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ÚVOD
Minulý rok nebyl o nic méně bouřlivý než ten předchozí. 
Stále jsme byli zasaženi covidem, čelili jsme rostoucímu 
počtu klimatických a sociálních problémů, ale dělali jsme 
vše pro to, aby naše činnost měla pozitivní dopad. Jsme 
hrdí na to, že můžeme oslavit naše velké i menší úspěchy, 
kterých se nám podařilo v uplynulém roce dosáhnout.   
 
Představili jsme některé nové výrobky na podporu 
zdravějšího a udržitelnějšího života doma, jako je čis-
tička vzduchu FÖRNUFTIG, která už zajišťuje kvalitněj-
ší vzduch v mnoha domácnostech. Uvedli jsme na trh 
VÄRLDSKLOK, bezmasou alternativu mletého masa na 
bázi hrachového proteinu. Má stejně malou klimatic-
kou stopu (4% stopu ve srovnání s klasickou masovou 
kuličkou) jako naše bezmasé kuličky HUVUDROLL. Zdo-
konalili jsme naši službu Druhý život nábytku s cílem
prodloužit životnost našich výrobků. Spustili jsme no-
vou službu Garantovaný odkup dětského nábytku. 
 
Uzavření obchodních domů kvůli covidu v roce 2020 
významně snížilo naši klimatickou stopu. Tento úspěch 
jsme nemohli zopakovat, ale přesto se nám podařilo sní-
žit naši klimatickou stopu o 15 % ve srovnání s finančním 
rokem FY19. V loňském roce jsme se výrazně zaměřili na 
plýtvání potravinami, které se nám v ČR podařilo snížit 
o 28 % díky nástroji s umělou inteligencí, který zkoumal 
hlavní příčinu plýtvání ve všech obchodních domech.   
 
V neposlední řadě jsme v loňském roce měli velký do-
pad na celou společnost. Přestože bychom si přáli, aby 
tomu bylo jinak, vyskytlo se mnoho problémů, které 
jsme museli řešit. Počínaje naším pokračujícím bojem 
proti domácímu násilí, zavedením nových benefitů pro 
oběti domácího násilí a pro kolegy, kteří těmto obětem 
pomáhají, a konče dárkovými kartami ve výši 4 000 000 
Kč na podporu rodin zasažených nevídaným tornádem 
na jižní Moravě.
 
Jsme rádi, že se můžeme pochlubit našimi úspěchy,
i uvést oblasti, kde se dále musíme zlepšovat. Chce-
me informovat o tom, co jsme odhodláni udělat pro 
naplnění naší vize lepšího každodenního života, aniž 
bychom přitom ohrozili naši planetu a společnost.
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ÚVODNÍ 
SLOVO  

Společnost IKEA se zavázala jít příkladem a umož-
nit lidem žít lépe v rámci mezí naší planety. 
Znamená to například nabízet výrobky a řešení 
z obnovitelných a/nebo recyklovaných materiálů, 
které mají během své životnosti nízký dopad na 
životní prostředí, jsou od počátku navržené jako 
cirkulární a mají pozitivní sociální dopad.
 
Znamená to také zákazníky inspirovat, umožnit 
jim zdravější a udržitelnější chování, bránit plý- 
tvání potravinami, snižovat množství odpadu, 
konzumovat více rostlinných a zdravých potravin 
a získávat výrobky, pečovat o ně a předávat je dál 
cirkulárními způsoby.

Ve zprávě o udržitelnosti, kterou právě čtete, 
jasně ukazujeme naši transparentnost a naše 
úspěchy v této pro nás velmi důležité oblasti. Je 
pravda, že jsme stále na cestě, během které se 
také hodně učíme, co můžeme dělat ještě lépe. 
Je velmi důležité, aby si naše výrobky našly cestu 
do domácností mnoha lidí – proto tak tvrdě pracu-
jeme na tom, aby byly dostupné i pro lidi s ome- 

David McCabe,
CEO & Chief Sustainability Officer
  

nabízet výrobky pár lidem. Náš rozsah a dosah 
nám umožňují efektivní výrobu a distribuci, mů-
žeme ovlivňovat zdravější a udržitelnější chová-
ní. Naší ambicí je, aby všechny výrobky a řešení 
IKEA byly navržené s ohledem na zdraví a udrži-
telnost. Platí to pro jejich výrobu – jde například  
materiály, které používáme – i pro jejich funk-
ce, způsob, jakým jsou využívány a jejich další 
život. Kriticky hodnotíme to, co prodáváme, jak 
to prodáváme a jak umožňujeme zákazníkům 
chovat se cirkulárně a udržitelně, jak je inspiru-
jeme k udržitelným a odpovědným postojům 
ve společnosti. 
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Když se řekne IKEA, většině lidí se vybaví nábytek 
a doplňky. Jsme odborníci na zařizování domác-
nosti, snažíme se naplňovat naši dlouhodobou 
vizi vytvářet lepší každodenní život pro co nejví-
ce lidí. V dnešní době však není možné vytvářet 
lepší každodenní život a nezabývat se přitom 
problémem neudržitelné spotřeby, klimatickými 
změnami a nerovností. S našimi odbornými zna-
lostmi a zkušenostmi nabízíme výrobky a řeše-
ní z udržitelnějších materiálů, nabízíme výrobky 
a služby, které dovedou prodloužit život našich 
výrobků, řešení, která šetří energií, vodou a snižují 
množství odpadu, a výrobky, které umožňují zdra-
vější bydlení a zdravější a udržitelnější stravování. 
Ale děláme toho mnohem víc. Jako IKEA jdeme 
dál než jen za dveře domácností našich zákazníků, 
zajímají nás celé čtvrti a komunity, s nimiž jsme 
v každodenním kontaktu. Naším cílem je budovat 
společnost, která bude bezpečnější, inkluzivnější 
a tolerantnější, která příjímá diverzitu a vychází ze 
silných stránek každého z nás. 

A konečně se také musíme postarat o domov, 
který všichni sdílíme, o naši planetu. Naší vizí je 
změnit lineární obchodní model a umožnit převe-
dení našich provozů do cirkulárního hospodářství, 
rozvíjet naše podnikání v rámci mezí naší krásné 
planety.   
  
Na základě výzkumu GlobeScan z roku 2021, si 
53 % zákazníků v České republice dělá starosti 
kvůli klimatickým změnám, avšak jen 9 % zákaz-
níků je ochotných vyvinout větší úsilí a něco pro 
záchranu klimatu podniknout. Budeme se sna-
žit tato čísla změnit. Umožníme našim zákazní-
kům podnikat kroky proti klimatickým změnám 
snadno a za dostupnou cenu. Uděláme, co bude 
v našich silách, abychom splnili naše klimatické 
a cirkulární závazky do roku 2030 a podnikneme 
výrazné kroky ke snížení naší klimatické stopy 
v rámci maloobchodního hodnotového řetězce. 
A použijeme svůj hlas, abychom byli dobrým pří-
kladem pro zlepšování života zranitelných skupin 
a aby v celé společnosti byla lépe přijímána a za-
čleňována rozmanitost.  
  
Mám radost, že vám mohu představit naši prv-
ní zprávu o trvalé udržitelnosti, v níž IKEA Česká 
republika reportuje informace za období finanční-
ho roku 2021 [1. 9. 2020 – 31. 8. 2021] s odkazem na 
standardy GRI a zároveň pracuje s cíli SDG. 

