
ČESKO-SLOVENSKÁ INICIATIVA 
ECR

Výroční konference a VH – 25.4.2022
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY ECR
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“Transforming the way we work together to fulfill 
customer wishes better, faster, at less cost and in 

sustainable way”

Not-for-profit organizace 

Společná neutrální platforma pro 
spolupráci a sdílení zkušeností a 
nejlepší praxe

Zastoupeni jsou výrobci, obchodníci, 
poskytovatelé služeb, věda a výzkum

Koordinaci aktivit ECR zajišťuje GS1 
Czech Republic

www.ecr.cz

http://www.ecr.cz/


ČESKO-SLOVENSKÁ INICIATIVA ECR

PRESIDIUM / ČLENOVÉ PRESIDIA: 

- Stanislav Martínek, co-chair, Nestlé  

- Jozef Šimo, co-chair, Makro C&C 

- Pavel Hampejs, Unilever

- Roman Bartišek, Albert CZ  

Koordinátor: Tomáš Martoch

GS1 Czech Republic: Pavla Cihlářová, Jaroslav Camplík
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VÝROČNÍ KONFERENCE ECR A VH
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14:10 – 14.30     Priority CZ-SK ECR Iniciativy pro rok 2022 (členové Presidia ECR) 

 
14:30 – 14:50    Reporty pracovních skupin ECR   

•  PS EDI (Shrnutí aktivit za 2021 a plán na 2022) 

•  PS Benchmarking & OSA (Shrnutí aktivit za 2021 a plán na 2022) 

•  Diskuse k činnosti PS    

 

14:50 – 15:10      ADVANTAGE Group International – Better Business through Retailer/ Supplier   

Engagement 

15:10 – 15:30 Coffee break  

 
15:30 – 15:50  ECR Programy & Projekty  

• Program Lean & Green Logistics  

• Projekt Packaging Design for Recycling (Národní průvodce) 

• Sdílení zkušeností a nejlepší praxe (ECR Community, ECR Retail Loss)  

• Diskuse k projektům a programům   

 

15:50 – 16:00 Valná hromada CZ-SK Iniciativy ECR (Formální část)    

16:00 – 16:20  Závěrečné slovo, shrnutí diskuse    



PRIORITY CZ-SK INICIATIVY PRO 2022

Jozef Šimo, co-chair, Makro C&C 

Stanislav Martínek, co-chair, Nestlé  

Roman Bartišek, Albert CZ  

Pavel Hampejs, Unilever
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CZ-SK ECR INICIATIVA
HLAVNÍ AKTIVITY
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PRACOVNÍ SKUPINY: 

- WG EDI

- WG Benchmarking & OSA

PROJEKTY / PROGRAMY

- Lean & Green Logistics 

- Udržitelnost (Food waste + 
Circular Packaging + waste,..)



PRACOVNÍ SKUPINA EDI 

Vize: Paperless retail by 2025 / Bezpapírový retail 2025

Mise: Collaboration Suppliers & Retailers 4EDI / Spolupráce dodavatelů a obchodníků 4EDI

Vedení pracovní skupiny: Eva Malíková, Henkel

Hlavní aktivity a projekty podporované WG EDI pro 2022: 

- Proces příjmu zboží – DESADV – implementace paletového dodacího listu   s SSCC kódy, RECADV –
rozšíření využití elektronické příjemky.

- Proces fakturace – správný postup při zpracování opravných dokladů 

- Dostupnost zboží – využívání zpráv INVRPT a SLSRPT

- Proces nákupu – implementace a správné využití zprávy ORDRSP

- EDI podpora procesu implementace GDSN pomocí zprávy PRICAT. 
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WG BENCHMARKING & OSA
Vize: Zvýšení spokojenosti nakupujících díky vyšší 
dostupnosti zboží na regále

Mise: Spolupráce dodavatelů a obchodníků na sdílení 
nejlepší praxe, realizaci společných projektových 
aktivit

Vedení pracovní skupiny: David Endal, Nestlé 

Hlavní aktivity a projekty podporované WG 
Benchmarking a OSA pro 2022: 

- Sdílení KPI 

- Příprava a realizace společných projektů (OSA/OOS). 

