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CEO statement COVID-19Úvodní slovo Náš přístup

Dosahujeme 
velkých změn.

dostává se vám do rukou zpráva o naplňování naší strategie Little 
Helps Plan, která je pomyslným kormidlem našeho podnikání. Díky 
informacím obsaženým v této zprávě je možné zamyslet se nad 
tím, čeho jsme dosáhli za poslední rok a jak jsme pokročili na cestě 
stát se udržitelnější společností. 

Naším dlouhodobým cílem je poskytovat zákazníkům v České 
republice takové služby, které jsou každým dnem o něco lepší. 
Každý týden se v našich obchodech uskuteční až 3 miliony 
transakcí a my usilujeme o to, aby každá z nich proběhla 
bezchybně. Zlepšování našich služeb a odpovědný přístup k 
podnikání jsou nejen součástí našich hodnot, ale také těmi 
správnými kroky, jak zajistit, aby se k nám zákazníci nejenom rádi 
vraceli, ale aby také společně s námi budovali dobrou pověst naší 
společnosti. 

Náš cíl nebyl nikdy důležitější než právě v této době plné výzev, jimž 
všichni společně čelíme. Pandemie viru COVID-19 byla zkouškou 
pro naše dodavatelské řetězce a kolegy. Osobně jsem velmi hrdý, 
jak jsme v této náročné zkoušce obstáli. Díky našemu pracovnímu 
nasazení ve dne i v noci se nám podařilo zajistit, aby měl každý 

přístup k nezbytným potravinám, vždy s ohledem na maximální 
bezpečnost kolegů a zákazníků. Výrazná byla také podpora 
místních komunit, protože chceme být za všech okolností, i těch 
náročných a mimořádných, vždy dobrým sousedem.

Je pro mne opravdová výsada, že mohu vést tak nadšené lidi, 
kterým opravdu záleží na tom, aby se naše podnikání ubíralo 
správným a udržitelným směrem a zároveň bylo přínosem pro širší 
společnost. Již jsme mnoha významných milníků dosáhli a pokud 
se budeme i nadále řídit naší strategií Little Helps Plan, budeme 
moci dodávat zákazníkům zdravější a udržitelnější produkty i služby 
a přispívat k lepšímu životnímu prostředí na naší planetě. 

My v Tescu jsme velmi hrdí, že můžeme poskytovat skvělou 
hodnotu, a to nejen díky dostupným cenám, ale i značnému 
přínosu pro společnost v širší perspektivě. Každý den tak 
dokazujeme, že každá malá pomoc může v souhrnu skutečně vést 
k velkým změnám.

Patrik Dojčinovič
výkonný ředitel, Tesco Česká republika

Každá malá pomoc může 
mít velký význam.
Chceme přinášet významné změny a věříme, že naše pozice 
na trhu nám dává jedinečnou schopnost řídit tyto změny 
nejen v rámci našeho dodavatelského řetězce, ale zároveň 
je prosazovat i v rámci celého odvětví k řešení největších 
sociálních a environmentálních výzev, kterým dnes čelíme. 
Naše strategie Little Helps Plan řídí, jak toto poslání naplňujeme. 
Víme, že nebudeme prosperovat jako firma, pokud nebudou 

prosperovat i naši dodavatelé, kolegové a komunity, a jsme si 
velmi dobře vědomi úlohy, kterou hrajeme v celé řadě problémů. 
Pokračujeme ve sledování globálních sil a zákaznických trendů, 
které mění maloobchodní prostředí, a uznáváme, že budoucnost 
našeho podnikání nezávisí pouze na rozhodnutích a opatřeních, 
která přijímáme my sami, ale také na světě kolem nás a naší 
schopnosti přizpůsobit se mu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se strategie Little Helps Plan nebo čehokoli, co je tématem této 
zprávy, kontaktujte nás na adrese communications@tesco.com nebo navštivte corporate.itesco.cz.

Tesco v České republice.
Společnost Tesco působí v České republice od 
roku 1996, přičemž provozuje 188 obchodů. Kromě 
toho provozuje čtyři obchodní centra, 17 čerpacích 
stanic a franšízingovou síť Žabka, která čítá více 
než stovku obchodů. Jako první na českém trhu 
spustilo Tesco v roce 2012 internetový obchod 
s potravinami. To z něj činí jeden z hlavních 
maloobchodních řetězců v zemi. 

Hlavní body za období 2019/20:

66%  
snížení 

potravinového 
odpadu z našich 

vlastních provozů 

Podpořili jsme

540 
dobročinných 

projektů

Lidem v nouzi jsme 
darovali přes

2,7  
milionu  

porcí jídla 

78 % 
našich kolegů je 
toho názoru, že 
Tesco je skvělé 
místo pro práci

11%  
snížení 

vlastních emisí 
v Česku od fin. 
roku 2015/16

5,4  
mil. kusů obtížně 
recyklovatelných 

materiálů se 
podařilo odstranit 
z výrobků vlastní 

značky

Vážení čtenáři,
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Jsme toho názoru, že díky každé malé pomoci lze dosáhnout velkých změn.

Little 
Helps  
Plan.

Every Little Helps 2019/2020Every Little Helps 2019/2020

Naše strategie Naše strategie

Místa.
Podpora místních 

komunit 

Lidé.
Diverzita a inkluze

Rozvoj dovedností a kariéry
Zdraví, bezpečnost a 

kvalitní život
Lidská práva

Produkty.
Plýtvání potravinami 

Obaly
Dodavatelé

Životní podmínky zvířat
F&F

Každý den obsluhujeme naše 
zákazníky o něco lépe.

Naše hodnoty

Každá malá pomoc může 
mít velký význam

Nikdo nedělá pro své 
zákazníky více než my

Chováme se k lidem tak,  
jak si přejí

Planeta.
Změna klimatu 

Moře
Lesy

Zemědělství

Cíle udržitelného rozvoje
Cíle OSN pro udržitelný rozvoj byly vyhlášeny v roce 2015 a ukazují směr, jakým mohou firmy, státní správy a občanská společnost 
postupovat, aby se podařilo zvládnout globální výzvy a v důsledku podpořit udržitelnější budoucnost. Cíle OSN pro udržitelný 
rozvoj jsou užitečným měřítkem pro posouzení toho, jak relevantní jsou iniciativy naší společnosti. V souladu s doporučeními OSN 
nazvanými Global Compact jsme se zaměřili na cíle, které jsou pro nás obzvlášť relevantní, tedy ty, kde jsou očekávání, rizika a 
příležitosti pro společnost Tesco největší a kde můžeme dosáhnout největších změn:

Etický kodex

V uplynulém roce jsme provedli revizi strategie Little 
Helps Plan, abychom zajistili, že je stále relevantní a odráží 
skutečnosti našich podnikatelských priorit. V souvislosti 
s touto revizí jsme také aktualizovali strukturu strategie, 
abychom začali reportovat o našem dopadu opět o něco 

důmyslněji a hlavně konzistentně se způsobem, kterým náš 
provoz opravdu řídíme. Vše začíná u lidí – Tesco kolegů 
a pracovníků v našem dodavatelském řetězci. Podstatou 
našeho podnikání je nabízet zákazníkům dostupné, zdravé 
a udržitelné produkty. A to vše takovým způsobem, který 
není škodlivý pro planetu a zároveň pomáhá sociálnímu a 
ekonomickému rozvoji míst, ve kterých působíme. 

Představili jsme nový pilíř Planeta, abychom lépe reflektovali 
a zdůraznili důležitost environmentálních výzev, a zároveň 
jsme odstranili bývalá „východiska“ strategie. Abychom 
lépe dostáli jedné z našich firemních hodnot, a sice že se 
chováme k lidem tak, jak si přejí, rozšířili jsme pilíř Lidé mimo 
naše vlastní kolegy a zahrnuli jsme i pracovníky v našem 
dodavatelském řetězci. Tímto chceme zdůraznit naši roli 
při nepřímé tvorbě pracovních míst a příležitostí pro lidi i 
komunity na celém světě a naše odhodlání zajistit, aby se i 
těmto pracovníkům dostávalo etického přístupu. 

Naše nová strategie Little Helps Plan vypadá takto: 
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Produkty.
Zákazníci chtějí skvělé výrobky za dobrou cenu a my se domníváme, že zdravé a udržitelné 
produkty by měly být dostupné všem. Usilujeme o to, abychom poskytovali našim 
zákazníkům kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší bezpečnostní standardy.  

Covid-19 Produkty

F&FObalyPlýtvání 
potravinami

Životní podmínky 
zvířat

Ačkoli se tato zpráva týká finančního roku 2019/20, který 
skončil 29. února 2020, v době jejího vydání se potýkáme s 
globální pandemií viru COVID-19, která se stále rychle vyvíjí. 

Podle našeho názoru je důležité zde zohlednit aktuální situaci, 
v níž se pohybujeme. Níže naleznete další informace o tom, jak 
během této doby podporujeme kolegy, zákazníky a komunity. 

COVID-19.

