TISKOVÁ ZPRÁVA / PRESS RELEASE
Praha / České Budějovice, květen 2022
Nákladní silniční doprava je v rámci Evropy naprosto dominantní způsobem přepravy zboží. Celý obor se přitom potýká
s nedostatkem řidičů, stále rostoucími cenami paliv a energií. Průměrné vytížení přepravních kapacit se přitom
pohybuje kolem 60%. Stále více proto nabývá na intenzitě diskuse o spolupráci v rámci dodavatelského řetězce s cílem
zvyšovat jeho efektivitu při současném snižování dopadu na životní prostředí.
To byly hlavní impulsy proč se Česko-Slovenská Iniciativa ECR zapojila do organizace nejvýznamnějšího evropského
programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green Europe a připravila jeho národní část.
Cílem programu Lean & Green je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Při
zapojení do programu Lean & Green dokážou společnosti zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou
stopu. Program plní dvě základní funkce, jedná se o společnou platformu pro sdílení zkušeností a postupů nejlepší
praxe, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhá hlavní funkce je
komunikace – umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje
společnosti, které jsou do programu zapojeny.
Lean & Green je koncipován jako závazek společnosti snížit minimálně o 20% emise CO2 z logistických aktivit během
následujících 5 let. Tento závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního akčního plánu, včetně navrhovaných opatření
a způsobů měření na základě mezinárodních protokolů a standardů pro měření uhlíkové stopy. Akční plán společností a
průběžné výsledky nejméně jedenkrát ročně prochází nezávislým auditem. Na základě tohoto postupu získává
společnost ocenění Lean & Green Awards. Pokud po ukončení 5 letého období prokáže závěrečný audit, že byly splněny
podmínky snížení produkce CO2 o minimální objem 20%, pak získává společnost ocenění Lean & Green 1st Star.
Prvním držitelem ocenění Lean & Green Award v České republice se na základě nezávislého posouzení akčního plánu
Vysokou školou ekonomickou / katedrou logistiky stala společnost Budějovický Budvar n.p.

„Mám radost, že se nám podařilo připojit do programu na němž si velmi cením možnosti spolupráce, sdílení
dobré praxe a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým
závazkem do dalších 5 let,“ uvedl k vítězství Pavel Pánek, provozní ředitel Budějovického Budvaru.

Zdroj: logistický kongres EASTLOG, společnost Atoz 2022.
Předání ocenění se uskutečnilo v rámci logistického kongresu EASTLOG. Pan Pavel Pánek převzal ocenění Lean & Green
Award z rukou paní Miroslavy Jechoux, presidentky českého Klubu logistických manažerů, paní Kataríny Dobišové,
presidentky slovenského Klubu logistických manažerov a pana Stanislava Martínka, ředitele Supply Chain společnosti
Nestlé Česko a spolupředsedajícího Česko-Slovenské Iniciativy ECR.
Pan Stanislav Martínek k tomu následně uvedl: “Gratuluji společnosti Budějovický Budvar k získání ocenění Lean &
Green Europe Award. Je zřejmé, že problematika udržitelnosti v logistice bude v nadcházejícím období čím dál tím
důležitější. V rámci společné platformy ECR jsme připraveni podpořit konkrétní aktivity a společné projekty. Digitalizace
retailové logistiky, snížení frekvence závozů při současném zlepšení využití ložné plochy kamiónů, společné plánování
dodávek se zohledněním jejich dopadů na produkci CO2, ..., to jsou příklady, kdy spolupráce mezi dodavatelem a
odběratelem snižuje zátěž logistiky na životní prostředí.“
Realizaci programu Lean & Green Europe v České republice zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory
organizace GS1 Czech Republic a ve spolupráci s prémiovým partnerem programu společností EY Česká republika. Více
informací na www.lean-green.cz

Česko-Slovenská Iniciativa ECR (Efficient Consumer Response/Účinná zákaznická odezva). Jedná se o společnou
platformu pro spolupráci mezi dodavateli a obchodníky, která naplňuje poslání: “Pracujme společně pro naplnění
potřeb zákazníků lépe, rychleji, s nižšími náklady a trvale udržitelným způsobem“. Jsme neprofitní organizací, jejímž
cílem je napomáhat obchodníkům a výrobcům při jejich úsilí zvyšovat efektivitu v dodavatelském řetězci a přinášet růst
hodnoty se zaměřením na spotřebitele. www.ecr.cz Česko-Slovenská Iniciativa ECR je lokálním partnerem ECR
Community (www.ecr-community.org)
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