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1. Úvod 
Trvalá udržitelnost v IKEA stojí na naší  
vizi a základech našeho podnikání

V IKEA jdeme za svou vizí, kterou je vytvářet  
lepší každodenní život pro co nejvíce 
lidí. Znamená to nabízet krásná, funkční, 
kvalitní a udržitelná řešení vybavení 
domácnosti za dostupné ceny.  
Také chceme mít jistotu, že všechno,  
co děláme, prospívá lidem, kteří se 
podílejí na naší obchodní činnosti,  
i planetě, na které žijeme a pracujeme.

Chceme střídmě nakládat se zdroji. 
Chceme se vyhnout plýtvání a vždycky  
se snažíme vytvořit něco víc z mála.  
To je součástí hodnot IKEA. Vracíme se 
tak ke svým kořenům v kamenité krajině 
Smålandu na jihu Švédska, kde lidé 
museli vydobýt co nejvíce ze skromných 
zdrojů, které měli k dispozici.  
To nás i nadále ovlivňuje při tvorbě 
našeho sortimentu, distribuci výrobků  
i způsobu prodeje.

1. Introduction 
Sustainability at IKEA is based on 
our vision and business foundations

We are guided by the IKEA vision to create  
a better everyday life for the many people.  
That means offering beautiful, functional, 
good quality, sustainable home furnishing 
solutions at affordable prices. And it’s 
about ensuring everything we do has  
a positive impact for the people involved  
in our business, and the planet where  
we live and work.

We want to handle resources sparingly.  
We do not want to be wasteful and we  
always strive to make more from less.  
This is part of core IKEA values.  
It goes back to our roots in the rocky 
landscape of Småland in Southern 
Sweden where people had to make  
the most out of the scarce resources  
at their disposal. This continues to 
influence us as we develop our range,  
and distribution and sales solutions.

Strategii udržitelnosti IKEA – People & 
Planet Positive (Dobré pro lidi a planetu) –  
jsme zavedli v roce 2012. Mezi její ambiciózní  
cíle patří transformovat podnikání IKEA, 
výrobní odvětví v hodnotovém řetězci IKEA  
a život v domácnostech po celém světě.

Účelem strategie je inspirovat, podněcovat  
a vést nás k rozhodování a vytyčování cílů,  
abychom společně dosáhli významných  
změn k lepšímu, kterých chceme být svědky  
ve světě a v celém ekosystému IKEA. 
Díky této strategii máme plán, kterým 
se můžeme řídit, a rámec pro solidní 
společnou a dlouhodobou agendu celého 
hodnotového řetězce a franšízového 
systému IKEA. Neznáme odpovědi na 
všechny otázky a svých cílů nemůžeme 
dosáhnout sami. 

Proto jsme odhodláni spolupracovat 
a transparentně informovat o svých 
poznatcích. V souladu s naší  
kulturou podnikání budeme neustále 
postupovat vpřed a nečekat na dokonalá 
řešení. Na průběžných zlepšeních  
budeme spolupracovat.

The IKEA sustainability strategy –  
People & Planet Positive – was launched  
in 2012 with ambitious goals to  
transform the IKEA business,  
the industries in the IKEA value  
chain and life at home for people  
all across the world.

The purpose of this strategy is to inspire, 
activate and lead us in our decision-making  
and goal setting so that together we can  
achieve the positive changes we want to 
see in the world and in the entire  
IKEA ecosystem. This strategy gives us  
a roadmap to follow and outlines a strong,  
common long-term agenda for the entire 
IKEA value chain and franchise system. 
We don’t have all the answers and cannot 
achieve our goals alone. 

Therefore, we are committed to working 
together in a collaborative way and being 
transparent about what we learn. We will  
rely on our culture of entrepreneurship, 
always moving forward and not waiting  
for perfection. We will work together  
to achieve continuous improvements.
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2. Zpráva  
od Romana Bojka 
„Díky naší vizi máme příležitost –  a stejně  
tak i odpovědnost – ovlivňovat prostředí  
i mimo oblast bytového zařízení. Jde nám  
o dosažení rovnováhy mezi hospodářským  
růstem spojeným s pozitivními sociálními 
vlivy a ochranou a regenerací životního 
prostředí. Máme možnosti i prostředky 
k tomu, abychom dnes i v budoucnu 
významnou měrou dlouhodobě ovlivňovali 
podmínky v České republice, Maďarsku  
a na Slovensku.

Aby se naše vize naplnila, musíme 
přispívat ke zlepšování každodenního 
života lidí v každém článku našeho 
hodnotového řetězce. Proto pracujeme 
na tom, aby miliony lidí mohly žít 
udržitelnější a zdravější život,  
využíváme zdroje efektivním způsobem, 
dáváme lidem spravedlivé pracovní 
podmínky a respektujeme lidská práva, 
přičemž jsme zastánci pozitivních změn 
ve společnosti.

Chceme být ohleduplnými vůči lidem 
a planetě. A nejedná se jen o správný 
způsob, jak podnikat, tento přístup  
je také zásadní pro náš úspěch  
v budoucnosti.“

Roman Bojko,  
manažer pro udržitelný rozvoj,  
IKEA CZ/HU/SK 

2. Message from 
Roman Bojko 
“Our vision gives us the opportunity –  
as well as the responsibility – to act 
beyond home furnishing.  
For us it’s about balancing economic 
growth and positive social impact with  
environmental protection and regeneration.  
We have the possibility and the resources 
to make a significant and lasting impact, 
today and for the future generations in  
the Czech Republic , in Hungary and 
Slovakia.

To achieve our vision, we must contribute 
to improving the everyday life for people 
at every stage of our value chain. That is 
why we work to enable millions of people 
to live more sustainable and healthy lives, 
use resources efficiently, provide fair 
working conditions and respect human 
rights, while advocating for positive 
change in society.

We call this approach becoming people  
and planet positive. And it’s not just  
the right way to do business, it’s vital  
for our future success.”

Roman Bojko, Sustainability manager,  
IKEA CZ/HU/SK
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3. Souhrnný přehled 
finančního roku 2018 
Finanční rok 2018:  
1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

IKEA Česká republika v číslech

• 4 obchodní domy v České republice, 
první byl otevřen 5. září 1991.

• Počet zaměstnanců: 1 753

• Čisté tržby společnosti  
IKEA Česká republika dosáhly  
v hospodářském roce 2018  
částky 10 miliard Kč

• Jedná se o 3,5% nárůst tržeb v porovnání  
s předešlým hospodářským rokem 
(3,7 % nárůst v předcházejícím 
hospodářském roce)

• Všechny čtyři obchodní domy IKEA  
v České republice navštívilo 10,2 milionu  
lidí (10,1 milionu návštěvníků  
v předcházejícím hospodářském roce)

• Ze všech těchto lidí bylo 5,6 milionu 
nakupujících zákazníků (5,5 milionu  
v předcházejícím hospodářském roce)

• Prodali jsme 59,8 milionu kusů výrobků

• Nabízíme 9 500 výrobků a 10 %  
z nich je speciálně navrhnuto tak, 
aby pomáhalo lidem vytvářet trvale 
udržitelnější domov

• Na stránce IKEA.cz hledalo inspiraci 
34,5 milionu návštěvníků

3. Executive summary  
for financial  
year 2018 
Financial year 2018:  
1 September 2017 – 31 August 2018

IKEA Hungary in numbers

• 3 stores in Hungary, the first one 
opened on 5 September 1991

• Number of co-workers: 1 753

• Net sales of IKEA Czech Republic 
amounted to 10 billion CZK  
in the financial year of 2018

• This is a 3,5% increase in sales 
compared to the previous financial  
year (3,7% growth in the previous 
financial year)

• 10,2 million people visited the three 
stores of IKEA Czech Republic  
(10,1 million visitors in the previous 
financial year)

• Out of these, 5,6 million people made  
purchases (5,5 million customers  
in the previous financial year)

• 59,8 million products were sold

• 9 500 products in the range, 10% is 
specifically dedicated to help people 
live a more sustainable life at home

• IKEA.cz was visited 34,5 million times  
by our customers looking for inspiration 

• IKEA Family má v České republice  
1,48 milionu členů

• Naše restaurace, bistra, obchody  
se švédskými specialitami  
a švédské kavárny navštívilo  
5,3 milionu zákazníků

• V uplynulém roce jsme 96,3 % 
veškerého odpadu z našich  
obchodních domů zrecyklovali  
nebo proměnili na energii

• 100 % elektrické energie, kterou 
spotřebováváme v našich obchodních 
domech, pochází z obnovitelných  
zdrojů od poskytovatele PRE  
a podařilo se nám snížit spotřebu 
energie v našich obchodních  
domech o 23 %

• Podařilo se nám snížit spotřebu vody  
na jednoho zákazníka o 5 %

• V rámci projektu Spolu s vámi jsme 
podpořili 20 neziskových organizací, 
které pomáhají dětem. Darovali jsme 
více než 4 800 kusů nábytku IKEA  
a bytových doplňků v celkové hodnotě 
2,1 milionu Kč a dalších 1,3 milionu Kč 
jsme darovali v hotovosti

• Obrat 613 758 Kč z prodeje limitované 
kolekce plyšových hraček SAGOSKATT, 
jsme věnovali 14 neziskovým 
organizacím, které podporují hru  
a rozvoj dětí v místních komunitách

• There are 1,48 milion IKEA Family 
members in Czech Republic

• 6,3 million customers visited our 
restaurants, bistros, Swedish Shops  
and Swedish Coffee Shops

• 96,3% of all waste from our stores was 
sent for recycling or turned into energy  
in the past year

• 100% of the electricity consumed in our 
stores comes from renewable sources 
provided by PRE and we managed to 
reduce our stores’ energy consumption 
by 23%

•  We managed to reduce water 
consumption per visitor by 5 %

• Together with you we supported  
20 non-profit organizations dedicated  
to helping children. We have donated 
more than 4 800 pieces of IKEA 
furniture and home accessories  
in total value of 2.1 million CZK  
and another 1,3 million CZK was  
donated in cash

• 613 758 CZK, the total turnover from  
the SAGOSKATT limited soft toy 
collection was donated to 14 non-profit 
organizations, which support the play 
and development of children in  
the local communities

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

. V. 2019

Lokální zpráva o trvalé udržitelnosti za hospodářský rok 2018
Local sustainability report for the financial year of 2018

5



©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

. V. 2019

Lokální zpráva o trvalé udržitelnosti za hospodářský rok 2018
Local sustainability report for the financial year of 2018

6



4. Pozitivní přístup  
ve světě rychlých změn
Náš svět se v mnoha ohledech rychle 
mění a my věříme, že postupem času  
čím dál tím víc lidí může a také bude 
žít lepší život. Budoucnost vidíme 
optimisticky. Máme-li přinést co největšímu  
množství lidí lepší život a zajistit úspěch 
IKEA v budoucnu, musíme společně 
přijmout výzvy, které před námi stojí.

Zjistili jsme, že našeho podnikání se 
zásadně dotýkají tři hlavní problémy: 
změna klimatu, neudržitelná spotřeba  
a nerovnost.

Jako odpověď na tři hlavní výzvy ovlivňující  
obchodní činnost IKEA jsme stanovili 
tři odpovídající prioritní oblasti, které 
nám pomohou naplnit vizi IKEA a stát se 
prospěšnými lidem i planetě.