Barbora Geršlová,
Country Sustainability Manager
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VEDENÍ
SPOLEČNOSTI     
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V IKEA Česká republika naše úsilí o trvalou udržitel-
nost vede náš CSO a generální ředitel, David McCa-
be. Dbá na to, abychom dodržovali environmentální 
a sociální závazky stanového globální strategií skupi-
ny Ingka. Barbora Geršlová, naše manažerka trvalé 
udržitelnosti, je zodpovědná za plnění těchto závaz-
ků. Je součástí oddělení BDT, které vede Eva Malá 

Organizační struktura

Pro hodně lidí je IKEA jedna značka, ale podobně jako 
náš nábytek, také IKEA se skládá z řady součástí, kte-
ré jsou složené dohromady a vytvářejí naši „KÖMPA-
NY“. Obchodní domy IKEA na celém světě provozuje 
12 franšízantů, kteří mají smlouvy se skupinou Inter 
IKEA Group, vlastníkem Konceptu IKEA a celosvěto-
vým poskytovatelem franšízy IKEA. IKEA Česká repu-
-blika, s.r.o. je maloobchodní organizace v rámci Ingka 
Group, která má stejného zakladatele a společnou 
historii a dědictví jako Inter IKEA Group, ale je to samo-
statná společnost s jiným vedením a jinými vlastníky.  

Všichni franšízanti IKEA platí 3% franšízový poplatek 
společnosti Inter IKEA Systems B.V. Franšízový popla-
tek dává nám, maloobchodním prodejcům IKEA, prá-
vo provozovat obchodní domy a další prodejní kanály 
v rámci Konceptu IKEA a značky IKEA. Zaručuje nám 
přístup k systémům, metodám a prověřeným řešením, 
dále ke školením zaměstnanců, manuálům a aktualiza-
cí Konceptu IKEA, jako jsou layouty obchodních domů, 
jejich vybavení a koncept vystavování zboží. Pro účely 
této zprávy prezentujeme údaje o celém hodnotovém 
řetězci IKEA i o lokálním IKEA Retail (Ingka Group). Na lokální i globální úrovni se řídíme naší strategií PPP, 

která stanovuje rámec pro naše aktivity a jejich dopad. 
Tato strategie obsahuje tři pilíře: Zdravý a udržitelný
život, Klimatická pozitivita a cirkularita a Spravedlnost 

Strategie People and Planet positive (PPP) 

Beluská, Business Development and Transformation 
manager a garant trvalé udržitelnosti ve vedení naší 
organizace. Přestože náš tým trvalé udržitelnosti, ať 
už v centrále společnosti nebo na úrovni jednotlivých 
trhů, je hlavní zúčastněnou stranou udržitelných pro-
jektů, tématům se věnujeme napříč funkcemi, abychom
zajistili jejich skutečnou integraci. 

a rovnoprávnost. Každý z těchto pilířů se zaměřuje na 
některou z klíčových výzev, kterým čelí naši lidé a naše 
planeta. 
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Základem této zprávy jsou nefinanční informace, ale protože finance jsou samozřejmě důležité, podíváme se 
stručně také na finanční výsledky za rok FY21, než se pustíme do výsledků strategie PPP.

Zisk před zdaněním
Zisk po zdanění
Obrat 
Daně

756 194 000 CZK               
592 152 000 CZK 

9 722 233 719 CZK 
509 619 000 CZK
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ZDRAVÝ
A UDRŽITELNÝ
ŽIVOTNÍ STYL   
Každý den doma můžeme zbytečně plýtvat mnoha litry 
pitné vody a topit pánu bohu do oken. Ale není důvod 
vyhazovat peníze z okna. Stačí se podívat na naše do-
mácí zvyky novýma očima a můžeme snížit naše nákla-
dy i plýtvání vzácnými zdroji naší planety.  
 
Naší ambicí je do roku 2030 inspirovat více než mi-
liardu lidí a umožnit jim lepší každodenní život v rámci 
mezí naší planety. Abychom dosáhli našeho cíle, nabí-
zíme výrobky a řešení, které přispívají ke zdravějšímu 
a udržitelnějšímu životu v domácnosti. Pro klasifikaci 
výrobků, které umožňují žít zdravěji a udržitelněji, pra-
cujeme s následujícími kategoriemi:

►  Řešení pro úsporu vody a energií

►  Výrobky pro zdravější bydlení

►  Řešení pro snížení množství odpadu 

►  Výrobky a služby, které prodlužují životnost nábytku 

►  Výrobky z udržitelnějších materiálů

►  Udržitelnější jídlo

14
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Zjistili jsme, že je důležité lidem co nejvíce usnadnit sni-
žování jejich klimatické stopy. A tak to děláme. Doká-
žete odhadnout, jaký podíl na celkových tržbách měly 
ve finančním roce FY21 v ČR výrobky splňující strategii 
People & Planet Positive? 

►  A) 15.5%
►  B) 31.7%
►  C) 26.9%

Na základě průzkumu spotřebitelského chování Glo-
beScan 2021 jsme zjistili, že 53 % českých spotřebitelů 
je nejvíce motivováno k opatřením v oblasti klimatu, 
když vidí, kolik můžou ušetřit. Abychom naše zákaz-
níky informovali a motivovali je k rozhodnutí koupit si 
energeticky úsporný výrobek nebo výrobek šetřící 
vodu, sdělujeme jim, kolik peněz jim tato řešení mohou 
ušetřit.

Řešení pro úsporu vody a energií

Díky elektřině se nám doma žije mnohem lépe. Ale to, 
jak ji využíváme, se sčítá. Jak na našich účtech za ele-
-ktřinu, tak v osudu naší planety. Snažíme se pomáhat 
zákazníkům být energeticky úspornější díky novým 
možnostem osvětlení, vytápění a domácích spotřebi-
čů. Od roku 2015 se celý sortiment osvětlení IKEA pyšní 
pouze LED žárovkami, které spotřebují až o 85 % méně 
energie a vydrží 20krát déle než běžné žárovky.

14 % naší celkové globální vodní stopy pochází z našich 
výrobků, které používají zákazníci. Proto se zaměřuje-
me také na vývoj výrobků šetřících vodu a na chytrá ře-
šení, která snižují spotřebu vody v domácnostech. Naše 
sprchové hlavice a vodovodní baterie snižují spotřebu 
vody a zároveň udržují správný tlak. Naší ambicí je stát 
se do roku 2030 firmou s pozitivním hospodařením 
s vodou díky tomu, že budeme s vodou dobře hospoda-
řit a zvýšíme dostupnost čisté vody v našich vlastních 
provozech a v našem hodnotovém řetězci. V roce FY21 
jsme pokračovali v identifikaci a sledování spotřeby 
vody v celém našem hodnotovém řetězci v rámci naší 
práce na přípravě akčních plánů pro zlepšení v této ob-
lasti, založených na číslech. 

Podle údajů za rok FY21 tvořily naše výrobky používané 
zákazníky v ČR 31,96 % naší maloobchodní klimatické 
stopy.

Strategicky se zaměřujeme na místa, kde máme největ-
ší vliv a příležitosti pro pozitivní dopad. 

► Zlepšit kvalitu vody a dostupnost vody v celém na-
šem hodnotovém řetězci.
► Umožnit snížení spotřeby vody v domácnostech.
► Zaujmout vedoucí pozici a spolupracovat na pozitivní 
budoucnosti v oblasti vody. 