Jak Tesco pomáhá:

speciální bonus 
3 000 Kč/měsíc 

pro kolegy v 
první linii

krátkodobé 
pracovní 

příležitosti 
pro více než 

2000 lidí

zjednodušení 
práce, zastavení 
inventur nebo 

provozních 
změn

navýšení 
dodávek 

dezinfekce, 
rukavic, 

antibakteriálních 
ubrousků a gelů

placené volno 
pro ohrožené 

skupiny 
(těhotné, 

senioři 65+)

zpřísnění vstupu 
a pravidel 

dezinfekce v 
distribučním 

centru

instalace  
plexiskel 

na pokladnách

podpora práce 
z domova 
pro kolegy 
na centrále

přednostní 
obsluha 

seniorů nad 
65 let, ZTP-P a 

pečovatelů

pravidelné 
informace o 
bezpečném 

nakupování v 
Tesco rádiu

bezkontaktní 
předání 

online nákupů 
v případě 
karantény

přizpůsobení 
otevírací doby 

potřebám 
konkrétních 

lokalit

navýšení 
frekvence 
dezinfekce 

exponovaných 
míst a přístrojů

spuštění nové 
služby Tesco 

Zásilka pro nákup 
základního zboží

navýšení množství 
hygienických 
a ochranných 

pomůcek

přísnější regulace 
vstupu a pohybu 
po prodejnách

týden televizního 
reklamního 

prostoru 
věnován 

Ministerstvu 
zdravotnictví 

mimořádná 
potravinová 

pomoc lidem v 
nouzi v hodnotě 

4,5 mil. Kč  
(250 000 porcí 

jídla)

dary sociálním 
službám a 

neziskovým 
organizacím 
za více než  
100 000 Kč

potravinové 
přebytky 

pravidelně 
darovány do 

potravinových 
bank

ko
le

gů
m

zá
ka

zn
ík

ům
ko

m
un

itá
m

Dodavatelé

Tento pilíř zahrnuje následující:
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Snižujeme 
potravinový 
odpad.

Plýtvání potravinami Plýtvání potravinami

V Tescu zastáváme názor, že by jídlo nemělo přicházet nazmar. 
Jedna třetina světové produkce potravin každý rok končí v 
koši. Plýtvání potravinami není jen problémem sociálním, ale i 
ekologickým. Když plýtváme jídlem, plýtváme zároveň energií a 
vodou, které byly použity pro jeho vypěstování, přepravu, balení 
a přípravu. Kdyby byl potravinový odpad samostatnou zemí, byl by 
třetím největším znečišťovatelem ovzduší na světě. Potravinový 
odpad je zodpovědný za 8 % emisí skleníkových plynů. Takže 
pokud chceme hrát svou roli v řešení klimatických změn, jako 
maloobchodník s potravinami máme v oblasti plýtvání potravinami 
dobrý odrazový můstek. 

Naší ambicí je zajistit, aby jednoho dne žádné potraviny 
vhodné k lidské spotřebě nepřicházely v Tescu nazmar. 
Proto jsme se zavázali, že do roku 2025 zařídíme, aby žádné 
dobré potraviny v našich obchodech nekončily v koši. Abychom 
začali tento závazek naplňovat, tak jsme v průběhu loňského 
roku zajistili, aby všechny naše obchody byly schopny darovat 
své potravinové přebytky lidem v nouzi prostřednictvím 
potravinových bank a jejich partnerských organizací. Při 
několika příležitostech jsme zároveň vyzvali celý potravinářský 
průmysl, aby začal zveřejňovat data o plýtvání potravinami. 

Mimo naši společnost vyvíjíme řadu mezinárodních inciativ a 
navazujeme partnerství s občanskou společností, abychom 
sdíleli naše zkušenosti a poučení z vlastní praxe a motivovali 
ke konkrétním činům. Náš globální výkonný ředitel Dave Lewis 
je předsedou mezinárodní pracovní skupiny Champions 12.3, 
která funguje při OSN a sdružuje odborníky z řad státních správ, 
soukromého sektoru, mezinárodních organizací, výzkumných 
institucí a občanské společnosti za účelem urychlení naplňování 
cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3, tedy snížit do roku 2030 
potravinový odpad na celém světe o polovinu. 

Naše cíle.

 y Celostním přístupem „z pole až na vidličku“ 
přispět ke snížení světového potravinového 
odpadu o polovinu do roku 2030. 

 y Do roku 2030 snížit o polovinu potravinový 
odpad v našem vlastním provozu.

 y Zajistit, aby žádné potraviny vhodné k lidské 
spotřebě nepřicházely v Tescu nazmar.  

 y Všechny naše obchody ve střední Evropě 
budou do roku 2020 schopny darovat své 
přebytky místním potravinovým bankám a 
dobročinným organizacím.  

Jsme prvním maloobchodníkem, který ve střední Evropě 
publikuje data o potravinovém odpadu ve vlastním provozu. 
Zveřejňování detailních údajů o našem odpadu nám umožňuje 
jasně identifikovat místa jeho vzniku a na základě toho přijímat 
vhodná opatření. Zároveň nám to dává příležitost navazovat 
partnerství s externími subjekty za účelem dalšího snižování 
potravinového odpadu a zlepšování využití potravinových 
přebytků. Věříme, že zveřejňování dat a jasné porozumění vlastní 
produkci odpadu v rámci vlastních provozů je klíčové pro každého 
maloobchodníka, abychom společně mohli začít hledat vhodná 
řešení problému s dlouhodobými výsledky. 
Náš potravinový odpad jsme v meziročním srovnání snížili 
o 25 %, a sice z 6 320 tun v roce 2018/19 na 4 712 tun v roce 
2019/20. V porovnání s výchozím rokem měření 2016/17 se 
jedná o snížení potravinového odpadu o celých 66 %. 
Méně než 1 % (přesněji 0,76 %) potravin, které jsme v Tescu 
nabízeli k prodeji, se v uplynulém roce vyhodilo. I tak ale v koši 
ještě stále skončilo přes 1 035 tun potravin, které byly vhodné 
k lidské spotřebě, ale v daný čas a v dané lokalitě jsme je nebyli 
schopni darovat.

Snižujeme potravinový 
odpad ve vlastním provozu.

2018/19

Vyhozené potravinové přebytky vhodné k 
lidské spotřebě (v tunách)

84%

6 538 4 004 1 035 

Jako maloobchodní společnost dobře víme, že dokonalé 
sladění zásob a poptávky je prakticky nemožné a na konci 
každého dne vždy zůstanou nějaké přebytky. V roce 2019/20 
se nám přesto opět podařilo snížit celkové množství 
potravinových přebytků o 6 % a zároveň navýšit míru 
jejich redistribuce k dalšímu zužitkování o 17 %. V případě 
redistribuce lidem v nouzi například testujeme s asistencí 
potravinových bank ve čtyřech krajích ČR aplikaci Food 
Cloud, která nám má pomoci v reálném čase informovat 

1 626

2016/17 2017/18 2019/20
místní neziskové organizace, kolik přebytků je v konkrétních 
obchodech na konci dne dostupných k vyzvednutí. Veškeré 
vhodné přebytky, které nejsme z kapacitních důvodů schopni 
darovat lidem v nouzi, darujeme jako krmivo pro zvěř například 
rybářským spolkům, zoologickým zahradám či farmám. Díky 
těmto i jiným opatřením se nám za poslední čtyři roky podařilo 
navýšit množství redistribuovaných přebytků o 710 %. 

6 314 tun
našich potravinových přebytků bylo 
redistribuováno lidem v nouzi nebo jako krmivo 
pro zvěř. To je o 17 % více než v předchozím roce. 

Jsme hrdí na to, že jsme splnili cíl  SDG 12.3 a snížili  potravinový odpad v našem provozu o polovinu
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Fakta a čísla 2019/2020.
6 314 tun 

potravinových 
přebytků se 

nám podařilo 
redistribuovat 

a darovat lidem 
nebo zvěři 

Potravinovým 
bankám jsme 

darovali 1 188 tun 
potravin (přes  

2,7 milionu porcí 
jídla)

Naše meziroční snížení potravinového odpadu je také 
výsledkem provozních úprav a zlepšení, která v obchodech 
přispěla k redukci objemu potravinových přebytků. Mimo jiné 
jsme zmenšili neproduktivní prodejní plochy a zjednodušili 
produktové portfolio, abychom vyřadili výrobky s nízkou 
obrátkovostí. Tyto změny nám pomohly přiblížit nabídku 
reálné poptávce skrze naše plánování a zásobování. Mimoto 

jsme také zdokonalili nás zlevňovací systém „reduce 
to clear“, který pomáhá předcházet vzniku přebytků z 
potravin s blížícím se datem spotřeby. Teprve na tyto 
provozní procesy navazujeme v obchodech redistribučními 
mechanismy, abychom zajistili, že již vzniklé přebytky jsou 
v maximální možné míře využity smysluplně a minimálně 
vyhazovány. 

Všechny naše 
obchody jsou 

schopny darovat 
své přebytky 

potravinovým 
bankám a jejich 

partnerům

V obchodech 
vzniklo 11 027 tun 

potravinových 
přebytků

4 712 tun 
potravinových 

přebytků skončilo 
jako potravinový 

odpad

Spolupracujeme také s našimi dodavateli na co největším 
využití jejich úrody. Naše speciální řada ovoce a zeleniny 
„Perfectly Imperfect’’ pomáhá předcházet plýtvání 
potravinami přímo u pěstitelů. Nabízíme zákazníkům 
„nedokonale“ vypadající, ale stejně chutné ovoce a zeleninu 

za zvýhodněnou cenu, navíc s odpovídající kvalitou podle 
předpisů. Připravili jsme tak pro naše zákazníky skvělou 
nabídku a zároveň pomohli snížit plýtvání potravinami přímo 
u pěstitelů. V roce 2018/19 jsme v celé střední Evropě prodali 
přes 3033 tun „křivého“ ovoce a zeleniny.

Věříme, že co je možné změřit, lze i lépe řídit. Nakonec jediným 
způsobem, jak se vypořádat s plýtváním potravinami, je 
porozumět této výzvě a vědět, kde přesně v dodavatelském 
řetězci se plýtvá potravinami. Sdílíme společnou odpovědnost 
za řešení potravinového odpadu, a to od procesu pěstování až 
po konečnou spotřebu – spolupracujeme s našimi dodavateli 
a zároveň se snažíme pomáhat zákazníkům méně plýtvat v 
jejich domácnostech. Začali jsme spolupracovat s našimi top 5 
dodavateli ve střední Evropě, abychom jim pomohli implementovat 
náš přístup na principu Target – Measure – Act (Zacílit – Změřit 

– Jednat) při řešení jejich potravinového odpadu, a poskytli jim 
dostatečnou technickou podporu, odborné znalosti a poradenství 
ve všech oblastech tohoto procesu.

