všech okolností
bezpečným místem k nakupování a podporovali celé
komunity v blízkosti obchodů, kde Tesco působí.
Nezapomínali jsme však ani na pomoc potřebným
a pokračovali v darování potravin, do kterého jsou
zapojeny všechny naše prodejny.
Věnovali jsme se také firemním závazkům týkajících se
udržitelného podnikání, například snižováním plastů
v našich provozech, efektivní recyklací plastů, ze kterých
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vyrábíme nové nákupní tašky, či opětovným použitím
ramínek v rámci módní značky F&F nebo uzavřením velmi
významného strategického partnerství se Světovým
fondem na ochranu přírody (WWF).
Také jsme si stanovili několik nových cílů. Zavázali jsme se
zvýšit prodej alternativ rostlinného masa o 300 %
do roku 2025. Chceme pomoci zákazníkům stravovat se
zdravěji, proto jim nabízíme zdravější varianty potravin,
ze kterých odstraňujeme tuky, cukry a soli.
V červnu jsme zveřejnili vůbec první zprávu v historii
firmy o diverzitě a inkluzi s výstižným názvem „V Tesco je
každý vítán“, kde sdílíme své plány vedoucí ke zvýšení
zastoupení žen na vyšších manažerských pozicích,
představujeme nové benefity pro podporu rodin
a současně nová pravidla, která pomohou kolegyním
a kolegům vracejícím se zpět do práce po dlouhodobé
pracovní neschopnosti. Smyslem zprávy je ukázat všem,
že v Tesco nepěstujeme žádné předsudky a čím
rozmanitější zaměstnance máme, tím bohatší firemní
kulturu vytváříme.
Jsem přesvědčena o tom, že máme podnikání, které
stojí na silných základech a že vytrvalou prací
ve prospěch zákazníků, komunit a planety budeme
pokračovat v dosahování dalších významných úspěchů.

Katarína Navrátilová
Generální ředitelka Tesco Stores ČR
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Náš cíl
Zdroj inspirace

Little
Helps Plan.
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Naším cílem je řešit nejdůležitější
sociální a environmentální výzvy, kterým
dnes svět čelí. Little Helps Plan nám
umožňuje prokázat, sledovat a zlepšovat
naši výkonnost, a to jak v rámci naší
vlastní činnosti, tak v rámci širšího
dodavatelského řetězce.

Plán malých
pomocí

Produkty

Strategie Little Helps Plan, tzv. Plán
malých pomocí, představuje rámec
používaný k formování našeho
dlouhodobého přístupu k udržitelnosti.
Stanovuje způsob a kroky, kterými
významně přispíváme k rozvoji a ochraně
našeho okolí a životního prostředí.

ty
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k
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Bližší informace najdete v našem informačním
přehledu Little Helps Plan v anglickém jazyce.
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Nasloucháme
zainteresovaným
stranám.
Každý rok se ptáme našich
zainteresovaných stran a kolegů
na klíčové záležitosti, na kterých jim
opravdu záleží. Tento proces –
tzv. kontrola významnosti – nám
pomáhá identifikovat a upřednostnit
nejvýznamnější témata a zajišťuje
správnost našich cílů v rychle se
měnícím světě.
Tento proces nemá vliv na náš závazek
naplňovat strategii Little Helps Plan
ve vztahu ke všem čtyřem pilířům,
protože důležitá témata, jako jsou
klimatické změny, obaly, zdraví, lidská
práva nebo podpora komunit, jsou pro
naše zainteresované strany vždy
v centru zájmu.
Vždy nás zajímá vaše zpětná vazba. Napište nám na
communications@tesco.com.

Zákazníci

Kolegové

Komunity

Akcionáři

chtějí kvalitní a cenově
dostupné potraviny
vyráběné odpovědným
a udržitelným způsobem.
Chtějí, abychom jim
usnadnili dosažení
zdravějšího a udržitelnějšího
životního stylu.

jsou jádrem našeho
podnikání. Jejich názory
nám pomáhají neustále se
zlepšovat a učinit Tesco
skvělým místem pro práci
i nakupování.

včetně našich dodavatelů,
nevládních organizací či
tvůrců politik od nás
očekávají pozitivní přínos
ve vztahu k důležitým
otázkám, jako je boj proti
plýtvání potravinami a
ochrana lidských práv.

chtějí, abychom se stali
hnací silou pokroku
a informovali je
o významných aktivitách
a výsledcích v oblasti
udržitelnosti, které jim
pomohou činit informovaná
investiční rozhodnutí.
Option 1
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Důležité otázky dnešní doby.
Svět kolem nás se neustále mění a utváří
naše podnikání obrovskou rychlostí.
Abychom dokázali řídit rizika, dosáhli
pozitivního přínosu a mohli jít příkladem,
musíme stanovit priority a zaměřit se
na klíčové otázky udržitelnosti, které jsou
pro společnost Tesco a naše zainteresované
osoby nejdůležitější. Zatímco pandemie
COVID-19 zvýšila pozornost věnovanou
některým důležitým tématům, náš plán Little
Helps Plan pomáhá zajistit nepřetržitý pokrok
i v roce plném nebývalých výzev.
Zdravá, udržitelná strava

Ochrana přírody

Odpad

Nemoc COVID-19 závažným způsobem postihla
především osoby se zdravotními problémy, což
více než kdy jindy zdůraznilo význam zdravého
životního stylu. Vzhledem k tomu, že během
pandemie byla řada rodin nucena hospodařit
s napjatým rodinným rozpočtem, zajištění
zdravých a cenově dostupných potravin se
stalo důležitějším, než kdy dříve.

Příroda ubývá alarmujícím tempem
a onemocnění COVID-19 je spojeno se
zvýšeným čerpáním přírodních zdrojů. Od roku
1990 přišel svět podle odhadů o 420 milionů
hektarů lesů. Pandemie je také spojena se
zrychleným globálním odlesňováním vzhledem
k tomu, že státy potýkající se s ekonomickými
problémy v některých částech světa se uchylují
k těžbě dřeva za účelem zisku.

Odhaduje se, že přibližně třetina všech
vyprodukovaných potravin na světě přijde
nazmar nebo se vyhodí a způsobuje 8 %
celosvětových emisí skleníkových plynů.
Vzhledem k uzavření sektoru pohostinství
v důsledku onemocnění COVID-19 byli
zemědělci a pěstitelé nuceni vyhodit
potraviny vypěstované pro tento sektor.

Klimatické změny

Rovnost

Lidská práva

Ačkoli v důsledku onemocnění COVID-19 se
v roce 2020 omezil průmysl a cestování,
klimatické modely přesto ukazují, že globální
teploty se v důsledku pandemie do roku 2030
sníží jen asi o 0,01 °C. Svět je stále na cestě
k oteplení téměř o tři stupně do konce
tohoto století.

Nemoc COVID-19 se ukázala být velkou výzvou
z hlediska rovnosti žen a mužů. Ženy jsou
nadměrně zastoupeny v odvětvích, jako je
maloobchod, pečovatelské služby či práce
v domácnosti, která nelze vykonávat na dálku.
V důsledku toho byla tato odvětví krizí
postižena nejvíce.

