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Anotace (abstrakt)
Práce se zaměřuje na společensky odpovědné aktivity Tesco Stores ČR a. s. v letech
2009 – 2010, zasazuje je do kontextu marketingové komunikace a analyzuje je pomocí
tří základních pilířů CSR – ekonomického, sociálního a environmentálního. Nejprve je
popsáno, co koncept CSR je, jak vzniknul, které složky obsahuje a jaké nástroje může
společensky odpovědná firma používat, a to i z hlediska marketingu. Jsou definovány
důležité pojmy potřebné k následnému popsání aktivit firmy a práce se nevyhýbá ani
kritice CSR. V následující části je představena firma Tesco Stores ČR a. s., která slouží
jako subjekt případové studie. Pro účely studie byly vymezeny pouze roky 2009 a 2010,
nicméně právě toto období je bohaté na aktivity v celé šíři možností CSR. Popsané
aktivity budou z hlediska každého pilíře CSR samostatně zhodnoceny. Závěr přinese
shrnutí dílčích analýz a několik návrhů na doplnění nepříliš širokého souboru
komunikačních aktivit firmy.

Abstract
The thesis focuses on social responsible activities of Tesco Stores Czech Republic in
2009 – 2010, puts them into context of marketing communication and analyses them,
using three basic pillars of CSR – economic, social and environmental. First the concept
of CSR and its establishment is described along with the parts it includes and the
instruments it provides for a corporation – also from the standpoint of marketing. The
key terms needed for following description of activities are defined and the thesis
doesn‘t avoid the topic of critics of CSR. In the next part, Tesco Stores Czech Republic
is introduced to be the subject of a case study. Only years 2009 and 2010 were selected
for the purpose of this study. Nevertheless, this period is rich for wide range of CSR
activities. Described activities will be separately evaluated using the three pillars of
CSR in summarized in conclusion. In the end, some of possible improvements of
communication activities will be proposed.
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Úvod
Společenská odpovědnost firem, jinak známá jako CSR, není nový pojem a
koncept etického podnikání a dobročinnosti, z něhož CSR vychází, je ještě starší. Přesto
společensky odpovědné podnikání není v České republice ještě příliš rozšířené a firmy,
které se k němu hlásí, jsou většinou zahraniční a zásady CSR si často přinesly
z domovské země firmy i s vypracovanými zásadami odpovědného podnikání.
Takovou firmou je i Tesco Stores ČR a. s.1 . Ve Velké Británii, což je země
vzniku Tesca, je CSR firmy natolik propracované a tak daleko, že můžeme Tesco směle
označit za jednu z vedoucích firem v oblasti. V České republice se ale situace každým
rokem mění k lepšímu, a to také díky průkopnickému přístupu firem, které navzdory
kritice svým příkladem ukazují, že úspěšně odpovědně podnikat lze.
Součástí CSR je i dobrovolné navracení získaných prostředků firmy nazpět
komunitě, zákazníkům, zaměstnancům, tedy obecně společnosti. Teze, která odporuje
samotné podstatě podnikání. Z tohoto rozporu se zrodila podnětná diskuse, která stále
trvá a mimo mnoho zajímavých východisek přinesla i nejednotnou definici CSR a
názory na něj. Jeden z názorů je, že CSR je z dlouhodobého hlediska možná
konkurenční výhoda. Za několik desetiletí praxe se ho dosud nepodařilo vyvrátit.
Protože z konfliktu se rodí pravda2, a proto, že rozporuplná témata mě zajímají a
jsou mi inspirací, mým tématem jsou právě CSR aktivity Tesca. Protože za dobu, co
Tesco na českém trhu působí, se tyto aktivity rozrostly do šíře, která je pro účely
bakalářské práce neúnosná, vymezila jsem pro účely práce pouze roky 2009 a 2010.
V těchto letech Tesco zahájilo nebo rozšířilo mnoho aktivit, dokonce některé z nich ve
svém segmentu ojedinělé. Sledované období je ale zajímavé i z jiného hlediska.
Rok 2009 a 2010 je charakteristický zejména nastupující finanční krizí a jejím
velkým vlivem na všechny trhy. Trh rychloobrátkového zboží a retailing obecně se
vyznačují jistou nepředvídatelností. V období krize se tedy teprve ukáže vynalézavost
jednotlivých řetězců na tomto trhu. CSR jako možná konkurenční výhoda hraje
důležitou roli v boji o zákazníka. Mnoho firem provozuje společenskou odpovědnost
bez konkrétního závazku veřejnosti či svým stakeholderům 3 . Tesco je jedna z mála

1

Dále jen Tesco
Čapek, Karel. Pragmatismus čili filosofie praktického života. Praha: Topič, 1918
3
Viz. kapitola 1.3.
2

3
velkých společností na našem trhu, které se k CSR otevřeně hlásí a implementuje ji do
své dlouhodobé strategie.
Ve své práci budu popisovat a analyzovat tyto aktivity, zasadím je do kontextu
marketingové komunikace a zhodnotím, jestli a jak Tesco komunikuje CSR aktivity ve
sledovaném období (a pokud ano, tak jestli je komunikuje dostatečně).
Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem upustila od svého záměru realizovat
průzkum hodnotící CSR aktivity Tesca a dopad na vnímání značky u veřejnosti. Během
rešerše materiálů a schůzek se zástupcem Tesca se ukázalo, že aktivity jsou velmi
rozsáhlé. Takovýto průzkum by zacházel hlouběji, než je pro tuto analýzu nutné a není
v mých silách, abych provedla průkazný, kvalitní a reprezentativní průzkum, který by
vhodně podpořil účel této práce. Podobných průzkumů již vzniklo mnoho. Tesco si
navíc ke zhodnocení svých CSR aktivit nechává pro interní potřebu provádět rozsáhlý
každoroční průzkum od agentury NMS Research4. Věřím, že provedené úpravy budou
ku prospěchu výsledné práce.
Pro potřeby analýzy je nejprve nutné představit koncept CSR, jeho historii,
kritiku (která se k tomuto konceptu neoddělitelně váže) a vysvětlit několik základních
pojmů spojených s tématem. V další kapitole krátce představím Tesco, a to i v kontextu
českého trhu a poté přistoupím k samotnému rozboru CSR aktivit z hlediska tří
základních pilířů CSR.
V závěru práce zhodnotím, zda je ze strany Tesca nějaká oblast komunikace, ve
které je prostor pro zlepšení a poskytnu vlastní návrhy.

4

Autorce bylo umožněno do výsledků průzkumu nahlédnout, nicméně ze strany Tesca nebylo povoleno
jakoukoliv část tohoto interního materiálu použít.
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1. Co je to CSR
Pro potřeby práce vymezím nejprve pojem CSR, a to i v historickém kontextu a
v kontextu marketingové komunikace, a také některé příbuzné pojmy. Je potřeba
rozlišovat mezi společenskou odpovědností firem, firemním dárcovstvím (filantropií),
trvalou udržitelností, sociálním marketingem aj. Tyto pojmy se často zaměňují, i když
ve skutečnosti každý znamenají něco jiného a některé jsou součástí obsáhlejšího
konceptu.

1.1.

Definice společenské odpovědnosti firem

Uspokojivě definovat společenskou odpovědnost firem je velmi složité.
Nejdříve několik definic od odborníků a organizací zabývajícími se CSR:

,,CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do
každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“
(Evropská unie, Zelená kniha 2001)

Business for Social Responsibility definuje CSR jako ,,způsob podnikání, který
odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských
očekávání.“

Prezident Světového ekonomického fóra Klaus Schwab, shrnuje: ,,Podniky jsou
závislé na globálním vývoji, a proto je v jejich vlastním zájmu zlepšit stav tohoto světa.“

Je tedy zřejmé, že společenská odpovědnost podniků, je založená na
dobrovolnosti, dlouhodobém charakteru a zájmu o zlepšení prostředí, ve kterém působí.
Dnes se už mluví o společenské odpovědnosti organizací, tedy i neziskových
organizací, vlád nebo například škol.
Blízkými koncepty jsou ještě corporate citizenship, corporate social
responsiveness (CSR2), corporate social performance (CSP) a podnikatelská etika.
Sociální marketing se většinou týká komunikace neziskových organizací.
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1.2. Tři pilíře CSR
Celý koncept CSR se dá rozdělit do tří oblastí, takzvané pilíře – ekonomický,
sociální a environmentální. Jsou také nazývány triple bottom line nebo 3P – profit
(ekonomická oblast), people (sociální oblast) a planet (environmentální oblast).
Aktivity, kterým se firma v rámci těchto oblastí může věnovat, jsou velmi
různorodé a patří mezi ně například uplatňování principů transparentního a etického
podnikání bez korupce, šetrné hospodaření a ochrana přírodních zdrojů, dodržování
lidských práv ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance apod. Příklady aktivit jsou
uvedeny v příloze na obrázcích č. 2, 3, 4 a 5.
Některé z těchto aktivit jsou někdy kritizovány (1), protože například zásady
transparentnosti podnikání a dodržování lidských práv by měly být součástí každé
firmy, která chce podnikat v dlouhodobém hledisku. Nelze očekávat, že firma, která
takové zásady nectí, bude vyhledávána obchodními partnery, zákazníky a zaměstnanci.
Situace, kdy se firma chová takto nesoutěžně, ošetřuje zákon. Firmy, které se k politice
CSR otevřeně hlásí, ale většinou v těchto oblastech podnikají alespoň o něco více, než
vymezuje zákon a kážou dobré mravy.

1.2.1. Šest cest ke konání dobra
V praxi je možné setkat se s několika hlavními cestami spojení marketingové
komunikace, firmy a dobrého účelu.

Kotler rozlišuje mezi šesti typy sociálních iniciativ (2):



Cause promotions

Poskytnutí finanční pomoci nebo jiných forem podpory ke zvýšení povědomí o
nějakém společenském problému. Cause promotions může organizace zvolit i za účelem
vybrání větší částky na zvolený účel, na získání dobrovolníků nebo účastníků v řešení
problému, a to jak vlastní iniciací, nebo v partnerství s neziskovou organizací, nebo
může být jedním ze sponzorů.
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Cause-related marketing

Cause related marketing (CRM) je marketingovým nástrojem, který komunikuje
zapojení firmy do akce na dobročinné účely (3). Většinou probíhá formou partnerství
s neziskovou organizací nebo výrobcem. Je zvolen konkrétní produkt a část výtěžku
z jeho prodeje je věnována na vybraný charitativní účel, a to po určitou dobu. Zviditelní
se tím jak prodejce, tak partner, a pro obě strany ideálně nastává win-win situace, nebo
podle Kotlera (2) win-win-win situace, kdy prospěch z nákupu výrobku má i zákazník
v podobě uspokojení z podpoření dobré věci.