1. Zdravý a udržitelný životní styl: 

Chceme inspirovat pro 1 miliardu lidí,  
kterým chceme umožnit žít lepší 
každodenní život nepřesahující možnosti 
naší planety.

2. Přínos pro oběhové hospodářství  
a klima: 

Usilujeme o bezodpadové hospodářství. 
Chceme na 100 % využívat oběhové 
hospodářství, mít pozitivní vliv na  
klima a podporovat pozitivní změny  
ve společnosti.

3. Spravedlnost a inkluze: 

Chceme zlepšit životní podmínky milionů  
lidí tím, že budeme skutečně inkluzivní.  
Že budeme společností i zaměstnavatelem,  
pro kterého jsou lidé v centru zájmu.

4.1. Zdravý a udržitelný 
životní styl
Naše domácnosti a způsob života  
mají obrovský dopad na naše zdraví  
a spokojenost i na naši planetu.  
Klademe si za cíl do roku 2030 inspirovat 
1 miliardu lidí a umožnit jim žít lepší 
každodenní život nepřesahující možnosti 
naší planety. 

Zaměříme se na následující závazky:

• Vytvořit společenské hnutí za lepší 
životní styl

• Prosazovat cirkulární spotřebu 
založenou na spolupráci

• Inspirovat lidi a dát jim možnost  
žít zdravěji a udržitelněji

4.1.1. Vytvoření 
společenského hnutí  
za lepší životní styl  
na každodenní rovině
Budeme lidi inspirovat a umožníme jim 
přehodnotit způsob života v domácnosti 
tak, aby byl udržitelnější, bezpečnější, 
zdravější a příjemnější, a přitom finančně 
dostupný pro co nejvíce lidí.

Postupné vyřazení jednorázových 
plastů do roku 2020

V IKEA cítíme velkou odpovědnost a také 
příležitost pozitivně ovlivnit své okolí 
a způsob, jakým nakládáme se zdroji. 
Chceme jít příkladem a zavést do svých 
každodenních činností zásady oběhového 
hospodářství. Proto jsme se celosvětově 
zavázali ukončit do roku 2020 prodej 

všech plastových výrobků na jedno 
použití, jako jsou brčka nebo plastové 
talíře. Toto opatření se týká také našich 
restaurací a kaváren, které přestanou 
nabízet veškeré plastové předměty 
na jedno použití (např. brčka, příbory, 
kelímky, talíře).

IKEA Česká republika se v rámci snahy 
omezit prodej a užívání jednorázových 
plastových výrobků také zapojila do 
iniciativy Ministerstva životního prostředí 
České republiky #dostbyloplastu.  
Nejsme v tom sami a omezení a menší 
míru používání jednorázových plastových 
výrobků podporuje také široká veřejnost 
a další společnosti. 

V průzkumu Ministerstva životního 
prostředí mezi 561 návštěvníky 
farmářského trhu na pražské  
Náplavce 96,6 % dotázaných uvedlo,  
že by podpořili zpoplatnění nebo zákaz 
prodeje jednorázových obalů.  
V červnu Ministerstvo podepsalo prvních 
7 Dobrovolných ujednání s organizacemi, 
které jsou ochotné výrazně snížit užívání 
jednorázových plastů, dalších 6 partnerů 
přibylo v září, mezi nimi společnosti  
jako IKEA, Starbucks, Lagardere  
(Costa Coffee, Paul, Mr. Baker, Hello 
Bakery), Lidl, Fruitisimo nebo Česká 
zemědělská univerzita.

Podpora akcí propagujících změny 

Víme, že svých cílů nedosáhneme 
osamoceně, a proto se snažíme navázat 
partnerství založená na společných  
vizích a potřebách. Podporujeme také 
akce, které propagují trvalou udržitelnost 
a vytváření společenství jednotlivců  
a organizací směřujících ke společnému cíli.

IKEA věnovala dózy na potraviny IKEA 365+  
jako příspěvek ke konceptu nulového odpadu  
ceremoniálu udílení cen v oblasti Cílů 
udržitelného rozvoje, který se konal  
v úterý 12. 6. 2018 v Černínském paláci 
v Praze. Jedná se o druhou sérii první 
nezávislé ceny za udržitelnost na světě, 
kterou organizuje Asociace pro korporátní 
společenskou odpovědnost (Association 
of Corporate Social Responsibility).  
IKEA podpořila pojetí této akce a nabídla 
hostům, že si zbytek jídla podávaného 
během večera mohou odnést domů  
v dózách IKEA 365+.

4.1.2. Inspirovat lidi 
a dát jim možnost žít 
zdravěji a udržitelněji
Naším cílem je nabízet lepší a dostupnější 
chytře vymyšlené výrobky a řešení a také  
poskytovat vědomosti a nápady, které lidem  
umožní žít bezpečněji, zdravěji a udržitelněji.  
Trvalá udržitelnost nesmí být luxusem 
dostupným jen hrstce lidí! Postaráme se, 
aby zdravý a trvale udržitelný životní styl 
byl žádoucí volbou, která je přitažlivá  
a dostupná pro co největší množství lidí.

Vegetariánský hot dog

1. srpna 2018 jsme začali prodávat 
vegetariánský hot dog – vegetariánskou 
verzi naší pochoutky, která je vhodná 
i pro vegany. Vegetariánská verze se 
stejně jako tradiční párek v rohlíku 
prodává za příjemnou cenu 12 Kč  
a zákazníkům ho nabízíme s pikantní 
hořčicí, kyselým červeným zelím  
a smaženou cibulkou.  
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Vegetariánský hot dog se vyrábí  
z ingrediencí, jako je kapusta, červená 
čočka, mrkev a zázvor.

Našim cílem je inspirovat lidi, aby 
prostřednictvím jídla žili zdravějším  
a udržitelnějším životním stylem. To má 
pozitivní vliv jak na lidi, tak na planetu, 
protože ekologická stopa vegetariánského 
hot dogu je ve srovnání s klasickým 
masovým párkem v rohlíku, co se emisí 
CO2 týče, zhruba o 85 % menší. 

Nabídku potravin jsme obohatili  
o vegetariánský hot dog také s ohledem 
na náš cíl zařadit do sortimentu větší 
množství ingrediencí rostlinného původu  
za dostupné ceny – nejdůležitější však je, 
že je vynikající.

V prvním měsíci od uvedení na trh dosáhl 
prodej vegetariánského hot dogu 14 % 
celkového objemu prodeje párků v rohlíku 
v obchodních domech v Česku. Z toho lze  
vyvozovat, že naši čeští zákazníci rádi tuto  
zdravou alternativu ochutnají. 
Očekáváme, že se toto procento v průběhu  
let ještě zvýší. 

Sortiment 365+

Dózy na jídlo představují skvělý způsob, 
jak uchovat jídlo déle čerstvé. A pokud 
vám jídlo vydrží déle čerstvé, zvyšuje se 
pravděpodobnost, že se sní a nevyhodí. 
V FY18 jsme uvedli na trh novou kolekci 
dóz na potraviny řady 365+ sestávající 
z různých dóz a víček, která si zákazníci 
mohou kombinovat podle svých potřeb  
a preferencí.

Pokud jde o dózy, jsou na výběr ve dvou  
provedeních: ze skla nebo plastu bez  
obsahu BPA. Obě varianty se dají bezpečně  
vkládat do chladničky, mrazničky, myčky  
a mikrovlnné trouby. Skleněné dózy 
jsou vhodné také do trouby, od potravin 
nenačichnou ani se od nich neobarví. 
Plastové dózy jsou lehčí, po případném 
pádu se nerozbijí a dají se snadno přenášet.  
Víka se navíc dají používat dlouhodobě  
a opakovaně. Díky víku zůstane jídlo déle 
čerstvé a pomůže vám snížit spotřebu 
potravinové fólie a alobalu v kuchyni.

K výrobě víček IKEA 365+ se používají tři 
druhy materiálu: plast bez obsahu BPA,  
silikon a bambus. Plastová a silikonová 
víka se dají bezpečně používat v chladničce,  
myčce a mikrovlnné troubě. Plastová víka 
s patentním uzávěrem se navíc skvěle 
hodí do mrazáku.

V prvním roce od jejího uvedení na trh 
jsme z této ekologicky přívětivé kolekce 
prodali v České republice 174 000 kusů.

LED

Od září 2015 jsme se stali prvním prodejcem,  
který má v nabídce výhradně LED osvětlení.  
Domníváme se, že LED technologie jako  
způsob osvětlení je nejšetrnější k životnímu  
prostředí, protože žárovky a další svítidla 
s vestavěnými LED diodami vydrží až  
20 let a spotřebovávají o 85 % méně 
energie než žhavicí žárovky.  
Nabízíme tento sortiment za nízké ceny, 
aby si jej každý mohl dovolit.

I nadále dosahujeme vysokého objemu 
prodeje našich LED svítidel, v tomto 
hospodářském roce jsme prodali  
950 000 kusů osvětlení LED.

4.1.3.  
Prosazování cirkulární  
a udržitelné spotřeby
Rádi bychom vnímali výrobky IKEA jako 
budoucí suroviny, a proto se staráme, 
aby všechny výrobky měly oběhovou 
využitelnost: aby byly od samého začátku 
navrhovány s ohledem na změnu účelu, 
renovaci, opětovné použití, další prodej  
a recyklaci.  
To také zahrnuje poskytování a podporu 
služeb, řešení, inspirace a zajištění 
snadného přístupu k informacím ohledně  
prodloužení životnosti výrobků a materiálů.  
Rovněž je třeba vybízet zákazníky a další  
partnery, aby se zapojili do řešení, a umožnit  
jim to tím, že jim usnadníme nákup, opravu,  
prodej, sdílení a zbavování se výrobků.

Druhý život nábytku 

Může mít nábytek víc než jeden život? 
Ano, může. Díky naší službě dáme měsíčně  
více než 350 kusům nábytku druhou šanci.  
Služba druhý život nábytku umožňuje 
zákazníkům přinést použitý nábytek IKEA, 
od židlí po knihovny, do obchodního domu  
a vyměnit jej za dárkovou kartu.  
Seznam druhů nábytku, který přijímáme, 
je k dispozici na našich webových stránkách.

Doufáme, že tato iniciativa povzbudí 
naše zákazníky k přijetí udržitelnějšího 
životního stylu, přičemž ušetří peníze. 
Také vede k maximalizaci životnosti 
výrobků IKEA. 

Průměrně dostáváme 4 nabídky denně 
na obchodní dům a trvá 1,5 dne, než se 
výrobek prodá novému zákazníkovi.  
Na nábytek prodaný v koutku se zlevněným  
zbožím poskytujeme jednoletou záruku  
a nábytek se vždy prodává za stejnou cenu,  
za kterou byl vykoupený zpět od zákazníka.

Ještě můžeme podniknout mnohé kroky, 
abychom zlepšili své zdraví a snížili dopad  
na životní prostředí. Nabízíme zákazníkům  
cenově dostupné výrobky a poskytujeme 
jim tipy, které jim umožňují šetřit cenné  
zdroje, jako je voda a potraviny, a dokonce  
vyrábět svou vlastní obnovitelnou energii.