Podle údajů z roku FY21 jsme v ČR spotřebovali 
39 050 310 litrů vody a vytvořili tak klimatickou stopu 
z používání vody 65,6 tun CO2e.

Přestože usilovně pracujeme na zavádění nových ře-
šení, v roce FY21 jsme žádnou vodu nerecyklovali ani 
nevyužili znovu.

Řešení pro snížení množství odpadu

V IKEA vnímáme odpad jako promarněný zdroj, a pro-
to usilovně pracujeme na snižování odpadu. Součástí 
DNA naší společnosti je využívat zdroje uvážlivě, snažit 
se vyrobit více z mála a optimalizovat naše logistické 
operace. 

IKEA neprodává jen nábytek, ale také potraviny. Vlast-
ně spoustu potravin. V roce FY21 jsme se tedy vydali na 
cestu s cílem omezit plýtvání potravinami. Pomocí ná-
stroje na bázi umělé inteligence, který zkoumal hlavní 
příčiny našeho plýtvání ve všech obchodních domech, 
se nám podařilo snížit plýtvání potravinami o 28 %.

Výrobky a služby, které prodlužují životnost nábytku
V příštích letech bude do každého výrobku IKEA po-
stupně zabudován potenciál pro nové využití, renovaci, 
opravu, opětovné použití, další prodej a recyklaci. Již

A abychom pomohli snižovat plýtvání potravinami 
také našim zákazníkům, nabízíme jim řadu opakovaně 
použitelných výrobků, jako jsou nákupní tašky, brčka 
a nádoby na potraviny, aby mohli méně plýtvat a více 
šetřit. Protože víme, že když budeme produkovat méně 
odpadu, budeme moci zanechat čistší a zdravější pla-
netu pro další generace. 

nyní nabízíme snadné způsoby, jak prodloužit život- 
nost nábytku nebo mu dát druhý život. Kromě odpo-
vědných výrobků nabízíme také cirkulární služby:
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Výrobky pro zdravější bydlení

Udržitelnější život se dotýká osobní pohody stejně 
jako ochrany životního prostředí. Dáváme zákazníkům 
jednoduché a dostupné tipy, co a jak mohou ve svém 
každodenním životě změnit, a přitom se radovat ze

zdravějšího života doma. V loňském roce jsme uvedli 
na trh čističku vzduchu FÖRNUFTIG, která zajistí lepší 
kvalitu ovzduší v domácnosti.

GRI 303-5



Náhradní díly online

Chybí vám součástka? Nemusíte kvůli tomu nábytek 
vyhodit. Od loňského roku si mohou zákazníci objednat 
malé náhradní díly a spojovací materiál IKEA zdarma na 
našich webových stránkách.

Garantovaný odkup
dětského nábytku 

Život plyne a naše potřeby se mění. Věci, jako je dět-
ský nábytek, jedna rodina využije jen po určitou dobu, 
ale pak by se mohly hodit další rodině, zejména za nižší 
cenu. Proto nabízíme členům IKEA Family službu, která 
umožňuje prodat vybrané výrobky zpět k nám do IKEA 
za předem stanovenou cenu. 

Výrobky z udržitelnějších materiálů

Doby, kdy jste museli volit mezi atraktivním designem 
a udržitelností, jsou pryč. Nyní si můžete domácnost 
skvěle zařídit obnovitelnými materiály, ať už jde 
o certifikovanou bavlnu a dřevo, mořské řasy, bambus, 
nebo dokonce nábytek z recyklovaných plastových 
lahví. Snadno a za dobrou cenu si pořídíte domů úža- 
sné výrobky a přitom budete myslet také na životní 
prostředí. V současné době je 60 % materiálů, které 
používáme, obnovitelných a 10 % recyklovaných. Do 
roku 2030 budou naše výrobky vyráběny pouze z ob-
novitelných nebo recyklovaných materiálů, takže bude 
ještě jednodušší než kdy dříve v IKEA nalézt dostup-
né a kvalitní bytové zařízení. Komu by se to nelíbilo?

Dřevo je nejvíce používaným materiálem pro bytové 
zařízení IKEA, a proto je klíčovou oblastí, na kterou se za-
měřujeme v našich programech týkajících se materiálů 

Udržitelnější jídlo

To, co jíme, má velký dopad na životní prostředí. V roce 
FY21 se potravinové ingredience podílely na celkové 
klimatické stopě hodnotového řetězce IKEA ze 2,4 % 
(zdroj: IKEA Climate Report FY21). Z toho 67 % připadalo 
pouze na produkci hovězího masa. Uvědomělejší výběr 
potravin může snížit dopad na klima a přispět k udr-
žitelnějšímu každodennímu životu. Nemělo by to však

Podíl výrobků podle strategie
People & Planet Positive na tržbách

Díky většímu počtu produktů PPP jsme zákazníkům usnadnili snižování jejich klimatické stopy.

Podle našich údajů za rok FY21 činil podíl prodeje výrobků PPP v ČR 31,7 %.

Takže jestli jste v našem kvízu zvolili odpověď B, máte to správně!

Druhý život nábytku

To, co jedna domácnost již nepotřebuje, může být 
přesně to, co jiná hledá. Proto nyní vykupujeme pou-
žitý nábytek IKEA a pomáháme mu najít nový domov. 
Zákazníci mohou svůj použitý nábytek nabídnout zpět 
společnosti IKEA za kartu IKEA na vrácení peněz v hod-
notě až 50 % původní ceny. Následně nábytek zkontro-
lujeme a vystavíme jej k prodeji v našem oddělení 
Circular Hub, kde ho budeme nabízet s roční zárukou.  

V loňském finančním roce jsme vykoupili 1021 výrobků 
od 832 jednotlivých zákazníků.

a klimatu. Ve finančním roce FY21 mělo 99,5 % dřeva 
použitého na výrobu výrobků IKEA buď certifikát FSC, 
nebo bylo recyklované. Odpovědně obhospodařované 
lesy mají schopnost podporovat místní zdroje obživy 
a chránit biologickou rozmanitost. Lesy mohou také 
zmírňovat změny klimatu. Mnoho lesů využívaných 
k produkci dřeva je obhospodařováno pasivně, ale 
při aktivnějším hospodaření mají potenciál odstranit 
z atmosféry ještě více oxidu uhličitého. Navíc přibližně 
14 % dřeva použitého ve výrobcích IKEA pochází z recy-
klovaných zdrojů (v roce FY20 to bylo 12 %), což je další 
krok k našemu cíli používat do roku 2030 nejméně 30 % 
recyklovaného dřeva (zdroj: IKEA Climate Report FY21).

V ČR činil objem nakoupeného zboží/ materiálu celkem 
394 226 m³.

být na úkor vašich chuťových buněk. V roce 21 jsme 
uvedli na trh VÄRLDSKLOK, rostlinné mleté maso vy-
robené z hrachových bílkovin. VÄRLDSKLOK a bezma-
sé kuličky HUVUDROLL zanechávají jen 4 % klimatické 
stopy, potřebují 7 % půdy a spotřebují jen 12 % vody ve 
srovnání s ingrediencemi potřebnými k výrobě ikonic-
kých masových kuliček IKEA.
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Do roku 2030 chce IKEA dosáhnout pozitivního vlivu na 
klima tím, že sníží více emisí skleníkových plynů, než 
kolik jich vypouští hodnotový řetězec IKEA, a to vše při 
současném růstu podnikání IKEA. Jsme odhodláni udě-
lat vše pro to, abychom v souladu s Pařížskou dohodou 
omezili globální oteplování na 1,5 °C.