Corporate social marketing

Jde o snahu změny chování veřejnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního
prostředí a podobných zájmů, čímž se liší od cause promotions, které na změnu
v chování neapeluje.



Firemní dárcovství

Nejčastější a nejoblíbenější forma CSR; právě v této podobě, ačkoliv jde ve
skutečnosti jen o malou část konceptu, se CSR od začátku vývoje ve firmách postupně
rozvíjelo a rozšiřovalo. V minulosti tyto dary neměly žádné spojení s oblastí působení
firmy, což se v současnosti mění a při plánování využití firemní filantropie jsou
využívány mnohem promyšlenější postupy.
Firemní dárcovství se dále dělí na přímou podporu (peněžní či nepeněžní),
pořádání eventů na podporu dobročinného účelu (například charitativní akce a večírky),
zaměstnanecké sbírky, matchingový fond (firma navýší vybranou částku o určitou část,
např. o 10 %) a firemní nadace a nadační fondy (samostatné správní subjekty zřízené
firmou, které přerozdělují své prostředky na dobročinné účely).



Firemní dobrovolnictví

V zahraničí jde o velmi oblíbenou a využívanou aktivitu, v České republice
zdaleka ne tolik, ale postupně se rozšiřuje do firem a nabývá na popularitě. Firma dává
v rámci dobročinného projektu k dispozici své zaměstnance, což je na druhé straně
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výhodné i pro firmu samotnou. Zaměstnanci, často pobízeni různými motivačními
nástroji od zaměstnavatele (den volna, firemní dobrovolnictví v rámci plánu osobního
rozvoje ve firmě), během své účasti nasbírají mnoho cenných zkušeností a firma získává
zkušeného zaměstnance. Opět jde o win-win (win-win-win) situaci.



Sociálně odpovědná firemní činnost

Jedná se o činnost, která nějakým způsobem pomáhá komunitě či životnímu
prostředí. Jde o činnosti buď z vlastní iniciativy firmy, nebo ve spolupráci
s neziskovými organizacemi. Příkladem jsou programy pro stážisty a studentské
programy, v jejichž rámci probíhá vyhledávání a podporování talentů na školách.

1.3. Stakeholders
Se společenskou odpovědností se váže pojem stakeholders, což je slovní hrátka
se slovy ,,stockholder/shareholder“ – akcionář a ,,stake“ - zájem většinou finančního
charakteru, sázka, vklad. Poprvé byl použit v roce 1963 v interním memorandu
Standfordského výzkumného institutu, dále byl rozvinut jako koncepční rámec pro
management (4) a teorie stakeholders byla podrobně rozebrána (5) a rozvíjena mnoha
dalšími autory. Do češtiny se dá pojem přeložit jako tzv. zainteresované strany. Patří
mezi ně (3):


Zákazníci



Zaměstnanci



Akcionáři



Dodavatelé



Obchodní partneři



Konkurence



Odborové organizace



Média



Veřejnost



Stát



Další zainteresované strany
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Stakeholders lze rozdělit do tří oblastí:
Rozdělení stakeholders

Zdroj: Kuldová, L.: Společenská odpovědnost firem, 2010

Firma samozřejmě nemůže uspokojovat všechny strany stejnou měrou, ani
žádnou stranu maximální měrou. Stakeholders mají také různá očekávání a v různé
míře. Proto je nutné stanovit si klíčové stakeholders a s jakou mírou s nimi chce firma
komunikovat. S těmi nejdůležitějšími by měla vést otevřený dialog a vyvíjet proaktivní
přístup a zjišťovat jejich přání a očekávání, ostatní by měla průběžně průměrně
informovat a zajistit jejich spokojenost spíše reaktivním způsobem (6).

1.4. Historie CSR
Společensky odpovědné chování firem lze vypozorovat již od doby průmyslové
revoluce, kdy právě tovární průmysl byl vlnou kritiky ve Velké Británii a Americe
označován jako původce jevů jako nárůst chudoby, dětská práce, neúměrné zatížení žen,
rozrůstání slumů apod. (7). Společnosti na toto zareagovaly sociálními opatřeními, která
by se dala označit jako společensky odpovědná.
První zaznamenané pokusy o firemní filantropii, která spadá pod CSR, se
objevují na konci 19. století. Zde už bylo možné odlišit firemní a osobní filantropii,
která byla i předtím běžná, a to hlavně ze strany bohatých obchodníků a podnikatelů,
urozených osob, patronů a mecenášů.
Základnu pro vznik myšlenky, že společenská odpovědnost má být firmě vlastní,
poskytl i historický vývoj před Velkou hospodářskou krizí. Po americké občanské válce
byla moc ve firmách natolik koncentrovaná, že jejich vliv někdy dosahoval vlivu vlády.
Firmy své moci zneužívaly a nechovaly se vždy zodpovědně, a to ani ke svým
akcionářům. Spojení tohoto pokřiveného fungování soukromého sektoru jako příčiny a
Velké hospodářské krize jako následku je nasnadě (7).
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Veřejnost od firem začala očekávat jiný přístup. Eberstadt (1973) říká, že
,,Korporace začaly být viděny jako instituce stejného typu, jako je vláda, a které mají
své sociální závazky“. I ve firmách se situace měnila. Do 50. let 20. století bylo
podnikání kroků směrem k odpovědnosti v podnicích omezené, přesto se uvědomění
odpovědnosti za dopad podniku na společnost a své okolí prorůstalo firmami.

Historicky se dá vývoj CSR vymezit do tří období (7):



řízení maximalizace profitu



řízení správy majetku



podnikové období

První období (do 20. let 20. století) je charakterizováno sledováním jediného cíle
firmami, a to právě tvorbou zisku a vykazováním co nejlepšího hospodářského
výsledku. Nezodpovědné, neetické a nehospodárné chování firem bylo v této éře časté,
a to i díky nedostatečně ošetřeným právním normám. Manažeři firmy byli viděni jako
součást (agenti) neosobní a anonymní struktury - firmy.
Druhé období (mezi 20. – 30. léty 20. Století) je přechodné období, kdy se zvýšil
počet akcionářů a změnila se jejich skladba, udály se změny ve společnosti i obchodě.
Firmy vedle hlavního cíle podnikání měly i další zájmy – prospěch pro zákazníky,
zaměstnance a komunitu. Manažeři firem začali být vnímáni jako zástupci, kteří
majetek firmy spravují a mají určité možnosti ve svém rozhodování.
Třetí období probíhá od 30. let tohoto století do současnosti. Společenská
odpovědnost začala být součástí firem.

Společenská odpovědnost firem jako pojem vzniká v roce 1953 (8) a více se
rozvíjí v 70. létech 20. století v souvislosti s etikou podnikání. Kritika ze strany
společnosti, neziskových organizací a občanských sdružení vyústila v situaci, kdy firmy
začaly reagovat na tento tlak a začaly dobrovolně přijímat závazky vůči společnosti a
reagovaly na aktuální globální problémy v oblasti lidských práv, negativního působení
člověka na životní prostředí nebo v etice podnikání ve společnosti a konfliktech z toho
vznikajících. V následujících letech se tento koncept stal ještě populárnějším, firmy se
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samy začaly zapojovat do vytváření norem a teoretických rámců společenské
odpovědnosti.
Dnešní pojetí společenské odpovědnosti firem tedy vychází z pochopení situace
- a sice že firma tvoří zisk díky svému okolí, ve kterém působí, a je tedy potřeba
podniknout taková opatření, aby tato spolupráce byla trvale udržitelná a ke spokojenosti
všech zúčastněných. Podstatou podnikání již není jen tvorba co největšího zisku, ale
optimálního zisku. Carroll (9) jako podstatu uvádí přijatelný výnos pro akcionáře a
definuje pyramidovitou strukturu schématu rozlišení firemních povinností (ekonomická
->zákonná -> etická -> diskreční odpovědnost). Všechny složky vychází ze základní
ekonomické povinnosti, tu rozšiřuje zákonná, dále etická a nakonec dobrovolná,
diskreční odpovědnost.

Na rozvoji CSR se podílí mnoho organizací z veřejného i soukromého sektoru.
Počáteční iniciativy patřily OSN (Globální dohoda OSN), následoval OECD (Směrnice
OECD pro multinacionální společnosti), Evropská unie (Zelená kniha), Globální
iniciativa ve výkaznictví (GRI), která si klade za cíl vytvořit rámec pro výkaznictví o
udržitelném rozvoji (10) a dále práce na normě ISO 26000, která je ale stejně jako CSR
dobrovolná.

1.5. Kritika CSR
Hlavní proud kritiky společenské odpovědnosti firem zastupuje ekonom Milton
Friedman. Ten v roce 1970 v New York Times publikoval esej ,,The Social
Responsibility of Business is to Increase its Profits“, který byl přímou kritikou CSR.
Začíná: ,,Co to znamená, říci, že ,,podnik“ má společenskou odpovědnost? Jenom lidé
mají odpovědnost. Korporace je umělá osoba (pozn.: také možno vyložit jako právnická
osoba), a v tomto smyslu může mít umělé povinnosti, ale o ,,podnikání“ jako takovém
nejde říci, že by mělo nějakou odpovědnost, a to ani v takto vágním slova smyslu.“ (11)5
Friedman společenskou odpovědnost podniků přímo přirovnává k socialismu. Kritizuje
manažery angažované v CSR, protože svým jednáním ukrajují ze zisků akcionářů,
ačkoliv jejich povinností je věnovat veškerý svůj zájem a sílu k podpoře firmy
5

Vlastní překlad
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generovat zisk. Předpokládá, že peníze investované do CSR aktivit bude následovat
zvýšení cen výrobků či snížení platů zaměstnanců. Tak či tak, manažeři svým jednáním
dle Friedmana utrácejí buď peníze akcionářů, zaměstnanců nebo zákazníků.
Předpokládaný jediný cíl majitelů nebo akcionářů firmy (vyjímaje veřejné instituce,
jako jsou např. školy a nemocnice) je pouze co největší zisk za podmínky respektování
platných zákonů a etických kodexů.
Friedman ale nebere v potaz, že akcionáři by mohli vedle zisku sledovat i jiné
cíle nebo že by snad zákazníci byli ochotní vyšší cenu za výrobky společensky
odpovědné firmy zaplatit a výrobky takové firmy záměrně vyhledávat a dávat jí
přednost před jinou firmou, která se k CSR takto nestaví. Nepředpokládá ani to, že by se
zisky v důsledku společensky odpovědného chování firmy mohly zvýšit.