Naši dodavatelé se zavazují na potravinový odpad zacílit (veřejně 
podpořit a přijmout cíl udržitelného rozvoje OSN 12.3 - snížit do 
roku 2030 potravinový odpad o polovinu), změřit jej (vypočítat 
a zveřejnit údaje o množství potravinového odpadu ve svých 
vlastních provozech) a jednat (snížit plýtvání potravinami ve 
vlastním provozu i v rámci celého potravinového řetězce).

Řešíme potravinový odpad 
„z pole až na vidličku”.

Společnost AMT Fruit, která je součástí AM FRESH 
GROUP (dříve známá jako Munoz Group), působí 
na celosvětovém zemědělském trhu a zásobuje 
mnoho předních světových maloobchodníků. 
Skupina AM FRESH má široké portfolio produktů 
zahrnující citrusy, hroznové víno, ovocné šťávy, 
zmrzlinu, květiny a čerstvé potraviny. Ve střední 
Evropě AM FRESH zásobuje prodejny Tesco v České 
republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku 
citrusy, ovocnými šťávami a květinami.

Marlena Chambers z AM FRESH doplňuje:

„Cítíme, že máme odpovědnost za snížení 
potravinového odpadu vůči našim pěstitelům, 
jejich místním komunitám, našim poskytovatelům 
služeb ve střední Evropě a samozřejmě vůči 
zákazníkům společnosti Tesco. Proto v AM FRESH 
podporujeme pracovní skupinu Champions 12.3 a 
zavázali jsme se k přístupu fungujícím na principu 
Target – Measure – Act (Zacílit – Změřit – Jednat) 
s cílem zveřejnit vlastní data o potravinovém 
odpadu ke konci tohoto roku. Zavázali jsme se k 
dosažení cíle udržitelného rozvoje snížit do roku 
2030 plýtvání potravinami o 50 %, což nás zároveň 
podněcuje k rozvoji efektivity v našich provozech 
a dodavatelském řetězci, abychom předešli 
plýtvání. Celoročně také úzce spolupracujeme 
s našimi pěstiteli na zlepšování kvality našich 
produktů a zajišťujeme, aby ovoce opustilo farmu 
v co nejlepším stavu. Zvýšení našich přímých 
dodávek do skladů Tesco a spolupráce s místními 
potravinovými bankami považujeme za velký 
úspěch. Společně budeme nadále bojovat proti 
plýtváním potravinami.“

Helping people in 
need. Together.
Tesco supported families with products in 
total value of more than XXX €. Join us and 
donate durable goods to designated place 
behind the cash registers. 

17% navýšení

redistribuovaných 
přebytků oproti 

předchozímu 
roku

25% snížení

potravinového 
odpadu oproti 
předchozímu 

roku

V posledních letech jsou naši kolegové více 
angažovaní v boji proti plýtvání potravinami, což 
se pozitivně projevuje na množství zachráněných 
potravin. Celou problematiku jsme jim přiblížili 
speciálním školením a komunikační kampaní, 
která více objasnila naši metodiku prevence 
potravinového odpadu. Co se týče konkrétních 
příkladů dobré praxe, osobně bych obzvlášť 

vyzdvihla nadstandardní práci kolegů na Ostravsku, 
kde vykazujeme dlouhodobě nejlepší výsledky v 
boji proti plýtvání potravinami díky velmi aktivní 
spolupráci s místní potravinovou bankou a dalšími 
organizacemi.

Karina Jakešová, Provozní manažerka pro 
komunity, Tesco ČR

Kolegové nám pomáhájí omezit plýtvání potravinami.
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ObalyPlýtvání potravinami

Společnost Tesco iniciovala celou řadu aktivit za jediným účelem 
– snížit plýtvání potravinami. Jednou z největších výzev je naučit 
zákazníky vážit si potravin a ukázat jim, že i jídlo může být zdrojem 
radosti a budování sociálních vazeb. To je hlavní poselství 
výročních konferencí a vzdělávacích programů vedených Tescem.

Vzdělávání a osvěta.

Konference – V roce 2019 jsme se v rámci naší čtvrté 
výroční konference na téma plýtvání potravinami 
v Praze spojili s jinými potravinovými podniky, 
obchodními partnery, dodavateli, potravinovými 
bankami a neziskovými organizacemi z celé střední 
Evropy, abychom společně sdíleli znalosti, příklady 
dobré praxe a podpořili spolupráci při systematickém 
snižování potravinového odpadu.

E-learningový modul na výuku o darování 
potravinových přebytků – informační a interaktivní 
online materiál činí vzdělávací proces jednodušším 
pro ty kolegy, kteří jsou nováčky v procesu darování 
potravinových přebytků a zároveň podněcuje 
zaměstnance, aby učinili vše, co je v jejich silách, 
aby snížili plýtvání potravinami. E-learning provádí 
uživatele poutavou formou počítačové hry celým 
procesem záchrany potravin a obsahuje informace, 
které přibližují téma uživateli a zároveň jej motivují 
k vědomějším rozhodnutím. Toto e-learningové 
školení Tesco spustilo v celé střední Evropě a získalo 
za jeho inovativnost mezinárodní ocenění COMENIUS 
EduMedia Award. 

Tesco CE získalo prestižní ocenění v 16. ročníku 
mezinárodní soutěže International Business Awards 
– Stevie Award. Stříbrnou cenu nám udělili v kategorii 
„Program společenské odpovědnosti roku v Evropě” 
za naši kampaň v boji proti plýtvání potravinami. Uspěli 
jsme v silné konkurenci 4000 projektů ze 74 zemí světa. 
Tesco ČR získalo také v rámci soutěže TOP Odpovědná 
firma 2019 Byznysu pro společnost v kategorii TOP 
Odpovědná velká firma zlaté ocenění za celkovou 
strategii Little Helps Plan a v kategorii TOP Odpovědná 
firma v životním prostředí bronzové oceněné za 
projekt No time for waste, který je synonymem našeho 
boje proti plýtvání potravinami. 

Naše ocenění.

Obaly.

Udržitelnost našich výrobků a obalů bereme velmi vážně a vždy 
zohledňujeme dopad našeho podnikání na životní prostředí. 
Jsme si vědomi toho, že obaly hrají důležitou roli při ochraně 
výrobků a snižování potravinového odpadu, ale přesto by 
neměly představovat nepřiměřenou zátěž pro naši planetu. 
Odpad z obalů, zejména plastových, se může stát závažným 
problémem, pokud se nerecykluje a skončí odhozený v přírodě. 
Proto usilujeme o pořizování co nejudržitelnějších výrobků 
a obaly používáme pouze tehdy, je-li jejich účel zřejmý. Rovněž 
usilujeme o spolupráci s našimi dodavateli v rámci celé střední 
Evropy, abychom ještě více snížili objem obalů a zlepšovali 
recyklovatelnost jejich výrobků. 
Přijímáme opatření k odstranění všech nerecyklovatelných 
a přebytečných obalů v rámci našeho podnikání – včetně 

plastů. Nemůžeme-li obaly eliminovat, snižujeme jejich objem 
na absolutní minimum a usilujeme o to, aby byly znovu využity. 
Pokud nějaký obal nebude možné recyklovat, nebude pro něj 
v našem podnikání místo.
Názorným příkladem našeho závazku k udržitelnějším produktům 
a obalům jsou naše vatové tyčinky pod vlastní značkou Fred&Flo. 
V jejich případě jsme odstranili původní plastovou krabičku, 
což přinese úsporu 11 tun či 1 milionu kusů plastu. Nově je tato 
krabička vyrobena z kartonu, který pochází z recyklovaného 
papíru z udržitelných zdrojů (nese certifikaci FSC). Samotné 
plastové tyčinky jsou také nově papírové, což je i v souladu s 
plošným zákazem jednorázových plastů. Jen tato změna samotná 
znamená redukci 500 milionů kusů plastu o váze 400 kg.

Stěžejní fakta.

Naše závazky
 y Odstranit veškeré nerecyklovatelné a přebytečné obaly. 

Pokud je nelze odstranit, usilovat o jejich omezení. 

 y Do konce roku 2020 odstranit z našich výrobků vlastní 
značky ve střední Evropě všechny nerecyklovatelné 
materiály.

 y Eliminovat plasty na jedno použití do roku 2021.

 y Do roku 2025 budou všechny obaly výrobků vlastní 
značky ve střední Evropě plně recyklovatelné nebo znovu 
použitelné.

 y Do roku 2025 získávat 100% veškerého papíru a lepenky, 
kterou používáme, z trvale udržitelných zdrojů.

Náš pokrok
 y Jen v České republice se nám podařilo odstranit více než 

5,4 milionů kusů / 44 tun těžko recyklovatelných materiálů.

 y Z našich výrobků s vlastní značkou v České republice jsme 
dosud odstranili již 80 % nerecyklovatelných materiálů.

 y Z našich výrobků vlastní značky ve střední Evropě již bylo 
odstraněno 25 tun plastových výrobků na jedno použití.

 y Naše jednotky recyklačních služeb v našich distribučních 
centrech za loňský rok zrecyklovaly okolo 60 000 tun 
lepenky, 5 000 tun fólie a více než 520 tun hliníku z našich 
obchodů ve střední Evropě.

 y 100 % nápojových kartonů naší vlastní značky je vyrobeno z 
papíru z udržitelných zdrojů.
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CEO statement COVID-19

Nákupní zvyky zákazníků se neustále mění. Kromě ceny 
výrobků se v poslední době zákazníci obzvlášť zajímají o 
zemi původu a způsob výroby. Abychom tato očekávání 
splnili, Tesco ve střední Evropě například usiluje o to, aby 
do konce roku 2025 již v obchodech nebyla k dispozici 
vejce z klecových chovů, a to jak u vlastní značky, tak od 
jiných značek. V nabídce Tesco již dnes najdeme širokou 
škálu vajec z ekologického chovu, od slepic chovaných na 

podestýlce nebo z volného chovu. Společnost Tesco a její 
dodavatelé budou při plánovaných změnách v sortimentu 
přísně dodržovat současné vysoké standardy, pokud jde o 
chov nosnic a podmínky při  snášení vajec. Tato iniciativa je 
nedílnou součástí širšího úsilí společnosti Tesco zajistit, aby 
všechny výrobky byly získávány řádným a etickým způsobem, 
a je pokračováním závazku společnosti Tesco ve Velké Británii 
ukončit prodej vajec od slepic chovaných v klecích. 

