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MAKRO V ESKÉ REPUBLICE
• Lídr na trhu ve velkoobchodním (B2B) prodeji podnikatel m. Trvalá orientace na podporu a rozvoj malého a

st edního podnikání. Velkoobchodní prodej registrovaným podnikatel m.

• Vstup na trh v zá í 1997. 116 410 m2 podejní plochy.

• Sí 13 velkoobchodních st edisek rovnom rn rozmíst ných v regionech; 3500 zam stnanc .

• Garance transparentních nákup pro podnikání. Podmínkou nákupu v MAKRO je vytvo ení zákaznického ú tu.

• Pat íme mezi podporovatele zavedení EET, organizujeme školení pro zákazníky, v etn vietnamské komunity a

nabízíme technické ešení.

• Od kv tna roku 2015 provozujeme školící a tréninkové st edisko MAKRO Akademie, kde se zam ujeme na

vzd lávání podnikatel z oblastí profesionální gastronomie a nezávislého maloobchodu.

• Od roku 2015 buduje p ímou distribuci s objednáváním 

online. Aktuáln  jedni ka na trhu s podílem na 

celkovém prodeji potravin 25% (FY 16/17)

• V roce 2018 postupn  rozjíždíme provoz nového 

distribu ního centrum (s plochou 55.000m2).
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PODPORA MALÉHO A ST EDNÍHO PODNIKÁNÍ
I KLÍ OVÉ ZÁKAZNICKÉ SKUPINY

HoReCa Tradi ní maloobchod Služby instituce & firmy 

73.000 52.000 451.000

44 28 28

Po et zákazník

Podíl na obratu (%)

512 OBCHOD  V  ALIANCI J  
OBCHOD
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5 ZÁKLADNÍCH PILÍ  UDRŽITELNOSTI

SPOLE ENSKÁ 
ODPOV DNOST

ZAM STNANCI 

UDRŽITELNÝ 
NÁKUP

UDRŽITELNÝ 
PROVOZ

ZÁKAZNÍCI &
PARTNE I

POLITIKA PALMOVÉHO OLEJE. UDRŽITELNÝ RYBOLOV
REDUKCE OBALOVÉHO MATERIÁLU. UDRŽITELNÝ NÁKUP 

EV NÝCH /PAPÍROVÝCH VÝROBK . PODPORA 
LOKÁNÍCH / ESKÝCH DODAVATEL . DOHLEDETALNOST 

VODU. SOCIÁLNÍ STANTARD.

OCHRANA KLIMATU – SNIŽOVÁNÍ UZHLÍKOVÉ STOPY, 
ENERGIE, OPTIMALIZACE LOGISTIKY.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ – REDUKCE 
POTRAVINOVÉHO ODPADU, T ÍD NÍ ODPADU.
ŠET ENÍ VODOU.

METRO LEADERSHIP SUSTAINABILITY PROGRAM. 
AMBASADO I UDRŽITELNOSTI. INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ. 
DEN UDRŽITELNOSTI. MAKRO FIT. MAKRO VOICE. 
ROZVOJ ZAM STNANC . OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI.

NOVÝ KONCEPT NÁKUPNÍCH TAŠEK.
VÝKUP POUŽITÉHO FRITOVACÍHO OLEJE.
CNG ERPACÍ STANICE

SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU.
LOKÁLNÍ CHARITATVNÍ PROJEKTY. STROMY MÍSTO 
LETÁK . ŽENY V PODNIKÁNÍ. SOUT Ž O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ 
OB D. MAKRO VINA  ROKU. DEN SOUKROMÉHO 
PODNIKÁNÍ. DEN VODY.
.
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UDRŽITELNÝ RYBOLOV

Neprodáváme ohrožené druhy ryb. Neprodáváme ryby lovené vle nými 
drapáky a FAD. Podporujeme malé rybá e. Do roku 2020 budeme nabízet 80% 

nejprodávan jších ryb pouze z udržitelného rybolovu.