Kritika CSR se dá shrnout do čtyř bodů (12 stránky 322-329):



Společenská odpovědnost je ,,anti-business“. Potlačuje primární účel
podnikání a v konečném důsledku omezuje volný trh.



Společenská odpovědnost je ,,pro-busines“. Upřednostňuje
podnikatelské zájmy před zájmy společnosti.



Záběr společenské odpovědnosti je příliš úzký. Nezabývá se
skutečnými problémy v celé jejich šíři.



Společenské odpovědnosti se nedaří dosahovat svých cílů. Musí
přijmout nové postupy.

CSR je konceptem nedokonalým a stále se vyvíjejícím.
V roce 2005 bylo CSR silně kritizováno týdeníkem Economist. Série článků
v duchu Friedmanovy filosofie obviňovaly manažery praktikující CSR z ukrajování
zisků na úkor akcionářů a v doprovodném průzkumu Economist potvrdil, že CSR je jen
35 % manažerů bráno jako priorita (12).
O tři roky později ten samý Economist publikuje průzkum, ve kterém se 96 %
manažerů vyslovuje, že v nákladech vynaložených na CSR vidí hodnotu a více než
polovina z nich bere CSR jako prioritu (12).

12
V současnosti se CSR a koncepty jemu příbuzné různě pozměňují a posouvají
směrem k novějším a ,,lepším“ variantám. Tyto snahy se většinou stále vrací k základní
myšlence etiky a dosáhnutí trvale udržitelného rozvoje/podnikání. To, zda politika CSR
funguje či nefunguje, už není tolik hlavní otázkou; diskutuje se o tom, jak koncept
posunout, vylepšit a vytvářet ještě více výhod (13 stránky 28-33) a cest, jak jich
dosáhnout.
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2. O společnosti Tesco Stores v ČR
Před popisem společenské odpovědnosti Tesca je nejdříve potřeba představit
společnost Tesco (Tesco Plc) a trh, na kterém působí. Nyní krátce popíši, v jakém
rozsahu momentálně v České republice působí a kterých oblastí podnikání se dotýká.

Tesco je britský maloobchodní řetězec s potravinovým i nepotravinovým
zbožím. Ve světovém žebříčku jde o třetí6 největší maloobchodní řetězec po americkém
Wal-Martu a francouzském Carrefouru.

Maloobchodem rozumíme síť obchodů, které přeprodávají zboží od
velkoobchodů či dodavatelů přímo zákazníkovi.

Tesco založil roku roku 1919 Jack Cohen a o deset let později otevřel první
prodejnu, v roce 1956 první supermarket a o rok později Tesco vstoupilo na burzu.
Značka TESCO se poprvé objevila roku 1924 na čaji nazvaném Tesco Tea. Jde o
spojení iniciál T. E. Stockwela, který zásoboval podnik Jacka Cohena čajem, a z
prvních dvou písmen příjmení Cohen. Tesco je nyní zastoupené v 14 zemích včetně
Číny, České republiky, Maďarska, Irska, Slovenska, USA a dalších.
Tesco na náš trh proniklo v roce 1996 odkoupením 13 obchodních domů
americké společnosti Kmart. Tesco Stores ČR je člen Svazu cestovního ruchu.
V současné době

7

provozuje celkem 221 obchodů a sedm obchodních center,

zaměstnává přibližně 15 000 zaměstnanců. Prodejny jsou členěny na čtyři základní typy
– hypermarkety, supermarkety, obchodní domy a prodejny expres. V roce 2005 zde byl
otevřen první supermarket Tesca. V září 2010 prodejnou v Borských Polích k těmto
přibyl nový formát Tesco Extra, vyznačující se nabídkou více služeb na prostorné ploše
obchodu, například je k dispozici lékárna a optika. Tento formát má směřovat k novým
trendům v nakupování. Tesco poskytuje také finanční služby, provozuje 19 stanic
s pohonnými hmotami, nabízí i telekomunikační služby. V současnosti je v provozu i
internetový obchod s potravinami a dalším zbožím.

6
7

Studie Deloitte – Global Powers of Retailing 2012
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V souvislosti s finanční krizí se Tesco soustředilo na přizpůsobení se změnám v
nákupním chování zákazníků a expandovalo na trh maloformátových prodejen.
Rozšířily se zejména malé supermarkety Expres. 23. prosince 2010 Tesco podepsalo
smlouvu s Pentou o odkupu 128 obchodů Žabka a Koruna, jednalo se o investici v
celkové výši 1,02 miliardy korun (14). Tyto prodejny jsou provozovány formou
franšízových licencí, které se postupně budou proměňovat na prodejny typu Tesco
Expres. Od srpna 2011 mezi formáty přibyl další nový, Tesco City. Je zaměřený na
menší města a poskytuje širokou nabídku výrobků.
Společnost Tesco Stores ČR je držitelem ocenění GeMoney Multiservis –
Obchodník roku v létech 2003, 2004, 2006 a 2007, Profesionál roku 2007, Hypermarket
roku 2003, 2004, 2006 a 2008, dále za energeticky úsporný obchod v Žatci byla
oceněna cenou Energy Globe Award v kategorii Země8. Za své rozvojové programy pro
zaměstnance získalo Tesco na vyhlašování ocenění Credit Suisse Zaměstnavatel roku
2005 titul „Personální projekt 2005“ a v roce 2006 titul „HN Personální projekt roku
2006 za projekt Linky ochrany zájmů. V roce 2008 získala ocenění v soutěži Stejná
šance – Zaměstnavatel roku. Dalšími oceněními jsou Nediskontní obchodní řetězec roku
2010 a 2011, TOP Retailer 2008/2009, TOP Retailer – cena Nejvyšší maloobchodní
obrat v roce 2010 a TOP Retailer – cena Obchodník bez bariér roku 2011.

2.1. Tesco na trhu maloobchodu v ČR
Konkurence na trhu maloobchodních řetězců je velká a poměrně často dochází
k proměně hráčů na poli. Konkurenti Tesca v ČR jsou: Interspar, Globus,
Hyperalbert/Hypernova, Lidl, Billa, Albert, Penny, Kaufland.
V rámci maloobchodních řetězců je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými pojmy.
Nejčastějšími formáty jsou hypermarket, supermarket a diskont. Typy formátů obchodů
jsou:

8

Energy Globe Award je nejvýznamnějším světovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí.
Projekty jsou hodnocené v kategoriích Země (nejdůležitější kateg.), Oheň, Voda, Vzduch, Mládež a
Obec. Ceny jsou udíleny ve více než 75 zemích.
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Hypermarket – samoobslužná prodejna nabízející široké spektrum výrobků
organizovaných do oddělení, od supermarketu se liší větší rozlohou a větším počtem
položek
Supermarket – samoobslužná prodejna nabízející široké spektrum výrobků,
které jsou organizovány do oddělení, je většinou jednopatrový
Diskont – samoobslužná prodejna do cca 600 m2 rozlohy s politikou slev a
velmi nízkých cen (nižších, než u jiných retailerů) – v ČR tento typ zastupuje Penny
Market, Lidl, Norma, Coop
Specializované a úzce specializované prodejny – maloobchod nabízející úzkou
produktovou řadu s širokým sortimentem v rámci řady
Obchodní domy – maloobchodní organizace s omezenými službami nabízející
širokou škálu produktových řad, každá řada je provozovaná jako zvláštní oddělení
řízené specializovanými odborníky
Obchody se smíšeným zbožím – malé obchody s omezenou nabídkou zboží
denní spotřeby, většinou jsou umístěny v rezidenční čtvrti a mají dlouhou otevírací dobu
Samoobslužné prodejny potravin
Specializované obchodní domy
Maloobchod bez prodejen – prodej konečnému spotřebiteli prostřednictvím
katalogů, telefonu, televizního prodeje, podomního obchodu, internetu atd.

Stagnace ekonomiky hraje velkou roli v nákupním chování spotřebitelů. Studie
Incomy 9 ukázala výrazné zpomalení vývoje na trhu nákupních center, které zasáhlo
všechny aktéry trhu včetně retailerů a zákazníků. Zpomalila se expanze nákupních
center, obchodní centrum Tesco Stodůlky bylo v roce 2009 dokonce zrušeno a
přeměněno na jiný maloobchodní koncept. Nové projekty naplánované na rok 2010 byly
většinou odloženy nebo posunuty. Nákupní centra nyní bojují o zákazníky a musí nové
situaci na trhu přizpůsobit svoji strategii. 32 % zákazníků podle studie snížilo své
výdaje v nákupních centrech, 29 % výdaje nesnížilo, ale nakupují jinak.
Na vývoj ekonomiky a výsledky průzkumů zareagovaly řetězce a zahájily
mnoho slevových akcí. Vše vyústilo ve spirálu neustálých slev a agresivního boje o
zákazníka. Začínají se objevovat názory, že cena jako konkurenční výhoda narazila na
9

Průzkum Shopping Center&Hypermarket 2010 -Incoma Gfk
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svůj limit (15). Bárta, Pátík a Postler uvádí: ,,Retailingové řetězce se staly značkami.
Nabízejí hodnotu, vztah se zákazníkem, vyvíjejí se a také se mění. Jasná identita a
odlišení od konkurence je nutností. Pokud chtějí být úspěšné, musí ve všem vyjít vstříc
očekávání zákazníků.“ (1 str. 12)

Zde je prostor právě pro CSR jako možnou konkurenční výhodu.
Podle průzkumu Ipsos Tambor10 v roce 2010 byly 2/3 společnosti při nákupu
zboží či služeb ovlivněny tím, zda je firma společensky odpovědná a pro více než 80 %
zaměstnaných lidí důležité, zda je jejich zaměstnavatel společensky odpovědný.
Výsledky průzkumu v roce 201111 přinesly ve stejných otázkách posun: již ¾ populace
jsou během nákupního chování ovlivněny tím, zda je firma společensky odpovědná a
pro 86 % zaměstnanců je tento faktor důležitý.
Dle jiného, letošního průzkumu 12 , 64 % respondentů uvedlo, že zná pojem
společenská odpovědnost firem a 75 % by při nakupování ovlivnil fakt, že společnost se
chová dle zásad společenské odpovědnosti. Na otázku, zda by společensky odpovědné
chování firmy bylo motivem k přechodu od konkurence za předpokladu zachování ceny,
kvality a složení produktů, téměř 52 % respondentů odpovědělo, že ano (zbytek
rozdělen mezi 34% - nevím a 14 % - ne). Podobné výsledky přinesl již starší, často
citovaný průzkum autorů Cone a Roper z let 1993 a 1994. Je patrné, že principy
společenské odpovědnosti nejsou něco, pro co se zástupci firmy mohou dobrovolně
rozhodnout a poté váhavě očekávat, zda jim to přineslo nějaké výhody. Společensky
odpovědné chování je už i součástí očekávání zákazníků.
Je potřeba si uvědomit, že CSR má smysl pouze, když je aplikováno dlouhodobě
a napříč celou firmou. Závazky společnosti musí být komunikovány jak směrem ven,
tak i dovnitř. Každý zaměstnanec by měl být nejenže obeznámen s těmito závazky, ale
měl by je přijmout i do svého každodenního pracovního života. V následujících
kapitolách se pokusím ukázat, jak dobře Tesco uplatňuje zásady společenské
odpovědnosti a více zanalyzuji CSR aktivity v letech 2009 a 2010.