Pro Ingka Group to znamená pracovat na přechodu na 
obnovitelné zdroje energie v našich místech setkává-
ní se zákazníky a v našich provozech, doručovat zboží 
s nulovými emisemi a umožňovat další způsoby udrži-
telné dopravy, jak se dostat do IKEA, a stát se firmou 
s oběhovým hospodářstvím. Umožnit našim zákaz-
níkům žít a bydlet udržitelnějším způsobem. Mnohé 
z našich cílů P&PP přispívají k plnění našich klimatických 
závazků. Nejpozději do roku 2050 chceme dosáhnout 
dosáhnout tzv. čisté nuly, tedy operativy s nulovými 
emisemi oxidu uhličitého. Ke snížení naší klimatické 
stopy jsme stanovili následující strategické cíle, v tom-
to pořadí:

►  Drastické snížení emisí skleníkových plynů v celém 
hodnotovém řetězci IKEA v absolutních číslech. Cílem 
skupiny Ingka Group je do roku 2030 snížit absolut-
ní emise skleníkových plynů z maloobchodní činnosti 
o 80 % oproti úrovni z roku 2016.

►  Odstraňování a ukládání uhlíku z atmosféry pro-
střednictvím lesnictví, zemědělství a výrobků v rámci 
našeho hodnotového řetězce.

►  Překračování hranic IKEA tím, že přebíráme rozšíře-
nou odpovědnost za klimatickou stopu našich zákazní-
ků, dodavatelů a oblastí, z nichž využíváme zdroje.

KLIMATICKÁ
POZITIVITA
A CIRKULARITA 
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Věříme, že k tomu, abychom se transformovali na skutečně udržitelnou společnost, musíme řešit základní příčiny 
naší klimatické stopy v rámci našeho vlastního hodnotového řetězce nebo v souvislosti s našimi zákazníky, doda-
vateli a oblastmi zásobování. Což je důvod, proč chceme splnit náš závazek mít pozitivní vliv na klima bez použití 
uhlíkových kreditů. Podle údajů za rok FY21 byly naše emise skleníkových plynů následující: 

Scope [t CO2e]  

1 (Přímé)

2 (Nepřímé – energie) 

3 (Ostatní nepřímé) 

Intenzita emisí skleníkových plynů 
[emise GHG na m²]

1065 

1554  

291 342 

2,2  

Níže se můžete podívat, jak jednotlivé části našeho maloobchodního hodnotového řetězce přispívají k naší klima-
tické stopě v rámci Scope 3.

100% obnovitelné energie

Na naší cestě k energetické nezávislosti se Ingka Group 
snaží být lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
a zvýšit energetickou účinnost v rámci všech provozů 
jednotek Ingka. 

Toto jsou naše hlavní cíle související s hospodařením 
s energií a emisemi:

► Do roku 2025 spotřebovávat a nakupovat 100 % 
elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech budovách. To-
hoto cíle již jsme dosáhli v České republice, na Slovensku 
a v Maďarsku.

► Do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost všech bu-
dov o 40 % ve srovnání s rokem 2010. 

► Do roku 2030 budou všechny systémy vytápění 
a chlazení poháněny ze 100 % obnovitelnou energií. 

► Do roku 2030 snížit absolutní emise skleníkových ply-
nů z maloobchodního provozu o 80 % oproti roku 2016.  
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150 908

303

 
608

10 332

107 

6,7 

1 483 

17 369 

93 962 

 
16 264 

0,0

Emise skleníkových plynů 
v tunách CO2 za rok FY21 [t CO2e] 

1. Zakoupené zboží a služby 

2. Kapitálové statky

3. Činnosti související s palivy 
a energií (mimo Scope 1 a 2) 

4. Doprava a distribuce

5. Odpad vyprodukovaný v našich 
provozech

6. Služební cesty  

7. Dojíždění zaměstnanců do práce 

9. Doprava a distribuce

11. Užívání prodaných výrobků 

12. Ukončení životního cyklu 
prodaných výrobků  

13. Pronajatá aktiva 

51,3 %

0,103 %

0,21 %

3,51 %

0,04 % 

0,0023 %

0,50 %

5,91 %

32,0 %

5,53 %

0 %

 
 

1. Zakoupené zboží a služby 

2. Kapitálové statky

3. Činnosti související s palivy 
a energií (mimo Scope 1 a 2) 

4. Doprava a distribuce

5. Odpad vyprodukovaný v našich 
provozech

6. Služební cesty  

7. Dojíždění zaměstnanců do práce 

9. Doprava a distribuce

11. Užívání prodaných výrobků 

12. Ukončení životního cyklu 
prodaných výrobků  

13. Pronajatá aktiva 

% podíl částí hodnotového řetězce na celkové
klimatické stopě v rámci Scope 3



Využívat energii efektivně
Žádná energie by neměla být vyplýtvána. Efektivní vyu-
žívání energie snižuje naši klimatickou stopu a závislost 
na fosilních palivech a pomáhá šetřit náklady. Proto za-
vádíme různá řešení napříč našimi provozy a nabízíme

zákazníkům energeticky účinnější osvětlení LED a spo-
třebiče.  V roce FY21, v České republice , byla více než 90% 
míra implementace LED ve všech našich jednotkách.

Podle údajů z roku FY21 bylo množství energie spotřebované v ČR následující (jsme zvlášť hrdí na to, že veškerá 
energie, kterou používáme, pochází z obnovitelných zdrojů):

Stopa úniků chladiva podle
Kjótského protokolu [t CO2e]

Únik chladiva podle
Kjótského protokolu [v kg]  

154

58,6 

Nabídka dopravy do domu s nulovými emisemi, všude

Naším cílem je, abychom do roku 2025 v České re-
publice realizovali 100 % naší dopravy zboží zákaz-
níkům pomocí elektromobilů nebo jiným způsobem 
dopravy s nulovými emisemi. V loňském roce jsme 

zmapovali narůstající potřeby našich zákazníků a za-
městnanců, abychom jim mohli nabídnout infrastruk-
turu pro nabíjení. Do roku 2030 chceme snížit emise  
z dojíždění našich zaměstnanců a zákazníků o 50 %.

Ostrava – zahrada vybudovaná zaměstnanci
S využitím zbytkového materiálu z provozu obchodního 
domu jsme vytvořili vzdělávací a inspirativní zahradu 
s květinovými záhony (kde využíváme použitou kávovou 
sedlinu) a odpočinkovou zónou pro zaměstnance a zá-
kazníky. A nezapomněli jsme ani na naše divoké sou-

sedy. Zahrada také poskytuje úkryt hmyzu (pomocí 
„hmyzích hotelů“) a potravu ptákům. Pěstujeme bylin-
ky a květiny původem z Beskyd a pro zákazníky máme 
informační cedule.
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14 449

14 449

0

4 344

4 114

606

23 519

136 242

172,6 

Zdroj energie [MWh] 

Elektřina

Obnovitelná elektřina

Elektřina vyrobená na místě

Spotřeba plynu

Spotřeba pro topení

Spotřeba pro chlazení
 
Celková spotřeba energie 

Celková rozloha maloobchodních
jednotek, logistických center
a kanceláří [m²]

Intenzita energie – spotřeba
energie na m² [kWh/m²] 



Oběhové hospodářství

Dalším naším cílem je stát se do roku 2030 společnos-
tí, která funguje v souladu s principy cirkulární ekono-
miky. Zkoumáme nejrůznější způsoby, jak do našich 
výrobků zabudovat principy cirkulárního designu, 
a pomáháme lidem cenit si výrobků, které mohou 
opravit, vylepšit nebo osobitě upravit místo toho, aby 
je vyhodili. Podnikání IKEA se stává efektivnějším z hle-
diska zdrojů a přechází na cirkulární model, ale stále 
máme před sebou dlouhou cestu. 