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

. V. 2019

Lokální zpráva o trvalé udržitelnosti za hospodářský rok 2018
Local sustainability report for the financial year of 2018

8



©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

. V. 2019

Lokální zpráva o trvalé udržitelnosti za hospodářský rok 2018
Local sustainability report for the financial year of 2018

9



4.2. Přínos pro oběhové 
hospodářství a klima
Máme jen jednu planetu, jejíž zdroje jsou 
omezené. Na životě a živobytí milionů 
lidí po celém světě se podepisuje tlak 
vyvíjený na lesy, rybolov a zemědělství, 
ztráta biologické rozmanitosti a volně 
žijících zvířat, eroze půdy a rostoucí 
úroveň znečištění ovzduší a vody.

Globální nedostatek zdrojů má již dopad 
i na podnikání IKEA, také ale, což je 
ještě závažnější, na život lidí v celém 
hodnotovém řetězci IKEA. Máme-li být 
v budoucnu prospěšní lidem i planetě, 
musíme stále zdokonalovat programy pro 
odpovědné získávání surovin, i nadále 
zlepšovat hospodaření se zdroji a výrazně 
omezovat absolutní hodnoty množství 
skleníkových plynů, a to nezávisle na 
růstu obchodní činnosti IKEA. Pro rok 
2030 si klademe za cíl ve svých vlastních 
činnostech na 100 % využívat oběhové 
hospodářství a být maximálně šetrní  
vůči klimatu.

Zaměříme se na následující závazky: 

• Přechod na oběhové hospodářství 

• Využívání 100 % energie, která pochází 
z obnovitelných zdrojů a zvyšování 
energetické efektivity

• Provozujeme udržitelné budovy  
a pracovní prostory

• Zajištění nulových emisí při doručování 
zboží a snížení emisí z dopravy 
zaměstnanců i zákazníků o 50 % 

4.2.1. Přechod na 
oběhové hospodářství
To pro nás znamená zaměřit se na 
prodlužování životnosti výrobků  
i materiálů a rozumnější využívání  
zdrojů. Budeme proměňovat odpad  
v suroviny, na skládky nebudeme  
vyvážet žádný odpad. Také se budeme 
snažit převzít vedení v přeměně 
druhotných surovin (tj. opětovně 
využívaných a recyklovaných  
materiálů) na čisté a bezpečné zdroje 
nebo získávat a vyrábět obnovitelné 
a recyklované materiály s pozitivním 
dopadem na životní prostředí.

Co možná největší recyklace  
na naší straně

Planetě se nelíbí, když se z ní stává 
smetiště, a nelíbí se to ani nám:  
V uplynulém roce jsme 96,3 % veškerého 
odpadu z našich obchodních domů odevzdali  
k recyklaci nebo proměnili na energii.

Recyklace 86,67 %

Energie z odpadu 9,59 %

Recyklace  
a energie z odpadu

96,26 %

Skládka 3,74 %

Spuštění Programu proti  
plýtvání potravinami

Šetrné nakládání se zdroji patří ke klíčovým  
hodnotám IKEA a jídlo považujeme za 
příliš cenné, než aby se jím plýtvalo. 
Prostřednictvím chytrého systému vah, 
který jsme zavedli v našich obchodních 
domech, se v restauracích a bistrech 
IKEA a v našich prodejnách švédských 
specialit množství nespotřebovaného jídla 
měří a zapisuje.  

Chytrý systém na vážení sestává  
z dotykové obrazovky spojené s váhou 
na podlaze, na níž stojí odpadní nádoba, 
v níž se váží množství nespotřebovaného 
jídla. Nasbírané údaje pomáhají najít 
způsoby, jak zabránit vyhazování jídla.

Celková spotřeba energie v obchodních domech IKEA Česká republika  
a naše cíle na další roky
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4.2.2. Využívání 100 % 
energie, která pochází  
z obnovitelných  
zdrojů a zvyšování  
energetické efektivity
100 % elektrické energie spotřebované  
v našich obchodních domech pochází  
z obnovitelných zdrojů od poskytovatele 
PRE. Během finančního roku 2018 se nám 
podařilo zvýšit energetickou účinnost 
našich obchodních domů o 23 %.

Naše volba je výhradně LED

Stále pracujeme na vylepšování způsobu 
spotřeby energie investicemi do LED 
osvětlení. V uplynulém hospodářském roce  
jsme investovali více než 27 milionů Kč  
do LED osvětlení v obchodních  
domech IKEA, aby naše činnost byla 
ještě efektivnější.

4.2.3. Provozujeme 
udržitelné budovy  
a pracovní prostory
Každá kapka vody se počítá

Soustavně se snažíme snižovat svou 
spotřebu vody. Ve všech obchodních 
domech v regionu jsme v odděleních 
nabízejících potraviny IKEA zavedli 
perlátory, díky čemuž můžeme do 
budoucna snížit spotřebu vody.  
Ve finančním roce 2018 se nám  
podařilo snížit spotřebu vody o 5 %.

4.2.4. Zajištění nulových 
emisí při doručování 
zboží a snížení emisí  
z dopravy zaměstnanců  
i zákazníků o 50 %
Doprava do obchodních domů  
pro naše zaměstnance

Jednou za finanční rok nabízí IKEA 
zaměstnancům příspěvek na předplacený 
lístek, což má být pro zaměstnance 
pobídka, aby se dopravovali do práce 
udržitelným způsobem. Příspěvek je 
určený ke koupi předplaceného  
lístku na veřejnou městskou nebo  
příměstskou dopravu.

Doprava do obchodních domů 
elektromobilem 

Věříme, že elektrická vozidla mají 
budoucnost a snažíme se je  
podporovat, jak jen dokážeme.

U všech čtyř obchodních domů najdou 
zákazníci stanice, kde si mohou zdarma 
dobít své vozy. Do budoucna plánujeme 
své dobíjecí stanice rozšířit.

Náš vlastní vozový park je hybridní

Všechna vozidla ve vozovém parku  
pro naše zaměstnance jsou hybridy 
značky Toyota.

4.3. Spravedlnost  
a rovnoprávnost
Budeme naše podnikání rozšiřovat 
inkluzivním způsobem.  
Poskytováním slušného a smysluplného 
zaměstnání a přispíváním k pozitivním 
změnám v komunitách, kde jsme přítomni,  
můžeme sehrát roli při vytváření 
spravedlivější a rovnoprávnější společnosti.  
Jsme přítomni v mnoha komunitách. 
Pokud společnost prosperuje, 
prosperujeme také my. Každý rok se 
velké množství lidí vymaní z chudoby.

Současně však na světě neustále narůstá 
míra nerovnosti. Uvědomujeme si, jakým 
těžkostem lidé čelí, i k jak rychlým změnám  
v našich komunitách dochází, obzvlášť 
tam, kde práva a příležitosti zdaleka 
nejsou stejné pro všechny. Navzdory těmto  
těžkostem víme, že můžeme něco změnit. 
Směrodatné jsou pro nás naše hodnoty,  
a proto jsme vždycky byli společností, 
která se snaží v komunitách dosáhnout 
trvalých pozitivních změn.

Jsme přesvědčení, že takto jednat 
je správné, víme však také, že naše 
podnikání se tím posiluje.  
Díky spravedlivému a inkluzivnímu růstu 
jsou zaměstnanci motivovaní, vznikají 
živoucí a inovativní místa setkávání  
a komunity jsou odolnější a silnější.  
Dali jsme si za úkol zajistit, aby lidé 
vždycky byli jádrem rozvoje našeho 
podnikání. Do roku 2030 je naším cílem 
zlepšit životní podmínky milionů lidí tím, 
že budeme skutečně inkluzivní  
a na lidi zaměřenou značkou, společností 
a zaměstnavatelem.

Spotřeba vody v obchodních domech IKEA Česká republika  
a naše cíle na další roky 
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Zaměříme se na následující závazky:

• Poskytovat a podporovat slušné  
a smysluplné zaměstnání a usilovat  
o rovnoprávnost.

• Ve spolupráci s odpovídajícími partnery 
vytvářet udržitelné a soudržné čtvrti  
a města vstřícné k dětem.

• Přispívat v rámci komunit k vytváření 
bezpečných, dostupných a udržitelných 
míst, která lze nazývat domovem.

4.3.1. Poskytovat  
a podporovat slušné  
a smysluplné 
zaměstnání a usilovat  
o rovnoprávnost.
Standardy IWAY

Chceme vytvářet lepší každodenní život 
pro co nejvíce lidí. To se netýká jen 
našich zaměstnanců a zákazníků,  
ale také našich dodavatelů a společenství 
lidí kolem nás. Usilovně pracujeme 
na vytváření dobrých vztahů s našimi 
přímými dodavateli a jejich subdodavateli, 
abychom zajistili spravedlivé podmínky 
jejich zaměstnancům.  

Proto jsme v roce 2000 začali zavádět 
náš kodex pro dodavatele nazvaný IWAY. 
Naši dodavatelé musejí informovat své 
subdodavatele o požadavcích tohoto 
kodexu a my je v tom samozřejmě 
podporujeme. Povinnost dodržovat kodex 
IWAY se vztahuje na všechny dodavatele 
služeb: úklidové firmy, bezpečnostní 
firmy, společnosti zaměřené na potraviny, 
dopravu a nakládání s odpadem; pokud 
kodex nedodrží, spolupráci s nimi ukončíme.

Audity se provádějí vždy jednou za dva 
roky a všichni naši dodavatelé musejí 
splňovat normy IWAY. V uplynulém 
hospodářském roce jsme provedli 4 audity.

Další informace k normám IWAY jsou  
k nalezení zde: http://bit.ly/2ueXeMW

Věříme v různorodost

Jsme přesvědčení, že každý jedinec má 
co nabídnout. Spravedlivý přístup a rovné 
příležitosti, bez ohledu na původ nebo 
osobní rozdíly, to jsou klíčové zásady, 
které tvoří naši vizi a naše hodnoty. 
Zajišťujeme všem svým zaměstnancům 
spravedlivé pracovní podmínky a možnost 
růstu směrem, který si každý zvolí. 
Rovnost neexistuje, pokud si nejsou  
rovni všichni!

Charta diverzity

Rovnost je základ, na kterém lze vybudovat  
lepší život. 28. května podepsal 
Alessandro Lagazio, HR Manager pro 
Českou republiku, Maďarsko a Slovensko, 
Evropskou chartu diverzity. Je to zcela  
v souladu s tím, jakým způsobem v IKEA 
k diverzitě a inkluzi přistupujeme.  
Na základě této charty se zaměstnavatelé 
zavazují vytvářet tolerantní pracovní 
prostředí a budovat kulturu, která je po 
profesionální stránce otevřená každému 
bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, 
etnický původ, náboženství, světový 
názor, zdraví, věk nebo sexuální orientaci.

Spravedlivé zacházení a rovné příležitosti 
jsou pro nás důležité. Proto IKEA Ostrava 
zorganizovala spolu s partnerským 
RUBIKON Centrem, z. ú. 4 tréninková 
hodnotící centra pro 34 lidí, kteří chtějí 
překonat svou kriminální minulost.  
V průběhu dne dostali rady a zpětnou 
vazbu od odborníků na lidské zdroje 
IKEA, aby se o ně mohli opřít na cestě 
zpět na pracovní trh. 