Dobré životní 
podmínky zvířat.

Zdraví zvířat v našem dodavatelském řetězci a jejich dobré životní podmínky jsou 
velmi důležité a my usilujeme o to, abychom v této oblasti jednali zodpovědně. Za 
tím účelem spolupracujeme s farmáři na tom, abychom dosáhli dobrého pokroku a 
podíleli se na definování osvědčených postupů. 

Dodavatelé Dobré životní podmínky zvířat

Podpora českých 
dodavatelů.

Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci chtějí mít výběr – jednak mít přístup k nejlepším 
značkám a jednak zvolit si i skvělé produkty za nízké ceny. Za posledních 24 let jsme si s 
našimi dodavateli vybudovali dlouhodobé vztahy, přičemž jim pomáháme investovat do 
svých nejlepších výrobků, následně je vyrábět a dodávat pro naše zákazníky.

Vztahy s dodavateli jsou pro nás důležité, a proto pravidelně 
shromažďujeme zpětnou vazbu od dodavatelů o společnosti 
Tesco pomocí průzkumů a pohovorů, takže nám mohou říct, jaká 
je spolupráce s námi z jejich pohledu. Je to pro ně také možnost, 
jak vyjádřit své představy o tom, jak by se naše spolupráce 
mohla dále zlepšovat. Díky těmto komunikačním kanálům mají 
naši dodavatelé možnost se vyjádřit, přičemž jejich názory nám 
umožňují zlepšit naše provozní postupy.
S potěšením konstatujeme, že 69 % našich dodavatelů v České 
republice uvádí, že se k nim chováme férově, a 78 % souhlasí, že 
jejich platby vyřizujeme bez prodlení. V rámci podpory dodavatelů 
nabízíme těm nejmenším úhradu jejich faktur do 14 dní. Od našich 
dodavatelů také víme, že si uvědomují, že se o jejich problémy 
zajímáme a řešíme je, a také jsou spokojení s mírou zapojení, 
přičemž oceňují, že s nimi sdílíme naše plány a priority. 
V České republice spolupracujeme se stovkami dodavatelů. 
Konkrétně v České republice spolupracujeme s 311 dodavateli, 
pokud jde o naše výrobky vlastní značky, přičemž 36 % z těchto 
dodavatelů jsou místní čeští dodavatelé. 
Pracujeme také na budování skupiny Tesco Product Partners, s níž 
budeme moct úzce spolupracovat na podpoře a dosahování našich 
dlouhodobých strategických cílů týkajících se environmentálních 
závazků, jako je to v případě obalů a potravinového odpadu.

Česká bezpesticidní rajčata.

V České republice vyvíjíme velmi příkladné lokální 
partnerství například s Farmou Bezdínek na 
Ostravsku. Na ploše více než 11 hektarů pěstují 
prémiové odrůdy rajčat a jako vůbec první skleník v 
Česku prošla Farma Bezdínek kontrolním auditem na 
technologii pěstování bez zbytků pesticidů. Rajčata z 
farmy mají tedy nulová rezidua pesticidů, stejně jako 
bio produkty nebo kojenecká výživa. Tato rajčata 
nabízíme exkluzivně pod značkou Tesco Finest a 
dodavateli garantujeme férové podmínky a podporu.
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LidéOblečení F&F 

Pokud jde o značku F&F, chceme přispět ke zlepšení životních 
podmínek každého, kdo se na výrobě oblečení podílí. Jsme 
zakládajícím členem iniciativy pro etické obchodování (Ethical 
Trading Initiative), přičemž monitorujeme naši dodavatelskou 
základnu, abychom zajistili dodržování lidských práv. V prosinci 
2019 jsme uspořádali dva celodenní workshopy v severní a jižní 
Indii zaměřené na prodejce oděvů, přádelny a textilní továrny. 
Hovořili jsme o našich zásadách týkajících se zákazu nucené 
práce (Forced Labour Principles), osvědčených postupech 
v boji proti novodobým formám otroctví a nastínili jsme náš 
přístup k neohlášeným auditům ze strany našeho příslušného 
kontrolního týmu.

Více než 50 % oblečení, které prodáváme, je vyrobeno z 
bavlny nebo bavlněných směsí. Díky porozumění dopadu, 
který tyto výrobky mají na životní prostředí i na komunity, od 
kterých je získáváme, můžeme činit informovaná rozhodnutí. K 
výrobě našich oděvů ze 100 % bavlny – včetně dětských triček 

a dívčích šatů – se již používá více bavlny získané udržitelným 
způsobem. Usilujeme o to, aby nejpozději v roce 2025 byla 
veškerá bavlna, kterou používáme ve všech produktech 
značky F&F, získávána udržitelným způsobem (iniciativa BCI 
– Better Cotton Initiative), byla ekologická a recyklovaná. Za 
posledních 12 měsíců bylo více než 80 % naší bavlny získáno 
udržitelnějším způsobem, což představuje dobrý pokrok 
na cestě k dosažení uvedeného cíle. Od okamžiku, kdy jsme 
přistoupili k iniciativě BCI, bylo pro značku F&F udržitelnějším 
způsobem získáno 50 000 tun bavlny. 

Kromě práce na snižování dopadu naší bavlny na životní 
prostředí zavádíme větší poměr recyklovaných polyesterových 
tkanin. Výrobky z těchto tkanin lze najít v celé škále našich 
plaveckých oděvů. 
V roce 2019 jsme použili recyklovaná vlákna z více než 

30 milionů plastových lahví. 

Udržitelné, cenově dostupné a kvalitní oblečení… z továren, na 
které jsme hrdí.

F&F je naše vlastní módní značka. Ve střední Evropě každý 
rok prodáme miliony kusů oděvů. Náš přístup k udržitelnosti, 
snižování dopadu na životní prostředí a pomoci místním 
komunitám se týká i našeho oděvního segmentu, a to ve stejné 
míře jako se týká jakéhokoli jiného segmentu v rámci Tesco. 

Mezi naše hodnoty patří chovat se k lidem tak, jak si přejeme, aby se ostatní chovali 
k nám, přičemž chceme zajistit, aby všichni kolegové mohli být sami sebou a měli 
možnost se v rámci společnosti Tesco dále rozvíjet. Usilujeme o to, aby všech 400 000 
našich kolegů po celém světě, z nichž 11 000 je právě v České republice, jakož i miliony 
lidí, kteří pracují v našem dodavatelském řetězci, měli odpovídající, spravedlivě 
ohodnocenou práci a pracovali bezpečně.

Tento pilíř zahrnuje následující:

Lidé.

Lidská 
práva

Jistota zaměstnání 
a rozvoj 

Skvělé místo pro 
práci

Zdraví, bezpečnost 
a kvalitní život

Diverzita a 
inkluze
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Diverzita a inkluzeOdměna a uznání

Odměna a uznání.

Skvělé místo pro práci.
Usilovně podporujeme naše kolegy. V roce 2019/20 jsme 
zrevidovali postup, jak sbírat zpětnou vazbu a naslouchat 
kolegům, a to spuštěním programu Tvůj názor je důležitý 
(Every Voice Matters), díky němuž budeme moci včas a 
pohotověji zareagovat na to, jak se naši kolegové v práci 
cítí, a následně přijímat cílenější opatření. Z nového 
každoročního hloubkového průzkumu, který probíhá v lednu, 
vyplynulo potěšující zjištění, že v České republice se jej 
zúčastnilo 52 % kolegů a z nich 76 % uvedlo, že podle jejich 
názoru je Tesco skvělým místem pro práci. 

Ve střední Evropě jsme také vytvořili novou komunikační 
platformu, tzv. Colleague Contribution Panel (CCP). Jedná 
se o fórum, vedené jedním z našich ředitelů mimo výkonnou 
sféru (Non-Executive Directors) společnosti Tesco PLC, kde se 
pravidelně setkávají kolegové z celé společnosti a diskutují o 
tom, jaké otázky jsou pro ně nejdůležitější a do jaké míry se nám 
daří být vstřícní k našim kolegům a zákazníkům. Členové této 
skupiny spolupracují s vedením společnosti s cílem porozumět 
daným problémům a najít vzájemnou shodu ohledně opatření 
potřebných k dosažení změny tam, kde je to potřeba. 

Pevně věříme, že je důležité kolegům nabízet výhodný 
celkový balíček odměn jako náležité ocenění za jejich 
odvedenou práci.

V roce 2019 jsme zvýšili základní tarifní mzdy pro kolegy v 
obchodech až o 7 %. Toto navýšení mezd představovalo 
celkovou roční investici do našich kolegů ve výši přes 200 
milionů Kč. Mimoto jsme se v reakci na pandemii koronaviru 
rozhodli odměnit skvělou práci našich kolegů v obchodech a 
distribuci speciálním měsíčním bonusem ve výši 3 000 Kč v 
březnu a v dubnu 2020. Kromě balíčku odměňování z pohledu 
základní mzdy, který se neustále dynamicky vyvíjí, poskytujeme 
našim kolegům i další benefity, čímž jim chceme prokázat naše 
uznání za jejich přínos pro naši společnost:

Každé léto mají všichni kolegové z celé ČR 
možnost se setkat v Praze a společně si užít den 
plný zábavy. Loňských her v havajském stylu se 
zúčastnilo přes 2000 kolegů. Jednotlivé týmy 
kolegů z provozoven, distribučního centra nebo 
centrální kanceláře se mohou registrovat a 
soutěžit mezi sebou o nejrůznější ceny, nebo 
si jen pro potěšení zahrát řadu týmových i 
individuálních her a sportovních disciplín.