Miliony pracovníků po celém světě jsou
údajně oběťmi porušování lidských práv.
Pandemie má v tomto ohledu nebývalý
dopad, neboť vedle prohloubení
stávajících nerovností přispívá i ke
vzniku některých dalších.
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Lidé.
Jádrem naší činnosti jsou lidé, od pracovníků našeho
dodavatelského řetězce po kolegy, kteří obsluhují naše
zákazníky a naše komunity.
V roce, který přinesl mnohým z nás obrovské výzvy, se naše
hodnota „chovat se k lidem tak, jak si přejeme, aby se ostatní
chovali k nám“, stala ještě důležitější než kdykoli dříve.
Jsme nesmírně hrdí na naše obětavé kolegy, kteří neúnavně
pracují na tom, aby bylo Tesco bezpečným místem pro práci
i nakupování, místem, kde se každý bude cítit vítán.
Důležité ukazatele:

83 %

našich kolegů uvedlo, že Tesco
je skvělým místem pro práci

První

80 %

našich kolegů uvedlo, že v Tescu
se cítí být sami sebou, aniž by je
někdo soudil

maloobchodní řetězec a jeden z prvních významných
zaměstnavatelů v České republice, který dobrovolně zveřejnil
údaje o odměňování podle pohlaví

Více informací o našem přístupu k lidem.
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Celých

82 %

kolegů nám sdělilo, že
důvěřují našemu přístupu
ke zvládání pandemie
V průběhu jara 2020 jsme zavedli opatření na
dodržování rozestupů a zajistili osobní ochranné
pomůcky navíc tak, aby se všichni kolegové ve všech
prodejnách, distribučních centrech i kancelářích cítili při
práci bezpečně. Podařilo se nám to v bezprecedentně
krátkém čase a v opravdu širokém měřítku.
Kromě fyzických opatření jsme zavedli i nespočet úprav
v pracovních postupech.
Kolegům v kancelářích jsme poskytli vše, co potřebovali
pro flexibilní práci z domova. Spustili jsme také různé
nástroje na podporu duševní pohody a uspořádali
speciální aktivity pro podporu fyzického zdraví kolegů,
kteří mají navíc k dispozici linku poskytující podporu
dostupnou 24 hodin denně.
Naši kolegové ocenili také mimořádný bonus, který jim
byl v tomto obtížném roce vyplacen hned třikrát jako
odměna a poděkování za jejich neuvěřitelnou práci.
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Každý je vítán.
Nabízet příležitosti kolegům pocházejícím z různých
poměrů bylo vždy součástí naší DNA ve společnosti
Tesco, stejně jako našich základních hodnot – chováme
se k ostatním tak, jak chceme, aby se ostatní chovali
k nám. Ceníme si různorodosti, osobnosti a preferencí
našich lidí. Jsme odhodláni vybudovat pracovní
prostředí, kde se bude každý cítit vítán, a i proto jsme
téma diverzity a inkluze nově přidali do našeho byznys
plánu. Chceme se stát společností reflektující
rozmanitost zákazníků a místních lidí, kterým sloužíme,
což nás v roce 2020 přimělo i k podepsání Charty
diverzity. Úplně poprvé jsme vydali zprávu o diverzitě
ve společnosti Tesco pro region střední Evropy.
Obsahuje souhrnná data, výsledky a plány
pro navýšení podílu žen na vedoucích pozicích, ještě
větší podporu rodin kolegů a také pro pomoc lidem se
změněnou pracovní schopností rozvíjet se v rámci naší
společnosti. Zveřejňujeme i naše demografická data a
aktuální mzdové údaje dle pohlaví kolegů, což nám
pomáhá měřit naše průběžné pokroky.

80 %

kolegů sdělilo, že ve společnosti Tesco mohou
být sami sebou beze strachu, že je bude
někdo soudit

V Tesco je každý vítán – Zpráva společnosti Tesco ČR
o diverzitě a inkluzi 2021.
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Každý je vítán pokračování

„Společnost Tesco v posledních
letech nepřetržitě stoupá ke špici
v ratingu TOP Odpovědná firma, a to
ve všech klíčových ukazatelích
udržitelného a odpovědného
podnikání. Jsme rádi, že se nám
s ambasadory diverzity jako je Tesco
daří společně měnit stereotypy
na trhu práce a ve společnosti.”
Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost

Spustili jsme školení „jak být inkluzivním manažerem” pro
vedoucí pracovníky, která jim pomáhají porozumět
problematice předsudků, předpojatosti, různorodosti,
diskriminace a privilegovaného postavení.
Napříč společností u nás pracuje 3,9 % kolegů s nějakým
typem postižení. Všem kolegům nabízíme e-learningové
moduly o inkluzi, které pomáhají rozvíjet základní
porozumění a povědomí ohledně inkluze a diverzity
na všech úrovních společnosti.
Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla různé skupiny
kolegů v odlišné míře, přičemž obzvláště silně dopadla
na čerstvé absolventy. Naše absolventské programy
Tesco Little Helps Plan 2020/2021

a možnosti získání odborné praxe však fungovaly i v této
neuvěřitelné době a nabízely mladým talentovaným
lidem příležitost nastartovat kariéru.

Programy pro mladé s ambicí stát se vedoucími
pracovníky

Tyto programy jsou určené studentům, kteří si přejí
získat kvalifikaci pro vedoucí pozice v maloobchodu nebo
distribuci, přičemž nepotřebují vysokoškolské vzdělání.
Poskytují ucelený soubor aktivit, pomocí něhož mladí
kolegové absolventi získávají technické, ale i manažerské
dovednosti potřebné pro vedení týmu
podřízených kolegů.

Absolventský program na centrále

Tento program nabízí každému absolventovi možnost
získat jedinečnou zkušenost, jelikož si postupně vyzkouší
rozmanité pozice v různých oblastech našeho podnikání.

1.

Stali jsme se prvním velkým
zaměstnavatelem v České republice, který
dobrovolně publikuje své údaje o rozdílech
v odměňování žen a mužů

corporate.itesco.cz
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Skvělé místo pro práci.

83 %

našich kolegů si podle posledního průzkumu mezi
zaměstnanci myslí, že společnost Tesco je skvělé
místo pro práci

Jedná se o 5% nárůst oproti předchozímu roku. Jejich
zpětná vazba také ukazuje, že oceňují prostředí
vytvořené společností Tesco, která přijímá lidi ze všech
zázemí a díky které se budou cítit vítáni a zároveň získají
příležitost pracovat s talentovanými lidmi a učit se
novým dovednostem.

Angažovanost
zainteresovaných stran

Důležité otázky

Lidé

Náborová kampaň Jídlo pro všechny

Produkty

Náborová kampaň, která byla reakcí na krizovou situaci
po vypuknutí první vlny pandemie COVID-19. Kvůli
panickým nákupům nebývalých rozměrů jsme čelili
kritickému nedostatku provozního personálu. Ze dne
na den jsme museli řešit krizovou situaci ohledně
zajištění plynulého zásobování našich obchodů a online
nákupů. Díky efektivní komunikaci a zjednodušení
nástupního procesu nových kolegů jsme v rekordním
čase zajistili 3 000 brigádníků a 221 nových zaměstnanců
na stálý pracovní poměr.

Planeta
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Společnost Tesco patří mezi největší soukromé
zaměstnavatele v Česku. Zaměstnáváme
kolegyně a kolegy z různých prostředí a s mnoha
různými zkušenostmi a názory. Tyto různé
pohledy spolu s kulturou poznávání a výzev nás
vedou k tomu, abychom se stále zlepšovali jako
skvělé místo pro práci a nakupování

9 940
zaměstnanců

33

různých národností

Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám

Od července jsme zavedli nové benefity, které jsou
unikátní nejen v maloobchodním sektoru, ale i na českém
trhu. Mimořádnou podporu Tesca získají kolegyně
a kolegové, kteří zakládají rodinu, případně již rodinu
mají. Společnost více podpoří také všechny kolegy
a kolegyně, kteří se vracejí zpět do zaměstnání
po dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené
závažným onemocněním nebo úrazem. Jejich
prostřednictvím poskytne Tesco svým kolegům ještě
větší podporu během důležitých událostí v jejich životě.