10

Průzkum CSR Research 2010 – Ipsos Tambor.
Průzkum CSR Research 2011 – Ipsos Tambor.
12
Petrášková, L. – Společenská odpovědnost podniku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na
http://22906.vyplnto.cz. Pozn.: Nereprezentativní průzkum, počet respondentů: 514
11
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2.2. Tesco jako společensky odpovědná firma

K měření výkonnosti a výsledků v oblasti podnikání je dlouhodobě používán
interní nástroj, tzv. Řídící kormidlo (v orig. Steering Wheel). Toto kormidlo má pět
oblastí, přičemž v každém z nich se sleduje výkon v několika sekcích prostřednictvím
klíčových identifikátorů výkonu (KPI). Výkon v daných sekcích se hodnotí barvami, a
to systémem semaforu. Pokud je výkon v dané sekci dobrý, je barevně označena zeleně,
pokud průměrný, pak oranžově, pokud nedostatečný, pak červeně. Toto Řídící kormidlo
je dostupné všem zaměstnancům Tesca na každé prodejně, a to těm i na nejnižších
pozicích, a je vystaveno tak, aby k němu měli všichni přístup. Zaměstnanci se tak
mohou průběžně informovat o závazcích společnosti vůči svému okolí a je od nich
očekáváno, že se jimi budou řídit i oni ve svém každodenním pracovním životě. Řídící
kormidlo mělo původně čtyři oblasti:



Zákazník



Finance



Zaměstnanci



Provoz



(Společnost)

Společenská odpovědnost se dříve měřila jako jedna sekcí v rámci Provozu.
V roce 2006 byla vydělena do samostatné oblasti – Společnost. Dříve tedy společenská
odpovědnost byla jedním z indikátorů výkonu v provozní části řídícího kola, dnes je jí
vydělena samostatná část. KPI, které se měří, jsou:



Péče o životní prostředí (Environment)



Aktivní podpora lokálních komunit (Communities)



Nakupování a prodávání produktů zodpovědně (Suppliers & ethical trading)



Nabízení zdravých voleb zákazníkům (Customer choice & health)



Vytváření nových pracovních míst a podpora kariéry (Our people)
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V rámci oblastí v kormidle se také každoročně projektují Roční podnikové
plány. Ty mají pomoci zlepšit nedostatky ve snaze společnosti odpovědně podnikat.
Představují sérii projektů naplánovaných na další rok.

Na nadnárodní úrovni každoročně vycházejí veřejné CSR reporty, které
informují i o situaci v jednotlivých zemích působení Tesca. Touto externí a veřejně
dostupnou formou Tesco komunikuje vybrané výsledky, které jsou průběžně interně
sledovány na řídícím kole. Informace v reportech jsou pro přehlednost třízeny do pěti
kategorií, které zároveň reprezentují pět veřejných slibů/závazků Tesca společnosti.

V těchto reportech jsou reflektovány úspěchy i neúspěchy v krátkodobých i
dlouhodobých předsevzetích společnosti, a to ve všech zemích, kde Tesco operuje.

V roce 2006 se součástí strategie společnosti staly ambiciózní ekologické cíle.
Tesco si od tohoto roku každoročně stanovuje mezinárodní i lokální cíle v oblasti
snížení uhlíkové stopy13, podpoření povědomí o uhlíkové stopě u zákazníků a nabízení
ekologických alternativ, snižování spotřeby a dopadu na prostředí apod. Hlavní cílem
společnosti ale je do roku 2020 snížit uhlíkovou stopu v porovnání s rokem 2006 o
polovinu a do roku 2050 se stát celosvětově emisně neutrální společností s nulovou
uhlíkovou stopou.

Tesco má vypracovaný firemní Etický kodex a součástí zaškolení každého
zaměstnance je i seznámení se s tímto kodexem.

2.3.

Společenská odpovědnost Tesco v ČR
V tuzemsku se tyto principy ze strany Tesca začaly prosazovat v roce 2002

současně s první vlnou společensky odpovědného chování velkých korporací v České
republice. Tradice CSR je zde tedy mnohem kratší než v mateřské Velké Británii, za
posledních několik let ale CSR v podání Tesca prošlo velkým vývojem.
13

Uhlíková stopa je způsob měření dopadu na životní prostředí – měřeno je množství vypuštěných
skleníkových plynů svou činností, či v případě firem svým provozem

19


Program zodpovědného sousedství

V roce 2007 Tesco Stores v České republice spustilo projekt ,,Tesco, váš
zodpovědný soused“,. Je prostředkem, jak CSR aktivity Tesca komunikovat veřejnosti
a je členěn do těchto čtyř oblastí (16):

o Péče o životní prostředí
o Propagace zdravého životního stylu
o Podpora neziskového sektoru
o Snaha stát se součástí komunity

V těchto čtyřech oblastech jsou zastoupeny vybrané aktivity jak z ekonomické,
tak sociální a environmentální oblasti. Tyto aktivity jsou vybrány zejména pro potřeby
informování části stakeholders z řad neodborné veřejnosti – zákazníků a zaměstnanců.



Reportování

V roce 2005 se společnost Tesco Stores připojila k metodice Standard
odpovědná firma. Tato metodika je způsobem měření, reportování a certifikace firemní
filantropie a její součásti firemního dobrovolnictví. Je založený na zahraniční metodice
London Benchmarking Group (LBG) a jejím výstupem je tzv. LBG report.



Členství

9. 11. 2004 Tesco Stores přistoupilo do Fóra dárců. Fórum dárců je
celorepublikové sdružení zastřešující dárce v České republice a jeho účelem je zde
podpořit a usnadnit filantropii. V současnosti je členství Tesca ve Fóru dárců zmrazené
na pasivní, protože z aktivního pro ně neplynuly skutečné výhody. 14
Tesco je členem Britské obchodní komory. Tato nezisková organizace vznikla v
roce 1997 a jejím cílem je podpora obchodních vztahů v soutěžním prostředí v ČR.
Členy je mnoho britských firem s působením v ČR. Britská obchodní komora mimo jiné
pořádá a spolupracuje na realizaci projektů v CSR oblasti.


14

Průzkumy

Zdroj: interní zdroj Tesco
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Tesco si pravidelně ověřuje zpětnou vazbu veřejnosti na CSR aktivity
pravidelným průzkumem, který pro ně zpracovává firma NMS Market Research. V
posledních letech byly do průzkumu zařazeny i otázky na očekávání zákazníků z
hlediska aktivit, které by od Tesca ocenili nejvíce. Nejžádanější byly tyto CSR
aktivity15:

o Ekologičnost, neznečišťování životního prostředí
o Podíl na rozvoji okolí, ve kterém působí – výsadba zeleně v místech prodejen,
zřízení nových dětských hřišť
o Filantropie a dobročinnost – zaměřeno hlavně na děti a jejich vzdělání

Vnitřní komunikace
Prostředkem, jak o veškeré své aktivitě informovat zaměstnance, je velké
množství kanálů. Jsou to:



Emailová komunikace (každých několik dní zaměstnanci dostávají
informace o aktuálních akcích Tesca v oblasti společenské odpovědnosti,
možnost účasti ve hlasování ve výběru konkrétní CSR aktivity, ve které by
se mělo Tesco příště angažovat)



Snídaně s ředitelem



Tištěné noviny pro zaměstnance (viz Příloha č. 7)



Jiná než emailová komunikace (pro zaměstnance bez přístupu na email je v
Tescu dostatek dostupných kanálů, jak se dozvědět o současném dění a jak
se do něj zapojit, např. vhození lístečku do schránky během vyhlášeného
hlasování pro konkrétní CSR projekt Tesca)

15

Zdroj: interní zdroj Tesco
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2.4. SWOT analýza CSR Tesca
SWOT analýza je marketingový nástroj, pomocí kterého lze snadněji a přehledněji
provést strategický audit silných stránek (Strenghts), slabých stránek (Weaknesses),
příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) (16). Tento audit je důležitý pro lepší
uchopení CSR aktivit Tesca.

Silné stránky

Slabé stránky

Dlouholetá praxe v CSR, kvalitní know-how

Velké množství zaměstnanců

Zázemí nadnárodní společnosti

Specifické prostředí maloobchodu

Finanční prostředky

Široké rozpětí CSR aktivit

Příležitosti

Hrozby

Posílení pozice společensky odpovědné značky

Mediální kauzy

Partnerství s neziskovými organizacemi

Nebezpečí nedůvěry v CSR
Utopené náklady



Dlouholetá praxe v CSR:

Společenská odpovědnost má v domovské zemi firmy, Velké Británii, mnohem
delšího trvání. Začala být uplatňována již v 80. létech a postupně rozšiřována do
ostatních zemí. Od vstupu na český trh se Tesco začalo postupně zapojovat do projektů
hlavně v oblasti dobročinnosti a některé, jako například podpora neziskových projektů
v oblasti vybudování nové prodejny, se staly tradicí. Za tuto dobu již Tesco nasbíralo
mnoho zkušeností, navázalo dlouhodobá partnerství s neziskovými organizacemi a
vybudovalo si kvalitní know-how.