Den rovných mezd

Podpořili jsme a spolupořádali Equal Pay Day,  
dvoudenní mezinárodní konferenci pro více  
než 2000 lidí. Jejím cílem bylo podpořit 
rovnost pohlaví a rovnost mezd. Měli jsme  
na konferenci mluvčí Sari Brody,  
která pracuje v IKEA jako Diversity  
and Equality Manager. Události se zúčastnilo  
mnoho zaměstnanců IKEA. Další akce 
EDP je plánovaná na březen 2019.

Zaměstnanci 50+:

Třebaže je velmi nízká míra nezaměstnanosti,  
skupina lidí nad 50 let má problémy 
nalézt vhodnou práci nebo není spokojená 
se svou stávající pracovní situací. 

S naším partnerem LMC, s.r.o. jsme  
v červenci 2018 spustili webovou stránku 
na stránkách www.jobs.cz věnovaných 
práci, kde jsme chtěli ukázat, že skupina 
lidí ve věku 50+ představuje velkou část 
zaměstnanců IKEA (v současné době 
16 %, cílem je 20 %) a máme pro ně 
hodnotnou pracovní nabídku.  
www.IKEA.jobs.cz/cs/50-plus

Prague Pride

Poprvé jsme se zúčastnili Prague Pride,  
abychom vyjádřili podporu rovným 
právům na sexuální orientaci či 
genderovou identitu a spolu s ostatními 
v Praze oslavili začlenění LGBT do 
společnosti. www.praguepride.cz 

FUN&RUN

Naši zaměstnanci se také zúčastnili 
charitativního běhu proti homofobii 
pořádaného 17. května v pražské 
Stromovce. Z 384 běžců jich přibližně  
40 bylo z IKEA. 

Týden talentů

Každoročně také pořádáme Týden talentů,  
během kterého mají všichni zaměstnanci 
příležitost dozvědět se víc o svém 
(pracovním) talentu, o tom, jak jej 
rozvinout a aktivně se podílet na svém 
pracovním růstu v IKEA. V hospodářském 
roce 2018 se z 1 753 zaměstnanců 
zúčastnilo Týdne talentů 563.

4.3.2. Ve spolupráci  
s odpovídajícími partnery  
vytvářet udržitelné  
a soudržné čtvrti a města  
vstřícná k dětem
V našich komunitách se aktivně 
zapojujeme, abychom měli pozitivní 
vliv na to, jakým způsobem si lidé 
zajišťují obživu. V centru pozornosti 
IKEA vždy stály děti a rodiny. Víme již, 
že rozhodováním v nejlepším zájmu dětí 
můžeme dosáhnout pozitivních změn  
a vytvořit příležitosti pro rodiny a komunity.
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Spolu s vámi

Pro IKEA jsou děti těmi nejdůležitějšími 
lidmi na světě. Náš charitativní program 
Spolu s vámi se zaměřuje na podporu 
organizací, které pomáhají dětem v nouzi.  
Každoročně podporujeme pět neziskových 
organizací na každý obchodní dům. 
Dostávají od nás řešení v podobě 
bytového zařízení, která jsou navržená 
již s ohledem na jejich potřeby, aby se 
dětem mohlo dostat pomoci, kterou 
skutečně potřebují. Kromě toho jedna 
organizace na každý obchodní dům, 
kterou vyberou zaměstnanci obchodního 
domu, dostane zvláštní cenu. 

Program je otevřený organizacím z celé 
země – lidé je mohou nominovat do výběru  
i bez jejich vědomí. Organizace jsou 
samozřejmě registrovány pouze tehdy, 
pokud svou nominaci potvrdí; věříme 
však, že se takto rozšíří okruh organizací, 
které můžeme podpořit. Po uzavření 
registrace vyberou poroty v obchodních 
domech mezi nevládními organizacemi 
pět finalistů na každý obchodní dům. 
Konečné rozhodnutí je na členech IKEA 
FAMILY: mohou pro organizace hlasovat 
a určit konečné pořadí. Po ukončení 
hlasování se s vítězi spojíme, abychom 
projednali podrobnosti a řešení jim co 
nejlépe ušili na míru.

Spolu s vámi v číslech

Naši zaměstnanci a členové IKEA Family 
celkem nominovali 560 neziskových 
organizací zaměřených na pomoc dětem.  
Vybrali jsme 20 organizací, které pak  
471 dobrovolníků z řad našich zaměstnanců  
podpořilo prostřednictvím našeho nábytku  
a odborných rad našich interiérových 

designérů. Pro organizace hlasovalo  
3 999 členů IKEA FAMILY, kteří tak určili 
jejich pořadí. Darovali jsme více než 
4 800 kusů nábytku IKEA a bytových 
doplňků (v celkové hodnotě 2,1 milionu Kč)  
a dalších 1,3 milionu Kč jsme darovali 
v hotovosti. Service Office a Kontaktní 
centrum v Praze navíc podpořilo tři 
další nevládní organizace, kterým jsme 
věnovali přes 1 400 kusů nábytku.

Nadace IKEA Foundation

Pojďme si hrát a změníme svět je jedna  
z hlavních kampaní IKEA Foundation, 
která má jediný cíl – zvýšit povědomí  
o významu hry. Nejen pro děti, ale pro  
všechny věkové kategorie. Tuto myšlenku 
posouváme dál prostřednictvím kampaně, 
která inspiruje lidi k tomu, aby si víc hráli.  
V IKEA totiž věříme, že hra může zásadním  
způsobem zlepšit náš každodenní život. 

Dlouho jsme sledovali, jak si lidé hrají 
doma i mimo domov – a jakým způsobem 
hra podporuje emoční zdraví a pocit 
pohody. Chceme, aby spolu s námi všichni 
oslavili moc, jakou hra má, a současně 
tak podpořili základní právo každého 
dítěte na hru, učení se, růst a zábavu. 
Víme, že na světě je mnoho míst, kde  
děti žijí v katastrofálních podmínkách, 
které jim nedovolují hrát si a rozvíjet se, 
zkrátka být dětmi.

Proto IKEA Foundation věnovala 
45 milionů eur šesti partnerským 
organizacím, aby tak pomohla podpořit 
a vyzdvihnout skutečnost, že každé dítě 
má právo hrát si a rozvíjet se. Našimi 
partnery jsou: Handicap International 
Federation, War Child — Time to be a Child,  
Room to Read — Literacy Program, UNICEF, 
Special Olympics International —  
Young Athletes.

Kolekce SAGOSKATT

Hračky vytvořené podle toho, jak si je 
děti vysnily! Věříme, že každé dítě by 
mělo mít právo hrát si a rozvíjet se, 
včetně společných tvůrčích aktivit.  
Proto každoročně tisíce dětí z celého 
světa nakreslí svou vysněnou hračku  
a my ty nelepší nápady proměníme  
ve skutečnost. 

Celkový obrat z limitované kolekce 
plyšových hraček SAGOSKATT jsme 
věnovali neziskovým organizacím,  
které podporují hru a rozvoj dětí  
v místních komunitách v okolí  
obchodních domů IKEA. 

Celková darovaná částka: 613 758 Kč

Počet podporovaných organizací:  
14 neziskových organizací

Příklad: Dětská skupina Školička 
Grébovka – školka, kde děti můžou 
užitečným způsobem trávit čas se seniory 
z nedalekého pečovatelského domova. 

Místní iniciativy

Environmentální vzdělávání dětí

TEREZA: Také se zaměřujeme na 
environmentální vzdělávání dětí  
v České republice. Spolu s partnerským 
vzdělávacím centrem TEREZA 
podporujeme mezinárodní program  
Eko škola, díky kterému se děti na  
400 školách učí snižovat ekologický 
dopad školy a jejich vlastního  
chování na životní prostředí. 

Ve finančním roce 2018 jsme na tento 
program věnovali 1,73 milionu korun. 
Programu se účastní více než 10 000 dětí. 
Podrobnější informace na www.ekoskola.cz.

Nanoušovy lumpárny

Již několik let podporujeme vydávání 
multisenzorické knihy pro děti se 
zrakovými či kombinovanými vadami 
a její bezplatnou distribuci potřebným 
rodinám. Knihu vyvinula česká nezisková 
organizace ZEMĚ, z. s. s použitím 
výrobků z oddělení Dětská IKEA – LED 
lampička LJUSA i příbory KALAS splňují 
ty nejpřísnější normy na trhu. 
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4. Being positive  
in a rapidly  
changing world
Our world is changing rapidly in many 
ways and we believe that over time more 
and more people can and will have a better  
everyday life. We are optimistic about 
the future. To create a better everyday 
life for the many, and to ensure the success  
of IKEA into the future, we must take  
on the challenges that face us, together.

We have identified three major challenges  
that are highly relevant for our business:  
climate change, unsustainable consumption,  
and inequality.

As a response to the three major challenges  
impacting the IKEA business, we have 
identified three corresponding focus areas  
to help us fulfil the IKEA vision and become  
people and planet positive.

1. Healthy & Sustainable Living:

inspire and enable 1 billion people to live  
a better life within the limits of the planet.

2. Circular & Climate Positive: 

strive for zero waste, be 100% circular 
and climate positive in our own operations,  
and advocate for positive change in society.

3. Fair & Inclusive: 

improve the well-being of millions  
of people by becoming a truly inclusive 
and people-centered brand, company  
and employer.

4.1. Healthy  
and sustainable living
Our homes and the way we live have  
a huge impact on our health, well-being, 
and the planet. Our ambition for 2030  
is to inspire and enable 1 billion  
people to live a better life within  
the limits of the planet. We will focus  
n the following commitments:

• Creating a movement in society  
around better living

• Promoting circular  
and collaborative consumption

• Enabling and inspiring people to live 
healthier, more sustainable lives

4.1.1. Creating  
a movement in society 
around better  
everyday living
Inspiring and enabling people to redefine  
their life at home – a life that is sustainable,  
supports safety, health and well-being, 
and is within the means of the many people.

Phasing out single-use plastic by 2020

At IKEA, we feel great responsibility and also  
an opportunity to positively influence our  
surroundings and how to handle resources.  
We want to be a good example and introduce  
the principles of the circulating economy 
into our everyday activities. That is why we  
have made a global commitment to end  
the sales of all disposable plastic products  
such as straws or plastic plates by 2020.  

This measure also applies to our restaurants  
and cafés to remove all offered single-use 
plastic items (e.g. straws, cutlery, cups, 
and plates).

IKEA Czech Republic, as part of the ambition  
to restrict the sale and use of disposable 
plastic products, has been also involved 
in the initiative of the Ministry of the 
Environment of the Czech Republic, 
#dostbyloplastu. We are not alone in this, 
and the limitation and less usage  
of single-use products from plastics  
is also supported by the general public 
and other companies. 

In the survey of the Ministry of  
the Environment, among the 561 visitors  
to the farmer market at Náplavka in 
Prague, 96,6 % of respondents stated 
that they support charging on or ban  
the sales of disposable packaging.  
In June, the Ministry signed the first  
7 Voluntary Agreements with 
organizations which are willing to  
rapidly decrease of usage of single use 
plastics, another 6 partners were added  
in September, between them companies 
as IKEA, Starbucks, Lagardere  
(Costa Coffee, Paul, Mr. Baker,  
Hello Bakery), Lidl, Fruitisimo or  
the Czech University of Life Sciences.

Supporting events that promote  
the change

We know that we cannot achieve our goals  
alone and that is why we are trying to build  
partnerships based on common vision 
and needs. Additionally, we support 
events which are promoting sustainability 
and building communities of individuals 
and organizations working together towards  
the same goal.