Aktivní vyhledávání nových zdroj  s garancí udržitelného rybolovu.
Transparentní komunikace se zákazníky – informace o zp sobu lovu ryb.
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UDRŽITELNÝ RYBOLOV

100% pstruha pouze z lokálních zdroj

Podpora regionálního dodavatele a eské produkce 

Spolupráce se Pstruha stvím Jizerské hory – chov ryb v bývalé továrn  na výrobu 
potraviná ských st ívek v uzav eném systému cirkulace vody. Tedy v bazénech s 
uzav eným kolob hem vody, s minimálním vlivem na životní prost edí.

Výhody uzav eného chovu – 100% recyklace vody, minimální výskyt nákaz, nemocí i 
parazit , celoro ní dostupnost

Další aspekty - zkrácení doby p epravy na místo spot eby, díky využití staré uzav ené 
továrny vznik nových pracovních míst v regionu



7



8



9



10



11

PALMOVÝ OLEJ

Do roku 2020 všechny výrobky pod vlastní zna kou budou bez palmového 
oleje nebo s palmovým olejem pouze z certifikovaných zdroj . 

Požadavky na certifikovaný palmový olej jsou nedílnou sou ástí profilu výrobku

Používání palmového oleje s certifikátem RSPO u nov  vyvíjených výrobk

Zm na palmového oleje na slune nicový 
(nap . pražené o íšky, p edsmažené 
hranolky)
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POLITIKA UDRŽITELNÉHO NÁKUPU D EV NÝCH / 
PAPÍROVÝCH VÝROBK

Do roku 2020 všechny výrobky pod vlastní zna kou ze d eva nebo papíru 
pouze ze d eva z šetrn  obhospoda ovaných les  (certifikace FSC).

Požadavky na požadované 
certifikáty  jsou nedílnou sou ástí 
profilu výrobku.

První výrobky již k dispozici.
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OPTIMALIZACE OBAL

Do roku 2020 zredukujeme obalový materiál u výrobk  pod vlastní zna kou,  
odstraníme PVC z obalových materiál , budeme  používat obaly pouze z 

certifikovaného TetraPacku.

Vývoj nových výrobk  dle Politiky obal .

TetraPack – 100% již certifikovaného dle FSC.
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OPTIMALIZACE OBAL  – „OBALOVÍ“ AGENTI
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OPTIMALIZACE OBAL

• 69% sortimentu zrevidováno

Rýže 5kg Zm na složení 
plastu a snížení 
hmotnosti obalu
Celková úspora
6,3kg plastu ro

Listové t sto Zm na balení 
listového t sta  
Ro ní úspora 30,5kg 
papíru. Zvýšení 
efektivity p i 
transportu 

íšky Redukce plastového 
obalu. Ro ní úspora 
3,4 kg plastu 
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DOHLEDATELNOST P VODU

Dohledatelnost p vodu u potravin živo išného p vodu. 
Informace o p vodu potravin pro naše zákazníky k dispozici  na fakturách.

Maso / ryby  50% výrobk  

Zelenina 20% výrobk
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LOKÁLNÍ DODAVATELÉ

Podporujeme malé / lokální dodavatele tím, že prodáváme jejich výrobky v 
MAKRO, díky tomu mají dodavatelé šanci s námi r st. Reagujeme tak na 

odlišné specifické požadavky zákazník  v jednotlivých regionech. Zárove  tak 
podporujeme lokální komunitu

V sou asné dob  172 dodavatel  v rámci R nap  všemi 
kategoriemi potravin.

Zjednodušená „farmá ská“ smlouva. Podpora dodavatel .

Diferenciace sortimentu.
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LOKÁLNÍ DODAVATELÉ
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LOKÁLNÍ DODAVATELÉ
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LOKÁLNÍ DODAVATELÉ – FARMA RÁJE EK

https://www.youtube.com/watch?v=M7phVzba39A

https://www.youtube.com/watch?v=M7phVzba39A