Tesco Little
PLC Sustainability
Helps Plan 2020/2021
Report 2021
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Skvělé místo pro práci pokračování

Tesco bezpečným místem pro práci

Soustředili jsme se na to, aby naše obchody byly pro
kolegy bezpečným místem k práci, přičemž jsme zavedli
opatření pro dodržování bezpečné vzdálenosti, zvýšili
naši pravidelnou sanitaci v obchodech a umístili jsme
ochranné štíty na pokladny. Nejzranitelnějším skupinám
(tedy kolegů/kolegyním starším 65 let, kolegům 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. Na mimořádných odměnách
zaměstnancům jsme v roce 2020 zaplatili více než
90 milionů Kč.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

Rozvoj dovedností

Prostřednictvím externího školení a interního oddělení
Tesco Academy si klademe za cíl poskytnout našim
kolegům platformy a školení, aby se naučili cenným
dovednostem a formovali svou kariéru.
V reakci na epidemii jsme kompletně přenesli naše
školení na online platformy, kde mohou kolegové
virtuálně komunikovat a společně se vzdělávat – celkem
jsme takto nabídli 129 online školení interních i externích,
jazykový kurz angličtiny pro kolegy, zákonná školení, ale
také systémová školení kolegů na obchodech atd.
Celkem naši kolegové za loňský rok absolvovali
42 271 odškolených hodin.
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Lidská práva.
Naše odpovědnost za blaho lidí se zdaleka
netýká jen našich přímých zaměstnanců.
Naším cílem je dosáhnout toho, aby
všechna pracovní místa, která pomáháme
vytvářet, ať už přímo či prostřednictvím
našeho dodavatelského řetězce, byla
důstojná, spravedlivá a bezpečná a aby
byla vždy dodržována lidská práva.
Naší zásadou je nulová tolerance
jakéhokoli porušování lidských práv.
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97 %

našich primárních rizikových
dodavatelů (na úrovni Tier 1) bylo
v loňském roce předmětem auditu
Zavázali jsme se dodržovat lidská práva všude tam,
kde působíme, včetně našeho dodavatelského řetězce,
a plně podporujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv
OSN, základní úmluvy Mezinárodní organizace práce
a Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv.
Především pokud jde o naši dodavatelskou základnu,
vyžadujeme, aby naši dodavatelé v plné míře dodržovali
pracovní normy stanovené v základním kodexu Etické
obchodní iniciativy.
Náš program dodržování předpisů se zaměřuje na
nejrizikovější oblasti; vyžadujeme, aby všichni naši primární
dodavatelé v rizikových zemích každoročně procházeli
auditem podle mezinárodně uznávaných standardů.

Více informací najdete v základním kodexu ETI.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

corporate.itesco.cz

Úvod

COVID-19

Úvodní slovo
generální ředitelky

Strategie Little
Helps Plan

Angažovanost
zainteresovaných stran

Důležité otázky

Lidé

Produkty

Planeta

Místa

Správa a řízení

Reporting a
naše ocenění

| 14 |

Lidská práva pokračování

V uplynulých 12 měsících byli všichni dodavatelé vlastních
značek Tesco v České republice posouzeni z hlediska
rizik metodou vyvinutou celosvětově uznávanou
iniciativou Food Network for Ethical Trade (FNET)
zaměřenou na dodržování lidských práv v rámci
globálních potravinových řetězců. I přes problémy
způsobené pandemií COVID-19 a souvisejícím omezením
cestování auditorů byl v minulém roce proveden audit
více než 97 % našich rizikových primárních dodavatelů
(Tier 1).
Všichni dodavatelé v rizikových lokalitách se také musí
povinně zaregistrovat do systému SEDEX (Supplier

Ethical Data Exchange), který nám i ostatním
společnostem odebírajícím ze stejných lokalit umožňuje
získat přehled o auditech a z nich vyplývajících zjištěních
týkajících se pracovních podmínek. Vyhrazujeme si také
právo kdykoli provést neohlášený audit kteréhokoli
dodavatele společnosti Tesco, a to bez ohledu
na hodnocení rizikovosti dané země.

Případová studie

Uvědomujeme si, že problémy v oblasti lidských práv se
netýkají pouze naší primární dodavatelské základny;
proto u našich výrobků vlastních značek Tesco usilujeme
o certifikaci některých našich nejrizikovějších výrobků
a složek výrobků.

Společnost Tesco již řadu let spolupracuje s organizací
Rainforest Alliance (RFA); naším společným cílem je
podporovat zemědělské komunity po celém světě,
zvyšovat příjmy zemědělců a zemědělských dělníků
a chránit divokou přírodu.
K certifikaci farem a skupin výrobců používáme standard
udržitelného zemědělství Rainforest Alliance. Tyto
komplexní normy a systémy sledovatelnosti znamenají,
že výrobky nebo jejich složky označené certifikátem
Rainforest Alliance (tzv. pečetí zelené žáby) lze sledovat
až k řádně řízené farmě původu, která chrání pracovníky,
přírodu a komunity.
100 % čokolád značky Tesco je nyní certifikováno podle
UTZ/RFA a v letošním roce chceme uvést na trh ještě
další certifikované kakaové výrobky. Jsme hrdí na to,
že naše řada kávy získala certifikát UTZ/RFA, což se brzy
objeví na obalech výrobků. V letošním roce chceme
stejného cíle dosáhnout i u naší řady čajů. Zvýšili jsme
také podíl prodávaných banánů s certifikátem RFA na
více než 75 % a v letošním roce se toto číslo opět zvýší.

Zjistěte více o tématu lidských práv v Tesco.
Human Rights – Tesco PLC.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021
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Produkty.
Každý den prodáme miliony kusů zboží, přičemž se
snažíme nabízet zdravé a udržitelné výrobky za výhodnou
cenu, které jsou dostupné všem.
Snažíme se zajistit, aby naše výrobky byly pěstovány,
získávány a vyráběny odpovědným a udržitelným
způsobem. A dbáme na to, jak je budou naši
zákazníci používat.

Důležité ukazatele:

71%

snížení množství
potravinového odpadu
od roku 2016

100 %

recyklovatelných
obalů pro naši vlastní
značku výrobků pro
domácnost

100 %

těžko
recyklovatelných
materiálů bylo
odstraněno z obalů
výrobků vlastních
značek Tesco

Zjistěte více informací o našem přístupu k potravinám.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021
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Díky nám jsou zdravé
a udržitelné potraviny
dostupné všem.
Dobře víme, že naši zákazníci chtějí žít
zdravěji a udržitelněji. Zároveň si přejí,
aby jim to supermarkety usnadnily.

V květnu 2021 jsme aktualizovali naši strategii zdravého
stravování, aby lépe zohledňovala měnící se životní styl
zákazníků a rostoucí poptávku po zdravějších a
udržitelnějších potravinách. Náš cíl je jasný: pomáhat
zákazníkům jíst zdravěji a co nejvíce jim nakupování
zdravých potravin usnadnit.
Udržovat si dobrou kondici a zdraví je v této náročné
době důležitější než kdy předtím. A mezi nejlepší
způsoby, jak toho dosáhnout, patří vyvážená strava.
Proto jsme vypracovali tři závazky týkající se ještě
intenzivnější propagace zdravých potravin na prodejnách
i v rámci nákupní služby Tesco Online. V době pokračující
pandemie zároveň myslíme i na domácí rodinné rozpočty
a hledáme způsoby, jak nabízet veškeré potraviny
i ostatní položky za co nejdostupnější cenu.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021
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Díky nám jsou zdravé a udržitelné potraviny dostupné všem pokračování

Nové ambiciózní závazky v oblasti zdraví

Náš přístup cílí na zdravější nákupní košíky našich
zákazníků, a to prostřednictvím těchto opatření:
–– Navýšení prodeje zdravějších výrobků pomocí
vypracování vhodné metodologie pro nastavení
našich výchozích hodnot a cílů do roku 2022.
–– Navýšení prodeje rostlinných alternativ masa
do roku 2025 o 300 %.
–– Vypracování plánu, jak pomocí reformulace
zajistit zdravější sortiment našich vlastních
značek ve všech třech zemích střední Evropy.
Tyto nové závazky ještě zintenzivní naše úsilí v této
oblasti, která je pro mnoho zákazníků důležitá.
Navazují přitom na kroky, které jsme již učinili
s cílem navýšit prodej ovoce a zeleniny a uvést
do prodeje speciální kolekce potravin rostlinného
původu a bez obsahu určitých složek (FreeFrom).
V konečném důsledku zajistí, aby měl každý
zákazník – nehledě na to, kde a jak u nás nakupuje
– ještě lepší přístup k dostupným, zdravým
a udržitelným potravinám.