- Klíčové oblasti pro zvýšení OSA v průměru o 3% do 
roku 2025 (závazek spolupráce) 

Hlavní aktivity pro 2022: 

- Dokončení diskusí s retailery, vyhodnocení v podobě 

společného srovnání (příprava template) 

- Analýza příčin výpadků (OOS) a postup jak vyhodnocovat

- Následně rozhodnutí o dalším postupu (metodika, nástroje, 

postupy,..)

Sdílení zkušeností a nejlepší praxe: 

- Hloubkové diskuse s obchodníky k problematice OSA / OOS 

- 2. kolo (Globus, Kaufland, Rossmann) 

- 3. kolo (dmDrogerie, Teta, Penny Market, BILLA, LIDL)

- Případové studie a sdílení zkušeností s využíváním nástrojů 

pro OSA (Prazdroj, RedBull,..)
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HLOUBKOVÉ DISKUZE S OBCHODNÍKY - OSA

➢ rozdílné přístupy v měření

➢ chybí jednotná OSA metodika

➢ zohlednění obrátkovosti a ušlého prodeje

➢chybí benchmark (sdílení dat & metodika)
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Zákazník Obchodník 1 Obchodník 2 Obchodník 3 Obchodník 4 Obchodník 5 Obchodník 6 Obchodník 7
Měření osa ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Způsob měření OSA fyzicky ušlý prodej ušlý prodej, fyzicky ušlý prodej, fyzicky fyzicky ušlý prodej, fyzicky ušlý prodej

Frekvence měření OSA
min. denně denně (Store mirror) denně

denně (systém), fyzicky 

(měsíčně)
min.denně 2x týdně denně

Měření OSA

artikl fyzicky úplně chybí + 

dopočet artiklů s nulovou 

zásobou

porovnání, kolik se mělo 

prodat a jaký byl skutečný 

prodej (Lost Sales)

použití Lost Sales a skenování 

na obchodech

systémová (denně) - 

prodej vs zásoba - a fyzická 

(externí) - každý měsíc je 

hodnocená každá filiálka

fyzické měření děr bez 

ohledu na obrat artiklu + 

nezávislou osobou 2x 

týdně

úspěšnost skenování - co 

se podařilo naskenovat u 

položek na nule - 40% 

dobrý výsledek (cca 1/3 

vůbec neskenují)

skrz data - každý den (stavy, 

vyjezd na prodejne - systém 

vyhodnoti - bez pohybů, 

minusove stavy --> fyzicka 

kontrola, prepocitat a uprava

Idenfikace příčin ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Nejčastější příčiny dodavatel (Nákup) nedoplněno (Prodejna) dodavatel/prodejna (63%) ??? dodavatel (37%) dodavatel ???

Požadovaná servisní úroveň 98,50% 93% 98% 96% ??? ??? 98%

➢ návrh jednotné metodiky

➢ case study – návratnost INV systémové přístupu

➢ možnosti sdílení dat a benchmarkingu

➢ možnost zaměření na příčinny
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OSA BAROMETR
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OSA model 

NIELSEN

Monthly reporting for Retailers

Monthly reporting for Suppliers

ECRRETAILERS

Retailer 
store-level 
daily data

delivered 
each month

https://www.aecoc.es/servicios/estudios/barometro-osa/

https://www.aecoc.es/servicios/estudios/barometro-osa/


OSA BAROMETRO ITALY
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S.I.R.I.O
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SI.RI.O. znamená Optimized Supply Chain Reording Simulator. Jedná se o simulační nástroj, který vám umožňuje 

porovnávat různé modely pro vychystávání objednávek, vyvinutý ECR Italia ve spolupráci s Politecnico di Milano a C-

Log univerzity Cattaneo LIUC .

