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Nejčastější témata z mezinárodního srovnání - retail

Snižování spotřeby energie
Energeticky efektivní produkty a služby

Nákup
Dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci

Doprava
Ekologické dopady přepravy zboží, materiálu a zaměstnanců

44

22
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Zpracováno s využitím: Sustainability – What Matters? 
Governance & Accountability Institute, Inc. 

Zdraví a bezpečnost zákazníků
Hodnocení produktů a zlepšování
s ohledem na zdraví a bezpečnost

33

Hospodaření s obaly
Obalový materiál k recyklaci a dalšímu využití

55

Zaměstnanecké výhody
Zkrácený vs. plný pracovní úvazek

66

Emise skleníkových plynů
Nepřímé emise a dosažená snížení

77
Plnění předpisů
Případy nesplnění zdravotních
a bezpečnostních předpisů

38
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Ukázka – Walmart
Řetězec udržitelnosti
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http://corporate.walmart.com/global-responsibility/global-responsibility-report, s. 48-49

http://corporate.walmart.com/global-responsibility/global-responsibility-report
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Ukázka – H&M
Materiály, pracovní podmínky
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http://sustainability.hm.com/en/
sustainability.html

http://sustainability.hm.com/en/sustainability.html
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Ukázka – Marks and Spencer
Odpady, prevence plýtvání potravinami, složení produktů
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http://planareport.marksandspencer.com/
M&S_PlanAReport2015.pdf

http://planareport.marksandspencer.com/M&S_PlanAReport2015.pdf
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Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. 

Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. 

Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací 

obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a 

spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené 

případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv 

rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. 

© 2016 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž 

členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. 

Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé 

společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. 

PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich 

profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. 