Tesco Letní Hry.

Diverzita 
a inkluze.
Ve společnosti Tesco jsou vítáni 
všichni bez rozdílu.
Ve společnosti Tesco inkluze znamená, že všichni jsou vítáni. Vážíme 
si individuality a jedinečnosti jednotlivců a ke každému přistupujeme 
spravedlivě a s respektem. I nadále budujeme inkluzivní prostředí, 
přičemž chceme rozvíjet potenciál naší rozmanité pracovní síly. To 
zároveň přispívá k úspěchu našeho podnikání a odráží rozmanitost 
komunit, které v jednotlivých zemích obsluhujeme.
Jsme hrdí na to, že máme inkluzivní pracovní prostředí i v České 
republice. Proto jsme se stali signatáři Charty diverzity a zároveň 
jejím Zlatým ambasadorem. Charta diverzity je mezinárodní iniciativa 
podporovaná Evropskou komisí. Tato iniciativa zavazuje signatáře k 
přijetí opatření na podporu rovnosti a diverzity na pracovišti. 
Naše strategie a plány v oblasti diverzity a inkluze i nadále vycházejí 
z našich nově vznikajících sítí a skupin kolegů. V současné době 
máme několik speciálních skupin, díky nimž se mohou naši 
kolegové setkávat a podělit se navzájem o poznatky, nápady a 
zpětnou vazbu, aby tak napomohli pozitivní změně. Mezi tyto sítě 
a skupiny patří tzv. Women’s Network pro kolegyně na vyšších 
manažerských pozicích, interní síť mentorů či Panel inkluze. Panel 

inkluze je kolektiv, kde se scházejí kolegové z různých skupin a 
příslušníci menšin, přičemž diskutují o iniciativách společnosti 
Tesco, vyjadřují své obavy a hovoří o očekáváních ohledně toho, 
jak by společnost Tesco měla jednat. Tyto schůzky probíhají lokálně 
a příslušná zjištění se následně analyzují na úrovni střední Evropy. 
Daná témata se sdělují přímo nejvyššímu managementu nebo 
týmu pro tvorbu interních předpisů, kteří přijímají odpovídající 
opatření, je-li to zapotřebí.

„Podpis Charty diverzity pro nás byl přirozeným 
krokem, protože její zásady jsou v souladu s 
hodnotami, které v Tescu vnímáme jako přirozené 
a důležité. Chceme vytvořit pracoviště, kde budou 
zaměstnanci respektováni, přijímáni a kde se cítí 
bezpečně.“ 

Daniela Hrbková, Head of People Local 
Operations, Tesco ČR

 y Roční sleva ve výši až 20 000 Kč na nákupy v obchodech Tesco
 y Programy asistence pro zaměstnance, v nichž mohou naši 

kolegové, kteří to potřebují, využít bezplatné poradenství v oblasti 
práva, financí a duševního zdraví.

 y Slevy na produkty a služby vybraných mobilních operátorů, 
příspěvek na penzijní pojištění a zvýhodněné balíčky a produkty u 
vybraných bankovních společností.
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Diverzita a inkluzeDiverzita a inkluze

Podpora 
rodin.

Kromě toho je pro nás zásadně důležité neustále zlepšovat 
možnosti maminek po návratu z rodičovské dovolené, aby si tak 
kolegyně mohly zvolit pro sebe ideální způsob péče o rodinu. 
Nabízíme flexibilní podmínky, díky nimž mohou sladit svůj 
pracovní život s rodinným životem. Rodičům s dětmi ve věku od 
6 do 18 let doporučujeme na centrále využívat možné flexibilní 
pracovní doby, přičemž rodiče dětí budoucích prvňáčků mohou 
využít první školní den placeného volna navíc. Zaměřujeme se 
na začlenění a zábavu pro všechny a pro naše kolegy s dětmi 
zavádíme zmíněné sportovní Tesco Letní hry, aktivity pro rodiny 

Zpátky do školy, Tesco letní tábory nebo velikonoční a vánoční 
aktivity. Jsme jedním z největších zaměstnavatelů ve střední 
Evropě a naši kolegové pocházejí z různých prostředí a mají 
řadu individuálních osobních závazků. Máme důležitou 
odpovědnost za to, abychom podporovali rovnováhu v 
rodinném životě našich kolegů. Proto jim nabízíme různé 
flexibilní možnosti výběru směn, právě tak, aby jim to co 
nejlépe vyhovovalo. Ve všech našich obchodech máme přes 1 
500 kolegů, kteří pracují na částečný úvazek (30 a méně hodin 
týdně) a tvoří tak téměř 14 % naší pracovní síly.

Jsme mimořádně hrdí na program Tesco Anděl, který buduje 
solidaritu mezi kolegy podle principu „od kolegů pro kolegy“ a díky 
němuž se dostává podpory těm z nás, kteří se potýkají s obzvlášť 

těžkými životními situacemi. Tesco Anděl působí v České republice 
od ledna 2019 a do doby vydání této zprávy se díky němu dostalo 
mimořádné pomoci více než 50 kolegům a kolegyním.

Tesco Anděl je interní program na podporu 
kolegů v těžkých životních situacích. Každý 
kolega má možnost darovat ze své měsíční mzdy 
nejméně 30 Kč do fondu Tesco Anděl. Tesco 
pak každý příspěvek zdvojnásobí. Speciální 
komise na měsíční bázi posuzuje žádosti o 
pomoc a rozděluje nashromážděné prostředky 
podle potřeby a nutnosti. O pomoc může žádat 
kterýkoli kolega či kolegyně (ale i jejich nejbližší 
příbuzní), kteří se ocitli v těžké životní situaci 
a jimž nedokáže dostatečně pomoct rodina, 
neziskový sektor, stát, ani zaměstnavatel skrze 
nástroj sociální výpomoci (např. kvůli striktním 
kritériím sociálního fondu). Například jsme 
pomohli pokrýt náklady na finančně náročnou 
léčbu rakoviny a nájemného z důvodu pracovní 
neschopnosti během léčby, speciální výbavu 
pro fyzicky postižené členy rodiny, přechodné 
ubytování pro rodiny po požáru domu apod. 
Společně jsme dokázali za první rok fungování 
v ČR pomoci 27 kolegům a darovat 964 285 Kč. 
To vše díky 1 950 kolegům, kteří v loňském roce 
přispěli celkovou částkou 910 000 Kč, jež Tesco 
následně zdvojnásobilo.

Jak funguje Tesco Anděl?

Začleňování zdravotně 
znevýhodněných. 
Snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom zaměstnávali 
i kolegy se zdravotním postižením a aby jejich zkušenosti s naší 
společností byly co nejpříznivější. Vynakládáme investice na 
to, abychom zajistili bezpečné a přívětivé prostředí pro kolegy 

s jakýmkoliv postižením, protože si uvědomujeme význam práce 
v jejich začleňování do společnosti. V Tesco ČR v současné 
době pracuje přes 320 kolegů s různými druhy postižení. Pracují 
v obchodech, v distribučních centrech i v centrální kanceláři.

Pracovat z domova mohou všichni naši kolegové v centrálních kancelářích a od září 
2019 všem kolegům ve společnosti Tesco nabízíme možnost čerpat kariérní volno, 
abychom jim umožnili oddechnout si od práce a věnovat se jiným životním cílům.

Tesco Anděl.

Je tomu již rok, co jsme představili nový 
benefit – dárkový koš pro miminko. Více než 
180 novopečených rodičů z řad našich kolegů 
si odneslo koš plný plen, krémů a vlhčených 
ubrousků. Jsme velmi rádi, že kolegové tento 
benefit využívají a my můžeme alespoň touto 
cestou podpořit první náročné dny s novým 
přírůstkem

Dárkové koše pro novorozené děti našich kolegů.
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Zdraví, bezpečnost a kvalitní životRozvoj dovedností a kariéry

Rozvoj dovedností a kariérní růst.
Pracovní trh se rychle vyvíjí a my víme, že musíme kolegy 
rozvíjet v dovednostech, které jim mohou pomoci k dosažení 
úspěchu i v budoucnu. Kromě toho, že stavíme na stávajících 
dovednostech, vytváříme příležitosti k tomu, aby se kolegové 
mohli rekvalifikovat v oblastech, kde se očekává nárůst poptávky, 
přičemž i nadále pracujeme s potenciálem našich talentů 
tak, abychom mohli i nadále využívat jejich dovedností, které 
potřebujeme pro naši budoucnost. Za tímto účelem byl vytvořen 
nový strategický tým pro plánování v oblasti pracovní síly, který 
nám má pomoci při vytváření představy o budoucí nabídce 
a poptávce po pracovní síle a o kritických dovednostech, rolích 
a typologických skupinách profesních činností, které bude Tesco 
potřebovat, aby mohlo naplňovat svou strategii.
Usilujeme o to, abychom poskytovali příležitosti, díky nimž 
mladí lidé budou moci rozvíjet své dovednosti v oblasti 
zaměstnatelnosti a zahájit svou profesní dráhu, přičemž vždy 
hledáme mladé a motivované lidi – absolventy středních i 
vysokých škol, kteří budou budoucností našich obchodních 
aktivit. Zaměstnáváme více než tisíc zaměstnanců na plný 
nebo částečný úvazek ve věku do 25 let, především v našich 
prodejnách, ale také v centrální kanceláři. Abychom mladým 
lidem pomohli se získáváním pracovních zkušeností, nabízíme 
v našich prodejnách i stáže nebo praxe pro učně, díky čemuž si 
mohou vyzkoušet, jaké to je pracovat v maloobchodě.  
V loňském roce jsme v našich obchodech v České republice 
pomohli vyškolit téměř 550 učňů.

