Výsledky plýtvání potravinami pro střední
Evropu a Českou republiku
V Tesco si myslíme, že jednoduše není správné, aby dobré potraviny přišly nazmar.
Proto jsme hrdí na to, že jsme prvním maloobchodním řetězcem ve střední
Evropě, který zveřejňuje výsledky plýtvání potravinami ve svém vlastním provozu.
Chceme i nadále pokračovat v plnění Cíle udržitelného rozvoje OSN snížit do roku 2030
potravinový odpad na osobu o polovinu.

Nejdůležitější údaje za rok 2017/18 za střední Evropu:







Celkově jsme snížili plýtvaní potravinami z 54 012 tun v roce 2016/17 na 35 054
tun v roce 2017/18, což je 30% snížení oproti minulému roku
Darovali jsme 10 639 tun potravin z našich obchodů a distribučních center více
než 1100 potravinovým bankám a místním charitativním organizacím, což je o
100% více než minulý rok
Toto množství odpovídá více než 25 milionům porcí jídla pro lidi v nouzi
Z celkového počtu 961 obchodů ve střední Evropě daruje 600 prodejen
potravinové přebytky do potravinových bank a dobročinných organizací
Do roku 2020 budou všechny naše obchody ve střední Evropě odevzdávat
potravinové přebytky lidem v nouzi

My všichni se musíme snažit o snížení plýtvání potravinami v rámci celého
potravinového řetězce. Ve spolupráci s našimi dodavateli jsme ve střední Evropě
uvedli na trh novou řadu produktů „Dokonale nedokonalé“ zeleninu a ovoce
nestandartních tvarů a velikostí, v rámci které se do dnešního dne prodalo více než
6000 tun tohoto křivého ovoce a zeleniny, které by jinak putovalo do odpadu už u
pěstitele.
V období rekordní úrody pomáháme našim dodavatelům efektivně distribuovat
přebytky. Tento rok jsme ve střední Evropě poprvé spustili pilotní prodej přebytků –
v 15 polských supermarketech jsme prodali 4 600 „Dokonale nedokonalých“ hlávek
ledového salátu za poloviční cenu – naši zákazníci si dobře nakoupili a my jsme
pomohli snížit plýtvání potravinami na farmách.
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Ve střední Evropě jsme nedávno spustili „Hotline pro plýtvání potravinami“ - linku, na
které mohou naši dodavatelé nahlásit své potenciální plýtvání potravinami, a my jim
pomůžeme situaci řešit.
Uvědomujeme si, že nemůžeme proti plýtvání potravinami bojovat sami, proto
spolupracujeme s partnery z potravinových bank a dobročinnými organizacemi,
místními samosprávami a našimi dodavateli.

Plýtvaní potravinami 2017/18 podle kategorií ve střední Evropě

Transparentnost a pravidelná měření jsou základem pro odhalování problémových
míst a řešení příčin plýtvaní potravinami. Pomáhají pochopit kolik, kde a proč se
vyhazuje.
2

V roce 2017/18 se ve střední Evropě vyhodilo 1,2% z celkového prodeje potravin.
Situace se v porovnání s předchozím rokem (1,6%) výrazně zlepšila * a to z několika
důvodů:

(1) Ve střední Evropě jsme oproti předchozímu roku snížili celkový objem
potravinových přebytků o 15%. Podařilo se to zejména díky zlepšení prognostiky a
objednávání, ale také lepšímu dodržování postupů pro zásobování a nakládání s
odpady v našich prodejnách. Ve střední Evropě jsme dokonce zvládli snížit celkový
objem potravinového odpadu o 30%.

(2) Prioritní pozornost jsme věnovali spuštění programu na redistribuci potravin. V
tomto období jsme téměř zdvojnásobili počet prodejen zapojených do procesu
darování (na více než 600) a o 100% zvýšily objem potravinových přebytků, které jsme
mohli darovat (partnerským potravinovým bankám a dobročinným organizacím pro lidi
v nouzi nebo jako krmivo pro zvířata.

(3) Zlepšili jsme proces poskytování darů pro potravinové banky a na krmivo pro
zvířata. Podařilo se nám výrazně snížit objem potravinového odpadu ve střední
Evropě. Je to důkaz toho, že tvrdá práce našich kolegů, potravinových bank a
dodavatelů opravdu stojí za to.

Meziroční srovnání
2016/17

2017/18

Celkové množství prodaných
potravin

3 352 675 tun

3 227 655 tun

Potravinový odpad celkem

54 102 tun

38 054 tun

Odpad jako % prodeje potravin

1,6%*

1,2%

Dary

5 136 tun

10 639 tun
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V 2017/18 jsme zákazníkům v našich prodejnách ve střední Evropě prodali celkem
3 227 655 tun potravin. Prodej generoval:





51 579 tun potravinových přebytků (neprodaných zákazníkům)
z toho 24 318 tun vhodných pro lidskou spotřebu
z toho 13 149 tun darovaných pro lidskou spotřebu nebo na krmivo pro zvířata
vyhodilo se 11 169 tun potravin vhodných k lidské spotřebě - o 46% méně ve
srovnání s minulým rokem
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Údaje o způsobu výpočtu objemu potravního odpadu najdete zde.
I přes to, že se nám v našich obchodech ve střední Evropě podařilo dosáhnout
vynikajícího pokroku, máme před sebou ještě hodně práce. Tvrdě pracujeme na plnění
našich závazků, snažíme se, aby se nám jednoho dne podařilo splnit naši ambici –
nevyhodit v Tescu nic, co může člověk bezpečně zkonzumovat. V Tescu nechceme
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plýtvat potravinami.

Výsledky plýtvání potravinami v ČR
Celkem jsme v roce 2017/18 prodali zákazníkům 651 575 tun potravin prostřednictvím
našich obchodů. Toto vygenerovalo:
- 13 245 tun přebytku (neprodalo se zákazníkům), což je o 11% méně než v roce
2016/2017
- 3 016 tun z toho bylo darováno pro potravinové banky nebo přerozděleno na krmivo
pro zvířata, což je o 156% více než v roce 2016/2017
-bylo odepsáno 4 004 tun potravin vhodných k lidské spotřebě, což je o 39% méně
než v roce 2016/2017

2017/18 Potravinové přebytky v tunách: Pokrok směrem k
našemu cíli

Meziroční srovnání pro Tesco Stores Česká republika

Celkové množství prodaných
potravin
Potravinový odpad celkem

2018/17

2016/17

651 575 tun

654 249 tun

10 227 tun

13 925 tun
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Odpad jako % prodeje potravin
Dary

1,6%*

2,1%

3 016 tun

779 tun

Názvosloví
Termín

Popis

Potravinové
přebytky

Neprodané potraviny včetně darů k lidské spotřebě, zvířecí krmivo a
odpad

Dary k lidské
spotřebě

Dary určené neziskovým organizacím k lidské spotřebě

Krmivo pro
zvířata

Potravinové přebytky určené ke krmným účelům zvířat do
zoologických zahrad a mysliveckých spolků. Tyto dary jsou
kvalifikovány jako dary ne pro potravinové banky

Food waste
Nebo Plýtvání
potravinami

Neprodané potraviny, které jsou likvidovány. To zahrnuje jak potraviny,
které jsou vhodné a nevhodné pro lidskou spotřebu.
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