Zpracování prodaných výrobků na konci jejich život-
nosti je čtvrtým největším přispěvatelem k naší malo-
obchodní klimatické stopě v ČR, představuje 5,53 %. 
 
Musíme se zaměřit nejen nato, jak prodloužit životní 
cyklus našich výrobků, ale musíme věnovat pozornost 
i našemu vlastnímu odpadu.

Podle údajů z roku FY21 byl objem odpadu vyproduko-
vaného v ČR následující:

3 119

367

68,9

213

17,7 

29,3

235

143 

105

9,83

761

3,30

4 584

Typ odpadu CZ [t]

Lepenka / papír

Dřevo  

Kov  

Plast  

Sklo  

Textil  

Smíšený nábytek 
 
Potravinový odpad  

Bioodpad (nepotravinový) 
 
Elektrický odpad  

Smíšený odpad, který není 
nebezpečný 

Smíšený nebezpečný odpad 

Odpad celkem  
 

Používáme následující metody nakládání s odpadem:

Způsob nakládání s odpadem [t]

Recyklace   

Spálení   

Odpad přeměněný na bioplyn
nebo kompost 

Uložení na skládku

Recyklace externí firmou

3 932 

513

157,5
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SPRAVEDLNOST
A ROVNOPRÁVNOST
I když se dnes na celém světě potýkáme s mnoha 
problémy, věříme, že naše podnikání může podpořit 
a ovlivnit pozitivní změnu. Musíme přijmout změnu 
tak, abychom mohli lidem zlepšit život. Rozvinemeli 
podnikání IKEA tak, aby ještě více podporovalo začle-
ňování a poskytovalo slušnou a uspokojivou práci, mů-
žeme sehrát významnou roli ve vytvoření spravedlivé 
a rovné společnosti.

V centru pozornosti IKEA vždy stály děti a rodiny. Víme, 
že když se rozhodujeme v nejlepším zájmu dětí, může-
me dosáhnout pozitivních změn a vytvořit příležitosti 
pro rodiny a komunity. Rovnost je základ, na kterém lze 
vybudovat lepší život. Klademe důraz na aktivní pod-
poru rovnosti žen a mužů, stejně jako práv a příležitostí 
pro starší lidi, etnické skupiny, LGBTQ+ a osoby se zdra-
votním postižením.

Svou činností můžeme dát příležitost lidem stěhujícím 
se za prací, uprchlíkům a dalším lidem, kteří odešli 
z domova, ať už dobrovolně, nebo z donucení.

Můžeme pomáhat lidem v nouzi, nabízet jim školení 
a zaměstnání a ve spolupráci s ostatními prosazovat 
změnu v systémech, které vystavují lidi ohrožení. Vize 
a cíle IKEA v oblasti pomoci lidem prostupují celým 
hodnotovým řetězcem IKEA. Na sebe jsme vždy mini-
málně stejně nároční jako na své dodavatele a obchod-
ní partnery.

IKEA je různorodá společnost, která se pevně drží 
svých hodnot a vize vytvářet lepší každodenní život pro 
co nejvíce lidí. To znamená, že nám záleží na našich za-
městnancích, zákaznících a dodavatelích stejně jako na 
rozvoji našeho podnikání.

Do roku 2030 se IKEA ujme vedoucí úlohy ve vytváření 
spravedlivé a rovné společnosti, která prospívá mnoha 
lidem.
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Ingka Group nabízí jedinečnou kombinaci benefitů, které zajišťují, aby o práci v IKEA měli zájem talentovaní a mo-
tivovaní lidé, a abychom si tyto talenty udrželi. Náš program benefitů je určen pro všechny zaměstnance na plný
i částečný úvazek. Chceme vytvořit skvělé místo pro práci a rozvoj všech zaměstnanců ve společnosti Ingka Group.

Podle údajů z roku FY21 počet zaměstnanců vzrostl následovně:

Noví zaměstnanci

Na plný úvazek 

Na částečný úvazek

Odchody a fluktuace 

Celkem zaměstnanců 

954           

63,09 % 

36,91 %  

681 

2 425  

Jako společnost založená na hodnotách a s jasnou vizí 
děláme vše pro to, abychom vytvořili zdravé a bezpeč-
né pracovní a nákupní prostředí. Zdraví, bezpečnost 
a ochrana našich zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků 
a ostatních, kteří pracují v našich prostorách, je proto 
jednou z našich nejvyšších priorit a přirozenou součástí 
našeho způsobu podnikání.

Naše zásady, benefity a doplňková pravidla poskytují 
pevný rámec, který zajišťuje, že dodržujeme naše po-
stoje v oblasti zdraví (omezené na fyzické aspekty), 
bezpečnosti (včetně požární ochrany a přírodních rizik) 
a zabezpečení.

Program One IKEA Bonus

v Ingka Group jsme přesvědčeni, že k plnění (a překo-
návání!) našich cílů přispívá každý z nás. Všeho, čeho 
jsme kdy dosáhli, jsme dosáhli společně. Z této myš-
lenky také vychází náš program bonusů vázaných na 
výsledky, One IKEA Bonus. Program One IKEA Bonus 

jsme navrhli proto, aby nám pomohl dále zlep-
šovat naše podnikání a oceňovat dobrý výkon 
a dobře odvedenou práci. Bonus se vyplácí každoroč-
ně, pokud splníme nebo překročíme stanovené cíle.

Tack! Věrnostní program 

„Tack!“ znamená švédsky „díky“. Je to způsob, ja-
kým Ingka Group děkuje svým zaměstnancům a jak 
se dělí o úspěch IKEA se všemi zaměstnanci – přesně 
tak, jak si to přál Ingvar Kamprad. Naše zaměstnance 
chceme podporovat nejen během aktivních let  
strávených v IKEA, ale také při odchodu do důchodu. 
Po odpracování pěti po sobě jdoucích finančních let

v IKEA získávají zaměstnanci nárok na účast v pro- 
gramu Tack!, kdy jim IKEA přispívá na penzijní
připojištění (zpětně!). Na penzijní připojištění 
jim přispíváme po celou dobu, kdy pracují v IKEA 
(avšak příspěvek nedostane zaměstnanec, který z fir- 
my odejde během úvodního 5letého období).

Program HELP

K potřebám našich zaměstnanců se neobracíme zády! 
Program HELP se zaměřuje na poskytování odborného 
poradenství, kteří se soustředí na zdravotní, práv-
ní a osobní podporu, a to prostřednictvím online/ 

telefonické služby dostupné 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, kterou poskytuje externí společnost. A tento 
benefit poskytujeme všem zaměstnancům zdarma. 
Protože nám na našich zaměstnancích záleží!