Prosazujeme genderovou diverzitu 
ve všech týmech a uvědomujeme si 
důležitost zastoupení žen v celé naší 
společnosti. Konec konců 76 % našeho 
pracovního kolektivu Tesco v České 
republice utvářejí právě ženy. 
Je pro nás důležité, aby se kolegové i 
kolegyně ve svém profesním i osobním 
životě cítili, že se jim dostává inspirace 
a podpory. Na podporu kolegyň 
v manažerských pozicích jsme například 
začali rozvíjet již zmíněnou skupinu 

Women’s Network. 
Chceme poskytovat ženám ve 
společnosti vhodné prostředí pro rady 
a inspiraci, aby se posunuly ve své 
kariéře kupředu, skloubily svůj profesní 
i osobní život, vytvořily užitečnou síť 
kontaktů a objevily, čím vším mohou 
přispívat k úspěchům společnosti. Mezi 
projednávaná témata tak patří rozvojové 
a kariérní příležitosti, vlastní seberozvoj, 
slaďování pracovního a rodinného života 
a dále též sponzorství a mentoring.

Rovné příležitosti.

Ve společnosti Tesco usilujeme o to, aby se naši kolegové cítili 
co nejlépe, a to jak v práci, tak doma. Proto jsme v průběhu 
roku uspořádali několik iniciativ a kampaní v oblasti kvalitního 
života a zdraví, abychom podpořili naše kolegy ve snaze 
pečovat o své zdraví. Mezi naše aktivity v roce 2019 patřily 
například:
 y Ovoce zdarma pro kolegy ve vybraných obdobích v 

průběhu roku
 y Ochutnávky výrobků s vlastní značkou – ukázka našich 

produktů s nižším obsahem soli, cukru a tuku
 y Týden zdraví kolegů – pomoc, podpora a tipy pro zdravý 

životní styl
 y Inspirativní články na podporu duševního zdraví – jak 

se vyhnout depresi, jakým způsobem ovlivňují barvy 
činnost mozku či jak posílit přátelské vztahy v kolektivu a 
mnoho dalších.

Bezpečná práce 
i nakupování.

Zdraví, bezpečnost 
a kvalitní život.

Bezpečí našich kolegů a zákazníků je pro nás velmi důležité. Proto 
jsme se v loňském roce zaměřili na snížení počtu úrazů, při nichž 
dojde k dočasné pracovní neschopnosti (zranění našich kolegů, 
která mají za následek, že si musí vzít volno), o 29 %.
Do všech našich hypermarketů ve střední Evropě (je jich 2 000) 
jsme nechali instalovat záchranné automatické defibrilátory. Tyto 
defibrilátory jsou nyní dostupné našim kolegům i zákazníkům, 
pokud by je potřebovali. Pokračovali jsme ve zdokonalování 
školení první pomoci nabízeného v našich kancelářích a aktuálně 
je začleňujeme do úvodního školení pro všechny naše kolegy v 
obchodech jako standardní praxi.
Zahájili jsme kampaň bezpečné jízdy pro naše kolegy a 
zprostředkovali jsme jim simulace dopravních nehod „na 
vlastní kůži“, díky nimž přispíváme ke vzdělávání našich týmů 
a povzbuzujeme lidi, aby více mysleli na vlastní bezpečné 
chování za volantem. 

Zdraví a kvalitní 
život.

Velmi se zasazujeme o to, abychom zvyšovali kvalifikaci 
pracovní síly, a proto investujeme značné prostředky do školení 
a instruktáží pro kolegy ve společnosti Tesco. Náš interní 
vzdělávací systém Tesco Academy spolupracuje s externími 
subjekty a pořádá různé kurzy a školení, díky nimž se naši 
kolegové mohou učit užitečným dovednostem a posunout se ve 
své kariérní cestě. V loňském roce se tréninků Tesco Academy 
zúčastnilo více než 600 zaměstnanců.
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Lidská práva Planeta

Náš obchodní úspěch závisí na dobré situaci našeho přírodního 
prostředí. Jsme odhodláni řešit problémy udržitelnosti v našem 
podnikání a v našich klíčových dodavatelských řetězcích. 

Moře LesyZměna klimatu

Tento nový pilíř zahrnuje následující:

Planeta.

Zemědělství

Ujištění a etický audit jsou důležité k zajištění toho, že v 
našich dodavatelských řetězcích se dodržují lidská práva. 
Díky tomu můžeme zjišťovat jakékoli etické problémy a 
pomáhat dodavatelům v jejich úsilí o neustálé zlepšování v 
této oblasti. Požadavky na audit zaměřujeme na lokality, kde 
máme největší vliv na dosažení potřebných změn. Primární 

lokality, odkud pochází konečný produkt předtím, než je 
dopraven do Tesca, a kde disponujeme přímým vztahem 
s našimi dodavateli. Všechny primární lokality ve vysoce 
rizikových zemích musí mít splněný audit, jestliže chtějí 
dodávat své výrobky společnosti Tesco, a následně musejí 
audit každoročně obnovovat.

Posuzování rizika.
Zavázali jsme se k dodržování lidských práv a plně podporujeme 
Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, základní úmluvy 
Mezinárodní organizace práce (ILO) a hlavní zásady OSN týkající 
se podnikání a lidských práv. Jsme také odhodláni pravidelně 
informovat o našem úsilí směřujícím k dodržování lidských práv 
v rámci našich dodavatelských řetězců. Pokud jde konkrétně o 
naši dodavatelskou základnu, požadujeme, aby naši dodavatelé 
dodržovali celou škálu pracovních norem stanovených v základním 
kodexu Iniciativy pro etické obchodování.
Za poslední dva roky jsme zavedli procesy náležité péče, abychom 
zajistili, že dokážeme identifikovat oblasti s největším rizikem a cíleně 
na ně vynakládat zdroje, pokud by se problémy vyskytly v našem 
dodavatelském řetězci. Tento proces doprovázely konzultace s 
odbornými externími subjekty, včetně dodavatelů, průmyslových a 

vládních orgánů a skupiny občanské společnosti, například Unseen, 
Oxfam nebo Ethical Tea Partnership. V rámci našeho přístupu 
náležité péče se zaměřujeme na zajištění, zlepšování a podporu 
příslušných oblastí s cílem předcházet rizikům v oblasti lidských práv 
v našem dodavatelském řetězci a tato rizika případně řešit. 
Neustále usilujeme o zvyšování standardů dodavatelského řetězce a 
zajišťování toho, aby ti, kdo pracují v našem dodavatelském řetězci, 
byli dostatečně chráněni. Naše strategie v oblasti lidských práv 
odráží nejdůležitější otázky, které mají vliv na pracovníky v našich 
dodavatelských řetězcích, a jsme hrdí na kroky, které jsme dosud 
podnikli, a to jak prostřednictvím našeho ústředního programu, 
který zajišťuje důstojné podmínky ve výrobních závodech, tak 
prostřednictvím naší trvalé účasti na iniciativách s cílem podnítit 
pokrok v celém odvětví. 

Lidská práva.
Jednou z hodnot naší společnosti je to, chovat se k lidem tak, 
jak si přejeme, aby se ostatní chovali k nám. Chceme, aby každý, 
kdo pracuje pro společnost Tesco nebo s ní, měl zajištěno, že 
jeho lidská práva budou dodržována, přičemž víme, že toto si 
přejí jak naši zákazníci, tak kolegové či dodavatelé.
Jsme přesvědčeni o tom, že náš obchod přispívá k blahobytu 
všech, naše společnost vytváří pracovní místa a příležitosti pro 
lidi a komunity na celém světě. Ale chceme i to, aby se v těchto 
pracovních místech naši kolegové cítili dobře. Je důležité, aby 
byly dodržovány jasné normy týkající se například otázek, jako je 
pracovní doba, zdraví a bezpečnost, zákaz práce lidí mladších 
15 let nebo nucené práce, svoboda sdružování a zajištění 
toho, aby nedocházelo k diskriminaci. Pokud zjistíme, že došlo 
k porušování lidských práv, zajistíme, aby byla daná záležitost 
řešena a aby pro dotčené osoby byla zjednána náprava.

Ujištění.
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Změna klimatu Změna klimatu

Změna 
klimatu.
Řešení problému změny klimatu.
Změna klimatu je největší ekologickou výzvou, které svět čelí.
Jsme maloobchodní řetězec s potravinami a náš dodavatelský 
řetězec či dlouhodobý úspěch v podnikání závisí na dobré 
situaci našeho přírodního prostředí. Stejně jako občané nebo 
členové globální komunity musí společnost Tesco hrát svou 
nezastupitelnou roli v péči o lidi i planetu. 
V reakci na tuto výzvu se Tesco v roce 2009 stalo prvním 
obchodníkem na světě, který si stanovil ambici stát se do roku 

2050 maloobchodem s nulovými emisemi uhlíku. Dosud jsme 
v České republice snížili emise o 11 % a hodláme dosáhnout i 
návazné cíle do roku 2050.
Naše závazky a srovnávací údaje jsou posuzovány vůči 
výchozímu roku 2015.
Abychom splnili tyto postupné cíle, zaměřili jsme se na snižování 
dopadu největších emisních činností v našich provozech – na 
elektřinu, chlazení, dopravu a vytápění. 

Doprava
Chlazení
Topení
Elektřina

Emisní zátěž provozoven Tesco.