IKEA donated IKEA 365+ food containers 
to contribute to the zero waste concept 
of SDGs Awards’ ceremony, held on 
Tuesday, 12 June 2018, in Černínský 
Palace in Prague. It is the second edition 
of the first independent sustainability 
award in the world, organized by 
the Association of Corporate Social 
Responsibility. IKEA supported  
the event’s concept and offered guests  
to take home rest of the food from  
the evening in the IKEA 365+ boxes.

4.1.2. Inspiring  
and enabling people  
to live healthier,  
more sustainable lives
We aim to offer better, more affordable, 
smart products and solutions, as well as 
to provide knowledge and ideas to enable 
people to live safer, healthier and more 
sustainable lives. Sustainability cannot  
be a luxury for a few! We will make healthy  
and sustainable living a desirable choice  
that is affordable, attractive and accessible  
for as many people as possible.

Veggie Hot Dog

On 1 August, 2018 we started selling  
the Veggie Hot Dog – a vegetarian version  
of our delicacy. Just like the traditional 
Hot Dog, the veggie version sells for 
an affordable price, but the vegetarian 
version comes with spicy mustard, 
pickled red cabbage and roasted onions. 
The Veggie Hot Dog is made with 
ingredients such as kale, red lentils, 
carrots and ginger.
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We want to inspire people to live a healthier  
and more sustainable lifestyle through food.  
This has a positive impact on both people 
and the planet, because the CO2 footprint 
of a Veggie Hot Dog is roughly 85% lower 
compared to the traditional version. 

Adding the Veggie Hot Dog to the food 
offer is contributing to our goal to include 
more plant-based ingredients in the range  
at affordable prices – and most importantly,  
it is delicious.

Within one month, Veggie Hot Dog already 
accounted for 14% of all hot dog sales 
in the CZ stores. This indicates that our 
Czech customers are very open to try this 
healthy alternative. We expect this ratio  
to even increase over the years. 

365+ range

Food containers are a great way to keep 
food fresher longer. And when your food 
stays fresh, you increase the chance that  
it gets eaten and not thrown away. In FY18  
we introduced the new collection of food 
containers platform 365+ which consists 
of different containers and lids based on 
the customer needs and preferences.

In terms of containers one can choose 
between two materials: glass or BPA-free  
plastic. They’re both safe to use in the fridge,  
freezer, dishwasher and microwave.  
Glass containers are also oven-safe, don’t 
discolor or pick up tastes or smells from 
the food they hold. Plastic containers weigh  
less, can take accidental falls without 
breaking and are easy to carry.  
Additional, lids can be used again and again  
and again. A lid keeps the food fresher for 
a longer period of time and can help you 
reduce the amount of plastic or aluminum 
foil needed in the kitchen.

Three materials are used for the IKEA 365+  
lids: BPA-free plastic, silicone and bamboo.  
The plastic and silicone lids are both safe to  
use in the fridge, dishwasher and microwave.  
Additionally, the snap-and-lock plastic lid 
is perfect for use in the freezer.

In its first year of introduction, we sold 
174 000 pieces from this eco-friendly 
range in the Czech Republic.

LED

Since September 2015, we became the first  
retailer to only sell LED lighting.  
We believe that LED technology is the most  
environmentally friendly way of lighting 
because the bulbs and all the other 
lighting ranges with a LED built-in hold 
up to 20 years and consume 85% less 
energy than incandescent bulbs.  
We offer this range at low prices so that 
everyone could afford it.

We continue to reach high sales with our 
LED lightning, as this financial year we again  
sold 950 000 pieces from these products.

4.1.3. Promoting 
circular and sustainable 
consumption
We would like to see IKEA products as raw  
materials for the future and that is why 
we are ensuring that all products have 
circular capabilities: designed from the very  
beginning to be repurposed, repaired, 
reused, resold and recycled. That is also  
including providing and promoting services,  
solutions, inspiration and offering easy 
access to knowledge to prolong the life 
of product and materials, inviting and 
enabling customers and other partners  
to be part of the solution by making it 
easy to buy, fix, sell, share and give  
away products.

Second Life of the Furniture

Can furniture have more than one life? 
Yes, it can. Thanks to our service we 
provide new life for more than 350 pieces 
of furniture per month. Second Life for 
furniture service provides opportunity to 
customers to bring used IKEA furniture, 
from chairs to bookcases, into the store 
and exchange them for a voucher.  
The list of the types of furniture we 
accept is available on our website.

We hope that this initiative inspires our 
customers to adopt a more sustainable 
lifestyle while saving some money and also  
maximizes the life of IKEA products. 

On average, we receive 4 offers per day 
per store and it takes 1.5 days to sell the 
product to the new customer. We provide 
a one-year warranty on all furniture sold 
in the discount corner and the furniture  

is always sold at the same price for which 
it was bought back from the customer.

There are many steps we can all take 
to improve our health and reduce our 
impact on the environment. We provide 
knowledge and affordable products 
that enable customers to save precious 
resources, like water and food, and even 
produce their own renewable energy.

4.2. Circular and climate 
positive
We have only one planet with limited 
resources. Pressure on forests, fisheries 
and agriculture, loss of biodiversity  
and wildlife, ocean pollution, erosion  
of soil and increasing levels of air  
and fresh water pollution affect the lives  
and livelihoods of millions of people 
around the world.

The global resource scarcity is already 
impacting the IKEA business and, more 
important, the lives of people throughout 
the IKEA value chain. To be people  
and planet positive in the future we must 
further develop responsible sourcing 
programs, continue to improve resource 
utilization and dramatically reduce 
greenhouse gases in absolute terms, 
independent of how much we grow  
the IKEA business.

Our ambition for 2030 is to be 100% 
circular and climate positive in our  
own operations.

We will focus on the following commitments: 

• Transforming into a circular business 

• Being powered by 100% renewable 
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energy, while increasing energy efficiency

• Operating sustainable buildings  
and meeting places 

• Ensuring zero emission from home 
deliveries and reduce emissions from 
co-worker and customer travel by 50 %

4.2.1. Transforming  
into a circular business
It means to us to focus on prolonging  
the life of products and materials  
and using resources in a smarter way. 

Turning waste into resources, sending 
zero waste to landfill. It is also about 
taking the lead in transforming secondary 
materials (i.e. reused and recycled 
materials) into clean and safe resources 
or sourcing and producing renewable 
and recycled materials with a positive 
environmental impact.

Maximizing our  
recycling performance

Our planet does not like to be a landfill 
and neither do we: 96.3% of the waste 
from our stores was sent for recycling  
or turned into energy in the past year.

Overview of the past financial year

Recycling 86,67 %

Waste to energy 9,59 %

Recycling+waste  
to energy

96,26 %

Landfill 3,74 %

Implementation of Food Waste 
Watcher Program

Being careful with resources is a core 
value for IKEA and food is considered too 
precious to be wasted. Through a smart 
scale solution that we have implemented 
in our stores, food waste is measured  
and reported in the IKEA restaurants, 
bistros and Swedish Food Markets.  
The smart scale solution is built of  
a touch screen connected to a floor scale 
that carries a waste bin to measure food 
waste. The data collected helps identify 
ways to prevent food being thrown away.

4.2.2. Being powered 
by 100% renewable 
energy, while increasing 
energy efficiency
100 % of the electricity consumed in our 
stores originates from renewable sources 
provided by PRE. In the fiscal year 2018,  
we managed to reduce the energy efficiency  
of our stores by 23 %. 

Our choice is LED only

We have been improving our energy 
and consumption by investing into LED 
lighting. In the previous fiscal years,  
we invested more than 27 million CZK 
into LED lighting in IKEA stores to make 
our operations even more efficient.
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4.2.3. Operating 
sustainable buildings 
and meeting places
Every drop of water counts

We constantly aim to reduce our water 
consumption. Tap aerators have been 
added to the IKEA food departments in  
all stores in the region, which allows us  
to reduce our future water consumption. 
In fiscal year 2018, we managed to 
reduce water consumption by 5 %.

4.2.4. Ensuring zero 
emission from home 
deliveries and reduce 
emissions from  
co-worker and customer 
travel by 50%
Travel to stores for our co-workers

To encourage our co-workers to travel  
to work in a sustainable way, IKEA offers 
a once-in-a-financial-year contribution  
for a travel pass. The contribution is  
to be used to purchase a travel pass  
for public or suburban transport.

Travel to stores by e-car 

We believe that electric vehicles have  
a bright future and we are trying to 
support them the way we can.

Customers can find stations at all four IKEA  
stores where they can recharge their 
vehicles for free. Our plan is to expand 
our recharging stations in the future.

Our own fleet is hybrid

All cars in carpool for our co-workers  
are hybrids produced by Toyota

4.3. Fair and Equal
We will grow our business in an inclusive 
way. By providing decent and meaningful 
employment and contributing to positive 
change in the communities where we are 
present, we can play our part in creating 
a fairer and more equal society. We are 
present in many communities. When those  
communities thrive, we thrive too.

Every year large numbers of people move 
out of poverty. At the same time, there is 
an ever-increasing level of inequality  
in the world. We recognize the challenges 
people are facing and the rapid changes 
in our communities, particularly where 
rights and opportunities are far from 
equal. Despite these challenges, we know 
we can make a difference. Guided by  
our values, we have always been  
a company that seeks to create lasting 
positive change in communities.

We not only believe it’s the right thing  
to do, we also know it strengthens  
our business. Fair and inclusive  
growth leads to motivated co-workers, 
vibrant and innovative meeting places  
and resilient and empowered communities.  
It is our mission to ensure we put people 
at the heart of the development of our 
business. Our ambition for 2030 is to 
improve the well-being of millions of 
people by becoming a truly inclusive  
and people-centered brand, company  
and employer.

We will focus on  
the following commitments:

• Providing and supporting decent  
and meaningful work, and standing  
up for equality

• Co-creating sustainable, child-friendly 
and connected neighborhoods  
and cities together with relevant partners

• Contributing to safe, affordable  
and sustainable places to call home  
in the communities

4.3.1. Providing and 
supporting decent and 
meaningful work, and 
standing up for equality
IWAY standards

We want to create a better everyday life 
for many people. This applies not only  
to our employees and customers but also  
to our suppliers and the communities  
of people around us. We are working  
hard to build good relationships with our 
direct suppliers and their sub-suppliers  
to secure fair conditions for their workers. 

This is why in 2000 we began to implement  
our supplier code called IWAY.  
Our suppliers must inform their sub-suppliers  
of the requirements of this code, and we,  
of course, support them in doing so.  
The obligation to abide by the IWAY code  
applies to all service suppliers: cleaning 
companies, security companies, food, 
transport and waste management 
companies; otherwise, our mutual 
cooperation is terminated.

Audits are conducted once every two years 
and all our suppliers must comply with  
the IWAY standards. We conducted 4 audits 
in the last fiscal year.

More information about IWAY standards 
can be found here: http://bit.ly/2ueXeMW 

We believe in diversity

We believe that every individual can offer 
something worthwhile. Fair treatment  
and equal opportunities, regardless of  
origin or individual differences, are the core  
principles that create our vision and our 
values. We ensure that every employee 
has fair working conditions and the possibility  
of growth in the direction he or she chooses.  
Nobody is equal until everybody is equal! 