Zázemí nadnárodní společnosti:

Tesco Plc má několik prostředků, jak své CSR aktivity uceleně komunikovat,
měřit a průběžně sledovat. Tyto prostředky jsou uplatňovány jak na mezinárodní úrovni,
tak v rámci jednotlivých zemí, kde společnost působí. Tyto nástroje jsem popsala
v kapitole 2.3.



Finanční prostředky:

Tesco je jedním z největších světových maloobchodních řetězců s poměrně
stabilními tržbami. CSR je nedílnou součástí firmy. Pozitivní přístup britského Tesca a
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snaha o stále lepší výsledky v CSR se promítá i do strategie českého Tesca a každý rok
jsou očekávány pokroky. Do projektů, spadajících do této oblasti, jsou investovány
nemalé finanční prostředky.



Velké množství zaměstnanců:

Tesco patří k největším českým zaměstnavatelům a působí na celém území
republiky. Jak již bylo řečeno, CSR zde je koncept pro společnost ještě poměrně nový a
zajistit, aby ho všichni zaměstnanci pochopili, porozuměli mu a důsledně se na něm
podíleli, není jednoduché ani levné.



Specifické prostředí maloobchodu:

Obchodní řetězce vždy čelily kritice, například kvůli likvidaci místních malých
obchůdků, zabírání tzv. greenfields 16 při výstavbě nových prodejen a podporování
negativního rozrůstání městské zástavby na úkor přírody nebo nešetrnému zacházení s
přírodními i lidskými zdroji, nehospodárnosti, neekologičnosti provozu a mnoha dalším.
Zákazníci na českém trhu jsou k chování obchodních řetězců v rámci společnosti
poměrně citliví. Ukazuje tomu tak například chování řetězce Lidl, který již od roku
2002 v České republice provází aféry vyznačující se špatným přístupem k ochraně
životního prostředí, v Německu také narušením osobních práv zaměstnanců a pracovní
síly vyrábějící pro firmu zboží v Bangladéši. V roce 2002 – 2003 byla firma několikrát
nařčena, že nezákonně či zbytečně pokácela stromy, které buď přímo stály na pozemku,
kde byla zamýšlena stavba prodejny, či stromy, které překážely výhledu na reklamní
poutač prodejny či na prodejnu samotnou. U některých stromů šlo právě o ty, u kterých
firma neúspěšně žádala o povolení k pokácení. Několikrát šlo o stromy s vysokou
hodnotou. Ačkoliv se podařilo neznámé pachatele při kácení i přistihnout, nebyli nikdy
zadrženi a jejich identita není známa. Přesto se podezření jednoznačně zaměřilo na Lidl
a došlo k mediální aféře a bojkotu firmy občanskými sdruženími. Spor ukončila dohoda,
ve které se firma zavázala smlouvou s hnutím Děti země ke kompenzačnímu vysazení
odpovídajícího množství stromů a k větší odpovědnosti ke svému působení. Přesto
v roce 2007 a 2008 následovaly pokuty za špatné nakládání s odpadem. I když je

16

Greenfields jsou volné plochy bez zástavby navazující na nezastavěnou plochu, opakem je
,,brownfields“, což jsou nevyužívané vojenské, průmyslové nebo zemědělské areály
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v tomto případě patrné zejména zapojení občanských organizací a jejich watchdogové
funkce, i mnoho zákazníků zaujalo negativní postoj a veřejně se vyjádřili k bojkotu
firmy a k preferenci jiného obchodního řetězce přímo na základě jmenovaných kauz.
V provozu velkých řetězců k pochybení může dojít velice snadno, tím spíše na
úseku zboží, které rychle podléhá zkáze. Objevilo se několik případů prodeje prošlého
masa a jiných potravin v prodejnách Delvita, Julius Meinl, Hypernova. V případě
Hypernovy šlo o mediální kauzu, kdy jeden z tehdejších zaměstnanců skrytou kamerou
natočil údajné nekalé praktiky s opětovným prodejem prošlého masa. Toto vyvolalo
všeobecnou nedůvěru veřejnosti, ačkoliv bylo video označeno za podvrh a soud všechny
obžalované zprostil viny (17). I když se takovéto případy objevují nadále a mnohdy jde
o neúmyslnou chybu zaměstnanců nebo jen dílčí pochybení, kritika zákazníků už
směřuje ke zpochybňování etiky podnikání celé firmy.



Široké rozpětí CSR aktivit:

Množství aktivit jak v ekonomické, sociální i environmentální oblasti CSR je i
pozitivní věcí a dalo by se zařadit i do silných stránek. Na druhou stranu, zároveň hrozí
nezvládnutí všech započatých projektů, neodhadnutí možností lidských zdrojů,
neodhadnutí náročnosti projektu nebo výhodnosti projektu apod.



Partnerství s neziskovými organizacemi:

V České republice působí velké množství neziskových organizací různých
zaměření. Je stále mnoho příležitostí k navázání zajímavých partnerství.



Mediální kauzy:

Výše zmíněné kauzy, které vznikly v souvislosti s pochybením zaměstnanců
maloobchodních řetězců, ovlivnily vnímání řetězců veřejností. Výskyt skandálu nebo
negativní pozornosti zaměřené na Tesco může zkompromitovat snahu o vybudování
pověsti etické a odpovědné firmy.
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Nebezpečí nedůvěry v CSR:

CSR je dodnes stále kritizovaným pojmem. Část laické i odborné veřejnosti
společenskou odpovědnost firem vnímají jako negativní pojem spojený s propagací
falešného obrazu firmy a mnoha dalšími negativními konotacemi.



Utopené náklady:

Volba nesprávných aktivit, partnerů či témat může poškodit dosavadní úspěchy
v budování společenské odpovědnosti firmy. Investované zdroje se nemusí žádným
způsobem firmě vrátit. Hrozbou praktikování CSR souvisí všechno to, co jsem
podrobněji popsala v kapitole 1.5. zaměřené na kritiku konceptu CSR.
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3. Analýza CSR aktivit v letech 2009 – 2010
Nyní využiji poznatků z předchozích kapitol a zaměřím se na popis a analýzu
CSR aktivit Tesca ve vybraných dvou letech. Pro přehlednost rozdělím aktivity do tří
částí, respektujíc 3P CSR. Každou z oblastí zvlášť zhodnotím.

3.2. Ekonomická oblast
Tato oblast zasahuje zejména problematiku etiky podnikání, vztahy se zákazníky,
férové dodavatelské i odběratelské vztahy (fair trade), inovaci a udržitelnost produktů
(13) aj.
3.2.1. Podpora zdravého životního stylu
Tesco ve sledovaných letech rozšířilo sortiment vlastní řady Tesco Healthy
Living. Tato řada obsahuje výrobky od müsli, ovocných a zeleninových šťáv počínaje
až po výrobky z tofu a sóji pro vegetariány konče. Potraviny jsou bez různých
přidaných přísad, jako například umělá barviva a aroma, sladidla, ztužené tuky aj.
Velmi přehledně jsou vyznačeny informace o výživové a energetické hodnotě a složení.
V roce 2009 byl u celé řady vyměněn obal za nový v zeleném provedení, evokující
zdraví a přírodu.
V roce 2009 uvedlo další vlastní výrobkovou řadu, Tesco Light Choices. Tato
řada obsahuje mnoho výrobků z kategorie těch spíše nezdravých a nabízí lepší variantu
k potravinám, které do zdravého jídelníčku nezapadají. Typickým příkladem je pizza
nebo zmrzlina. I tato řada neobsahuje umělé přísady, obsahuje snížené množství cukru
a tuku a informace o výživové a energetické hodnotě jsou přehledně uvedeny na obalu.
Na obalech výrobků Tesco Healthy Living i Tesco Light Choices je součástí těchto
informací i obsažené množství potřebných výživných látek z doporučené denní dávky
(GDA17).
Na základě průzkumu, provedeného pro Tesco, a zjištěného zvýšeného zájmu
zákazníků o BIO produkty, byla v roce 2010 rozšířena i produktová řada Tesco Organic.

17

GDA – guideline daily amout, tedy něco jako české DDD – doporučená denní dávka
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V roce 2009 začaly být v některých prodejnách postupně zaváděny různé
kategorie produktů Fair Trade18.
3.2.2. Závazky zákazníkům
V říjnu 2009 Tesco spustilo nový projekt se sloganem: ,,Kdykoliv jsou před
vámi u pokladny více než 2 zákazníci, uděláme vše, abychom vám otevřeli pokladnu
novou.“ Vychází z průzkumu Tesca, který říká, že zákazníkům jde v první řadě o délku
času stráveného v obchodě a chtějí tedy nakoupit vše co nejdříve a na jednom místě.
Tento závazek je komunikován bannerem u pokladen na všech prodejnách.
3.2.3. Podpora lokálních dodavatelů
Podpora lokálních dodavatelů je součástí programu ,,Tesco – Váš zodpovědný
soused“. Více než 80 % potravinového zboží pochází od českých dodavatelů 19 a
takovéto potraviny Tesco označuje speciálním ,,terčíkem“. V roce 2010 Tesco zahájilo
partnerství v soutěži Chléb roku 20 . Vítězné výrobky Tesco zařadilo do prodeje
v regionech blízko těm, ve kterých vítězné pekárny působí.
Od stejného roku Tesco zařadilo mezi výrobky novou řadu Tesco pravá chuť.
Jde o výrobky vyrobené v Česku podle tradičních receptů, z kvalitních surovin a
s minimem umělých přísad.