65% 10%

18%

7%

 y Soustřeďujeme se na snižování emisí z těžkých nákladních 
vozidel, a to maximalizací využití kapacity nákladních 
vozidel (plnější koše; plnější nákladní vozy), snižováním ujeté 
vzdálenosti (méně kilometrů, optimalizace trasy), úspory 
paliva a zkoušením alternativních paliv (např. kloubová 
nákladní vozidla na kapalný zemní plyn). 

 y Prostřednictvím naší sítě zajišťujeme primární logistické služby, 
abychom tak minimalizovali prázdné nákladní vozy na silnici. 
Tato služba optimalizuje trasy našich nákladních vozidel, 
přičemž nakládají výrobky od našich dodavatelů a dotují 
náklady na jejich dodání do našich distribučních center. V roce 
2019 to ušetřilo přibližně 2,1 milionu kilometrů prázdných jízd, 
což představuje o 1,6 milionu kg nižší emise uhlíku.

Elektřina a vytápění.
 y Abychom snížili emise z elektřiny, zaměřili jsme se na 

snižování spotřeby elektřiny a na přechod na dodávky z 
obnovitelných zdrojů. 

 y Od roku 2006 investujeme do zlepšování energetické 
účinnosti a účinnosti chlazení. Sem patří osvětlení LED, 
dveře chladicích boxů a skříní, technologie zabraňující 
úniku studeného vzduchu z chladniček, snižování úniku 
z chladicích systémů a iniciativy v oblasti vzdělávání 
kolegů. Tyto iniciativy přispěly ke snížení emisí CO2 o 
více než 200 000 tun za rok.

 y V roce 2017 jsme oznámili náš závazek do roku 2030 odebírat 
100 % elektřiny v celé skupině Tesco z obnovitelných zdrojů. 
Ve střední Evropě jsme při plnění těchto cílů na správné 
cestě, přičemž již dosahujeme 100% energie z obnovitelných 
zdrojů prostřednictvím certifikátů v Maďarsku a na Slovensku 
a plánujeme, že tento přechod brzy proběhne podobně i 
v Polsku a v České republice. Ve střední Evropě je dalším 
krokem zajištění toho, aby naše poptávka pomohla zvýšit 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

Prostřednictvím přechodu na obnovitelné zdroje jsme dokázali 
dekarbonizovat naše elektrické vytápění, což je jedna z našich čtyř 
hlavních emisních činností. 

Chlazení.
 y Chlazení je po elektřině naší největší emisní činností, 

přičemž tuto otázku řešíme prostřednictvím našeho plánu 
na transformaci chladicího plynu. 

 y K dnešnímu dni jsme v České republice snížili množství 
chladiv o 42,8 %.

 y Ve 400 obchodech ve střední Evropě jsme také přešli na 
přírodní chladicí plyny a další plyny s nízkým potenciálem 
globálního oteplování (Global Warming Potential, GWP). 

Doprava.

 y Díky nejmodernějšímu satelitnímu sledování a 
sofistikovanému modelování náš systém plánování dopravy 
(Transport Planning System) zajišťuje, že naše vozidla jezdí 
po optimalizovaných trasách z distribučních center do 
obchodů. To nám snižuje náklady, snižují se tím ceny pro 
zákazníky a ujetá vzdálenost se zbožím.

Budeme i nadále hrát svou roli v boji proti změně klimatu, abychom 
připravili naši společnost na budoucnost, budeme obhajovat širší 
změnu v daném odvětví a vládní podporu k překonávání překážek, 
aby se tak naše společnost stala udržitelnější.

Dodnes jsme v ČR snížili naše emise 
o 11 % (oproti výchozímu roku 2015). 
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Moře, lesy a zemědělství Místa

Místa.

Jsme hrdí na to, že jsme součástí stovek komunit v České republice a jsme odhodláni 
napomáhat k tomu, aby se každá taková komunita rozvíjela, a to jak sociálně, tak z 
hospodářského hlediska. Chceme pomáhat měnit věci k lepšímu, od poskytování 
zaměstnání místním lidem přes spolupráci s místními podniky až po pomoc komunitním 
skupinám a charitativní činnosti. Naší prioritou je pokračovat v podpoře místních iniciativ, 
které jsou důležité pro naše kolegovy a zákazníky, přičemž našimi celostátními programy 
usilujeme o to, abychom reagovali na dané problémy na místní úrovni.

Nadační 
fond Tesco

Potravinové 
sbírky

Podpora místních 
komunit

Lokální 
projekty

Dobrovolnický 
program

Tento pilíř zahrnuje následující:

Zastáváme roli v ochraně naší planety.

Sója.
Sója je kvalitní rostlinný protein,

který se používá jako klíčová složka
v krmivech pro zvířata. S rostoucí
poptávkou po sóji ale roste i zátěž

pro cenné lesní ekosystémy.  
V roce 2019 jsme se zaměřili na 

zjištění našeho příspěvku k uvedené 
zátěži ve střední Evropě a tato data 
použijeme k zajištění udržitelných 

plánů do budoucna.

Jako globálnímu maloobchodnímu prodejci připadá společnosti Tesco klíčová úloha při ochraně zdraví 
oceánů a populací ryb a také při zachování důležitých zdrojů pro budoucí generace:

Moře.
Naším cílem je dosáhnout 100%
udržitelného lovu volně žijících 
mořských plodů v souladu se 

standardem MSC (Marine Stewardship 
Council), a to v celé naší nabídce. 

Standard MSC je ujištěním, že naše ryby 
jsou loveny udržitelným způsobem, který 

zabraňuje nadměrnému rybolovu.

Lesy.
Lesy hrají v našem globálním

ekosystému rozhodující roli. Lesy 
dnes pokrývají 30 % zemského 
povrchu, jsou životně důležitým 

zdrojem kyslíku a jsou domovem pro 
80 % biologické rozmanitosti Země. 

Usilujeme o dosažení nulového 
odlesňování při získávání surovin 
pro naše výrobky vlastní značky.

Kakao.
Čokoláda značky Tesco je nyní ze

100 % certifikovaná UTZ (Rainforest
Alliance) a naším cílem je do konce
roku 2020 začít nabízet čaj Tesco
s pečetí Ethical Tea Partnership.

Certifikace UTZ značí, že je kakao 
získáváno pouze z odpovědných 

zdrojů.

Palmový olej.
Palmový olej se běžně používá v mnoha 
potravinářských a nepotravinářských 

produktech. Získává-li se odpovědně, je 
jedním z nejvhodnějších rostlinných olejů

s nejmenším dopadem na životní 
prostředí. I v roce 2019 jsme zajistili, 
aby 100 % palmového oleje v našich 

produktech bylo certifikováno 
organizací Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO).

Dřevo/papír.
Naším cílem je zajišťovat materiál 

pro všechny výrobky ze dřeva 
a papíru vlastní značky trvale 

udržitelným způsobem, a to buď 
formou certifikace podle standardu 

FSC Forest Stewardship Council), 
PEFC, nebo z recyklovaného 

zdroje. 
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Podpora místních komunitVy rozhodujete, my pomáháme

Vy rozhodujete, my pomáháme.
Náš grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme” probíhá 
na všech středoevropských trzích a díky zaměření na podporu 
místních komunit je velmi úspěšný. V rámci programu naši 
zákazníci hlasují pro místní projekty, o nichž se domnívají, že jsou 
pro jejich komunitu nejpřínosnější, a my následně udělujeme 
finanční podporu projektům v závislosti na výsledcích hlasování. 
Program běží vždy dvakrát ročně. Přihlásit se mohou neziskové 
organizace, které prostřednictvým malých lokálních projektů 

aktivně usilují o zlepšení kvality života v okolí našich obchodů.
Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu 
Tesco finanční příspěvek ve výši 30 000 korun, projekty na 
druhém místě 16 000 korun a na třetím místě pak organizace 
obdrží 10 000 korun. Celkem Tesco rozdělí více než 5 milionů 
korun v každém kole programu mezi 270 projektů.  
Za 7 kol programu Tesco podpořilo v České republice již 
1350 komunitních projektů částkou 28 260 000 korun.

Stipendijní program pro děti z dětských domovů s 
názvem „Pomoz mi do života…“.
Projekt se zaměřuje na pomoc mladým lidem opouštějícím 
dětské domovy po dosažení plnoletosti nebo po dokončení 
studia. Rovněž nabízí podporu při studiu a přípravě na 
budoucí povolání. Získáním potřebné kvalifikace se zvyšuje 
jejich možnost uplatnění na trhu práce, zároveň se tím 
posiluje osobnostní rozvoj dítěte. Z grantu jsou hrazeny 
náklady spojené se studiem.

Kurz vaření pro maminky samoživitelky.
Pražská potravinová banka pomáhá zajistit lidem v nouzi 
základní potraviny a věnuje se také vzdělávání v oblasti 
prevence plýtvání a nakládání s potravinami. Cílem kurzu 
je naučit matky samoživitelky, jak připravit zdravou 
stravu sobě i svým dětem. Kurzy jsou provozovány v 
komunitní kuchyni. Maminky mají možnost se naučit od 
profesionálních kuchařů základní zdravé recepty a jak 
správně zacházet s potravinami. 

Prosaz: Podpora chráněné dílny.
Projekt pomáhá vytvářet pracovní místa a ideální pracovní 
podmínky v chráněné dílně pro švadleny se zdravotním 
postižením. Díky koupi nových kvalitních šicích strojů vyrábí 
i z obyčejných látek úžasné hračky pro děti.