Pomoc obětem domácího násilí

Domácí násilí je závažný problém, který může mít vý-
znamný dopad na osobní i pracovní život oběti. Snažíme 
se našim zaměstnancům pomáhat vyrovnat se s po-
dobnými situacemi následujícími způsoby:   

►  Až 10 dní dovolené pro oběti domácího násilí   

►  Bezpečnost na pracovišti

►  Pracovní volno až 3 dny ročně pro zaměstnance, kte-
ří poskytují podporu jinému zaměstnanci, který je obě-
tí domácího násilí   

►  Finanční či jiná hmotná podpora

►  Psychologická a právní podpora

Dny pro dobrou věc

Ingka Group aktivně pomáhá společnostem v nouzi 
a myslíme si, že naši zaměstnanci by také měli mít 
možnost osobně přispívat ke zlepšování každodenního 
života. Zaměstnancům nabízíme možnost strávit jeden 

den (8 pracovních hodin) za finanční rok dobrovolnic-
kou prací v neziskové nebo jiné charitativní organizaci, 
a přitom pobírat mzdu v IKEA, jako kdyby byli v práci.  

Lékařská péče

Zdraví a pohoda našich zaměstnanců jsou pro nás pri-
oritou a chceme zajistit, aby se každému dostalo nále-
žité péče. Díky spolupráci s platformou uLékaře.cz mají 
zaměstnanci IKEA možnost efektivního a moderního

přístupu k lékařské péči přesně v tu chvíli, kdy ji nejvíce 
potřebují. Tato služba je zcela zdarma a dá se využívat 
kdekoli a tak často, jak je potřeba.
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Školení a vzdělávání

Chceme být ještě víc online, dostupnější, flexibilnější 
a udržitelnější. S tím, jak se mění naše podnikání, se 
mění i dovednosti, které potřebujeme k poskytování 
skvělých služeb našim zákazníkům. V IKEA věříme, že 
demokratické celoživotní vzdělávání je dobré pro nás 
jako jednotlivce a nezbytné pro naši budoucnost ma-
loobchodní firmy s mnoha prodejními kanály a rychle 
se rozvíjejícími technologiemi. Uplatňujeme inkluzivní,

na hodnotách založený přístup k vedení, abychom pod-
pořili obchodního ducha a posílili odpovědnost jedno- 
tlivců. Naší základní myšlenkou je, že vést může každý.

Podle údajů za rok FY21 byl počet hodin investovaných 
do školení, seminářů a vzdělávání zaměstnanců násle-
dující:

Počet hodin školení 

Celkem zaměstnanců

Průměrný počet hodin školení
na zaměstnance 

2 817 

2 425
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Diverzita a rovné příležitosti

Nerovnosti ve společnosti se často odrážejí i v pracov-
ním světě, ale my chceme, aby IKEA byla jiná. Chceme 
pracoviště, které odráží rozmanitost našich komunit, 
s inkluzivním pracovním prostředím, které umožňuje 
každému být sám sebou, bez ohledu na pohlaví, etnic-
ký původ, rasu, národnost, schopnosti, sexuální orien-
taci a genderovou identitu. Společně chceme vytvářet 
pracovní prostředí, které je stejně rozmanité jako celý 
svět, a tak inkluzivní, jak jen to jde.

Jsme součástí řady komunit, a když se těmto komu-
nItám daří, daří se i nám. Uvědomujeme si, jakým 
problémům lidé čelí, i k jak rychlým změnám

v našich komunitách dochází, obzvlášť tam, kde práva 
a příležitosti zdaleka nejsou stejné pro všechny. 

Již jsme dosáhli našeho celosvětového cíle, kterým je 
vyváženost zastoupení žen a mužů ve firmě v pomě-
ru 45:55. Jsme na cestě k rovnému odměňování žen 
a mužů, což znamená nedělat žádné rozdíly v odměňo-
vání, které nejsou vysvětlitelné výkonem, kompetence-
mi nebo právními požadavky dané země. Jsme členem 
Mezinárodní koalice pro rovné odměňování (EPIC) a 
zavázali jsme se zajistit rovné odměňování žen a mužů 
v celé skupině Ingka.

Zastoupení 

Genderová rovnováha
ve vyšším managementu 

Genderová rovnováha
ve středním managementu
a ve vedoucích pozicích

Genderová rovnováha
na ostatních pozicích

Genderová rovnováha celkem

53 : 47 

47 : 53 

46 : 54 

46 : 54

mužů a žen

muži: ženy 

muži: ženy 

muži: ženy

muži: ženy

Diverzita je klíčem k úspěchu, a může mít řadu forem. 
Když je každý sám sebou a přispívá svou jedinečnos-
tí, rosteme všichni společně. Různorodé a inkluzivní 
pracoviště je dobré pro naše zaměstnance, zákazníky 
i podnikání. Ve společnosti Ingka Group vítáme všech-
ny druhy rozmanitosti a snažíme se vytvářet inkluzivní 

pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí ce-
něni pro svou jedinečnost, vidí svůj talent a mohou být 
sami sebou.

Podle údajů za rok FY21 byl počet kmenových zamě- 
stnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením 
následující: 

%  kmenových zaměstnanců

Zaměstnanci s hendikepem

Jako % z celkového počtu zaměstnanců 

90 

37 

1,5 

32
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Podporujeme místní organizace LGBT+, které usilují 
o rovnost, a proto věnujeme procento ze zisku z prodeje 
každé duhové tašky STORSTOMMA organizacím LGBT+ 
po celém světě. Od roku 2020 se na celém světě pro-
dalo 5,6 milionu duhových nákupních tašek. Díky tomu

jsme v loňském roce věnovali 145 000 Kč přímo míst-
ním organizacím LGBT+ bojujícím za rovnoprávnost, 
zejména projektu Sbarvouven.cz, což je mentoringová 
služba pro osoby LGBT+ v krizi, a projektu Dům světla, 
organizaci pro HIV pozitivní klienty v České republice.

Inkluze

Věříme, že je důležité vytvořit pracovní prostředí, ve 
kterém se všichni zaměstnanci cítí vítáni, respektováni, 
podporováni a oceňováni bez ohledu na jejich identitu 

a původ. V IKEA chceme maximálně využívat našich 
rozdílů a podporovat každodenní spolupráci a inkluziv-
ní chování.   

Mít pozitivní vliv na společnost

Naším posláním je vytvářet lepší každodenní život pro 
lidi na celém světě a bereme vážně svou odpovědnost 
v místních komunitách, kde působíme. Naším cílem 
je především pozitivně ovlivňovat lidi a planetu, ať už 
jsme kdekoli a děláme cokoli.

Protože nemůžeme vždy dělat všechno sami, přispí-
váme také lidem a skupinám, které podporují místní 
komunity. Uhodnete, kolik jsme darovali ve finančním 
roce 2021 v ČR?

►  A) 11 000 000 Kč

►  B) 6 900 000 Kč

►  C) 7 900 000 Kč

Zde je několik příkladů toho, jak nám na lidech záleží:

IKEA pomáhá uprchlíkům najít
si své místo na trhu práce 

IKEA ve spolupráci s Konsorciem organizací pomáha-
jících uprchlíkům realizuje tříletý projekt na podporu 
držitelů mezinárodní ochrany v České republice.  