Jak funguje SI.RI.O:

* SI.RI.O. simuluje náklady celého procesu od objednávky k dodávce pro různé konfigurace palet, počínaje souborem 

charakteristických parametrů jednotlivého produktu, dopravy a aktérů (výrobce a distributor).

* Umožňuje vám zobrazit množství přeskupení, které minimalizuje celkové náklady dodavatelského řetězce, a 

porozumět tomu, jak se náklady mění s tím, jak se mění „fyzičnost“ přeskupování.

* SI.RI.O. nenahrazuje reorganizační systémy, které se již ve společnostech používají, ale je nástrojem zaměřeným 

na vytvoření většího povědomí o jevech dodavatelského řetězce souvisejících s volbami reorganizace a 

souvisejícími ekonomickými dopady .

* Jde o podporu pro snížení nákladů na proces od objednávky k dodávce prostřednictvím spolupráce 

mezi výrobcem a distributorem a mezi logistickými a obchodními funkcemi .

http://logisticacollaborativa.it/gdl/optimal-shelf-availability/
http://logisticacollaborativa.it/tool/sirio/

http://logisticacollaborativa.it/gdl/optimal-shelf-availability/
http://logisticacollaborativa.it/tool/sirio/


CZ-SK ECR INICIATIVA
HLAVNÍ AKTIVITY
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PRACOVNÍ SKUPINY: 

- WG EDI

- WG Benchmarking & OSA

PROJEKTY / PROGRAMY

- Lean & Green Logistics 

- Packaging Design for
Recycling

- Sdílení zkušeností a nejlepší 
praxe (ECR Community, ECR 
Retail Loss)



Závazek účastníků Lean & Green
• Identifikace dopadů vlastních logistických procesů

• Snížení emisí CO2 o 20 %

• V průběhu sledovaného období - 5 let

Award Star

2nd Star – Další snížení emisí CO2 o 10 % za 3 roky, 
3rd Star – Další snížení emisí CO2 o 5 % za 2 roky, 



LEAN & GREEN CZ / ORGANIZACE
Řídící výbor programu Partneři programu

Program Lean & Green je realizován ve spolupráci: 



LEAN & GREEN – REALIZOVANÉ AKTIVITY
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www.lean-green.cz

www.lean-green.eu

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


LEAN & GREEN – PLÁN 2022
1. Steering Comittee: 

 Otevření diskuse – jednotná metodika + reporting CO2

 Společná diskuse - ´pravidla pro PR využití Lean + Green (brand) v rámci externí i interní komunikace

 Nástroje – BigMile, Green0meter / CO2 kalkulačka,.. 

 Požadavky na rozpočet (Audit – VŠE, Metodika / doporučený postup, Brand)

2. Dokončení akčních plánů a předání Lean & Green Awards 

- Budvar, Unilever

- Chep, CocaCola HBC, Tesco Stores

3. Marketing a komunikace:  

- CO2 Calculation webinar – společně s EY 

- Action Day Lean & Green / Alternativní paliva - LNG. Ve spolupráci s GasNet – Klecany pro Klub Logistických Managerů 
dne 3.3.2022

- Action Day Lean & Green / Elektromobilita. ChargeUp/EuroWag Podzim 2022. 

- Podpora konference EASTLOG 12.5. / Sekce GreenLog + předání Lean & Green Awards – Budějovický Budvar. 
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SROVNÁNÍ LEAN&GREEN POPLATKY
Annual Lean and Green membership 

fee

S (up to 49 employees) €1,000 per year

M (up to 499 employees) €2,000 per year

L (up to 999 employees) €2,500 per year

XL (1,000+ employees) €3,000 per year

Services Costs

Verification of the action plan 

(paperwork) by TÜV NORD

€1,800

Additional bookable service:

- Award review carried out by an audit: €1,800

On-site audit for the Lean and Green 

1st Star certification, conducted by 

TÜV NORD once the agreed measures 

have been implemented and 

reduction targets have been achieved

€3,600 plus travel expenses 

(Depending on the size of the company, the cost of the audit 

may be higher. If this is the case, a specific quote will be 

issued.)