Diversity Charter

Equality is a base from which to build  
a better life. On 28 May, Alessandro Lagazio,  
HR Manager for the Czech Republic, 
Hungary and Slovakia, signed the European  
Charter of Diversity. This is fully in line 
with how we approach diversity  
and inclusion in IKEA. Under the charter, 
employers are committed to developing  
a tolerant working environment  
and building a culture that is professionally  
open to everyone regardless of gender, 
race, color, ethnicity, religion, world view, 
health, age, or sexual orientation.

Fair treatment and equal opportunities are  
important to us. This is why IKEA Ostrava  
with partner RUBIKON Centrum, z. ú. 
organized 4 training assessment centers 
for 34 people who want to overcome their 
criminal past. During the day the received 
advice and feedback from IKEA HR 
specialists to support them on their way 
back into the labor market. 
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Equal Pay Day

We supported and co-organized Equal  
Pay Day, International two-day 
conference for more than 2000 people. 
The aim was to support gender Equality 
and Equal Payment. We had speaker  
Sari Brody, Diversity and Equality 
Manager, IKEA Global and many IKEA 
co-workers attend the event. Next EDP 
event is planned for March 2019.

50+ co-workers

Although the employment rate is very 
low, group of people over 50 years old, 
have difficulties to find suitable job or 
are not satisfied with current job related 
situation. With our partner LMC, s. r. o. 
we have launched webpage on career 
site www.jobs.cz in July 2018, where we 
wanted to show that 50+ group of people 
represents big part of IKEA co-workers 
(currently 16 %, goal is 20 %) and we 
have solid job offer for them.  
www.IKEA.jobs.cz/cs/50-plus

Prague Pride 

For the first time we joined the Prague 
Pride to express our support for equal 
rights of sexual orientation or gender 
identity and celebrated the LGBT 
inclusion with the others in Prague.  
www.praguepride.cz 

FUN&RUN

Our co-workers also joined the charity 
run against homophobia on May 17 in 
Prague - Stromovka. From 384 runners, 
approx. 40 was from IKEA. 

Talent Week

Each year we also host a Talent Week, 
during which all co-workers have the 
opportunity to learn more about their 
own (work) talent, how to develop it and 
actively participate in their own work 
growth in IKEA. In fiscal year 2018, 563 
out of the 1753 co-workers participated in 
the Talent Week.

4.3.2. Co-creating 
sustainable, child-friendly  
and connected 
neighbourhoods and cities  
together with  
relevant partners
We are actively engaged in our communities  
to create a positive impact on livelihood. 
Children and families have always been 
a focus for IKEA. We have seen that by 
making decisions with the best interest 
of children in mind we can create positive 
change and opportunities for families  
and communities.

Together with You

Children are the most important people  
in the world to IKEA. Our charity program  
Together with You aims to support 
organizations that help children in need.  
Each year, we support 5 NGOs for each 
store with home furnishing solutions 
specifically designed for their needs,  
so that children can get the help they  
actually need. Besides this, an organization  
for each store, selected by the store’s  
co-workers, receives a special prize. 

The program is open to organizations 
from all over the country – even if they 
don’t know about it, supporters can 
nominate them to be selected. Of course, 
the organizations are only registered if 
they confirm their nomination; however, 
we believe that this broadens the range 
of organizations we can support.  
After the registration phase, store juries 
select the five finalist NGOs for each 
store. The final decision is in the hands  
of IKEA FAMILY members: they can  
vote on the organizations to determine  
the final order. After the voting is over,  
we get in touch with the winners to 
discuss the details and personalize  
the solution as much as possible.

Together with You in numbers

Our co-workers and IKEA FAMILY 
members nominated a total of 560  
non-profit organizations dedicated to  
helping children. We selected 20 organizations  
that our 471 volunteering co-workers 
then supported through our furniture  
and the expertise of our interior designers.  
3 999 IKEA Family members voted for  
the organizations and defined their order. 
We donated more than 4 800 pieces of 
IKEA furniture and home accessories 
(in total value of 2,1 million CZK) 
and another 1,3 million CZK in cash. 
Additionally, 3 non-profit organizations 
were supported by our Service office  
and CSC Prague offices, to which we 
donated more than 1 400 pieces of furniture.

IKEA Foundation

Let’s Play for Change is one of IKEA 
Foundation’s main campaigns, with one  
goal - raising awareness to the importance  
of play. Not just for kids, but for people  

of all ages. And we’re pushing this further 
by creating a campaign that inspires 
people to play more. This is because  
at IKEA, we believe that play is critical  
for a better everyday life. 

We have long studied how people play both  
inside and outside the home – and how play  
promotes emotional health and wellbeing. 
We want everyone to join our celebration 
of the power of play, and in doing so,  
to support the fundamental right of every 
child to play, learn, grow and have fun. 
We know that there are many places around  
the world where devastating circumstances  
prevent children from playing, developing 
and simply being kids.

That’s why the IKEA Foundation has granted  
€45 million to six partner organizations, 
to help support and shine a light on every 
child’s right to play and to develop.  
Our partners are: Handicap International 
Federation, War Child — Time to be a Child,  
Room to Read — Literacy Program, UNICEF,  
and Special Olympics International— 
Young Athletes.

SAGOSKATT

Toys created based on children’s dreams! 
We believe that every child should have 
right to play and develop, including  
co-creation activities. This is why every 
year, thousands of children around  
the world draw the soft toy of their dreams  
and we turn the best ideas into reality. 

The total turnover from the SAGOSKATT 
limited soft toy collection was donated to 
non-profit organizations, which support 
the play and development of children  
in the local communities around the IKEA 
stores in the region. 
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Total donated amount: 613 758 CZK

Number of supported organizations:  
14 NGOs

Example: The Dětská skupina Školička 
Grébovka – kindergarten where children 
can spend quality time together with elderly  
people from the nearby social house. 

Local initiatives 

Environmental education of children

TEREZA: We also concentrate on 
environmental education of children in 
the Czech Republic. Together with our 
partner, the educational center TEREZA, 
we support the international program 
Eco-Schools teaching pupils in more than 
400 schools to reduce the ecological 
impact of the school and their own 
behavior on the environment. 

In the financial year of 2018 we donated 
1,73 million CZK to the program.  
More than 10 000 children take part  
in the program. Find more information  
at www.ekoskola.cz.

Nanos mischief (Nanušove šibalstvá)

For several years we have supported 
publishing and free distribution of  
a multi-sensory book for children with 
visual or combined impairment to  
the families in need. The book has 
been developed by the Czech nonprofit 
organization ZEMĚ, z. s and includes 
products from Children’s IKEA –  
the LJUSA LED lamp and the cutlery 
KALAS, both meeting the strictest 
standards on the market. 
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5. Co nám umožní 
dosáhnout cílů 
Díky své síle, velikosti a obchodnímu 
postavení jsme schopni uvažovat 
dlouhodobě a proměňovat závazky 
ve skutečnost. Budeme ovlivňovat 
celosvětové změny k lepšímu  
a budeme sdílet svůj přístup a znalosti, 
abychom inspirovali ostatní. K tomu  
nám pomohou následující nástroje:

Prosazování

Budeme využívat své velikosti a vlivu  
a aktivně se zapojovat do společnosti, 
kde budeme prosazovat pozitivní změny 
na základě našich hodnot.

Tvůrčí spolupráce a partnerství

Budeme navazovat nové způsoby 
spolupráce a nadále podporovat 
organizace, které vytvářejí udržitelné 
hodnoty pro lidstvo, planetu a naše 
podnikání. Budeme vyhledávat nové 
partnery s jedinečným náhledem na věc 
a poznatky a podporovat je v rozvíjení 
řešení, která se dotknou co nejvíce lidí.

Podnikání a inovace

Budeme uplatňovat svůj novátorský 
obchodní přístup a proměňovat výzvy 
v příležitosti. Také se budeme učit od 
ostatních, například podnikatelé  
v sociální oblasti nám mohou poradit,  
jak dosáhnout větší udržitelnosti  
a spravedlnosti na světě.

Komunikace

Budeme komunikovat, abychom propagovali  
udržitelnější životní styl a zajišťovali 
tvůrčí spolupráci a průběžný dialog. 
Probudíme v lidech chuť provádět 
změny, které budou přínosem pro jejich 
každodenní život, komunitu i svět.  
Od samého počátku musejí být nedílnou 
součástí komunikace ohledně naší 
obchodní nabídky také informace o tom, 
jaký vliv máme na lidi a společnost.

Čím lepší rovnováhy mezi 
environmentálním, hospodářským  
a sociálním dopadem dosáhneme,  
tím více lidí bude mít šanci na  
lepší život nepřesahující možnosti  
naší planety.

5. How we make  
it happen 
Through our strength, size and business 
set-up we can think long-term and make 
our commitments become a reality. We will  
influence positive change in the world 
and will share our approach and what we 
learn to inspire others through:

Advocacy

We will use our size and influence and play  
an active role in society advocating for 
and promoting positive change based on 
our values.

Co-creation & partnership

We will work together in new ways  
and continue to support organizations 
that develop sustainable value for people,  
the planet and our business. We will 

Inkluze a působení v komunitách

Budeme podporovat začleňování a aktivně  
se zapojovat do komunit, v nichž IKEA 
působí prostřednictvím svých obchodních 
domů, kanceláří, skladů, závodů a webů.

Obchodní pobídky

Klíčovým nástrojem bude zavedení 
investičních mechanismů a pobídek na 
podporu požadované transformační změny.

IWAY

IWAY, pravidla chování pro dodavatele 
IKEA, je základem velké části naší práce 
v oblasti udržitelnosti již od roku 2000. 
Normy IWAY budeme nadále rozvíjet 
a zároveň rozšiřovat oblast jejich 
uplatňování v hodnotovém řetězci IKEA, 
abychom mohli čelit novým výzvám  
a zajistili dobré pracovní podmínky  
u dodavatelů IKEA. Budeme pokračovat 
ve stanovování jasných standardů  
a požadavků v oblasti obchodních vztahů 
IKEA i naší vlastní činnosti.

Informování a transparentnost

Budeme otevření a transparentní  
a umožníme ostatním učit se z našich 
úspěchů, nezdarů, výzev a způsobů 
práce. IKEA se bezvýhradně zavázala 
informovat o našich pokrocích vzhledem 
k cílům udržitelného rozvoje. Aby mohl 
přejít od vize k činům, musí si každý 
podnik stanovit jasné úkoly a cíle, které 
nám pomohou stanovit priority a měřit 
naše pokroky.

seek out new partners with unique 
perspectives and insights and support 
them in scaling up solutions to reach  
the many.

Entrepreneurship & innovation

We will rely on our entrepreneurial spirit 
for innovation and turning challenges  
into opportunities. We will also look to 
others like social entrepreneurs for ideas 
and inspiration for making the world  
more sustainable and fair.

Inclusiveness & community engagement

We will be inclusive and actively engage 
in the communities where we operate 
through IKEA stores, offices, warehouses, 
factories and online.

Business incentives

A key enabler is to secure that investment  
mechanisms and incentives are in place to  
support the transformational change needed.

IWAY

The IKEA supplier code of conduct,  
IWAY, has been the base for much of our 
sustainability work since 2000. We will 
continue to develop IWAY standards  
and expand its implementation further 
in the IKEA value chain to meet new 
challenges and to secure good working 
conditions at IKEA suppliers. We will 
continue setting clear standards and 
expectations for the IKEA business 
relationships and ourselves.