V roce 2020 jsme zákazníkům představili akci
Fresh 5 na ovoce a zeleninu

Dobře víme, že řadě zákazníků brání ve zdravějším
stravování jeho cena. Proto jsme na prodejnách i online
spustili speciální akce Fresh 5, kdy každý týden nabízíme
5 různých položek ze sortimentu ovoce a zeleniny
za bezkonkurenční cenu. Klíčem k úspěchu je jejich
dostupnost a čerstvost. Díky této akci si mohou zákazníci
dopřát dostupné ovoce a zeleninu každý týden, a vést
tak zdravější život bez ohledu na to, jaký mají rozpočet.
Některé výrobky našich vlastních značek již prošly
úpravami, díky kterým jsou zdravější. U našich limonád
jsme snížili obsah cukru na méně než 5 gramů, což
odpovídá – pro lepší představu – jedné čajové lžičce
na každých 100 mililitrů. To znamená, že tyto výrobky
obsahují průměrně o čtvrtinu méně kalorií. Navíc jsme je
dali ochutnat našim zákazníkům a víme, že limonády
Tesco stále chutnají skvěle, i když obsahují méně cukru.
Zákazníci se mohou již nyní těšit na další pozitivní zprávy:
stále oblíbenější výrobky rostlinného původu totiž budou
ještě dostupnější. Zároveň upravujeme receptury
u výrobků vlastních vlastních značek tak, abychom všude
tam, kde je to možné, vyřadili sůl, tuk i cukr,
a naopak přidali ještě více ovoce, zeleniny a vlákniny.

na jedno místo, kde zákazníci vždy najdou všechno pod
jednou střechou. Nakupující si nyní v Tescu mohou
vybírat mezi 261 rostlinnými alternativami a 289 výrobky
bez lepku, laktózy/mléka nebo cukru. Kolekce FreeFrom
je určena pro zákazníky se zvláštními výživovými
potřebami. Nabízí například řecký jogurt bez laktózy,
bezvaječné těstoviny či bezlepkovou ovesnou kaši
nebo sušenky.

Kodex EU pro odpovědné obchodní a
marketingové praktiky v potravinářství

V červenci 2021 se Tesco stalo prvním českým signatářem
nového Kodexu EU pro odpovědné obchodní
a marketingové praktiky v potravinářství. Kodex
představuje jeden z prvních výstupů strategie Evropské
komise nazvané Od zemědělce ke spotřebiteli, která tvoří
součást Zelené dohody pro Evropu. Propojuje přední
zpracovatelské potravinářské podniky, provozovatele
potravinářských služeb a maloobchodníky, kteří se mají
zasadit o prosazení změn vedoucích k větší udržitelnosti
evropského potravinářského systému. Všichni signatáři
kodexu se veřejně zavázali aktivně podpořit ještě rychlejší
přechod k udržitelnějším a zdravějším potravinám.

Loni se nabídka Tesca rozrostla o zhruba 110
nových čerstvých výrobků naplňujících různé
výživové potřeby

Tyto výrobky buď neobsahují laktózu, jsou bio,
bezlepkové nebo veganské, případně se jedná o rostlinné
alternativy výrobků živočišného původu. Celý tento
sortiment jsme v našich hypermarketech shromáždili

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

Podrobnější informace o kodexu i závazcích
společnosti Tesco.
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Svět bez plýtvání.
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Loni jsme přerozdělili
k dalšímu využití

87 %

neprodaných potravin,
které byly stále bezpečné
pro lidskou spotřebu

Třetina veškerých potravin vyprodukovaných po celém
světě se ztratí nebo vyhodí a přitom každý devátý člověk
jde noc co noc spát hladový. Z ekologického pohledu
tvoří potravinové ztráty a plýtvání přibližně 8 %
celkového objemu emisí skleníkových plynů. Kvůli
dopadům klimatických změn v kombinaci s pandemií
nemoci COVID-19 je nutnost řešit plýtvání potravinami
naléhavější než kdy předtím. Dle prognóz se potraviny
stanou do roku 2030 největším samostatným zdrojem
celosvětových emisí.
A právě zamezení plýtvání představuje nejlepší způsob,
jak začít snižovat dopady potravinářského průmyslu
na životní prostředí. Proto jsme se ve společnosti Tesco
zavázali řešit plýtvání potravinami, od zemědělce až
ke spotřebiteli a v této souvislosti jsme také začali měřit
a publikovat údaje o plýtvání potravinami jako první
a zatím jediný maloobchodník v České republice. V rámci
našich provozů jsme od roku 2016/17 omezili celkové
plýtvání potravinami o 71 %, což znamená, že i nadále
překračujeme cíl OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) č. 12.3
– snížit do roku 2030 toto plýtvání na polovinu.
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Svět bez plýtvání pokračování
Pokračujeme v naplňování cíle OSN ohledně
snížení plýtvání potravinami do roku 2030

Daří se nám to díky naší dlouhodobé snaze eliminovat
přebytkové potraviny a navyšovat objem darovaných
potravin. Díky odhodlané práci našich kolegů jsme
dokázali pokračovat v tomto důležitém úsilí i během
pandemie. Plýtvání omezujeme především tak, že se
soustředíme na objednávky a plánování klíčového
sortimentu čerstvých potravin v rámci dodavatelského
řetězce, pokračujeme ve vyhodnocování jednotlivých
kategorií zboží s cílem nabízet relevantní výrobky
v relevantních prodejnách a také dobře řídíme
klíčové postupy.
Všechny naše prodejny v České republice věnují
přebytkové potraviny lidem v nouzi nebo jako surovinu
pro krmiva. Díky našemu partnerství s potravinovými
bankami jsme darovali 1 364 tun potravin potřebným, což
v loňském roce odpovídalo 3 milionům porcí.

Ve střední Evropě se k nám připojilo již
9 dodavatelů společnosti Tesco, kteří také měří
a publikují svá data ohledně plýtvání potravinami

Naše úsilí jde nad rámec našich vlastních provozů, jelikož
nikdo nemůže bojovat proti plýtvání potravinami sám.
Vyzýváme i ostatní subjekty z potravinářského průmyslu,
aby se inspirovaly naším příkladem a začaly měřit
a publikovat svá vlastní data, což jim umožní přijmout
cílená opatření. Zároveň i nadále motivujeme naše
dodavatele, aby omezovali plýtvání potravinami ve svých
podnicích. Jsme hrdí na to, že se již devět našich
středoevropských dodavatelů přidalo ke společnosti
Tesco v jejím tažení proti plýtvání potravinami. Pět z nich
již publikovalo svá data v loňském roce a zbylí čtyři tak
učiní letos v září. Pomáhat s vymýcením praxe plýtvání
potravinami, a to od zemědělců až ke spotřebiteli,
představuje naši sdílenou odpovědnost.

