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Co je ECR (Efficient Consumer 
Response) 

„Měníme způsoby jak 

pracovat společně, 

abychom mohli plnit 

potřeby zákazníka 

lépe, rychleji a trvale 

udržitelným 

způsobem“   
 

ECR COMMUNITY VISION 

http://www. ecr-community.org/ 



Hlavní aktivity CZ-SK Iniciativy 

ECR v oblasti udržitelnosti 

• Projekt Food waste (v spolupráci s 

Vysokou školou ekonomickou Praha)  

• Program Lean & Green Logistics / 

nejvýznamnější evropský program pro 

udržitelnou logistiku  

• WG Digital Retail – Digitální účtenka!  



Food Waste  

• Společný projekt s VŠE Praha  

• Cílem projektu je zmapovat v rámci celého 

dodavatelského řetězce příčiny vzniku 

potravinového odpadu  

• Analýza dat o FW u obchodníků + ekonomická 

analýza modelu redistribuce / darované 

potraviny 

• Posouzení fungování stávajícího modelu 

redistribuce - workshop Phenix?   



Lean & Green Logistics  

• Nejvýznamnější program udržitelné logistiky v 

Evropě 

• Realizován v 8 zemích Evropy, zapojeno přes 

500 společností.  

• Platforma pro spolupráci – zvýšení efektivity / 

profitability, optimalizace logistiky a uhlíkové 

stopy 

    

 



Lean & Green Logistics 

Vstup do programu Lean & Green 
Závazek vedení 

Vypracování Akčního plánu 

Audit akčního plánu 

Lean & Green Award 

Implementace Akčního plánu 

Monitoring 

Každých 6 měsíců 

Audit 
Důkaz dosažení snížení o 20 % 

Lean & Green Star 
- Identifikace dopadů 
vlastních logistických procesů 
- Snížení emisí CO2 o 20 % do 
5 let 

2nd Star – Další snížení emisí 
CO2 o 10 % za 3 roky, 
modernizace analýzy dat 
3rd Star – Další snížení emisí 
CO2 o 5 % za 2 roky, stříbrná 
kvalita dat 



Lean & Green Europe  

www.lean-green.eu 
www.lean-green.cz   
 

http://www.lean-green.eu/
http://www.lean-green.eu/
http://www.lean-green.eu/
http://www.lean-green.cz/
http://www.lean-green.cz/
http://www.lean-green.cz/


Digitální účtenka 

Digital & Omnichannel ECR Workshop 

Digitální revoluce:  

• Jestliže se celá společnost stává digitální, 
papírová účtenka působí poměrně 
archaicky v roce 2018!  

Prostředí:  

• Očekávaná odhadovaná úspora cca 
120.000 stromů/year 

• Idea – analýza spotřeba papíru pro tisk 
účtenek  / rok  

Hlavní potřeby pro využití:  

• Požadavky zákazníků uchovávat a snadno 
najít účtenky (případně dále využít) 

• Sjednocení přístupu v online a offline 
světě.  

• Vyšší ochrana proti zneužití 

• Potenciál pro marketingové využití a 
integraci s věrnostními systémy   

Benefity pro zákazníky:  

• Pohodlné , výhodné, zjednodušení procesů 
při vrácení zboží a poprodejní podpora.  

• Vyšší zákaznický zážitek. Možnost 
personalizované komunikace.  

• Pro zákazníka snažší využívat digitální 
účtenku (všechny na jednom místě)  

Společný přístup odvětví na bázi 
spolupráce: 

• 1 krok: s podporou Svaz obchodu – 
zrovnoprávněná papírové  a digitální účtenky  

• 2krok : dosažení shody na vytvoření standardu 
(datový a procesní)  pro elektronické 
zpracování (NE pdf, html)  

• 3krok : společný postup – komunikace, 
povědomí, využívání ze strany nakupujících.  



FOOD WASTE  

AKTIVITY ECR V EVROPĚ  



Reducing food waste  
A common effort across Europe 

AUSTRIA 
CZECH REP 
FRANCE 
ITALY 
SPAIN 
UK 
SHRINK&OSA  
EXPERT 
GROUP 



Focus on Redistribution:  
Setting up a structured process 

Defining  
company 

procedures 

Involving 
different 

department
s 

Monitoring 
the surplus 

food 
generated 

Setting the 
relationship 
with food 

banks/chari
ties 

ECR 
ITALY 



NB: The budget constraint 

must be respected for all the 

alternatives 

Manufacturer 

Defining a formal process – an 
example 

ECR 
ITALY 



An 8 step 
guide and a 
decision tree 
on how to 
donate food 

Understanding the alternatives and 
getting prepared 

ECR 
UK 



Understanding the alternatives and 
getting prepared 

Food donation 
checklist:  

Are you in a good 
position to donate 
food? 

ECR 
UK 



Measuring and engaging 

A calculator to help 
companies assess 
how many meals 
their food waste 
would convert into  

ECR 
UK 



Getting inspired 

ECR 
AUSTRIA 

A best practice guide 
• Along the value chain 
• From retailers & 

manufacturers 

 



FOOD WASTE WORKSHOP  

PRAGUE, NOV 2017 



ECR Community / OSA 
& Shrink workshop 
Prague Nov 2017 



Winning in fresh  



Winning in fresh  



Winning in fresh  



Food Waste Collaboration 
Maturity Model  



Food Waste Collaboration 
Maturity Model  



Sale more waste less 

Chlebový speciál 

 

 





Experience for sharing: 

• https://ecr-shrink-group.com/page/prague-

november-2017  

https://ecr-shrink-

group.com/page/hamburg-june-7th  

• http://ecr-community.org/community-news/   
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