Cílem této iniciativy je pomoci uprchlíkům získat nové 
dovednosti a pracovní zkušenosti, a tím i větší šanci na 
získání zaměstnání, ať už v obchodním domě IKEA nebo 
v jiných firmách v České republice. Účastníci programu

zároveň získají lepší příležitost začlenit se do nové 
hostitelské komunity. Tento projekt začal v lednu 2021
a bude pokračovat v letech 2022 a 2023. IKEA nabízí cel-
kem 32 pracovních pozic v Praze a Brně. Projekt nava-
zuje na globální závazek společnosti IKEA podpořit do 
konce roku 2022 více než 2 500 uprchlíků ve 300 jednot-
kách IKEA ve 30 zemích. 

IKEA Brno pomáhá zdravotníkům 

Dlouhé hodiny na nohou, v ochranných oblecích, mas-
kách a ochranných štítech. Pracují pod obrovským tla-
kem a každý den jsou nuceni zvládat stresové situace 
spojené s epidemií covidu-19. Kdybyste pracovali v ta- 
kovém prostředí, jistě by nastaly chvíle, kdy byste
zatoužili po pohodlí domova, třeba po pohodlném  

křesle, ve kterém byste si mohli odpočinout. Právě
proto jsme se v IKEA Brno rozhodli zdravotníkům
z oddělení záchranky a covidového oddělení po-
moct tím, že jsme jim věnovali pohodlná křesla, aby 
si měli kde zaslouženě odpočinout. 

Pomoc lidem bez domova 

IKEA Ostrava spolu s Armádou spásy pravidelně pomá-
há lidem bez domova. Tentokrát jsme jim darovali, pol- 
štáře, přikrývky, prostěradla, ručníky, dezinfekční 

spreje (a také potraviny z našeho oddělení švédských 
specialit, abychom jim dodali energii). 

Pomoc na jižní Moravě

24. června 2021 se sedmi obcemi v Jihomoravském kra-
ji České republiky prohnalo mohutné tornádo, které 
zabilo šest lidí a přes 200 jich zranilo. Toto tornádo o 
síle F4+ na Fujitově stupnici bylo nejsilnějším, jaké kdy 
bylo v České republice zaznamenáno, a způsobilo ško-
dy za téměř 600 milionů eur. Zasaženo bylo více než 
1600 domácností, některé přišly o střechu, jiné o celý 
dům. Pomohli jsme vrátit zpět domovy 400 nejvíce po-
stiženým rodinám tím, že jsme jim poskytli dárkový po-
ukaz v hodnotě 10 000 Kč na dovybavení jejich domo-
vů po této katastrofě, tedy poukazy v celkové hodnotě 
4 000 000 Kč. Následující svědectví vystihuje situaci 
nejlépe:

„Zrovna jsem se chystal jít dovnitř, abych se podíval 
na zprávy v televizi. Manželka ještě pracovala na za-
hradě a volala na mě, abych se podíval na oblohu na 
obrovské hejno ptáků letící k Břeclavi. Podíval jsem 
 

se, a uvědomil si, že to není hejno ptáků. Začaly se zve-
dat střechy. Okamžitě jsme vběhli do našeho domu
a málem jsme nezavřeli dveře. Jakmile jsme je zavře-
li, uslyšeli jsme zvuk podobný tomu, jako když startuje 
letoun F16. Střechy, auta, stromy, to všechno bylo ve 
vzduchu. Za 30 vteřin bylo po všem. Během půl minu-
ty jsme přišli o střechu, o celé první patro domu, o ce-
lou zahradu, o auta. Dům jsme stavěli 20 let vlastníma 
rukama a nezbylo nám téměř nic. Ale teď už je to lepší.  
Opravy pokračují. Jsme hrozně vděční všem dobrovol-
níkům, hasičům, policistům, neziskovkám a IKEA. Tento 
týden bychom měli mít vymalováno. Pak se konečně 
můžeme nastěhovat zpátky, koupit nový nábytek a za-
čít zase žít jako normální lidé...“

– Anonymní příjemce pomoci, Lužice (září 2021)
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Za bezpečný domov

Podle statistik Světové zdravotnické organizace WHO
se každá pátá žena v EU stala obětí domácího násilí. 
Když jsme provedli interní průzkum, 68 % respondentů
odpovědělo, že zná někoho, kdo zažil domácí násilí, 
a 11 % odpovědělo, že zná někoho na pracovišti. O na- 
šem postavení ve společnosti svědčí i to, že 45 % 

respondentů uvedlo, že by od IKEA očekávalo pomoc.
Protože nám toto téma leží na srdci, zavázali jsme se 
kromě nově zavedených zaměstnaneckých benefitů 
věnovat v příštích dvou letech 3 800 000 Kč organiza-
cím pomáhajícím obětem domácího násilí.

IKEA proměnila tyto dětské kresby v hračky

Již tradičně IKEA na podzim vyzvala děti z celého světa, 
aby se zúčastnily soutěže, v níž mohly popustit uzdu 
své fantazii a navrhnout plyšové hračky svých snů. 

V roce 2021 do soutěže přišlo více než 66 000 návrhů od 
dětí z celého světa a pět vítězů se dočkalo toho, že se 
podle jejich návrhů vyrobily skutečné plyšové hračky. 
IKEA věnovala 100 % z prodeje plyšových hraček SAGO-
SKATT (po odečtení daní) na podporu místních iniciativ, 
které podporují právo dětí na hraní. 

►  V České republice jsme jim celkem darovali 
271 470 Kč.

Kolik jsme celkem darovali v roce FY21?

►  V ČR jsme darovali 7 900 000 Kč! 

Takže jestli jste v našem kvízu zvolili odpověď C, máte 
to správně!

IWAY 

V IKEA si velmi dobře uvědomujeme, že naše podnikání 
má dopad na lidi a planetu. Zejména na pracovní pod-
mínky lidí a životní prostředí.
 
Jak může mít IKEA dobré obchodní výsledky a zároveň 
podnikat férově? Jsme přesvědčeni, že toho můžeme 
dosáhnout pouze tehdy, když budou naši dodavatelé 
sdílet naši vizi a naše ambice.
 
Abychom to zajistili, vytvořili jsme IWAY, kodex chová-
ní dodavatelů IKEA, který platí pro pracovní podmínky, 
zásobování a výrobu. Podrobně popisuje naše mini-
mální požadavky týkající se životního prostředí a so-
ciálních a pracovních podmínek (včetně dětské práce). 
Není to žádný nový program, ale je klíčem k plnění cílů 
naší strategie PPP.

Hlavní body: 
► Všichni dodavatelé bytového zařízení, komponentů, 
přepravy zboží a globální dodavatelé potravin musí 
splňovat požadavky IWAY. Pokud dodavatel není scho-
pen rozvíjet své podnikání tak, aby splňoval požadavky 
IWAY, je z dodavatelského řetězce postupně vyřazen. 

► IWAY obsahuje obecnou část „IWAY Must“, což je 
seznam požadavků, které musí splnit všichni dodava-
telé, než se s nimi rozhodneme spolupracovat. Tyto 
požadavky se vztahují na několik oblastí: všeobecné 
podmínky, etika podnikání, životní prostředí, chemické 
látky, odpady, mimořádné události a požární ochrana, 
bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, nábor, pra-
covní doba, mzdy a benefity, ubytování, dětská práce 
a mladí pracovníci, diskriminace, zapojení pracovníků, 
obtěžování, zneužívání a disciplinární opatření.

► Dalším krokem je „IWAY Basic“, rozšířený soubor 
požadavků, které musí být splněny do 12 měsíců od do-
dání prvního výrobku nebo služby.  

► Kodex IWAY je základem našich vztahů s doda-
vateli již téměř 15 let. S tím, jak se naše očekávání 
vyvíjejí, poskytujeme našim dodavatelům školení
a podporu, abychom jim umožnili nové požadavky spl-
nit a dodržovat předpisy.

IWAY je kodex, který definuje zásady odpovědného 
obstarávání výrobků, služeb, materiálů a komponentů 
ve stylu IKEA. Stanovuje jasná pravidla v oblasti péče 
o životního prostředí, sociálních a pracovních podmí-
nek i dobrých životních podmínek zvířat, která jsou 
závazná pro všechny dodavatele a poskytovatele
služeb, kteří spolupracují s IKEA. Povedlo se nám 

vybudovat důvěryhodný a stabilní systém, na který se 
můžeme spolehnout při podpoře, kontrole a aktivní 
spolupráci s našimi dodavateli.

S kodexem IWAY klademe důraz na 4 hlavní oblasti:

► Podpora pozitivních dopadů na životní prostředí 
► Zajištění důstojné a smysluplné práce pro pracovníky
► Respektování práv dětí
► Zlepšení životních podmínek zvířat zapojených do 
hodnotového řetězce IKEA

Kodex IWAY je založen na mezinárodně uznávaných 
standardech a zásadách v oblasti lidských práv, ochra-
ny životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců, jakož i na našich vlastních hodnotách 
IKEA a na dodržování právních předpisů. Je základem 
naší práce v oblasti trvalé udržitelnosti, a to jak společ-
ně s našimi přímými dodavateli, tak se subdodavateli 
v celém hodnotovém řetězci.

IWAY stanovuje 10 hlavních principů, které odrážejí 
postoje IKEA k různým environmentálním a sociálním 
tématům:

Principy IWAY:
► Principy IWAY jsou podporovány efektivními postupy 
a otevřeným dialogem

► Podnikání je vedeno v souladu se zákonem, poctivě 
a bezúhonně

► Děti jsou chráněny a příležitosti k práci, vzdělávání
a pro rodinný život jsou podporovány

► Základní pracovní práva jsou respektována

► Pracovníci mají možnost doby odpočinku, jsou pla-
ceni odpovědně a mají příležitost rozvíjet své kompe-
tence

► Je chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků

► Pracovní a životní podmínky jsou vyhovující

► Planeta je chráněna 

► Zdroje, včetně vody a odpadu, jsou spravovány 
udržitelnou a cirkulární cestou

► Zvířata žijí důstojný život
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SLOVNÍČEK

Biodiverzita: biodiverzita označuje rozmanitost živých 
druhů na Zemi, včetně rostlin, živočichů, bakterií a hub 
(Zdroj: National Geographic, 2022). 

CO2e (ekvivalent oxidu uhličitého): měřítko použí- 
vané k porovnání emisí různých druhů skleníkových 
plynů (GHG - Greenhouse Gas) na základě jejich po-
tenciálu globálního oteplování (GWP - Global Warming 
Potential) (Zdroj: GRI, 2021). 

Emise ve Scope 1: přímé emise skleníkových plynů 
(GHG) ze zdrojů, které organizace vlastní nebo kontro-
luje (Zdroj: GRI, 2021).

Emise ve Scope 2: nepřímé emise skleníkových plynů 
(GHG), které vznikají při výrobě nakoupené nebo získa-
né elektřiny, vytápění, chlazení a páry spotřebované 
organizací (Zdroj: GRI, 2021).

Emise ve Scope 3: další nepřímé emise skleníkových 
plynů (GHG) nezahrnuté do nepřímých emisí skleníko-
vých plynů z energetiky (oblast 2), které vznikají mimo 
organizaci v rámci všech složek hodnotového řetězce 
(Zdroj: GRI, 2021).

Hodnotový řetězec: rozsah činností prováděných or-
ganizací a subjekty předcházejícími a navazujícími na 
organizaci s cílem přivést výrobky nebo služby orga-
nizace od jejich vzniku až po jejich konečné použití. 
(Zdroj: GRI, 2021).

Hospodaření s vodou: využívání vody, které je sociál- 
ně spravedlivé, environmentálně udržitelné a ekono-
micky výhodné, dosažené prostřednictvím procesu 
zahrnujícího zúčastněné strany, který zahrnuje opa-
tření na úrovni zařízení a povodí (Zdroj: GRI, 2021). 

IWAY: je kodex, který definuje zásady odpovědného 
obstarávání výrobků, služeb, materiálů a komponentů 
ve stylu IKEA.

Kjótský protokol: protokol, který byl přijat v roce 
1997, uvádí v život Rámcovou úmluvu OSN o změně 
klimatutím, že zavazuje průmyslové země a země 
s přechodnou ekonomikou k omezení a snížení emisí 
skleníkových plynů v souladu s dohodnutými individu-
álními cíli (Zdroj: OSN, 2022).

Klimatická pozitivita: společnost uspoří nebo sníží 
větší množství emisí skleníkových plynů, než kolik jich 
vyprodukuje.

Klimatická stopa: míra celkového množství emisí 
oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), fluorovaných uhlovodíků (HFC), perfluorovaných 
uhlovodíků (PFC) a hexafluoridu síry (SF6) definovaná 
Kjótským protokolem, vypočtená jako ekvivalent oxidu 
uhličitého (CO2e).

Klimatická změna: termín, který označuje dlouhodo-
bé změny teplot a počasí (Zdroj: OSN, 2022). 

LGBT+: tato zkratka označuje lesby, gaye, bisexuály 
a transgender osoby a všechny ostatní osoby s dalšími 
sexuálními orientacemi a genderovými identitami.

Net-zero (čistá nula): cíl zcela eliminovat množství 
skleníkových plynů produkovaných lidskou činností. 
Cíle lze dosáhnout snížením emisí a zavedením metod
pohlcování oxidu uhličitého z atmosféry (Zdroj: Oxford 
Languages, 2022). 

Oběhové hospodářství: princip zachování hodnoty 
výrobků, materiálů a zdrojů a jejich opětovného vyu-
žití po co nejdelší dobu, s co nejnižší uhlíkovou stopou 
a co nejnižším dopadem na zdroje, aby se těžilo méně 
surovin a zdrojů a předcházelo vzniku odpadu (Zdroj: 
GRI, 2021).

Obnovitelná energie: energie pocházející ze zdroje, 
který je schopen se v krátké době obnovit prostřednic-
tvím ekologických cyklů nebo zemědělských procesů  
(Zdroj: GRI, 2021). 

Obnovitelný materiál: materiál, který pochází z mno-
ha různých zdrojů, které se rychle obnovují v rámci 
ekologických cyklů nebo zemědělských procesů, tak-
že služby poskytované těmito a dalšími souvisejícími
zdroji nejsou ohroženy a zůstávají k dispozici pro další 
generace (Zdroj: GRI, 2021).

Recyklace: zpracování výrobků nebo jejich kompo- 
nentů, které se staly odpadem, za účelem výroby 
nových materiálů (Zdroj: GRI, 2021). 

Skleníkový plyn (GHG): plyn, který přispívá ke skle-
níkovému efektu tím, že pohlcuje infračervené záření 
(Zdroj: GRI, 2021).

Zranitelná skupina: skupina osob se specifickým 
stavem nebo charakteristikou (např. ekonomickou, 
fyzickou, politickou, sociální), která by mohla v důsled-
ku činnosti organizace pociťovat negativní dopady zá-
važněji než běžná populace (Zdroj: GRI, 2021).
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