Vy rozhodujete, my pomáháme.

granty30 000  
Kč

16 000  
Kč

10 000  
Kč

 
podpořených 
komunitních 

projektů

7

přihlášených 
projektů ve všech 
kolech programu

zákaznických hlasů
23,2 milionů

Kč darováno 
místním projektům

28 260 000
kol programu

1350
4 048

„Usilujeme o to, aby se do programu každý rok zapojovalo stále 
více komunitních skupin a aby tak zákazníci měli širokou škálu 
projektů, z nichž budou vybírat. Pro hlasování v obchodech 
bylo v loňských kolech vybráno vždy 270 projektů, přičemž 
jen v 7. kole šlo o užší výběr z 607 přihlášených projektů. 
To potvrzuje popularitu našeho programu. Aby byl proces 
výběru co nejtransparentnější, spolupracujeme v každé zemi 
s nezávislou organizací, která na základě stanovených kritérií 
pro hlasování v obchodech vybere nejlepší projekty. Naším 
spolehlivým partnerem v České republice je Nadace rozvoje 
občanské společnosti, NROS.“ 

Petr Kolařík, Manažer firemních vztahů a sociální 
odpovědnosti, Tesco ČR

Více informací najdete na www.itesco.cz/pomahame

Příklady úspěšných projektů.

Více informací najdete na www.itesco.cz/pomahame
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Potravinové sbírky Lokální projekty

„Nesmírně si vážíme potravinové pomoci 
společnosti Tesco. Těší nás, že se ani v této těžké 
době nezapomíná na velké množství lidí, kteří 
jsou v nouzi. Potravinová pomoc jim zásadním 
způsobem pomůže překonat toto náročné
období. Všechny potraviny budeme distribuovat 
podle aktuálních potřeb lidí v jednotlivých 
krajích republiky,“

Veronika Láchová,  
ředitelka České federace potravinových bank

Potravinové 
sbírky. Lokální 

projekty.

Food Boxy.
Speciální Food Boxy umístěné ve 12 
prodejnách v Brně a okolí zachraňují 
potraviny a pomáhají potřebným. Food 
Boxy fungují na principu potravinových 
sbírek. Pokud mají zákazníci doma 
trvanlivé potraviny, kterým končí 
datum minimální trvanlivosti a jinak 
by ho už nespotřebovali, anebo 
jen chtějí pomoci a koupit nějaké 
potraviny navíc, mohou je vhodit právě 
do Food Boxu. Darované potraviny 
následně putují přes potravinovou 
banku do azylových domů, domovů 
pro seniory, Klokánku či do organizací 
pomáhajícím matkám samoživitelkám. 
Od září 2019 do května 2020 se 
podařilo prostřednictvím Food Boxů 
vybrat 1323,9 kilogramů potravin.

Odpovědný a účinný rozvoj programů darování potravin je nejlepší 
činností, do které se mohou obchody s potravinami zapojit, chtějí-
li lidem opravdu pomoci. Od roku 2013 úzce spolupracujeme s 
potravinovými bankami a odpovědně darujeme naše potravinové 
přebytky, které jsou následně přerozdělovány lidem v nouzi v 
místních komunitách. Kromě toho ve vybraných obchodech v celé 
České republice organizujeme potravinové sbírky, při nichž mohou 
zákazníci darovat trvanlivé potraviny a základní hygienické potřeby 
potravinovým bankám a charitativním organizacím. 

V roce 2019 darovali celkově naši zákazníci ve dvou Sbírkách 
potravin (jarní a podzimní) téměř 172 tun potravin a 
drogistického zboží, což představuje více než 360 000 porcí 
jídla pro lidi v nouzi. To je nejvíce v historii našich sbírek. Dary 
našich zákazníků jsme navýšili o 900 000 Kč, které jsme darovali 
na rozvoj činnosti potravinových bank v České republice. 

Online sbírka potravin
V roce 2019 jsme poprvé přenesli naši komunitní podporu 

i do virtuálního prostředí a přiblížili ji tak zákazníkům naší 
služby Tesco Online Nákupy. Na jaře a na podzim jsme 
uspořádali čtrnáctidenní online sbírky potravin, které 
umožnily našim zákazníkům darovat jídlo lidem v nouzi díky 
speciálně předpřipraveným online „Balíčkům pomoci“, a to 
vše z pohodlí jejich domovů. Naši online zákazníci společně 
darovali jídlo v hodnotě přes 230 000 Kč, které bylo použito 
k přípravě více než 10 000 porcí jídla pro rodiny v nouzi.

Tesco letní tábor.
Při vzpomínkách na letní tábory z 
našeho dětství se nám vybaví zejména 
neopakovatelné zážitky, nová přátelství, 
nejrůznější sportovní aktivity, hry a 
samozřejmě nádherná příroda. Ne 
všichni naši kolegové si ale mohou 
dovolit zajistit dobrodružné prázdniny 
pro své nejmenší členy rodiny a dopřát 
jim aktivní a zábavný odpočinek po 
uplynulém školním roce. Chceme být 
našim kolegům oporou i v obtížných 
životních situacích, proto pro jejich 
děti pořádáme Tesco letní tábor. Děti 
se mohou těšit na týden plný her, 
sportovních a kulturních aktivit, výletů 
a zážitků s novými kamarády. Loňský 
indiánský tábor plný překvapení si užilo 
až 190 dětí našich kolegů.

Stromy splněných 
přání.
Ne všichni mají to štěstí strávit Vánoce 
v kruhu svých nejbližších. Proto byly v 
prosinci v našich obchodech stromy 
splněných přání. Do této vánoční 
iniciativy se zapojili i kolegové z 
centrálních kanceláří Eden a Letňany. Ti 
měli možnost si v průběhu prosince na 
vánočním stromu na recepci v Edenu a 
u vstupu do Tesco v Letňanech vybrat 
a následně splnit přání, a zajistit tak 
radostné Vánoce klientům Domova pro 
seniory Malešice a malým pacientům 
onkologického oddělení FN Motol. Do role 
Ježíšků se pasovali jednotlivci i celé týmy 
z centrály. Máme ohromnou radost, že 
všechna přání byla vyslyšena.
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Dobrovolnictví Nadační fond Tesco

Dobrovolnický 
program pro 
kolegy.

Nadační fond Tesco.

Online kurz vztahového fundraisingu
Nadace Neziskovky.cz vytvořila pro Nadační fond Tesco nový 
formát online vzdělávání v oblasti vztahového fundraisingu 
pro neziskové organizace. Absolvování bezplatného kurzu 
může organizacím výrazně pomoci zvýšit jejich šance na 
úspěch v našem komunitním grantovém programu „Vy 
rozhodujete, my pomáháme“ či v jiných grantových výzvách. 
Od spuštění kurzu v únoru 2020 se přihlásilo více než 
380 organizací. Hlavní výhodou kurzu je moderní přístup 
ke vzdělávání prostřednictvím výukových videí, případových 
studií a praktických úkolů v rámci každé tematické kapitoly. 
Navíc kurz nabízí nástroje, které usnadní práci (nejen) 
fundraiserům. Kurz je možné studovat samostatně či ve 
skupinách kdekoliv a kdykoliv, stačí se jen připojit k internetu. 
Každý účastník může studovat tak, jak mu to nejvíce vyhovuje.

Podpora veřejné sbírky ke Dni válečných veteránů
Obchody Tesco se v uplynulém roce poprvé zapojily do 
celostátní veřejné sbírky na podporu nahrávání příběhů 
válečných veteránů pro archiv organizace Paměť národa. 

Druhý listopadový týden si zákazníci a kolegové mohli 
pořídit ve všech našich hypermarketech, distribučním 
centru i v centrálních kancelářích květ vlčího máku, a 
přispět tak na dokumentaci vzpomínek válečných veteránů 
a lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii, za svobodné 
Československo. Společnými silami se nám za Tesco 
podařilo vybrat téměř 60 000 Kč. 

Více informací: https://mojetesco.cz/
dobrovolnictvi-3/

V rámci dobrovolnického programu mají kolegové ve 
společnosti Tesco možnost podpořit jednu z místních 
dobročinných organizací. Začali jsme dávat všem kolegům ve 
společnosti Tesco jeden den placené dovolené ročně navíc, 
který mohou využít pro dobrovolnické činnosti v rámci místní 
komunity. Každý ze zaměstnanců se sám rozhoduje, kterou 
organizaci ve svém okolí chce podpořit. Kolegové si mohou 

vybrat, zda se budou účastnit dobročinných vánočních 
aktivit, charitativního běhu nebo se zapojí do aktivit na 
ochranu zvířat. V loňském roce den na dobrovolnické 
aktivity využili nejen zaměstnanci z našich obchodů, ale 
i z distribučních center a centrálních kanceláří, přičemž 
celkově vynaložili 495 hodin svou pomocí vybrané místní 
organizaci v rámci své místní komunity.

Nadační fond Tesco hraje již od roku 2009 klíčovou roli při realizaci našich 
aktivit zaměřených na podporu a spolupráci s místními komunitami. Skrze 
aktivity fondu koordinujeme propojení a spolupráci s neziskovým sektorem. 
Nadační fond Tesco se významně podílí na realizaci našeho grantového 
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.  Díky Nadačnímu fondu Tesco 
můžeme také finančně navyšovat menší fundraisingové kampaně našich 
kolegů, spoluorganizovat společenské a charitativní akce, nebo dětské letní 
tábory a zapojit místní dětské domovy do akcí, jako jsou Tesco letní hry. 
Fond také pomáhá v podpoře našich kolegů v rámci interního programu 
Tesco Anděl určeného pro kolegy, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

„Jsem hrdá, že se nám podařilo spustit náš 
program dobrovolnictví napříč celou střední 
Evropou. V průběhu pilotní fáze jsme obdrželi 
mnoho zpětných reakcí od kolegů, kteří 
nemohli uvěřit, že jim chceme proplatit jejich 
čas při pomoci lokálním komunitám! Není 
mnoho společností, které by nabídly takovouto 
jedinečnou příležitost tisícům svých kolegů. A 
já jsem ráda, že mohu pracovat pro tu, která to 
nabízí,“ říká Daniela Hrbková, Head of People 
Local Operations, Tesco ČR



Tesco Stores ČR a.s. 
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100 00 Praha 10
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Za náš přístup ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti 
jsme v roce 2019 obdrželi následující ocenění:


