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Finanční výsledky

Úvod 
– finanční výsledky
Jsme součástí skupiny Ingka Group a motivuje nás vize IKEA „vytvářet lepší každodenní život pro co 

nejvíce lidí“ a naše hodnoty. Už téměř 30 let svého působení v České republice se opíráme o tento 

pevný základ, na němž chceme stavět i v budoucnu. Zajímáme se o svět okolo nás a svými postoji 

chceme pozitivně ovlivňovat životy lidí v České republice. Spolu s našimi zákazníky, partnery a celou 

společností zde chceme vytvářet pozitivní hnutí. 

Chceme být jedničkou v bytovém 

zařízení i v budoucnosti, chceme dál 

vytvářet lepší každodenní život pro 

co nejvíce lidí. Všechno, co v České 

republice podnikáme, je v zájmu 

našich zákazníků, jejich potřeb a snů. 

Potřeby zákazníků se stále mění, a 

my se měníme s nimi. Pokračujeme 

v transformaci a měníme se na 

společnost, která nabízí pohodlnější 

nákup a dostupnější ceny, a která je 

udržitelnější. Ve finančním roce 2019 

jsme podnikli řadu důležitých kroků, 

abychom se víc přiblížili k našim 

zákazníkům a aby naše činnost byla ještě 

víc přínosná pro lidi i pro naši planetu. 

Vybudovali jsme si 
silnou pozici, která 
nám umožňuje dále 
růst a uskutečňovat 
naše plány. 

Ve finančním roce 2019 dosáhla IKEA 

Česká republika nárůstu objemu 

prodeje o 6,3 %.

Návštěvnost stránky IKEA.cz se zvýšila 
o 5,2 %.

V souvislosti se změnou nákupního 

chování zákazníků a jejich zvýšeným 

zájmem o nákupy on-line jsme v České 

republice zaznamenali také nárůst 

objemu prodeje on-line o 35,8 %.

Ve finančním roce 2019 navštívilo čtyři 

české obchodní domy IKEA v České 

republice a IKEA Point v Praze celkem 

10,1 milionu lidí.

Ve finančním roce 2019 jsme v České 

republice investovali 30,1 milionu Kč 

do zvýšení mezd našich zaměstnanců. 

Návrat na obsah
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Výsledky v oblasti trvalé udržitelnosti

Výsledky 
v oblasti trvalé 
udržitelnosti
Náš svět se v mnoha ohledech rychle mění. Věříme, že postupem 
času bude čím dál tím víc lidí mít možnost žít lepší život. 
Budoucnost vidíme optimisticky. Abychom mohli vytvářet lepší 
každodenní život pro co nejvíce lidí a zajišťovat úspěch společnosti 
IKEA i v budoucnosti, musíme čelit aktuálním výzvám společně. 

Jako reakci na tyto tři hlavní problémy jsme stanovili tři klíčové oblasti, které nám 
pomohou naplňovat vizi IKEA a mít pozitivní vliv na lidi i na naši planetu. 

Zdravý 
a udržitelný 
životní styl: 

Oběhové 
hospodářství 
a přínos pro 
klima

Spravedlnost 
a inkluze: 

1. 2. 3.

chceme inspirovat co 
nejvíce lidí a umožnit jim 
žít lepší každodenní život 
v rámci možností naší 
planety.  

usilujeme o 
bezodpadové 
hospodářství. Chceme na 
100 % využívat oběhové 
hospodářství a chceme, 
aby naše podnikání mělo 
pozitivní vliv na klima. 

chceme zlepšit 
situaci milionů lidí 
prosazováním skutečné 
inkluze a otevřenosti, a 
to jako společnost i jako 
zaměstnavatel. V centru 
našeho zájmu jsou vždy 
lidé. 

Zjistili jsme, že našeho podnikání se 
významně dotýkají tři hlavní problémy

y  |  neudržateľná spotreba  |  nerovnosť změna klimatu

neudržitelná spotřeba nerovnost 

Návrat na obsah
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Zdravý a udržitelný životní styl

Zdravý 
a udržitelný 
životní styl1.„Chceme, aby bylo 

zdravé a udržitelné 
bydlení dostupnou, 
atraktivní a snadno 
zvládnutelnou volbou 
pro co nejvíce lidí.“

Naše domácnosti a každodenní 
způsob života mají velký vliv 
na naši planetu, na naše 
zdraví a celkové životní 
podmínky. Víme, že zákazníci 
od IKEA očekávají, že jim 
pomůže bydlet šetrnějším 
a udržitelnějším způsobem 
– šetřit vodou a energií, 
neplýtvat potravinami, třídit 
odpad atd. 

Návrat na obsah
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Zdravý a udržitelný životní styl

FY1910 Výroční zpráva IKEA Česká republika

Lepší svět 
začíná doma:
Marketingová kampaň

Aplikace
IKEA Better 
living

Výsledky 
první výzvy 
aplikace IKEA 
Better Living 

SWAP v České 
republice

Na jaře roku 2019 jsme spustili velkou kampaň s cílem 

inspirovat lidi k udržitelnějšímu způsobu života a bydlení. 

Aby byla kampaň co nejúčinnější a abychom oslovili co 

nejvíce lidí, použili jsme televizní i digitální reklamu. 

Aplikace IKEA Better Living nabízí tipy týkající se 

výrobků i potravin IKEA a také nabízí snadné kroky, 

které můžeme všichni podniknout, a společně tak 

dosáhneme výrazné změny. Umožňuje vyzkoušet 

si udržitelné bydlení v praxi zábavnou formou – 

hned vidíme, jaký dopad mají naše činy, a můžeme 

soutěžit s ostatními a porovnávat si výsledky! Na 

jaře 2019 IKEA v rámci aplikace IKEA Better Living 

vyhlásila 10denní výzvu pro zaměstnance a zákazníky 

IKEA. Ti nejaktivnější a nejkreativnější uživatelé 

aplikace vyhráli motivační ceny. Odměnili jsme také 

tým obchodního domu IKEA , který získal nejvyšší 

průměrné skóre. 

Do výzvy se zapojilo 184 

zaměstnanců a 1221 zákazníků. 

Podnikli 54 000 aktivit, ušetřili 

51 000 kg CO2, 415 000 litrů 

vody a 3450 kg odpadu. K 

nejčastějším aktivitám patřilo 

opakované používání lahve na 

vodu, zastavování tekoucí vody  

a zhasínání světla. 

S cílem propagovat trvanlivost 

a dlouhodobé využití našich 

výrobků jsme zorganizovali 

výměnný bazar výrobků IKEA  

v pražském IKEA Point. Lidé si 

zde mohli vyměnit doplňky IKEA, 

které už nepotřebují, za ty, které 

se jim zalíbily. 

V off-line i on-line médiích 

jsme v České republice 

touto kampaní zasáhli až 

6 milionů lidí.

6
milionů lidí

Návrat na obsah
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Zdravý a udržitelný životní styl

IKEA
Food

Do roku 2050 bude na Zemi žít téměř 10 miliard lidí. Jak můžeme udržitelným 

způsobem pro narůstající populaci zabezpečit dostatek jídla? To je jedna z důležitých 

otázek, které si jako globální společnost, která nabízí i sortiment potravin, klademe. 

V souladu s vizí IKEA vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí hledáme 

neustále nové možnosti, jak můžeme přispět k udržitelnější budoucnosti. 

S touto výzvou si však sami neporadíme. Potřebujeme partnery, kteří budou 

sdílet naši vizi i hodnoty, mají podnikavého ducha a neustále se zvídavě ptají: „Co 

kdybychom…?“ 

Ve finančním roce 19 jsme si řekli: Co kdybychom úplně vyloučili jednorázové plasty? 

Co kdybychom vytvořili rostlinnou náhradu masových kuliček, která by vypadala 

a chutnala stejně dobře jako maso? Co kdybychom do tohoto procesu zapojili 

světoznámé kuchaře i malé start-upy? 

Více než kdykoli předtím musí být naše podnikání hlavně prospěšné pro lidi a pro 

životní prostředí. Zejména u mladší generace vidíme, jak vyzývá světové lídry a 

společnosti, aby podnikli potřebné kroky v boji proti klimatickým změnám. Projevuje 

se to také v tom, jaké jídlo si mladí lidé vybírají. Co kdybychom tuto generaci 

podpořili a nabídli jim jídlo, které respektuje možnosti naší planety? 

Další úžasný rok IKEA je za námi. Ale jak 
řekl zakladatel IKEA Ingvar Kamprad: 
„Většinu věcí je ještě třeba udělat!“ A 
tak pokračujeme dál a pouštíme se do 
nových úkolů, příležitostí a výzev, které 
máme před sebou. 

Návrat na obsah
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Veganská točená 
jahodová zmrzlina 

Vegetariánské 
hotdogy

Zeleninové 
kuličky
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Nová točená zmrzlina se vyrábí z ovoce – hlavní 

ingrediencí je jahodové pyré. Je to jednoduchá, 

cenově dostupná a lahodná dobrota pro všechny, 

kteří nechtějí nebo nemohou konzumovat 

mléčné výrobky a dávají přednost rostlinným 

alternativám. Jahodová točená zmrzlina má v 

porovnání s tradiční smetanovou zmrzlinou jen 

poloviční uhlíkovou stopu.

V rámci IKEA Food budeme pokračovat ve vývoji 

dalších druhů točené zmrzliny na rostlinné bázi, 

a budeme je chtít nabízet v obchodních domech 

IKEA na celém světě. Aby si do bistra IKEA chodili 

pochutnat vegetariáni, vegani, flexitariáni a 

všichni ostatní, kteří rádi mlsají.

Prodej jídel se 

zeleninovými 

kuličkami tvoří 

8,3 % z celkového 

prodeje švédských 

masových i 

zeleninových kuliček 

dohromady. 

Držíme se toho, že jídlem 

by se nemělo nikdy plýtvat. 

Proto jsme s radostí podpořili 

neziskovou organizaci 

Zachraň jídlo při vydání nové 

kuchařky „Zachraň jídlo 
v kuchyni“ zaměřené na 

vaření ze zbytků.

Zdravý a udržitelný životní styl

Veganská točená jahodová 
zmrzlina má 33 % podíl na prodeji 

všech druhů zmrzlin.

33 %

Dali jsme si za úkol vyvinout pro bistro chutný 

vegetariánský hotdog – svačinu na rostlinné bázi, která 

bude udržitelnější alternativou našeho tak oblíbeného 

klasického hotdogu. Proč vymýšlet hotdog bez masa? 

Za prvé proto, že na výrobu jídel rostlinného původu 

se spotřebuje méně přírodních zdrojů, vody a půdy, a 

přitom se zasytí stejné množství lidí. A navíc rostlinná jídla 

zanechávají menší uhlíkovou stopu. 

A za druhé si myslíme, že zdravé a udržitelné jídlo by 

mělo skvěle chutnat, mít dostupnou cenu a chceme lidem 

dopřát možnost lepšího a zdravějšího výběru. Takže když 

to všechno zvážíme, vegetariánský hotdog je opravdu 

dobrý a smysluplný nápad. 

Vegetariánský 

hotdog má podíl 

30,9 % z celkového 

prodeje všech 

hotdogů. 

Návrat na obsah
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Druhý život nábytku 
Tato služba umožňuje našim zákazníkům prodat zpět výrobky IKEA, které už nepotřebují. My je pak 

nabízíme k prodeji za stejnou cenu, za jakou je vykoupíme, v oddělení zlevněného zboží. A protože 

jsme o kvalitě našich výrobků přesvědčeni, dáváme na ně navíc záruku 1 rok. Tímto způsobem 

chceme udržet tyto výrobky co nejdéle v oběhu. 

Zdravý a udržitelný životní styl

V loňském roce se nám 

podařilo prodat více než 

2000 kusů nábytku. 

Nejčastěji se k prodeji 

nabízí nábytek do ložnice, 

knihovny a úložné prostory, 

židle a stoly. 

Návrat na obsah
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Oběhové 
hospodářství a 
přínos pro klima

19

2. Dlouhodobá prosperita komunity 
závisí na naší společné snaze čelit 
klimatickým změnám a na přechodu 
na oběhové hospodářství. Je nutné, 
aby se světové emise uhlíkových 
plynů od roku 2020 už nezvyšovaly 
a aby se je do konce století podařilo 
zredukovat téměř na nulu. Dále je 
potřeba zajistit obnovu přírodních 
zdrojů. Do těchto důležitých kroků 
se musí zapojit celá společnost. 

Návrat na obsah
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Oběhové hospodářství a přínos pro klima

21

Máme velkou 

radost, že až 98 % 

odpadu z našich 

obchodních domů 

se znovu využije 

nebo zrecykluje.

98 %

Chceme přispívat k nízké 

uhlíkové stopě společnosti, 

a proto ve všech našich 

provozech usilujeme o nulovou 

produkci odpadu. Chceme přejít 

na 100% oběhové hospodářství 

a chceme, aby naše aktivity byly 

prospěšné pro klima. 

Návrat na obsah
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3. Spravedlnost 
a rovnost

Jsme součástí různých komunit. 
Pokud tyto komunity prosperují, 
prosperujeme i my. Současně však 
na světě neustále narůstá míra 
nerovnosti. Uvědomujeme si, jakým 
těžkostem lidé čelí, k jak rychlým 
změnám v našich komunitách 
dochází, zvláště v oblastech, kde 
práva a příležitosti zdaleka nejsou 
stejné pro všechny.

Spravedlnost a rovnost Návrat na obsah
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Spravedlnost a rovnost

Chceme naše podnikání 

rozšiřovat inkluzivním 

způsobem. Chceme nabízet 

slušné a smysluplné 

zaměstnání, přispívat 

k pozitivním změnám v 

komunitách, kterých jsme 

součástí, a věříme, že tak 

můžeme sehrát důležitou roli 

při vytváření spravedlivější a 

rovnoprávnější společnosti.

Zavázali jsme se, že za 

stejnou práci budeme stejně 

odměňovat ženy i muže. 

Stejnou prací myslíme ty 

druhy práce, které vyžadují 

srovnatelnou úroveň 

zodpovědnosti, znalostí a 

schopností. Platové zařazení 

našich zaměstnanců odpovídá 

současné situaci na trhu, 

je konkurenceschopné a 

převyšuje standard v oblasti 

maloobchodu. 

V rámci našich komunit se 

aktivně angažujeme a snažíme 

se pozitivně ovlivňovat 

společnost kolem nás. 

Pracujeme na tom společně – 

zaměstnanci i zákazníci IKEA. 

Prostředí, ve kterém se každý den 

pohybují děti, hendikepovaní lidé 

a senioři, má velký vliv na jejich 

duševní rovnováhu. Proto jsme se v 

IKEA rozhodli, že právě těmto lidem 

pomůžeme našimi znalostmi a 

zkušenostmi z oblasti interiérového 

designu, našimi výrobky a také jim 

věnujeme svůj čas. Každoročně 

IKEA podpoří vybrané organizace (5 

za každý obchodní dům) finančním 

darem, který mohou využít k 

nákupu nábytku a doplňků. Ve 

finančním roce 19 jsme v České 

republice darovali 2 miliony Kč. 

Členové IKEA Family nominují 

neziskové organizace a dále hlasují 

a rozhodují o vítězích. Organizacím, 

které získají nejvíc hlasů, pomohou 

naši interiéroví designéři navrhnout 

kompletní řešení jejich prostor, kde 

se všichni budou cítit lépe. Každý 

zaměstnanec IKEA má možnost 

zúčastnit se dobrovolnických dní, 

kdy pomáháme těmto organizacím 

s montáží nábytku a samotným 

zařizováním, úpravou a výzdobou 

jednotlivých místností. 

Stejná odměna za stejnou práci pro 

muže i ženy.

Zajistit genderovou rovnost v 

odměňování. Nezáleží na roli nebo 

pozici, za stejnou práci by měl každý 

dostávat stejnou odměnu. 

Chceme komunitám pomáhat 

přímo. Vybrali jsme 20 neziskových 

organizací, které podpoříme našimi 

znalostmi z oblasti zařizování, našimi 

výrobky a řešeními. Celková pomoc 

prostřednictvím našich výrobků byla 2 

000 000 Kč.

476 zaměstnanců se zúčastnilo 

dobrovolnických dní, které také 

financovala IKEA. 

Podporujeme environmentální 

vzdělávací program ve více než 

400 českých školách spolu s naším 

partnerem, Vzdělávacím centrem 

TEREZA. Naším cílem je zajistit, aby 

se další generace dobře starala o naši 

planetu. 
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Spolu s vámi

Návrat na obsah
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Poznatky o zařizování 
domácnosti: průzkum o bydlení 

FY19

Každoročně kontaktujeme tisíce lidí na celém světě, abychom měli představu, co 

pro ně znamená lepší život doma. 

NAŠE POSLÁNÍ: Víme, že domov je tím nejdůležitějším místem na světě. Proto 

jsme tak zapálení do jeho vylepšování. Díky našemu průzkumu zjišťujeme, co 

lidé doma potřebují a o čem sní, a na základě znalostí jejich emocionálních 

potřeb jim pak můžeme nabízet ještě lepší řešení. 

Spravedlnost a rovnost

Oslovili jsme 

a na návštěvách u nich doma v 5 městech

33 500 lidí

35 zemí

jsme strávili 
75 hodin

Návrat na obsah
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Zákazníci jsou středem našeho zájmu. 

Nasloucháme jim a sdílíme s nimi 

naše znalosti o zařizování domácnosti. 

Pořádáme inspirativní akce jako 

například Fórum odborníků na lepší 

spánek a zařídili jsme také Spánkový 

bar IKEA. Na těchto akcích zveme 

lidi, aby se k nám přidali a abychom 

společně našli cestu k lepšímu 

každodennímu životu. A každý dobrý 

den začíná dobrým spánkem. 

V srpnu 2019 jsme v Praze uspořádali 

akci Spánkový bar IKEA. Umožnili jsme 

tak lidem, aby si dopřáli během dne 

přestávku na odpočinek. V centru 

města jsme zařídili šest pohodlných 

kójí, kde se mohli kolemjdoucí 

uprostřed pracovního dne zastavit, na 

dvacet minut si zdřímnout a také se 

něco dozvědět o důležitosti kvalitního 

spánku. Uspořádali jsme rozhovory s 

odborníky na spánek, hodiny jógy a 

konzultace s interiérovými designéry 

IKEA o tom, jak mohou postele, 

matrace, textilie a další doplňky zlepšit 

kvalitu našeho spánku. 

Z lásky 
k dobrému 
spánku 
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