Výsledky plýtvání potravinami
pro střední Evropu - 2018/19
V Tesco si myslíme, že není správné plýtvat. 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 celkový objem potravinového odpadu na osobu o polovinu.
Nejdůležitější údaje za rok 2018/19 za střední Evropu:


Celkově jsme snížili plýtvání potravinami o 25 % za poslední rok, z 38 054 tun v roce
2017/18 na 28 633 tun v roce 2018/19. To je o 47 % méně než ve výchozím roce 2016/17.



Prostřednictvím našeho partnerství s národními potravinovými bankami, které
pomáhají přerozdělit přebytečné potraviny, jsme místním charitativním organizacím z
našich prodejen a distribučních center darovali celkem 13 737 tun potravinových
přebytků. To odpovídá více než 32,5 milionu porcí jídel.



747 (z celkového počtu 896) obchodů ve střední Evropě daruje potravinové přebytky do
potravinových bank a dobročinných organizací. Do roku 2020 budou všechny naše
obchody ve střední Evropě odevzdávat potravinové přebytky lidem v nouzi.

Transparentnost a měření jsou nezbytné pro identifikaci problémových míst a pro řešení příčin
plýtvání potravinami. Pomáhá to každému pochopit, kolik, kde a proč se plýtvá jídlem.
V roce 2018/19 bylo zákazníkům obchodů Tesco ve střední Evropě prodáno 3 110 167 tun
potravin, 49 132 tun činily potravinové přebytky (neprodáno zákazníkům).
20 469 tun těchto přebytků bylo přerozděleno prostřednictvím darů charitám nebo jako krmivo
pro zvířata. Jedná se o 51% nárůst oproti loňskému roku. Tento významný nárůst je výsledkem
pokračujícího zavádění našeho programu na darování potravin pro charitativní organizace,
jakož i větším zapojením kolegů a dodržování postupů při třídění potravinových přebytků.
V roce 2018/19 došlo k výraznému nárůstu přerozdělování potravinových přebytků jako krmivo
pro zvířata v České republice a na Slovensku. V České republice to bylo způsobeno omezenou
kapacitou místních charitativních organizací, a proto bylo více potravinových přebytků
darováno jako krmiva, aby se zabránilo jejich plýtvání.
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Věříme, že by nemělo být vyhozeno žádné jídlo, které je vhodné a bezpečné pro lidskou
spotřebu. V důsledku našich aktivit se nám podařilo snížit množství vyhozených potravin
vhodných k lidské spotřebě o 38 % ve střední Evropě. To je celkové snížení o 67 % ve srovnání s
výchozím rokem 2016/17.

V roce 2018/19 činilo celkové množství potravinového odpadu 28 663 tun, což je ve srovnání s
loňským rokem snížení o 25 % a ve srovnání s výchozím rokem 2016/17 o 47 %. Podíl
potravinového odpadu na tržbách činil 0,92 %, což představuje pokles o 1,18 % ve srovnání s
loňským rokem.
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Kromě výrazného zvýšení darování přebytků potravin charitativním organizacím nebo jako
krmiva pro zvířata, jsme byli schopni snížit celkové množství potravinových přebytků, a to díky
zlepšení našich systémů pro plánování a objednávání. Zjednodušení sortimentu potravin v
celém regionu střední Evropy také pomohlo zajistit přesnější objednávky jednotlivých obchodů
- minimalizaci odpadu na potravinách, které nepatří mezi rychloobrátkové zboží. Nakonec jsme
změnili systém zlevňování zboží, u kterého se blíží datum spotřeby; nabízíme ho zákazníkům za
lepších podmínek, pomáháme tím snižovat potravinové přebytky a odpad.
Plýtvání potravinami je příliš velké téma pro každou společnost, která by se jím musela zabývat
sama. Vyzýváme proto každou další potravinářskou společnost, aby se do roku 2030 zavázala
snížit na polovinu celosvětový objem potravinového odpadu a zveřejnit data o svém
potravinovém odpadu.
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 Zjistěte, jak vypočítáváme náš potravinový odpad

Nezávislé ověření zveřejněných údajů, KPMG LLP
Společnost KPMG LLP se zabývala nezávislým ověřením věrohodnosti uvedených údajů o
potravinovém odpadu, které jsou na této webové stránce označeny standardem ISAE 3000.
KPMG vydala k uvedeným datům vyjádření bez výhrad. Úplné prohlášení KPMG o věrohodnosti
je k dispozici na adrese: https://www.tescoplc.com/media/476286/tesco-waste-signedopinion-2019.pdf.

4

