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Anti-trust Caution:

CZ-SK ECR Initiative will not enter into any discussion, activity or conduct that may infringe, on its 
part or on the part of its members and participants, any applicable competition laws. By way of 

example, members and participants shall not discuss, communicate or exchange any commercially 
sensitive information, including non-public information relating to prices, marketing and 

advertisement strategy, costs and revenues, trading terms and conditions and conditions with third 
parties, including purchasing strategy, terms of supply, trade programmes or distribution strategy. 

This applies not only to discussion in formal meetings but also to informal discussions before, 
during or after meetings. 



Základní principy ECR 

• Not-for-profit organizace 

• Společná neutrální 

platforma pro spolupráci 

a sdílení zkušeností a 

nejlepší praxe

• Zastoupeni jsou výrobci, 

obchodníci, 

poskytovatelé služeb, 

věda a výzkum  



CZ-SK Iniciativa ECR / 

struktura 

Pracovní skupiny

• EDI (el. výměna 

dokumentů)

• Benchmarking & OSA 

• Digital Retail 

Transformation 

Programy a projekty

• Food Waste 

• Lean & Green 

• Packaging Waste & 

Plastics Footprint 

ECR Shopper Segmentation 
Category Management WG
Physical distribution WG 
Retail Loss Prevention IG 



Digitální účtenka 

WG Digital Retail 

Transformation: 

- Společný projekt s 

podporou Svazu obchodu

- První fáze / Studie 

proveditelnosti – právní a 

daňová analýza 

- Fáze 2 / procesní a datový 

model

- Příprava pilotního projektu 

s vybraným obchodníkem    



Digital Retail Transformation / Digital 

Receipt

Vysoká spotřeba papíru (negativní dopad na 
přírodní zdroje)

Papírová účtenka se snadno ztratí, vypere se, tisk 
dlouho nevydrží…archivaci a práci se 
stovkami/tisíci papírových účtenek zvládá jen 
málokdo… 

Neposkytuje přehled kolik a za co jsme utratili

Není možné recyklovat a potištěný papír může 
zvyšovat riziko zdravotních komplikací

Praktičnost a úspora času – efektivní práce s 
digitální účtenkou, vždy ji najdu a mohu použít i 
pro reklamace a sledovat své výdaje)

Ohled na životní prostředí – úspora přírodních 
zdrojů a vyhýbání se materiálům s negativním 
efektem na zdraví …

Digitalizace – maloobchod stejně jako další 
odvětví (bankovnictví, telekomunikace) se mění 
na bezpapírový, digitální oběh dokumentů. 



Lean & Green Logistics

• Lean & Green Logistics je

nejvýznamnější evropský program 

pro udržitelnou logistiku. 

• Zapojené země: Nizozemí, Belgie, 

Luxembursko, Španělsko, 

Německo, Itálie, Švýcarsko, ČR. 

Nově: Maďarsko, Polsko, 

Rakousko, Portugalsko,..

• Snížení CO2 o 20% během 5 let 

pro získání Lean&Green 1st Star

• Lean & Green Personal Mobility 

• Ambasadoři: Unilever, CHEP 

• Univerzity: VŠLG, VŠE Praha, UP, 

Škoda Auto VŠ

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



Food waste

• Společný projekt s VŠE Praha

– Sběr a vyhodnocování dat od retailerů

(Neprodané potraviny / Darované, jiné využití, 

food waste)

– Celkové náklady na redistribuci / Food banks

x Alternativní modely 

• Plán for 2019 / 2020

– Prevence a předcházení vzniku FW, Inovace. 

– Redistribuce / alternativní modely (Sociální 

Marketing)

– Metodika spolupráce Dodavatel – Obchodník 

• ECR platforma 

– Sdílení dat / neutralizace

– Případové studie

• Waste & OSA – Fresh Case Cover

• Expiry Date Visibility – Size of Prize & Pilot 

Learnings (GS1 DataBar)

– ECR Retail Food waste Challenge! Podpora 

projektů realizace 



Packaging waste / Plastics

footprint

Zákazník v době plastové 

• Sběr, recyklace, opětovné 

využití, zálohové systémy, 

vlastní obaly,..

• Plast vs Food Waste

Spolupráce dodavatel a 

obchodník pro snižování odpadu 

z obalů. 

• ECR Circular Packaging

Design (ECR Austria)

• Gigaton CO2 / Retail 

Sustainability



Užitečné odkazy: 

https://ecr-shrink-group.com/page/home

http://ecr-community.org/

https://lean-green.eu/

Anti-trust Caution:

CZ-SK ECR Initiative will not enter into any discussion, activity or conduct that may infringe, on its 
part or on the part of its members and participants, any applicable competition laws. By way of 

example, members and participants shall not discuss, communicate or exchange any commercially 
sensitive information, including non-public information relating to prices, marketing and 

advertisement strategy, costs and revenues, trading terms and conditions and conditions with third 
parties, including purchasing strategy, terms of supply, trade programmes or distribution strategy. 

This applies not only to discussion in formal meetings but also to informal discussions before, 
during or after meetings. 

https://ecr-shrink-group.com/page/home
http://ecr-community.org/
https://lean-green.eu/


Best practice - COVID



Co je prioritou: ochrana 
planety a jejích zdrojů,

nebo ochrana nakupujícího?



Co je prioritou, 
ochrana 

planety a jejích 
zdrojů,

nebo ochrana 
nakupujícího?



Plán 2020/21: dva nezávislé výzkumy

Zaměřený na maloobchodní 
firmy

Zaměřený na spotřebitele



Výzkum zaměřený 
na maloobchodní firmy

Zkoumaný vzorek:
• maloobchodní firmy
• různý sortiment
• offline i online
• různé velikosti

Výzkumná otázka:
• jaká opatření firma 

dělala
• jaké to znamenalo 

náklady
• co bylo problémem
• jaké změny to přineslo
• dopad na food waste a 

spolupráci s 
potravinovými bankami



Členění výzkumu – fáze dle zavádění 
proticovidových opatření

Cíl: 
• komplexně vyhodnotit realizovaná 

opatření
• nalézt „best practices“

Výzkum zaměřený 
na maloobchodní firmy



Zkoumaný vzorek:
• domácnosti různého 

typu a různé velikosti
• všechny kraje
• různé velikosti sídel

Výzkumná otázka:
• změny v chování při 

nákupu
• změny v chování 

související se spotřebou
• změny v plýtvání 

potravinami, resp. v 
pohledu na udržitelnost

• hodnocení přístupu 
maloobchodních firem

Výzkum zaměřený 
na spotřebitele



Členění výzkumu – fáze dle zavádění 
proticovidových opatření

Cíl: 
• komplexně vyhodnotit změny v 

chování spotřebitelů a posoudit 
dopady na maloobchod a 
dlouhodobou udržitelnost

• zpětná vazba maloobchodním 
firmám 

Výzkum zaměřený 
na spotřebitele



Co je tedy prioritou: 
ochrana planety a jejích zdrojů, 

nebo ochrana nakupujícího?

Výzkumy dají odpověď na to, 
co je prioritou obou 
zkoumaných skupin