Celkem 87 % neprodaných přebytků, které byly stále
bezpečné pro lidskou spotřebu, jsme přerozdělili různým
charitám. Postupně se tak blížíme ke splnění svého
závazku zcela eliminovat plýtvání potravinami, podle
kterého nesmí žádné potraviny vhodné k lidské spotřebě
skončit jako odpad.

Plýtvání potravinami – naši dodavatelé
Tesco Report plýtvání potravinami 2020/2021.
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Z obalů výrobků značek Tesco zmizely všechny obtížně
recyklovatelné materiály.

Naše strategie pomáhá nám, našim dodavatelům
i našim zákazníkům omezovat množství odpadu
z obalů.
Vychází ze čtyř principů: pokud je to možné,
nepoužívat obaly vůbec; omezit množství obalů tam,
kde nějaké být musí; ve větší míře používat obaly
opakovaně; to, co zbyde, recyklovat.
Provedli jsme analýzu materiálů používaných pro
všechny obaly našich vlastních značek a upravili je
tak, aby byly maximálně recyklovatelné. Prvotní cíl
spočíval v odstranění všech obtížně recyklovatelných
materiálů z obalů výrobků značek Tesco do roku 2020
– to se nám nyní podařilo splnit.

V roce 2019 jsme se zavázali zajistit, aby nejpozději
od roku 2025 byly veškeré obaly výrobků našich vlastních
značek plně recyklovatelné. Postupně jsme dosáhli
významných pokroků u jednotlivých výrobků z celé řady
kategorií a letos jsme navíc jako úplně první na trhu
dokázali posunout ke 100% recyklovaným obalům celou
jednu kategorii – sortiment pro domácnost. Předcházelo
tomu přetvoření obalů všech 200 výrobků
pro domácnost se značkami Tesco, včetně prostředků
na mytí nádobí či ubrousků, které se tak staly plně

Planeta

Místa

Správa a řízení
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recyklovatelné. Tyto výrobky nesou speciální logo „100%
recyklovatelné“, aby je zákazníci snadno poznali, přičemž
tyto změny se nijak nepromítly do jejich ceny. Další
kategorie budou následovat, dokud nedosáhneme cíle
100% recyklovatelnosti obalů nejpozději od roku 2025.
Naše interní recyklační jednotky recyklují veškeré plasty
a lepenku použité při přepravě a skladování výrobků
v rámci jejich cesty dodavatelským řetězcem. Loni jsme
zrecyklovali celkem 767 tun plastů a 14 171 tun kartonu.
Kromě toho jsme vytřídili a zaslali zpět dodavatelům piva
téměř 87 milionů skleněných lahví a zachránili přibližně
142 tun ramínek, která místo na skládku zamířila
k recyklaci.

První

100%
recyklovatelná
kategorie je již
v prodejnách

Více o našich udržitelných obalech
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Obaly pokračování
Velmi spolehlivý systém na shromažďování a odběr
odpadu jsme již měli, a tak jsme se pustili do hledání
nových způsobů dalšího využití tohoto odpadu tak, aby
se celý kruh uzavřel a z obalů se nestával nevyužitý
odpad. Svým zákazníkům již nyní nabízíme různé výrobky,
které se vyrábějí z našeho provozního odpadu – papírové
a plastové nákupní tašky nebo sáčky do odpadkových
košů vyrobené z recyklovaného odpadu společnosti
Tesco. Naší dlouhodobou ambicí zůstává vrátit veškeré
staré obaly zpět do oběhu v souladu s principy cirkulární
ekonomiky a zrecyklovat je do nových obalů.
Jednorázové plastové nákupní tašky jsme nahradili
novou verzí, kterou lze používat opakovaně a také se

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

lépe recykluje. Nové nákupní tašky jsou
100% recyklovatelné a k jejich výrobě se používá
20 % recyklovaného obsahu pocházejícího ze
společnosti Tesco, což znamená, že každý rok zajistíme
druhý život 150 tunám plastového odpadu z našich
provozů, které by jinak byly bez užitku zlikvidovány.
Díky neustálým inovacím se nám daří snižovat množství
materiálu použitého v našich obalech, aniž bychom
snižovali jejich ochrannou funkci.
Naše spolupráce s dodavateli výrobků vlastních značek
ve střední Evropě vedla v roce 2020 k odstranění 60 tun
plastů a 27 tun skla z obalů. Využíváme recyklované plasty

pro obaly výrobků z kategorií čerstvých džusů, limonád
a sortimentu pro domácnost. Celkem jsme na
nové projekty spotřebovali více než 60 tun
recyklovaných plastů.
Již nyní prodáváme bezobalové výrobky v objemech,
které patří k nejvyšším na celém trhu. To se týká
například sortimentu pečiva a široké škály různých druhů
ovoce a zeleniny. Přejeme si prodávat co možná nejvíce
produktů bez obalu, a proto jsme všude tam, kde to bylo
možné, plastové obaly zcela zrušili – došlo například
k nahrazení plastových sáčků na hroznové víno
papírovými. Zároveň se staráme o to, aby veškeré
zbývající obaly byly recyklovatelné.
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Planeta.
Naše schopnost produkovat potraviny závisí
na zdravé přírodě. Je v našem zájmu udělat
vše, co je v našich silách, abychom řešili
problém změny klimatu a zabývali se
ochranou a obnovou vzácných ekosystémů.
Zavázali jsme se minimalizovat svůj dopad
na životní prostředí – spolupracujeme
s dodavateli a partnery na ochraně přírody
a pomáháme našim zákazníkům dosáhnout
udržitelnějšího způsobu života.
Důležité ukazatele:

100 %

elektrické energie
v našich
obchodech je z
obnovitelných
zdrojů

Průkopnické partnerství se
Světovým fondem
na ochranu přírody

WWF

na podporu udržitelnějšího
výběru potravin

Více informací o partnerství Tesco a WWF.
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Na cestě ke klimatické
neutralitě.
Klimatické změny patří mezi největší
výzvy, kterým naše planeta čelí. Rizika
související s měnícím se klimatem
představují závažnou hrozbu, a to nejen
pro naše vlastní provozy, ale také pro
celý náš dodavatelský řetězec.
Proto jsme se rozhodli jednat a jako
společnost jsme se zavázali k dosažení
klimatické neutrality.
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elektřiny využívané
v našich obchodech
z obnovitelných zdrojů
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Dosažení klimatické
neutrality z našich
provozů do roku

2035

V roce 2009 se Tesco stalo první společností na světě,
která si předsevzala dosáhnout do roku 2050 uhlíkové
neutrality. Od té doby si stanovujeme smělé, vědecky
podložené cíle v souladu s cíli Pařížské klimatické
dohody. Náš závazek jsme letos uspíšili o 15 let na rok
2035 a se zahrnutím všech skleníkových plynů.
V květnu 2021 jsme navíc publikovali náš Klimatický
manifest, který se zaměřuje na tato témata:
1. Zrychlení naší cesty ke klimatické neutralitě
2. Řešení emisí z našich vlastních provozů
3. Zavedení opatření na snižování množství odpadu
4.	Zajištění snadnějšího přístupu k udržitelnému
stravování
5. Podpora udržitelné produkce potravin
Měříme a zveřejňujeme emise z topení, přepravy
a chlazení (Úroveň 1), elektřiny (Úroveň 2) a z našeho
dodavatelského řetězce (Úroveň 3). Zohledňujeme
při tom emise z celého svého hodnotového
řetězce.
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Na cestě ke klimatické neutralitě pokračování
Od roku 2015 došlo k 67% snížení emisí

Ve střední Evropě jsme od roku 2015 snížili celkové emise
o 67 %. Tento úspěch odráží pokroky dosažené v oblasti
energetické úspornosti, například přechod na LED
osvětlení v našich prodejnách či používání přírodních
chladicích plynů a dalších plynů v našich chladničkách,
které mají nízký potenciál přispívat ke
globálnímu oteplování.
Různá zlepšení v normách a technologiích týkajících se
vozidel nám zase umožňují co nejvíce omezit počet
kilometrů najetých našimi vozy a snížit tak spotřebu
paliva i související emise. Náš distribuční vozový park
zároveň slouží k přepravě zboží od dodavatelů (primární
distribuce), což minimalizuje počet prázdných vozidel
na silnicích. Naše služba pro primární distribuci v České
republice ušetřila v roce 2020/21 celých
325 000 kilometrů najetých prázdnými vozy včetně
souvisejících emisí.