Additional bookable service:

- Final report: €600

Verification of the 2nd Star concept 

(paperwork) by TÜV NORD

€1,800

Additional bookable service:

- Concept review carried out by an audit: €1,800

Review of documents and on-site 

audit for the Lean and Green 2nd Star 

certification, conducted by TÜV NORD 

once cooperation and innovation 

projects have been implemented and 

reduction targets have been achieved 

€4,800 plus travel expenses 

(Depending on the size of the company, the cost of the audit 

may be higher. If this is the case, a specific quote will be 

issued.)
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Annual Lean and Green 

membership fee

Small & Medium (up to 250 

employees, less then 50 mil €)

€500 per year

Large (250+ employees) €1,000 per year

Services Costs

Verification of the action plan 

(paperwork) by testing institute

€ ?

Additional bookable service:

-

On-site audit for the Lean and Green 

1st Star certification, conducted by 

testing institute, once the agreed 

measures have been implemented 

and reduction targets have been 

achieved

€ ? plus travel expenses 

(Depending on the size of the company, the cost of the 

audit may be higher. If this is the case, a specific quote will 

be issued.)

Additional bookable service:

- Final report: € ?

Verification of the 2nd Star concept 

(paperwork) by testing institute

€ ?

Additional bookable service:

- Concept review carried out by an audit: € ?

Review of documents and on-site 

audit for the Lean and Green 2nd

Star certification, conducted by 

testing institute once cooperation 

and innovation projects have been 

implemented and reduction targets 

have been achieved 

€ ? plus travel expenses 

(Depending on the size of the company, the cost of the 

audit may be higher. If this is the case, a specific quote will 

be issued.)



Pojďme spolupracovat

• Snižte svou uhlíkovou stopu

• Snižte náklady na logistické procesy

• Aktivně spolupracujte

• Staňte se lídry trendu udržitelnosti



PACKAGING DESING FOR 
RECYCLING

Průvodce vytvořený ECR a WPO

Je možné využít jako podklad pro národní průvodce
nejlepší praxí

Praktický průvodce pro potřeby návrhu designu
obalů – srozumitelný a snadno použitelný

Cíl – snadnější recyklace a využití recyklovaných 
materiálů

Společný dokument – pokrývající celý dodavatelský 
řetězec od začátku do konce. 
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OBALOVÝ INSTITUT SYBA
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Víme, že balení je pro dnešní svět 
naprosto zásadní. Musíme ale 
usilovat o udržitelnost – ekonomickou 
i ekologickou.

Podporujeme udržitelné a bezpečné 
metody výroby obalů, které snižují 
degradaci životního prostředí, udržují 
produktivitu v průběhu času 
a podporují ekonomickou 
životaschopnost produktů.

www.syba.cz

http://www.syba.cz/


PACKAGING DESIGN FOR RECYCLING 

Příprava Národního průvodce ve spolupráci CZ-SK ECR a Obalový institut Syba:

❖ Vytvořit společný projektový tým a zajistit, aby se neduplikovaly existující aktivity 

❖ Zajistit překlad Globálního průvodce do češtiny/ zajišťuje Syba.

❖ Očekávané výstupy: 

❖ Vytvoření národního průvodce obalového designu s ohledem na recyklovatelnost 

❖ Příprava a realizace seminářů, webinářů a školení

❖ Společná platforma – pro „nachytření“, sdílení zkušeností, 

❖ Nalezení shody napříč trhem + edukace zákazníků 

❖ Otevřené otázky – ekomodulace, DRS, Cirkulární ekonomika,..

https://www.ecr-community.org/global-recyclable-packaging-guide/
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https://www.ecr-community.org/global-recyclable-packaging-guide/


DEFINOVÁNÍ ROZSAHU – PRIMÁRNÍ OBAL
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Shelf Ready /

Retail Ready Packaging

Privátní značky 

Sekundární balení 

Terciální balení? 