3.2.4. Věrnostní program
V roce 2010 byl spuštěn zákaznický věrnostní program Clubcard. Clubcard už
od roku 2009 fungovala na Slovensku. Každý nákupem se za 1,- Kč načte na účet
zákazníka 1 bod, v současnosti navíc jde kartu použít i jako kreditní kartu, v případě
použití karty tímto způsobem se počet bodů při použití zdvojnásobí.
18

Fair Trade je organizovaný tržní přístup s cílem podpořit především malé výrobce v zemích třetího
světa. Známku Fair Trade uděluje Fairtrade Labelling Organisation International. Fair Trade produkty
byly vyrobeny bez podílu dětské práce, za etických pracovních podmínek, bez znečišťování přírodního
prostředí atd. Cena za takové výrobky je stanovena na ,,spravedlivou cenu“ a navýšena o náklady, které
výrobci vznikly za účelem dodržet ,,fér“ podmínky při výrobě. Jde především o kávu, čaj, cukr, kakao,
čokoládu, ovoce, sušené plody aj.
19
Zdroj: interní zdroj Tesco
20
Chléb roku je každoroční celostátní soutěž o nejlepší chléb roku ve dvou kategoriích – nejlepší
konzumní chléb z průmyslových pekáren a nejlepší řemeslný chléb s vyšším podílem ruční práce. O vítězi
rozhoduje nezávislá porota složená z odborníků.
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Výhody plynoucí pro zákazníka:



Dárkové poukazy na slevu z nákupu při každém čtvrtletním vyúčtování



Více možností použití karty Clubcard a tím i zjednodušení nakupování



Slevové kupony na oblíbené zboží zacílené přímo na zákazníka

Výhody pro Tesco jsou:



Podpoření silnějšího vztahu zákazníka ke značce



Budování dlouhodobého vztahu zákazníka, podpora udržení jeho věrnosti



Možnost velmi dobře zacíleného direct mailingu



Možnost sledování nákupních zvyklostí zákazníků a možnost testování akcí a
jejich dopadu na chování zákazníků



Konkurenční výhoda jak pro Tesco, tak pro dodavatele Tesca 21

Tesco pro dotazy zákazníků provozuje i bezplatnou zákaznickou linku a on-line
formuláře pro dotazy, které jsou přesměrované na call-centrum. Call centrum kvůli
minimalizaci nákladů funguje outsourcovaně, zajišťuje ho firma Teleperformance.

3.5.

Zhodnocení aktivit v ekonomické oblasti

Neustálé rozšiřování a zkvalitňování sortimentu se od maloobchodního řetězce
jistě čeká. Zákazníkům dle průzkumů jde zejména o to, aby firmy nejprve kvalitně a
spolehlivě plnily svůj účel (v případě Tesca tedy prodej kvalitních produktů společně s
kvalitními službami), až poté o další hodnoty, mezi něž spadá i společenská
odpovědnost. Fair Trade produkty a podpora zdravého životního stylu jsou decentně
provedeným cause promotions, které může značce jen prospět.
Obrovským projektem je Clubcard. Jistě má velký potenciál vybudovat lepší
vztah se zákazníky a udržet si jejich věrnost.

21

Tesco připravuje analýzy spotřebitelského chování i pro dodavatele
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Kritiku mířím na závazek otevírání nových pokladen při více než 3 lidech ve
frontě. Vzhledem k tomu, že se ve své podstatě jedná o špatně formulovaný (nehledě na
gramatickou chybu v oslovení) a nevynutitelný slib, jde spíše o špatný slib. Není
stanoveno, co se stane, když k otevření nové pokladny nedojde a vnímání přístupu
,,udělat vše pro dosáhnutí něčeho“ je značně individuální. Podobný závazek souběžně
spustil i řetězec Albert a nabízel zákazníkům papírovou tašku Albert v hodnotě 20,- Kč,
pokud před nimi ve frontě byli více než 4 lidé a všechny pokladny zároveň nebyly
v provozu. Globus garantuje rychlé odbavení do 10 minut, jinak zákazník obdrží
poukázku na nákup v hodnotě 40,- Kč. Toto jsou o něco promyšlenější závazky, včetně
formy omluvy v případě selhání. Skutečný benefit pro zákazníka plyne jen v případě,
kdy řetězec zajistí stabilní dostatek pokladních na prodejnách a zákazník má výhodu
rychlého odbavení. Na tomto základě lze vyslovit slib a případné sankce za jeho
porušení. V případě, kdy Tesco v tomto závazku selže, není jak zákazníka odškodnit a
vyvolaná nespokojenost může vyústit k vyvolání nedůvěry v celou značku.

3.3.

Sociální oblast

Sociální oblast zahrnuje zejména témata spojená s kvalitní zaměstnaneckou
politikou, firemní filantropií a dobrovolnictvím, péči o vzdělání a rekvalifikaci
zaměstnanců aj.
3.3.1. Zaměstnanci
Tesco již má propracovaný systém firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
vyhledávání

a

podporování

talentovaných

zaměstnanců,

různých benefitů

a

zaměstnaneckých výhod (příspěvek na stravování a penzijní připojištění, poukázky na
zboží v Tescu, odměny při pracovním výročí, rekondiční volno dle počtu
odpracovaných let aj.), dále systém Trainee programů pro absolventy škol a systém
spolupráce se studenty.
Novinkou v roce 2010 bylo spuštění absolventského programu. Program je
zaměřen na studenty nebo absolventy, kteří nejdéle před dvěma roky dokončili
magisterské studium, případně zaměstnance, kteří splňují stejné podmínky. Nábor
v rámci programu probíhá několikafázovým výběrovým řízením a v horizontu dvou až
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tří let by takoví zaměstnanci měli dosáhnout seniorských pozic. Partnerem a podporou
každému přijatému absolventovi je speciálně přidělený mentor z řad zaměstnanců
Tesca. Komunikace náboru probíhá přes oficiální stránky Tesca, portály zaměřené na
inzerování práce, obchody, a také na vybraných univerzitách a vysokých školách, kde
zaměstnanci Tesca přednášejí (18).

V roce 2010 byla uzavřena nová kolektivní smlouva. Součástí smlouvy bylo
navýšení mezd v průměru o 3,5 % (konkrétní výše byla různá podle formátu prodejny) a
navýšení rekondičního volna o jeden den pro dlouhodobé zaměstnance.
V roce 2009 Tesco odměňovalo své zaměstnance za náročnou a stresovou práci
v období Vánoc. Vedoucí obchodu nebo manažeři měli možnost odměnit zaměstnance,
kteří byli v přímém styku se zákazníky, a to stokorunovou poukázkou na nákup. Počet
poukázek na zaměstnance nebyl limitován, zaměstnanci tedy mohli být motivováni
sezónním benefitem za samotnou dobře vykonávanou práci. Zároveň byly k dispozici
zvýhodněné nabídky slev na zboží v Tescu a nově byl spuštěn pilotní projekt zkrácené
prodejní doby v období během Vánoc. Toto ulevení zátěži zaměstnanců ale bylo
kompenzováno prodlouženou otevírací dobou v týdnu před Vánoci. V rámci firemního
dobrovolnictví v této době proběhly předvánoční akce Helping Hands, během kterých
administrativní pracovníci vypomáhají na úsecích prodeje a místo v kanceláři odpracují
směny u pokladny, u pultu nebo doplňování zboží.
Od roku 2010 oblast HR pro Tesco komunikuje agentura Native PR.

3.3.2. Firemní dárcovství
Tesco již od vstupu na český trh spolupracovalo s mnoha neziskovými
organizacemi a realizovalo mnoho dobročinných projektů. Například: spolupráce
s Diakonií Broumov (darování použitého oblečení), Tesco Charita roku, Vánoční
charitativní sbírka a mnoho dalších.
Projekty si často vybírá podle oblasti svého působení a přání zaměstnanců, kteří
se na určení konkrétního projektu podílejí. Příspěvek tak dostal Dětský dům v Potštejně
(19), při otevření nového hypermarketu v Klatovech byl vybrán místní Domov pro
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matky s dětmi v tísni (20) nebo Dětský domov v Kašperských horách k příležitosti
otevření hypermarketu v Sušici (21).
Od roku 2009 většinu těchto aktivit v sociální oblasti zastřešilo pod vlastní
projekt a založilo Nadační fond Tesco. Pod tímto samosprávným subjektem se sdružily
hlavní aktivity v oblasti podpory neziskového sektoru a dobročinnosti a mnoho menších
projektů nahradily dva hlavní způsoby realizace dobročinnost: pomocí grantových
řízení a každoročního Běhu pro život.


grantové řízení

Nadační fond Tesco vyhlašuje grantové řízení, do kterého je potřeba se přihlásit dle
daných pravidel, a to s projektem na podporu: (22)
-

výchovy a vzdělávání,

-

akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže,

-

výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního prostředí,

-

sociálních projektů,

-

organizací pečujících o zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby,

-

rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci a rodičů pečujících o postižené děti v ČR,
zdraví a zdravého životního stylu,

-

vědy a vzdělání,

-

pomoci při živelných katastrofách

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje grantová komise. Grantové řízení je
vypisováno zpravidla dvakrát ročně, příspěvek je ale možné získat i mimo grantové
řízení. V roce 2009 bylo vypsáno první grantové řízení, první rozdělení příspěvků
proběhlo v roce 2010. Rozděleno bylo mezi 21 neziskových organizací rozděleno 700
000,- Kč, převážně se jednalo o projekty na podporu zdravotně či sociálně
znevýhodněné a na vzdělání dětí.
Výsledky grantových řízení je možné dohledat na webových stránkách Tesco Stores
ČR, větší propagace se jim ale veřejně nedostává.
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Běh pro život