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

100% obnovitelná energie v našich prodejnách

Elektřina představovala historicky náš největší zdroj
provozních emisí. V souladu s naším cílem přejít
nejpozději do roku 2030 na 100% obnovitelnou energii
nyní pro všechny své prodejny odebíráme výhradně
certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Klimatickou neutralitu v rámci celého našeho
hodnotového řetězce, tedy od výroby po spotřebu,
plánujeme dosáhnout do roku 2050.

Vydání dluhopisu v hodnotě 750 milionů eur
navázaného na cíle z oblasti udržitelnosti

Abychom dokázali, že naše snahy řešit klimatickou krizi
myslíme opravdu vážně, vydali jsme v lednu 2021 dluhopis
v hodnotě 750 milionů eur navázaný na splnění cílů
z oblasti udržitelnosti, konkrétně našeho závazku snížit
emise skleníkových plynů. Tento krok vychází z naší
strategie udržitelného financování, která zahrnuje
i revolvingový úvěr v hodnotě 2,5 miliardy liber. Jeho
úrokové sazby jsou navázány na splnění dlouhodobých
ekologických cílů zaměřených na emise skleníkových
plynů, elektřinu z obnovitelných zdrojů a plýtvání
potravinami v rámci celého koncernu Tesco.
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Na cestě ke klimatické neutralitě pokračování

Řešení klimatických změn vyžaduje zapojení subjektů
napříč různými odvětvími a také patřičnou legislativní
podporu. Spolupracujeme s ostatními podnikatelskými
subjekty z našeho odvětví i s veřejnými zákonodárnými
subjekty, a to prostřednictvím našeho členství v různých
mezioborových iniciativách včetně evropské platformy

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

Corporate Leaders Group. Dále jsme si dobrovolně
stanovili klimatické závazky v rámci Kodexu EU
o odpovědných obchodních praktikách.

Podrobnosti o tom, jak měříme naše emise
i celofiremní vývoj.

Pokroky dosažené v oblasti odpadů, udržitelného
stravování a udržitelného pěstování potravin přibližuje
kapitola Produkty v této zprávě.
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Podpora udržitelného
stravování.
Dle aktuálních očekávání se potraviny stanou
do roku 2030 největším samostatným
zdrojem celosvětových emisí skleníkových
plynů. Jejich vypouštění do ovzduší v zásadní
míře přispívá ke ztrátě biodiverzity a
biotopů. Na zemědělství připadá 70 %
celosvětové spotřeby sladké vody – třetina
vyprodukovaných potravin se přesto
nakonec vyhodí.
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My všichni se můžeme zasadit o snižování dopadů potravinářského průmyslu
na planetu. Máme tu moc, leží totiž doslova na našem talíři.
V červenci 2021 ohlásily společnost Tesco a Světový fond na ochranu přírody
(WWF) své revoluční partnerství, které spočívá ve společné podpoře
udržitelnějšího každodenního nakupování v zemi.
Partnerství mezi společností Tesco a Světovým fondem na ochranu přírody se
zaměří na tři klíčové oblasti:
–– Osvěta všech pracovníků společnosti Tesco ohledně toho, jak oni sami
mohou pomoci snižovat dopady provozů Tesco na životní prostředí a přírodu.
–– Podněcování zájmu zákazníků o udržitelnější potraviny a zvyšování povědomí
o této problematice.
–– Osvěta v rámci dodavatelského řetězce ohledně správné praxe v udržitelné
produkci, která zajistí přísun dostupného zboží pro zákazníky a pomůže
obnově přírody.

„Argumenty pro změnu jsou jasné. Náš potravinářský systém je
závislý na přírodě a naším úkolem je spolupracovat s partnery
na šíření osvěty a přesvědčování lidí a na rychlejším zavádění
konkrétních změn k lepšímu. Příležitost spojit síly s jedním
z největších potravinářských podniků ve střední Evropě
představuje dobrý základ pro budování nové éry pro
nás všechny.“
Andreas Beckmann, výkonný ředitel pobočky Světového fondu na ochranu
přírody pro střední a východní Evropu
Podrobnosti o partnerství WWF a Tesco.
Další informace o pobočce Světového fondu na ochranu přírody pro
střední a východní Evropu.
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Boj proti odlesňování.
Lesy zabírají téměř třetinu celkové plochy naší země,
přičemž jen od roku 1990 jsme přišli o zhruba 420
milionů hektarů z důvodu přeměny této půdy na jiné
využití. Zavázali jsme se tyto vzácné biotopy chránit.
V roce 2020 se nám podařilo dosáhnout naší mety
nulového odlesňování bez kompenzace, a to díky
odebírání pouze certifikovaného palmového oleje a sóji,
které používáme v našich výrobcích.
Společnost Tesco patří k vedoucím členům organizace
Roundtable on Sustainable Palm Oil, která zajišťuje
certifikaci udržitelnosti palmového oleje. Tento certifikát
má veškerý palmový olej v našich výrobcích.
Dřevo představuje důležitý materiál používaný například
ve stavebnictví, jako palivo či jako surovina pro celou
řadu spotřebitelských výrobků a obalů. V rámci projektu
Consumer Goods Forum (CGF) se společnost Tesco
zavázala dosáhnout do roku 2020 při odebírání surovin
pro své dřevěné a papírové výrobky nulového
odlesňování bez kompenzace. Konkrétně to znamená, že
nejpozději v roce 2020 musí mít veškeré dřevěné
a papírové výrobky vlastních značek Tesco certifikát
od organizace Forest Stewardship Council (FSC)/PEFC,
nebo pocházet z recyklovaných zdrojů. Do konce
finančního roku 2020/21 dosáhla společnost Tesco
svého cíle, kdy 100 % hodnoceného sortimentu splňuje
podmínku certifikace FSC nebo PEFC.

100 %

dřevěných a papírových výrobků našich
vlastních značek má certifikát FSC/PEFC.

100%

udržitelný certifikovaný palmový olej
v produktech naší vlastní značky

Zjistěte více o našich závazcích v boji proti odlesňování.
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Udržitelné získávání
surovin.
Tesco již řadu let spolupracuje s organizací Rainforest
Alliance (RFA), se kterou sdílí odhodlání pomáhat
místním pěstitelům a chránit přírodu po celém světě.
Její norma pro udržitelné zemědělství se využívá
k certifikaci farem a sdružení pěstitelů. Původ výrobků
nebo surovin nesoucích pečeť se zelenou žábou lze
dohledat až k řádně provozovaným farmám, kde se
dodržují zásady pro ochranu pracovníků, přírody i celého
místního společenství.
Jsme hrdí také na to, že certifikát UTZ/RFA už získala
i naše kávová řada, jejíž obaly brzy ponesou certifikační
logo. Tento rok se chystáme dosáhnout stejného cíle
i u naší čajové řady. Zároveň jsme navýšili podíl banánů
s certifikací RFA: prodáváme jich více než 75 % a letos
by toto číslo mělo opět vzrůst.