Displeje



SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU

Pavel Hampejs, Unilever (Board sponzor)

Pavel Komůrka, Orkla Foods

Jaroslav Vodáček, Tesco Stores

Pavel Baudyš, Penny Market 

Ivo Benda, Greiner Packaging

Jan Daňsa, ALPLA 

Martin Hejl, THIMM Packaging

Štěpán Ledvina, Tetra Pak

Ekokom, Hana Hradecká  

Koordinace projektu: 

Iva Werbynská, Syba

Tomáš Martoch, ECR 
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PLÁN REALIZACE 
Fáze I (Q1 – Q2 2022) 

- překlad Globálního průvodce do češtiny. Březen / duben 

- úvodní společný workshop projektového týmu. 8.4. 2022 / Tesco Stores

Fáze II (Q2 – Q4 2022): 

- revize průvodce, sběr a vyhodnocení relevantních připomínek 

- definování workstreamů (Design, Materiály, Recyklace) 

- analýza trhu s ohledem na možnosti a kapacity recyklace obalových materiálů

- úpravy průvodce s ohledem na stávající možnosti recyklace. Revize způsobu hodnocení podle dostupnosti 
recyklace. 

Fáze III (Q4 2022 ->)

- příprava webinářů a komunikace

- zapojení koncového uživatele 

- příprava další fáze – datová struktura a datový model.  
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ROZŠÍŘENÍ A PODPORA - AMBASADOŘI 

Najít nejvhodnějšího zástupce v jednotlivé  
kategorie

Respektovaná osoba se znalostmi a 
zkušenostmi v designu obalů a materiálech

Komunikuje výstupy projektu dalším 
společnostem v kategorii. Sbírá a 
soustřeďuje praktické požadavky za 
kategorii

Preferované kategorie? 

Cukrovinky 

Čaj a káva

Čokoládové výrobky a sušenky

Čističe pro domácnost 

Mléčné výrobky a sýry 

Nealko nápoje 

Péče o tělo 

Pivo 

Prací prostředky 

……………………………………..
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DALŠÍ KROKY 

Překlad + grafická úprava dokumentu 

Zapojení klíčových stakeholderů (včetně státní správy a legislativy)

Komunikace a marketing: 

 Vytvoření webu

 Komunikační podpora – Svět balení, Packaging Herald

 Prezentace projektu – Obalko

Hlavní aktivity – Projektový tým – schůzky cca 1xměsíčně.  

Zapojení dalších expertů, rozšíření a podpora  
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FOOD WASTE – ECR RETAIL LOSS GROUP 2022

1) Should we in 2022 assess the potential of the 2d data matrix bar code and the new visibility it can 
deliver of the expiry date?

2) Should we do some analysis of what food waste is truly costing our business?

3) Can we be more imaginative and accelerate the pace of innovation on food waste?

4) Have we thought about asking our shoppers to "mark down" the close to expiry date products 
themselves?

5) Should we in 2022, revisit the "dry misting" technology?

6) Finally, is 2022 the year when we take a fresh new look at bakery waste?

https://www.ecrloss.com/blog/food-waste-and-markdowns/six-key-questions-for-retail-food-waste-
reduction-leaders

33
https://www.ecrloss.com/

https://www.ecrloss.com/blog/food-waste-and-markdowns/six-key-questions-for-retail-food-waste-reduction-leaders


CZ-SK ECR INICIATIVA
VALNÁ HROMADA 
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FORMÁLNÍ ČÁST: 

- Poplatky

- Rozpočet

RŮZNÉ 



TERMÍNY DALŠÍCH SETKÁNÍ

Valná hromada + Výroční konference 
ECR 2023: 

Duben 2023 / Nestlé

VOLEBNÍ !!!

Pracovní zasedání / operativně dle potřeby. 
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ECR Presidium Meetings 
Calendar 2022
3.6.2022, 13:00 – 14:30
2.9.2022, 13:00 – 14:30
2.12.2022, 13:00 – 14:30