Odstartoval v roce 2008 v podobě série jednodenních běhů v sedmi českých městech
za podpory známých sportovců. Výtěžek 570 000, - Kč byl věnován na výzkum léčbu
nádorů.
S každým dalším ročníkem se akce stávala rozměrnější a cíle v podobě celkové
vybrané finanční částky byly zvyšovány.
V druhém ročníku, v roce 2009, se běželo v pěti městech, ale podařilo vybrat více
než trojnásobek, tedy 1 954 266,- Kč. Tváří akce tentokrát byly mediálně známé
osobnosti, tzv. patroni, a to v každém městě jeden. Spolupráce byla zahájena s
Nadačním fondem dětské onkologie Krtek a vybrané peníze putovaly na účel domácí
péče pro děti nemocné rakovinou. Přispět bylo možné zasláním příspěvku na speciální
účet Běhu pro život, zasláním dárcovské SMS, on-line sponzoringem nebo zakoupením
výrobku hlavního partnera projektu – Mattoni. Na principu matchingu přispělo i Tesco
Stores ČR a vlastními prostředky navýšilo celkovou vybranou sumu o 10 %.
Cílem třetího ročníku bylo opět překonat celkovou vybranou částku na stejný účel,
zvýšit povědomí a publicitu o Běhu pro život a zvýšit i počet účastníků na jednotlivých
bězích. V každém z pěti měst tentokrát Běh pro život podpořily dvě celebrity. Přispět
bylo možné formou uhrazení startovného při účasti či zakoupení dárkových předmětů,
dárcovskou SMS, on-line sponzoringem, dary, speciálními modrými tkaničkami pro
Běh pro život, které šly zakoupit na prodejnách Tesco. Přispělo i Tesco a jeho
dodavatelé. Cílová částka byla stanovena na 3 000 000,- Kč a byla přesně dosažena,
částka byla předána stejnému fondu na výzkum dětských nádorů.
Od začátku Běhů pro život propagaci projektu zajišťovala PR agentura FleishmanHillard, od roku 2010 na pravidelné bázi. Kromě PR bylo použito jen in-store
komunikace a letáků. Součástí PR byla i komunikace na sociálních sítích - vlastní
stránka Běhu pro život na Facebooku.
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3.3.3. Cause-related marketing
V červenci 2009 Tesco spustilo cause-related marketingový projekt ve spolupráci s
Procter&Gamble, kdy zákazníci koupí některého z patnácti výrobků společnosti přispějí
Nadačnímu fondu Tesco jednou korunou. Týkalo se to například výrobků Ariel, Tixe,
Pampers, Lenor, Jar, Old Spice, Head&Shoulders aj. Výtěžky z této akce
prostřednictvím Nadačního fondu Tesco putovaly k nadaci Pomozte dětem! (jinak
známé jako Kuře) na pomoc znevýhodněným dětem. Přispět šlo i vhozením peněz do
pokladničky na některých pokladnách v prodejnách. Akce byla komunikována pomocí
POS (plakáty a woblery), in-store a rozhlasových spotů namluvených Tomášem
Hanákem, tváří sbírky Pomozte dětem!. Projekt pokračoval i v roce 2010 a vybráno
bylo více než 3,5 milionu Kč, od zákazníků se mu ale nedostalo tolik pozornosti, kolem
se očekávalo 22 . Dále pokračovaly podobné akce. Mnoho výrobků, jejichž koupí
zákazník přispíval do Nadačního fondu Tesco, bylo z vlastní řady výrobkové Tesco
Standard nebo Tesco Finest. Během Velikonoc se ve spolupráci s dodavatelem vajec
pro Tesco, dalo přispět i koupí vejce, a to částkou jeden haléř.
Zaměstnanci Tesca věnovali Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek 100 000,- Kč,
a to vlastní aktivitou - uspořádali například charitativní výprodeje vzorků zboží.

3.3.4. Firemní dobrovolnictví
Tesco zapojilo své zaměstnance v těchto projektech23:
Během dobrovolnických dnů zaměstnanci pomáhali v neziskových organizacích.
Například natíráním plotů a prací na zahradě v domově pro seniory v Brně, úpravou
terénu v neziskové organizaci Zajíček na koni, která poskytuje hipoterapií pro
handicapované děti, nebo také v Národním parku Podyjí.

3.3.5. Zhodnocení aktivit v sociální oblasti
V této oblasti je Tesco opravdu velice aktivní a ve výčtu se najdou téměř všechny
z celého spektra šesti možností, jak dělat ,,dobro“.

22
23

Zdroj: Interní zdroj Tesco
Zdroj: interní zdroj
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Nelze si nevšimnout, že Nadačnímu fondu Tesco je věnováno mnohem více
pozornosti a z hlediska komunikace je nejvýraznějším projektem Tesca. Obzvlášť
velkým úspěchem a byl ročník 2009 a zejména ročník 2010. Od dubna do září 2010
byla publicita 201 článků, což znamená 40% nárůst proti roku 2009, facebooková
stránka dosáhla 5000 přátel (23). Se silným zaměřením na PR se z akce podařilo
vytvořit zajímavou a velmi známou kampaň.
Všechna témata jsou zajímavá a Tesco využilo výsledků svých průzkumů a vybralo
oblasti, které zákazníky skutečně zajímají a ocenili by v nich angažovanost řetězce
nejvíce.

3.4. Environmentální oblast
V této oblasti Tesco od roku 2006, kdy si začalo stanovovat každoroční cíle,
přineslo mnoho novinek. Aktivity v této oblasti jsou dlouhodobé a průběžné, a proto
komunikované jen výjimečně (například souhrnně v rámci výroční zprávy nebo CSR
reportu). Od roku 2006 obecně probíhá modernizace prodejen směrem k větší
ekologičnosti, úspoře energie a obecně snížení uhlíkové stopy.
Novinky v této oblasti jsou často uváděny symbolicky k příležitosti Dnu země24.
Dále probíhají akce na podporu povědomí veřejnosti o potřebě snížit dopady člověka na
životní prostředí.

3.4.1. Den země
V roce 2009 Tesco k příležitosti Dnu země ve spolupráci s obalovou firmou
EKO-KOM zorganizovalo putovní výstavu po pěti městech. Výstava se soustředila na
podporu recyklace. Návštěvníci se mohli více dozvědět a informovat o třízení odpadů,
součástí výstavy byl i kreativní program pro děti a umělecká díla vytvořená z plastů a
nápojových kartonů.

24

Den země je ekologicky motivovaný svátek, který připadá na 22. dubna. Smyslem je poukázat na
problémy spojené se znečišťováním životního prostředí a poskytnout příležitosti k diskusi, jak
poškozování prostředí zvrátit. Svátek pochází ze 70.let z USA.
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3.4.2. Zásobování na alternativní pohon
Při příležitosti oslavení Dne země ve stejném roce Tesco odstartovalo pilotní
provoz několika aut na alternativní pohon, které zásobují několik menších pražských
prodejen. Auta jezdí na stlačený zemní plyn (CNG). Současně s tímto byla provedena i
optimalizace zásobování, tedy maximální využití dostupného prostoru v autě. Při
zásobování ve velkých městech a na malých vzdálenostech je jinak spotřeba aut na
obvyklý pohon velká a neekologická. Dopad na životní prostředí je u aut na zemní plyn
o cca 60 % nižší. Vozový park aut na alternativní pohon Tesco dále rozšiřovalo (24).
3.4.3. Stavba prodejny s nulovou uhlíkovou stopou
Po otevření ekologicky úsporného hypermarketu v Žatci v roce 2007 a Říčanech
v roce 2008 se v roce 2010 v Jaroměři začal stavět první energeticky úsporný
hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou. Po prodejně v britském Ramsey jde teprve o
druhý hypermarket tohoto druhu v Evropě, první v kontinentální Evropě.
Projekt

dřevostavby

v Jaroměři

byl

jak

z

hlediska

stavebního,

tak

technologického navržen tak, aby produkce CO2 byla snížena na minimum a byla
vyrovnána neboli vynulována stejným množstvím CO2 spotřebovaným během
pěstování zdroje energie. Jako palivo pro vytápění a chlazení hypermarketu a výrobu
elektrické energie byl použit řepkový olej. Dalšími použitými technologiemi jsou
solární kolektory, využívání dešťové vody, stmívatelné osvětlení reagující na množství
denního světla, lepší tepelná izolace aj. Na parkovišti hypermarketu byla ve spolupráci
s firmou ČEZ umístěna dobíjecí stanice pro elektromobily. Prodejna oproti běžným
obchodům dokáže uspořit až 30 % energie (25). Návratnost investic do prodejny je dle
výpočtů 14 let.

3.4.4. Zavádění ekologických a úsporných opatření na
prodejnách
Úsporná opatření, která jsou v Jaroměři, se začala zavádět i do dalších prodejen.
Řada dalších úsporných opatření se zavádí průběžně. Ve sledovaném období šlo
zejména o instalaci nového typu chlazení a mrazení boxů, a to bezfreonovou
technologií.
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Ke Dni země byla v roce 2009 uvedena i nová podoba jednorázových igelitek.
Nové igelitky byly ekologické a snadno rozložitelné postupně až na biomasu, která se
v přírodě běžně vyskytuje. Rozměry a nosnost byly stejné a Tesco uvádělo, že materiál
byl naopak silnější, než u předchozích igelitek. V současnosti jsou už igelitky Tesco
zpoplatněny částkou 1,- Kč. Alternativou k jednorázovým igelitkám už delší dobu
slouží plastová recyklovatelná taška, jutová taška s možností bezplatné výměny a green
bag ve dvou variantách.
Další opatření, které se dá považovat i za ekologické, je zavedení elektronických
regálových etiket. Zefektivnilo se tím přeceňování a ušetří se i za tisk papírových etiket.

3.4.5. Zhodnocení aktivit v environmentální oblasti
Navzdory tomu, že pro aktivity v sociální oblasti funguje silné PR, aktivity
v environmentální oblasti jsou komunikovány většinou jen přímo na prodejně, a to spíše
nedostatečně. Například na nových boxech pro mražené a chlazené zboží byly v samém
rohu boxu nálepky pro zákazníky s informací o úspoře energie. Sama jsem se jako
tazatelka zúčastnila průzkumu, který mapoval, zda si zákazníci těchto informací všímají
a jak je hodnotí. Velká většina zákazníků tuto informaci vůbec nezaregistrovala.
Kritiku směřuji také na funkci ekologických igelitek. Ty byly často kritizovány
zákazníky za to, že byly tak snadno rozložitelné, že se ,,někdy rozložily i dříve, než si
nákup donesli domů.“
Komunikace aktivit v této oblasti, stejně jako jiné dílčí části ostatních dvou,
probíhá i v rámci programu Tesco – Váš zodpovědný soused, ale jako jediný nástroj je
použita zmíněná webová stránka. Témata typu ,,uhlíková stopa“ se Tescu složitě
komunikují25, ale potenciálu v této oblasti by bylo možné využít více.
V médiích se objevilo několik článků o nových ekologických opatřeních a
stavbě ojedinělé prodejny v Jaroměři. Často šlo o specializovaná média zaměřená na
obchod. Zajímavým počinem byla putovní výstava ke zvýšení povědomí o možnostech
recyklace. Od doby této výstavy se ale podobný corporate social marketing neobjevil.

25

Zdroj: interní zdroj Tesco
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4. Závěr
Nejnovější trendy ukazují, že firma může prosperovat jen tehdy, pokud je
vedena nejen ke společenské odpovědnosti, ale i k dlouhodobé udržitelnost.
Ekonomická, sociální a environmentální oblast musí být v rovnováze 26 . CSR je nyní
trochu zprofanovaným pojmem, který s sebou nese podezření z předstíraného zájmu
podniku o své okolí. CSR by mělo být součástí dlouhodobé snahy o udržitelnost, a ta by
měla být prostoupená celou firmou, od nejvyšších manažerských pozic až po ty nejnižší.
Aplikování principu udržitelnosti samozřejmě má stále směřovat hlavně k zisku.
Nejnovějším pojetím CSR je tedy vnímání společensky odpovědného chování jako
součást celistvého plánu trvalé udržitelnosti.