100 %

čokolád prodávaných pod značkami
Tesco má certifikát UTZ/RFA
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Podpora zdravých
oceánů.
Oceány pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu a slouží
jako domov těm nejunikátnějším a nejrozmanitějším
tvorům naší planety. Společnost Tesco hraje v podpoře
zdravých oceánů a rybích populací důležitou roli.
Zavázali jsme se k udržitelnému odběru všech volně
žijících ryb, které máme v našem sortimentu, a společně
s našimi dodavateli se zapojujeme do projektů
zaměřených na zlepšování rybářských praktik.
Zákazníkům nabízíme rostoucí sortiment mořských plodů
s certifikátem Marine Stewardship Council (MSC).
Tuňák tvoří nedílnou součást stravy milionů lidí po celém
světě a zároveň patří mezi živočišné druhy nejvíce
ohrožené buď nadměrným rybolovem, nebo maximální
možnou mírou udržitelného rybolovu. Letos jsme
vypracovali nový přístup na podporu udržitelnosti
v mořském prostředí, nazvaný „Seascope“: společně
s dodavateli výrobků našich vlastních značek zavedeme
nové kontrolní procesy, které umožní zachovat zdravé
rybí populace a pomohou nám dosáhnout našeho cíle
prodávat nejpozději od roku 2025 výhradně tuňáka
s certifikátem MSC. Kromě toho jsme se rozhodli
nepokračovat v odebírání tuňáka z Indického oceánu
kvůli obavám z dopadů na životní prostředí.

Naším cílem je dosáhnout

100%

udržitelného lovu volně žijících mořských
plodů v souladu se standardem MSC
(Marine Stewardship Council)

Tesco Little Helps Plan 2020/2021
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Označení „Made
Mindfully“.
V dubnu 2021 jsme ve střední Evropě zavedli označení
„Made Mindfully“ (vyrobeno způsobem šetrným k životnímu
prostředí), které zákazníkům pomáhá najít výrobky, které
jsou vyráběny, pěstovány nebo zpracovávány ohleduplným
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
K vyhodnocení dopadů materiálů, které odebíráme,
používáme analýzu životního cyklu (LCA) z hlediska
působení na životní prostředí prováděnou třetí stranou.
Výrobky, které splňují naše zásady udržitelnosti a zajišťují
pozitivnější dopad na životní prostředí než jejich konvenční
alternativy, jsou označeny symbolem Made Mindfully.
V současné době je více než polovina našeho oblečení
vyrobena způsobem šetrným k životnímu prostředí
a využívá odpovědně získané materiály včetně bio bavlny a
recyklovaného polyesteru. Symbol Made Mindfully
používáme také u hraček, blahopřání a bytového textilu.
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Místa.
Víme, jak je důležité podporovat komunity, ve kterých
žijí naši zákazníci i zaměstnanci.
Tato práce nebyla nikdy tak důležitá jako v uplynulém
roce. Onemocnění COVID-19 mělo zničující dopad
na mnoho jednotlivců, rodin i skupin. Bylo to náročné
období také pro naše partnery z řad dobročinných
organizací, kteří se potýkali s rostoucí poptávkou
a zároveň klesajícími příjmy v důsledku zrušených akcí
a zavřených maloobchodních prodejen.

Důležité ukazatele:

11
87 %
milionů
porcí jídel darováno
partnerům provozujícím
potravinové banky
od roku 2016

neprodaných potravin
distribuováno
potravinovým bankám
a charitám

1 890

místních projektů
podpořeno pomocí
grantů od roku 2016

Zjistěte více informací o podpoře komunit na našich stránkách.
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1 890

oceněných místních
projektů od vzniku
programu

Vy rozhodujete, my pomáháme

Tesco se snaží pomáhat komunitám, ve
kterých působí. Naši zákazníci jsou pro nás
mimořádně důležití a my rádi využíváme
každé příležitosti k tomu, abychom jim
i komunitám, ve kterých působíme,
mohli jejich důvěru oplatit.
V České republice se podílíme na pořádání
celonárodních potravinových sbírek,
spolupracujeme s neziskovým sektorem
a podporujeme místní dobročinné projekty,
mimo jiné prostřednictvím mezinárodního
grantového programu „Vy rozhodujete,
my pomáháme“.

V rámci grantového programu zákazníci hlasují pro místní
projekty, které jsou dle jejich názoru nejprospěšnější
pro jejich komunity, a my poté v závislosti na výsledcích
hlasování poskytujeme jednotlivým projektům finanční
podporu. Program probíhá dvakrát ročně a během
stanoveného období mohou všichni zákazníci hlasovat
pro svůj oblíbený projekt v rámci místní komunity. Tesco
následně vítězné projekty finančně podpoří.
Od zahájení programu již bylo mezi 1 890 místních
projektů v celé České republice celkem rozděleno téměř
39 mil. Kč. Za dobu existence programu se do hlasování
zapojilo více než 25 milionů zákazníků, díky čemuž je
program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ největší a
nejrozsáhlejší iniciativou v oblasti zapojení zákazníků ve
střední Evropě.

Více informací o programu Vy rozhodujete, my pomáháme.
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Podporujeme místní komunity pokračování
Tesco Anděl

Projekt je zaměřen primárně na kolegy a/nebo jejich
příbuzné, kteří se nevlastní vinou ocitnou v tíživé životní
situaci (zdravotní potíže, přírodní katastrofy, havárie,
ztráta živitele rodiny apod.), ale také na kolegy a jejich
potomky, kteří potřebují podporu při rozvoji nějakého
výjimečného talentu. Projekt je vytvořen s cílem přispět
ke zvýšení kvality života kolegů a jejich příbuzných během
životních situací, kdy se zdá, že z nich není téměř žádné
východisko a skloubit pracovní a soukromý život bez
přidaného stresu není možné. V loňském roce Tesco
Anděl pomohl 341 kolegům částkou přes 2,8 milionu Kč.

výlety; dále také darují zboží s poškozenými obaly
do psích a kočičích útulků. Pravidelně probíhají
dobročinné akce Stromy splněných přání (nákup
vánočních dárků pro děti z dětských domovů nebo
seniorů v DPS), darování oblečení, pečení cukroví
s výnosem pro neziskovky a další.

5 milionů Kč

jednorázový finančí dar na pomoc řešení
následků tornáda na jižní Moravě

Po ničivém řádění tornáda v okresech Hodonín, Břeclav
a Vyškov jsme se okamžitě rozhodli poskytnout pomoc
a podporu lidem žijícím v těch nejpostiženějších
oblastech. Hned další ráno následující po této katastrofě
jsme do Břeclavi, která patří k nejpostiženějším
oblastem, vypravili tři dodávky s přikrývkami, sušeným
masem, balenou vodou a jinými potravinami. Navíc jsme
poskytli prostřednictvím organizace Člověk v tísni
jednorázový finanční dar ve výši 5 mil. Kč na pomoc
obětem a řešení pustošivých důsledků tornáda.

Světový den předčasně narozených dětí

Při jeho příležitosti jsme do 14 porodnic v zemi zaslali 340
balíčků s produkty značky F&F, kde maminky mimo jiné
měly dětské plenky, přebalovací podložky, krémy na
bolest, tělové oleje, vlhčené ubrousky a také milníkové
kartičky, které dokonale doplní jejich rodinné fotografie.