Reporting & transparency

We will be open and transparent  
and allow others to learn from our 
successes, failures, challenges  
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and ways of working. IKEA is 100% 
committed to reporting our progress  
in line with the sustainable development  
goals. To move from vision to action,  
each business needs to set clear goals  
and targets that will help us prioritize  
and measure our progress.

Communication

We will use communication to inspire  
a more sustainable way of living, secure 
co-creation and a continuous dialogue. 
We will activate people to make a positive 
difference in their everyday lives, in 
their communities and in the world. 
Communication around our impact on 
people and society will be an integrated 
part of our communication around our  
commercial offer from the very beginning.

The better the balance between 
environmental, economic and social 
impact, the more people will have  
the chance at a better life within  
the limits of the planet.
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6. Slovníček trvalé 
udržitelnosti IKEA 
Trvalá udržitelnost v IKEA

Pojem trvalá udržitelnost – tak jak jej 
chápe IKEA – zahrnuje iniciativy, aktivity 
a postupy, které mají pozitivní dopad  
na životní prostředí a lidi, kteří v něm žijí. 
Svět čelí velice závažným problémům: 
klimatickým změnám, nerovnosti  
a narůstající polarizaci. Abychom tento 
nepříznivý vývoj zvrátili, je třeba provést 
zásadní změny.  
IKEA míní chránit životní prostředí  
nejen v rámci podmínek udržitelnosti,  
ale také iniciativ, které pomáhají  
vytvářet zdravější a lepší každodenní 
život v domácnostech, pracovní 
příležitosti pro lidi a komunity, a to  
podle pravidel, platných zákonů a eticky.

Dobré pro lidi i planetu

People and Planet Positive  
(Dobré pro lidi i planetu) je celosvětová 
strategie udržitelnosti IKEA založená  
na třech pilířích:

• Pilíř „Zdravý a udržitelný životní styl“ 
zahrnuje veškeré úsilí, které IKEA 
vyvine, aby své zákazníky pobídla  
k udržitelnějšímu a zodpovědnějšímu 
životnímu stylu.

• Pilíř „Energie a zdroje“ je zaměřený 
na zodpovědné podnikatelské operace 
včetně obchodních domů a výroby.

• Pilíř „Lidé a komunity“ zahrnuje všechno,  
co IKEA dělá pro blaho svých zaměstnanců,  
subdodavatelů a blízkých komunit.

Snížení množství odpadu  
v domácnosti

V rámci zajištění energetické účinnosti 
domácností si IKEA klade za cíl využít 
všech dostupných zdrojů, které pomáhají 
snížit dopad domácností na životní 
prostředí. Jednou z možností, jak toho 
dosáhnout, je třídění odpadu  
a IKEA nabízí nádoby na třídění odpadu, 
které zákazníkům pomohou třídit odpad 
snadno a recyklovat, aby cenné suroviny 
nekončily na skládce.  
IKEA také nabízí řešení, jak správně 
nakládat s nebezpečným odpadem. 
Společnost prodává dobíjecí baterie, 
které lze dobít až 1 500krát, čímž se 
snižuje množství odpadních baterií  
a šetří se peníze.

Větší úspora vody v domácnostech

Velmi vysoká a neefektivní spotřeba vody 
v domácnostech je obecně rozšířeným 
problémem. Kuchyňské vodovodní baterie 
IKEA mají v sobě zabudovaný perlátor, 
který kompenzuje ztrátu tlaku a snižuje 
spotřebu vody až o 40 %.

Čistší vzduch pro všechny

Znečištění vzduchu v interiérech je často 
způsobené spalováním paliv při vaření. 
IKEA prodává indukční a keramické 
varné desky za ceny dostupné pro 
velkou většinu lidí, které místo plynu 
spotřebovávají elektřinu, takže ušetří více 
energie a vzduch v domácnosti je díky 
nim čistší.

Oběhové hospodářství

Přechod na oběhové hospodářství je 
velká příležitost k inovacím a nalezení 
nových způsobů plnění lidských potřeb 
a snů ohledně života v domácnosti 
nepřesahujících možnosti naší planety. 
V posledních letech podniká IKEA kroky 
k prodloužení životního cyklu svých 
výrobků a spustila iniciativu „Druhý život 
nábytku“, která umožňuje zákazníkům 
přinést staré výrobky IKEA zpět do 
obchodních domů, kde se pak opět 
prodávají dalším lidem za snížené ceny.

Udržitelný provoz obchodních domů

Dvě třetiny budov, které IKEA vlastní 
po celém světě, spotřebovávají 100% 
obnovitelnou elektrickou energii. 
Využíváním obnovitelné energie společnost  
zmenšuje svou uhlíkovou stopu 
způsobenou spotřebou elektřiny o 47 %.

Energetická účinnost

Ještě můžeme podniknout mnohé kroky, 
abychom zlepšili své zdraví a snížili dopad 
našich činností na životní prostředí.  
IKEA proto poskytuje vědomosti a cenově 
dostupné výrobky, které umožňují 
zákazníkům šetřit vzácné zdroje, jako je  
voda a potraviny, a dokonce vyrábět svou  
vlastní obnovitelnou energii. IKEA převedla  
celý svůj sortiment svítidel na LED žárovky  
s cílem podpořit energetickou účinnost  
v domácnostech. LED žárovky 
spotřebovávají až o 85 % méně energie 
než tradiční žhavicí žárovky a vydrží  
až 20 let. Navíc kolekce chytrých svítidel 
TRÅDFRI, která byla uvedena na trh  
v roce 2017, má také pohybová čidla,  
aby světla svítila jen tehdy, když je třeba.

Obnovitelné zdroje energie  
a jak je využívat

Obnovitelné zdroje energie zahrnují 
všechny energetické zdroje, které se dají 
opakovaně využít bez škodlivého dopadu 
na životní prostředí. Voda, vzduch  
a solární energie jsou obnovitelné zdroje 
energie. Slunce je nejudržitelnějším 
zdrojem energie na světě. IKEA se chce 
stát prvním celosvětovým prodejcem 
solárních technologií. Společnost už nyní 
provozuje 416 externích větrných turbín, 
na své budovy po celém světě instalovala 
zhruba 750 000 solárních panelů  
k zásobování vlastních provozů elektřinou 
a nyní pomáhá také svým zákazníkům 
využívat solární energii.

Trvalá udržitelnost výrobků

IKEA věří, že dobrý design v sobě snoubí 
vzhled, funkčnost, kvalitu a udržitelnost –  
to vše za dostupnou cenu. Společnost toto  
nazývá „demokratický design“. Hodně péče  
se věnuje vzniku výrobků IKEA – od výběru  
a získávání materiálů, které jsou lepší 
pro lidi i planetu, až po zajištění dobrých 
podmínek pro lidi, kteří výrobky vyrábějí.

Materiály z udržitelných zdrojů

Při výběru surovin na výrobu výrobků 
IKEA klade společnost obrovský důraz na 
udržitelnost. Aby byla jistota, že materiál 
pochází z udržitelného zdroje, musí 
splňovat různé mezinárodně uznávané 
normy a certifikace.

Certifikace FSC

FSC (Forest Stewardship Council) se snaží 
pečovat o světové lesy prostřednictvím 
zodpovědného lesního hospodářství, 
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zajistit, abychom měli lesy pro všechny 
a napořád. IKEA je jedním z největších 
světových odběratelů dřeva s certifikátem 
FSC v maloobchodním sektoru a spolu  
s WWF byla jedním ze zakládajících  
členů FSC. Kromě toho, že naši dodavatelé  
musí dodržovat přísné standardy lesního 
hospodářství IWAY, stoupl objem dřeva  
z udržitelnějších zdrojů (recyklované dřevo  
a dřevo s certifikací FSC) na objem 77 %. 
Do roku 2020 chceme dosáhnout 100 %.

Trvale udržitelné potraviny

Téměř dvě třetiny potravin prodávaných  
a podávaných v obchodních domech 
získává INGKA Group od místních 
dodavatelů v každé zemi. Díky tomu 
mohou jednotlivé trhy uspokojit chutě 
místních obyvatel, snížit počet kilometrů 
při dovozu potravin a získávat ty 
nejčerstvější produkty za dostupné ceny. 
IKEA dodržuje svůj závazek odebírat  
ryby a mořské plody výhradně ze zdrojů  
s certifikátem ASC nebo MSC.  
V roce 2017 uvedla IKEA na trh řadu 
PÅTÅR a od té doby prodává kávu,  
která má certifikaci UTZ a navíc je  
v bio kvalitě podle norem EU. V minulých 
letech získávalo 64 % maloobchodních 
trhů IKEA čaj z udržitelných zdrojů.

Certifikace MSC

Veškeré výrobky z mořských živočichů 
nabízené v sortimentu IKEA Food mají 
certifikaci MSC nebo ASC.  
MSC (Marine Stewardship Council) 
je mezinárodní nezisková organizace 
založená s vidinou světových oceánů 
plných života a zásoby mořských plodů 
chráněnou jak za tímto účelem, tak pro 
příští generace. V rámci programu MSC 

v domácnosti a chce jim ukázat, jak 
toho můžou dosáhnout pomocí výrobků, 
nápadů a tipů z IKEA.

Pěstování plodin ve městě

Pěstování plodin ve městě odkazuje 
k iniciativě IKEA, která umožňuje 
domácnostem bez zahrady pěstovat si 
potraviny doma. K tomuto účelu vyvinula 
IKEA interiérové skleníky, s jejichž pomocí  
lze pěstovat rostliny i potraviny uvnitř.

Nebezpečný odpad

Za nebezpečný odpad se považují všechny 
materiály, které se rozkládají za velmi 
dlouhou dobu nebo se nerozloží vůbec. 
Tyto materiály představují potenciální 
nebezpečí pro přírodní prostředí a zdraví 
lidí. IKEA se snaží minimalizovat tvorbu 
takového odpadu prostřednictvím svých 
podnikatelských postupů.

Plast

Plast je pro IKEA klíčovým materiálem 
a je součástí mnoha výrobků z nabídky 
IKEA. Je to pevný, trvanlivý, lehký, levný  
a všestranný materiál, který se používá 
k výrobě bytového zařízení a při dalších 
činnostech v rámci provozu IKEA. 
Vnímáme plast založený na obnovitelném/
recyklovaném materiálu jako důležitou 
součást naplňování vize demokratického 
designu, oběhového hospodářství  
i potřeb zákazníků. 

Postupné vyřazení plastů k jednorázovému  
použití do roku 2020 je v souladu se 
záměrem IKEA stát se cirkulárním 
podnikem tak, že bude od samého 
počátku navrhovat všechny nové výrobky 
způsobem, který umožní jejich využití 
jiným způsobem, opravu, opětovné 

se udělují známky ekologického původu 
a certifikace a oceňují a odměňují se 
udržitelné rybářské praktiky,  
což napomáhá vytvoření udržitelnějšího 
trhu s mořskými plody.

Certifikace ASC

Veškeré výrobky z mořských živočichů 
nabízené v sortimentu IKEA Food mají  
certifikaci MSC nebo ASC. ASC je 
mezinárodní nezisková organizace, 
která řídí program na udílení certifikací 
a známek za zodpovědné pěstované 
mořských plodů. Certifikace ASC 
pomáhá zajistit dostupnost mořských 
plodů, zdraví oceánů a živobytí místním 
komunitám. ASC Salmon Standard 
(Norma ASC pro lososy) byla zavedena 
v roce 2012 a IKEA se na jejím zavedení 
také podílela.