Jak je z této analýzy zřejmé, Tesco se angažuje ve velmi širokém spektru aktivit,
které pod CSR spadají, nehledě na sporné názory, co vše lze do konceptu zařadit.
V každé oblasti – ekonomické, sociální i environmentální je Tesco silné.

V souvislosti s šíří aktivit Tesca a zmiňovaném trendu trvalé udržitelnosti se
nabízí otázka, zda je skutečně zvládnutá integrace CSR do obsáhlejšího konceptu
udržitelnosti. Rozhodnutí manažerů působí promyšleně a logicky podloženě, neboť do
svých rozhodnutí o nejnovější taktice firmy se snaží reflektovat i výsledky
z pravidelných průzkumů na různá témata, které jsou pro interní potřebu zpracovány.
Společně s tím a s obrovským množstvím CSR aktivit zaměřených na různá témata
napříč historií firmy na českém trhu ale není znát nějaká pomyslná niť, kterou by bylo
možné uchopit. To celkovému výsledku dle mého škodí, a pokud by bylo možné přijít
s jednotnou koncepcí, v rámci které by každá CSR aktivita měla svůj jasný účel, takové
pojetí CSR by pomohlo budování značky více.
Tento dojem ale přisuzuji i tomu, že Tesco je obrovská nadnárodní společnost,
ve které jednotlivá rozhodnutí nemá na starosti jeden člověk či tým, ale celá řada
různých oddělení a i při dobrém vykonávání práce na úseku, za který jsou zodpovědné,
může výsledek působit nekompaktně.

26

Konference Fórum pro udržitelné podnikání 2011, tisková zpráva - Incoma
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Tesco bylo již několikrát analyzováno v různých pracích, které popisovaly jak
přímo jeho CSR program, tak jeho dílčí části. Ještě v roce 2006 Tesco bylo hodnoceno
jako velmi dobré v ekonomické a sociální oblasti, a to zejména kvůli dobré úrovni
služeb a péče o zákazníka a dlouhodobému partnerství s neziskovými organizacemi.
Závazky v environmentální oblasti ale plnilo jen v rámci zákona 27 . Po provedení
analýzy v mé práci se ukázalo, že se Tesco nesmírně zlepšilo právě v nedostatečně
rozvinuté environmentální oblasti, a to nejen mnoha úspornými opatřeními, ale i
originálními a doposud ojedinělými projekty. Zejména projekty jako prodejna
v Jaroměři s nulovou uhlíkovou stoupou jsou nejenže v dlouhodobém hledisku úsporné
a návratné, jsou ale i dobrým PR.
Zesílila i oblast sociální, a to zejména díky založení Nadačního fondu Tesco.
Ekonomická oblast je stále silná a Tesco v ní provádí pravidelné inovace. V této oblasti
má Tesco velkou příležitost díky věrnostní kartě Clubcard. Za dobu fungování se už
jistě podařilo shromáždit dost uživatelů a informací, zatímco konkurence nemá zcela
srovnatelný projekt28.

Otázkou je, jestli tato prvenství dokáže vhodně využít a skutečně z nich těžit, a
to dříve, než konkurence, již poučena z chyb Tesca, zavede stejné technologie a služby
u sebe.
Tesco tedy v CSR velmi pokročilo, posílilo své slabé oblasti a udrželo si stabilní
pozici jako společensky odpovědné firmy.

Protikladem k tomu je sporná nebo nedostatečná komunikace navenek, ve které
se společenská odpovědnost ztrácí mezi protichůdnými informacemi a Tesco tak
neutváří celistvý obraz jako odpovědné a společensky angažované značky. Na jedné
straně se hlásí k CSR, dlouhodobě a systematicky rozvíjí aktivity ve všech jeho
oblastech. Na druhé straně jsou neustálé cenové akce a míření na všechny skupiny
zákazníků, resp. oslovování co největší části spotřebitelů za pomoci co nejširšího
množství prostředků. V produktové nabídce jsou jak levné výrobky (často pod privátní
značkou), tak běžné výrobky, ale i dražší produkty s označením BIO, Fair Trade a
27

DUBNOVÁ, Ivana. Projekt programu Corporate Social Responsibility firmy Tesco Stores ČR a.s. Zlín,
2006. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací
28
Věrnostní kartu poskytuje také řetězec Billa společnosti REWE ČR
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jinými označeními kvality s přidanou hodnotou pro zákazníka. Je pochopitelné, že tlak
konkurence na snížení cen je něčím, na co musí zareagovat celé odvětví maloobchodu.
Momentální prudký růst a obliba diskontů můžou být dočasným trendem a dle mého
názoru snaha přiblížit se diskontním cenám není z dlouhodobého hlediska pro Tesco
udržitelná. Doba, kdy pro ,,průměrného zákazníka“ byla důležitá hlavně cena, jsou pryč.
Konference Retail in Detail 201029 se zaměřila na nový trend toho roku v souvislosti
s finanční krizí – setrvávání u taktiky neustálých slevových akcí poškozuje obchodníky i
dodavatele. Loajalita zákazníků, tolik důležitá pro budování značky, je totiž těmito
akcemi poškozována – slevové akce ničí vztah spotřebitelů ke značkám a místům
nákupů. Co se pojmu ,,průměrný zákazník“ týče, podle studie Shopper typology z roku
201030 již takový zákazník prakticky neexistuje. Zákazníky lze roztřídit do pouhých pěti
skupin, přičemž pro každou je důležité jen velmi málo kritérií a tato kritéria jsou velice
rozdílná. Znamená to tedy, že je důležité přesně vybrat cílovou skupinu a odpovídajícím
způsobem na ni cílit. Podle těchto poznatků lze říci, že Tesco vhodně postavilo svoji
strategii na rozložení svého prodejního potenciálu mezi rozdílné formáty a má
zastoupení jak mezi obchodními domy, hypermarkety, supermarkety i malými expres
prodejnami. Každý formát je vhodný pro jiný typ zákazníka či pro jinou příležitost.
Otázkou je, zda by nebylo lepší soustředit se na rozvíjení pouze několika málo benefitů,
které by byly v přístupu Tesca k zákazníkům mezi konkurencí ojedinělé a výjimečné.
Kapitolou samou o sobě jsou vizuály a logo Tesca. Předmětem této práce není
analýza celkové komunikace Tesca, nicméně ráda bych podotkla, že na zmíněném
nekonzistentním dojmu dle mého přidává již poněkud zastarale působící vzhled loga,
obaly celé výrobkové řady Tesco value a některé další vizuály. Těžko pak si pak
v prodejně při pohledu na výrobek z takové řady (a za téměř až diskontní cenu) spojit
značku s pojmy spojené se společenskou odpovědností.
Tesco své aktivity CSR komunikuje také zmíněným programem ,,Tesco, váš
zodpovědný soused“ na stránkách programu 31 , což spočívá v několika aktualitách a
článcích. Články poskytují tipy pro domácnosti i jedince, jak snížit svou uhlíkovou
stopu, dále informuje o aktivitách Tesca na ochranu životního prostředí – energeticky
úsporný obchod v Žatci, jutová taška a recyklování. Také informuje o obecném závazku
29

Průzkum Retail in Detail 2010 – Incoma Gfk
Průzkum Shopper Typology 2010 – Incoma Gfk
31
www.itesco.cz/zodpovedny-soused
30
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Tesca snížit svou uhlíkovou stopu o 50 % do roku 2020 a snížit spotřebu energie o 4 %
do roku 2008 a motivuje jednoduchými závazky, které si vzali zaměstnanci Tesca
(vypínání počítačů po pracovní době, zhasínání světla při odcházení z místnosti atd.).
Všechny uvedené aktivity Tesca a aktuality jsou ale datovány do roku 2007.
V souvislosti s projektem se v oficiálních vyjádřeních a tiskových zprávách občas
objevuje jen, že projekt je ,,součástí dlouhodobého plánu zodpovědného sousedství“.
Domnívám se, že v tomto případě jde právě o nezvládnuté odhadnutí možností
zaměstnanců, kteří jsou za CSR aktivity zodpovědní 32 - tedy jak jsem zmiňovala ve
SWOT analýze. Tento program je potenciálně velmi slibný a je škoda, že mu není
věnováno více pozornosti. Tesco dosáhlo velmi dobrých výsledků ve spolupráci s PR
agenturou na Běhu pro život. Myslím, že by bylo zajímavé podobnou spolupráci zvolit i
pro Program zodpovědného sousedství. Doporučila bych zejména PR v médiích,
komunikaci na sociálních sítích, on-line marketing a propagaci formou happeningů a
eventů.
Pokud se v úvodu nabízela otázka, zda Tesco má co komunikovat, tak na závěr
lze říci, že určitě ano. Myslím, že po letech systematického budování společensky
odpovědného přístupu má Tesco již mnoho, s čím se může ,,pochlubit“.

32

Dle interního zdroje Tesca je plánováno na stránkách pracovat, ale kvůli nedostatku času to není
prioritou
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Summary
The Bachelor’s Thesis explores the topic of corporate social responsibility and
application of its principles in a specific field of business, company and range of years.
In the introduction, the main methods and techniques are explained, together with goals
and motivation. The goal of this work is to describe and analyze CSR activities of the
selected company, Tesco Stores Czech Republic, in limited period of years 2009 and
2010. Chosen methods are description and analysis.
The first chapter presents theoretical basis for following analysis. Important
terms, such as corporate philanthropy, cause-related marketing or stakeholder are
described. The concept of CSR is explained, using the triple-bottom-line and basic
literary sources. A short historical and critical discourse completes the insight into
complex problematic of CSR.
For better structuring, description and following analysis is divided into three
parts, using the basic structure of CSR itself – into economic, social and environmental
part. After listing all activities in observed period, analysis follows. Marketing
communication is a very important point of view. All together, using the partial
conclusions drawn in previous chapters, putting the activities into marketing
communication context and evaluating adequacy of communicating these activities, the
final chapter summarizes final conclusion. Some partial improvements are proposed, but
essentially the CSR activities of Tesco Stores Czech Republic in years 2009 and 2010
prove to be a big improvement of a previously already complex and well executed CSR
program.
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