Dobrovolnictví

Jako součást budování vztahů s místními komunitami
podporujeme zaměstnance v dobrovolnických aktivitách
tím, že hradíme jeden placený pracovní den jedním
dnem stráveným dobrovolnickou aktivitou ve svém okolí.
Naši zaměstnanci se nejčastěji realizují v boji proti
plýtváni s potravinami, při sbírkách potravin, podporou
organizací, které jsou součástí našeho grantového
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, případně
jakoukoli organizaci, se kterou mají vlastní zkušenost, což
zvyšuje osobní odpovědnost a iniciativnost. Zaměstnanci
obchodů spolupracují s menšími neziskovkami ve svém
okolí na základě svých komunitních plánů. Pořádají různé
akce jako jsou společná pečení, prohlídky obchodů,
Tesco Little Helps Plan 2020/2021
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Tesco je největším maloobchodním dárcem přebytků
potravin v České republice, od roku 2020 v návaznosti
na vlastní závazek (do roku 2020 zapojit do programu
darování potravin všechny naše obchody v Česku) jsme
prvním řetězcem, jehož všechny obchody se účastní
programu darování přebytků potravin.

Žádné jídlo nazmar

Potravinový odpad představuje globální výzvu v oblasti
udržitelnosti, která má dopad na změnu klimatu,
hospodářství a způsob našeho života. Zavázali jsme se

87 %

potravinových přebytků darováno
charitativním organizacím nebo jako
krmivo pro zvěř

72 000 tun

emisí ušetřeno tím, že se díky
darování z těchto potravin nestal odpad

Zjistěte více o tématu plýtvání potravin.
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Poskytování jídla těm, kteří to nejvíce potřebují pokračování
Náš celkový potravinový odpad se v loňském roce snížil
o 13 % na 4 081 tun v loňském roce a odpovídá méně než
0,67 % z celkového objemu prodaných potravin.
Celkově jsme snížili plýtvání potravinami o 71 %
ve srovnání s naším výchozím rokem (2016/17). To
znamená, že nadále překračujeme náš cíl SDG 12.3 snížit
do roku 2030 potravinový odpad na polovinu (cíl byl
splněn už v roce 2019/20).

činila 4,5 mil. Kč a jednalo se o největší jednorázový dar
potravin, který jsme kdy v České republice poskytli.
V rámci letní potravinové sbírky jsme ve všech
prodejnách uspořádali úplně první potravinovou sbírku
bez zapojení dobrovolníků. Během 10 týdnů zákazníci na
podporu potravinových bank
v průběhu pandemie COVID-19 darovali potraviny, které
představují téměř 50 000 porcí jídla.

Během vánoční potravinové sbírky pořádané ve
102 prodejnách a online prostřednictvím služeb Tesco
Online Nákupy a Tesco Zásilka díky štědrosti našich
zákazníků potravinové banky obdržely více než 155 tun
potravin a drogistických výrobků, což představuje
369 000 porcí jídla. Společně s příspěvkem společnosti
Tesco ve výši 20 % to znamená, že potravinové banky
obdržely darem potraviny a drogistické zboží v hodnotě
950 000 Kč.

Prostřednictvím našeho partnerství s Federací
potravinových bank, které nám pomáhají přerozdělovat
potravinové přebytky, jsme loni darovali z našich
obchodů 1 364 tun potravin místním charitativním
organizacím. To odpovídá více než 3,2 milionu jídel
pro lidi v nouzi.
Úsporou více než 22 522 tun potravin, které by jinak
skončily jako odpad, ale byly využity k lidské spotřebě
nebo jako krmivo pro zvířata, společnost Tesco v Česku
ušetřila 72 000 tun CO2 během čtyř let svého provozu.

Potravinové sbírky

V našich prodejnách organizujeme pravidelně
potravinové sbírky, kdy zákazníky vyzýváme, aby darovali
trvanlivé potraviny a základní drogerii, které společnost
Tesco následně předá potravinovým bankám a
charitativním organizacím.
Kvůli nepříznivé pandemické situaci byla na jaře 2020
zrušena jarní potravinová sbírka. Společnost Tesco se
namísto toho rozhodla poskytnout místním
potravinovým bankám potraviny darem. Hodnota daru
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Poskytování jídla těm, kteří to nejvíce potřebují pokračování
Letošní jarní sbírka potravin v obchodech Tesco i
prostřednictvím služeb Tesco Online nákupy a Tesco
Zásilka přinesla 70 tun potravin a drogerie, což odpovídá
167 000 porcím jídla. Tesco navíc navýšilo všechny dary
zákazníků o 10 % v hotovosti na podporu činnosti
potravinových bank.

FoodCloud

Tesco je prvním maloobchodníkem ve střední Evropě,
který testuje irskou aplikaci FoodCloud, která nabízí
platformu pro jednotlivé obchody, aby se spojily
s nejbližší neziskovou organizací a zajistily dary potravin
v reálném čase. Stávající pilotní projekt chceme ve

Tesco Little Helps Plan 2020/2021

spolupráci s potravinovými bankami dále rozšiřovat
a také technologicky inovovat (např. plné nahrazení
papírové formy protokolů elektronickou).

Food boxy

V Jihomoravském kraji od října 2019 spolupracujeme
s místní potravinovou bankou na realizaci programů
sběru potravin ve 12 našich prodejnách pomocí
speciálních potravinových boxů. Jedná se o stálá místa
pro sběr potravin, kde mohou zákazníci při každém
nákupu v některé z 12 prodejen věnovat malý dar.
V rámci stávajícího fiskálního roku jsme shromáždili
pomocí potravinových boxů více než 3,5 tuny potravin,
které se nekazí.

4,5 mil. Kč

největší jednorázový dar potravin, který jsme
kdy v České republice poskytli na pomoc lidem
v nouzi

155 tun

potravin a drogerie darováno během historicky
nejúspěšnější sbírky potravin na podzim 2020
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Správa a řízení.
Naše strategie Little Helps Plan je zakotvena ve všech
částech našeho podnikání. Díky naší struktuře řízení
se na naplňování cíle významným způsobem přispět
k udržitelnému rozvoji podílejí lidé napříč
celou společností.
Little Helps Plan je součástí našeho strategického plánu podnikání, který je
řízen výkonným týmem pro střední Evropu a řídicím týmem v dané zemi
a čtvrtletně upravován. Plnění plánu Little Helps Plan pravidelně hodnotí
Výbor pro společenskou odpovědnost na úrovni představenstva skupiny.
Výbor pro společenskou odpovědnost dohlíží na výkonnost skupiny
v sociální a environmentální oblasti. Členové výboru nesou společnou
odpovědnost za to, aby představenstvo věnovalo dostatečnou pozornost
otázkám udržitelnosti způsobem, který posílí důvěru a respekt
ke společnosti Tesco.
Jádrem našeho způsobu řízení je Kodex chování podniku, jehož hlavním
cílem je pomáhat nám a chránit nás. Znamená víc než pouhé dodržování
zákonů a interních zásad – jde o to, aby se naše chování a rozhodování
řídilo našimi hodnotami, abychom vždy udělali to, co je správné pro naše
kolegy, zákazníky, komunity a podnik. Je pro nás důležité, aby všichni
kolegové chápali pravidla, která jsou povinni dodržovat, a chování, které
se od nich očekává.

Kodex chování společnosti najdete zde.
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Reporting a naše ocenění.
Výkaznictví Tesco PLC

Tato zpráva představuje již třetí výroční aktualizaci a budeme nadále každoročně
zveřejňovat aktuální zprávy o vývoji.

Naše ocenění

Za náš přístup ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti jsme obdrželi
následující ocenění.

Výsledky společnosti Tesco Česká republika jako dceřiné společnosti společnosti
Tesco PLC jsou rovněž zahrnuty do výkazů skupiny Tesco.

Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Společnost Tesco přispívá různými způsoby a v různé míře k dosažení cílů udržitelného
rozvoje (SDG) Organizace spojených národů.

Více o výkaznicní společnosti Tesco.
Jak přistupujeme k dosažení klíčových cílů udržitelnosti v ČR.
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