Certifikace UTZ

Veškeré kávové výrobky ze sortimentu 
IKEA FOOD mají certifikaci UTZ. UTZ je 
nezávislá nezisková organizace, která řídí 
světově největší a nejrychleji se rozvíjející 
certifikační program na zodpovědnou 
produkci kávy. IKEA chce, aby její 
zákazníci věděli, že káva, kterou pijí,  
byla vypěstována s respektem vůči lidem 
i životnímu prostředí.

Trvale udržitelný životní styl v 
domácnosti

IKEA věří, že domácnost může fungovat 
mnohem efektivněji, když se v ní 
nebude plýtvat vodou, sníží se spotřeba 
energie a minimalizuje se množství 
nespotřebovaného jídla a odpadu vůbec. 
Společnost se snaží inspirovat zákazníky 
k udržitelnějšímu životnímu stylu  

použití, prodání a recyklaci. A přitom 
by mělo vznikat co nejmenší množství 
odpadu – využitím zásad oběhového 
hospodářství. Navíc si klademe za cíl, 
aby do roku 2030 byly všechny výrobky 
IKEA a obalové materiály založené na 
obnovitelných a/nebo recyklovaných 
materiálech a ve výrobcích se postupně 
přestaly používat plasty vyrobené prvotně 
z fosilních surovin.

Recyklovaný plast

Ne všechny druhy plastu se dají recyklovat,  
protože existují druhy, které pro životní  
prostředí představují příliš velké nebezpečí,  
nebo v současné době neexistuje 
odpovídající technologie, která by 
jejich recyklaci umožnila. IKEA využívá 
recyklovaný PET plast na některé své 
výrobky, jako jsou čela kuchyňských 
dvířek KUNGSBACKA, náplň do polštářů 
nebo rozprašovače.

Plast v oceánech

Plast v oceánech je plast, který se dostal  
do vodních toků a může dokonce vytvářet 
celé ostrovy. Jedním s problémů při využití  
plastu, který se už dostal do oceánu, je, 
že je často už v různé míře rozložený, 
díky čemuž je obtížné využít ho ve výrobě.

Plast, u kterého hrozí, že skončí  
v oceánu

Plast, u kterého hrozí, že skončí v oceánu, 
se definuje jako plast, který se nachází  
ve vzdálenosti do 50 km od vodního 
zdroje, což znamená řeky, jezera nebo 
oceánu/moře není řádně zajištěn a 
hrozí, že zůstane v oceánu. IKEA tento 
plast sbírá, recykluje a vyrábí z něj nové 
výrobky v rámci spolupráce Next Wave.
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6. IKEA sustainability 
dictionary
Sustainability at IKEA

The term sustainability – as IKEA reads it –  
includes initiatives, activities, procedures 
that have a positive impact on the natural 
environment and the people living in it.  
The world is facing tremendous challenges:  
climate change, inequality, and increasing 
polarization. To reverse these things we 
need to do some serious changes.  
IKEA means not only protecting environment  
under the term of sustainability but also 
initiatives that are helping to create  
a healthier, better everyday life at home, 
the work for people and communities,  
and governance and ethics.

People and Planet Positive

People and Planet Positive is a global 
sustainability strategy for IKEA that  
is based on three pillars:

• Healthy and Sustainable living pillar 
includes every effort IKEA takes  
in order to prompt its customers  
to live a more sustainable and more 
conscious life

• Energy and Resources pillar focuses 
on responsible business operation 
including stores and production

• People and Communities pillar includes 
everything IKEA does for the well-being 
of its co-workers, subcontractors and 
nearby communities.

Circular economy

Becoming circular is a huge opportunity 
to innovate and find new ways to meet 

collecting waste selectively thus IKEA 
offers waste sorting bins to help customers  
to easily sort waste and recycle, saving 
valuable resources from landfill. To properly  
handle hazardous waste IKEA also brings 
solution. The company sells rechargeable 
batteries can be charged up to 1 500 times,  
reducing battery waste and saving money.

Save more water at home

It is a common problem that the water 
usage of households is very high  
and not efficient enough. IKEA kitchen 
taps feature a pressure-compensating 
aerator that reduces water use by up  
to 40%.

Access cleaner air

Indoor air pollution is often caused by 
burning fuels to cook. IKEA sells induction 
and ceramic hobs at prices affordable 
for the many people, that use electricity 
instead of gas thus they save more 
energy and cause cleaner air around  
the home.

Renewable energy resources  
and how to use them

Renewable energy sources include all 
sources of energy that can be reproduced 
without any ecological harm. Water, air 
and thermic energy are all renewable 
energy sources. Sun is the world’s most 
sustainable energy source. IKEA wants 
to become the world’s first global solar 
retailer. The company have already been 
operating 416 offsite wind turbines and 
installed around 750,000 solar panels 
on its own buildings around the world 
to power its operations, and now it is 
helping customers to benefit from solar 
power too.

people’s needs and dreams at home 
within the limits of the planet. In recent 
years IKEA was taking a step towards 
extending the life circle of its products 
and launched „Second Life for Furniture”, 
an initiative that lets customers bring 
back their old IKEA products to the stores 
and then sells it again for others on  
a reduced price.

Sustainable store operation

Two-thirds of IKEA owned buildings 
worldwide run on a 100% renewable 
electricity supply. By using renewable 
electricity, the company reduces 
its carbon footprint from electricity 
consumption by 47%.

Energy efficiency

There are many steps we can all take to 
improve our health and reduce our impact 
on the environment. Thus IKEA provides 
knowledge and affordable products 
that enable customers to save precious 
resources, like water and food, and even 
produce their own renewable energy. 
IKEA switched its entire lighting range  
to LED lightbulbs in order to support energy  
efficiency at home. LED lightbulbs use 
up to 85% less energy than traditional 
incandescent bulbs and last for up to  
20 years. And the TRÅDFRI smart lighting 
range which was introduced in 2017 
includes motion sensors to ensure that 
lights are only on when they’re needed.

Cut waste at home

To provide energy efficiency IKEA aims  
to use out all possible sources that help 
reducing the environmental impact  
of households. One way to do this is  

Product sustainability

IKEA believes that good design combines 
form, function, quality and sustainability –  
all at an affordable price. The company 
calls this ’democratic design’. A lot of care 
goes into making IKEA products – from 
selecting and sourcing materials that  
are better for people and the planet,  
to securing good conditions for the people 
who make them.

Materials coming from  
sustainable resources

When choosing raw materials for making 
IKEA products thee company puts a huge 
emphasis on sustainability. To secure  
a material is coming from a sustainable 
resource, different internationally 
accepted standards and certifications  
are responsible.

FSC certification

FSC (Forest Stewardship Council) works 
to take care of the world’s forests through 
responsible forest management, making 
sure we have forests for all forever. IKEA 
is one of the world’s largest buyers of FSC 
certified wood in the retail sector and is 
also part of founding FSC, together with 
WWF. In addition to suppliers meeting our 
strict IWAY Forestry Standard, the volume 
of wood from more sustainable sources 
– recycled wood and wood from forests 
certified by the FSC – increased to 77% 
in 2017. We are aiming for 100% by 2020.
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Sustainable food

Almost two thirds of the food sold  
and served in IKEA stores is procured  
by INGKA Group from local suppliers  
in each country. This allows its markets 
to cater for local tastes, reduce food 
miles and source the freshest produce 
at affordable prices. IKEA remained 
committed to only sourcing ASC or MSC 
certified fish and seafood. With the launch  
of PÅTÅR in 2017 IKEA now sells coffee 
that is both UTZ-certified and organic 
according to EU standards. In the past 
years 64 % of IKEA’s retail markets 
sourced tea from sustainable sources.

MSC certification

All seafood products found in the IKEA Food  
range are certified by MSC or ASC. The MSC  
(Marine Stewardship Council) is an 
international non-profit organization, 
established with a vision for the world’s 
oceans to be teeming with life, and seafood 
supplies safeguarded for this and future 
generations. MSC’s ecolabel and certification  
program recognizes and rewards 
sustainable fishing practices and is helping  
create a more sustainable seafood market.

ASC certification

All seafood products found in the IKEA Food  
range are certified by MSC or ASC. The ASC  
is an international not-for-profit organization, 
which manages a certification and labelling  
program for responsibly farmed seafood. 
ASC certification contributes to ensuring  
the availability of seafood, the health of  
the ocean and the livelihood of local 
communities. ASC Salmon Standard was  
launched in 2012 in which IKEA also took 
part in.

UTZ certification

All coffee products available in IKEA Food  
range are UTZ certified. UTZ is  
an independent, not-for-profit organization  
that operates the world’s largest  
and fastest-growing certification program 
for responsible coffee production. IKEA wants  
its customers to know that the coffee 
they drink has been produced with 
respect to people and the environment.

Sustainable life at home

IKEA believes that a household can work 
more efficiently by not wasting water, 
reducing energy usage and minimalizing 
the quantity of food waste and general 
waste. The company strives to inspire  
its customers for a more sustainable life 
at home and wants to show them how 
they can achieve it via products, ideas 
and tips from IKEA.

Urban Farming

Urban farming refers to IKEA’s initiative that  
allows households with no gardens to grow  
food in their own homes. To achieve this, 
IKEA developed interior greenhouses which  
help to grow green plants and food inside.

Hazardous waste

All materials that need a very long time 
to degrade or is non-degradable are 
considered as hazardous waste.  
These materials mean potential danger 
for the natural environment and the 
health of people. IKEA strives to minimize 
the production of these waste products 
via its business operation.

Plastic

Plastic is a key material for IKEA, and can  
be found in many items of the IKEA range.  
It is a strong, durable, lightweight, 
inexpensive and versatile material used in 
home furnishing products and in different 
ways throughout IKEA operations and 
supply chain. We see plastic based on  
renewable/recycled material as an important  
for fulfilling democratic design, our circular  
commitments and customer needs.

Phasing out single-use plastic by 2020 
is consistent with the IKEA direction to 
become a circular business by designing 
all new products from the very beginning 
to be repurposed, repaired, reused, 
resold, and recycled, generating as little 
waste as possible – using the circular 
design principles. Additionally, we are 
aiming for all IKEA products and packing 
materials to be based on renewable and/or  
recycled materials, by 2030 and phasing 
out virgin fossil plastic from products.

Recycled plastic

Not all types of plastic can be recycled 
as there are some types that mean too 
much danger for the environment or 
currently there is no relevant technology 
to enable them to be recycled. IKEA 
uses recycled PET plastic for some of 
its products such as the KUNGSBACKA 
kitchen front, pillow inserts or spray 
bottles.

Ocean plastic

Ocean plastic is plastic that has already 
entered the waterways and even can 
form isles. One of the problems of using 
plastic that has already entered the 
oceans is that it is often degraded to  
a varying degree, which makes it hard  
to use in products.

Ocean bound plastic

Ocean bound plastic is defined as plastic 
that is found within 50KM distance from  
a waterway including a river, lake or 
ocean/sea that is mismanaged and likely 
to remain. IKEA collects, recycle and make  
new products out of these plastics within 
Next Wave collaboration.
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