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Naše chápanie CSR 

Udržateľnosť je jedným z ústredných strategických cieľov spoločnosti 

Lidl. Preberáme zodpovednosť všade tam, kde majú činnosti 

spoločnosti Lidl vplyv na ľudí a životné prostredie. Zodpovedné 

konanie je spôsob, akým každý deň napĺňame svoj sľub v oblasti kvality. 

Na tomto základe sme vyvinuli našu stratégiu CSR. Ňou dávame našej 

snahe o zodpovedné správanie jasný smer. Naše spoločné chápanie 

trvalo udržateľných opatrení sa zameriava na šesť strategických tém: 

„Šetrné využívanie zdrojov“, „Ochrana klímy“, „Rešpektovanie 

biodiverzity“, „Férové obchodovanie“, „Podporovanie zdravia“ a 

„Vedenie dialógu“. Tie výrazy vystihujú to, ako v spoločnosti Lidl 

chápeme a pristupujeme k našej zodpovednosti za životné prostredie, 

ľudí a našich zákazníkov.  

Naša zodpovednosť za lesy a ich ekosystémy 

Mnohé výrobky našich vlastných značiek obsahujú suroviny, ktorých 

výroba môže viesť k odlesňovaniu, a tým k ohrozeniu cenných 

ekosystémov. Nákupné oddelenie spoločnosti Lidl sa preto snaží 

vytvárať dodávateľské reťazce surovín pre naše výrobky s dôrazom na 

sociálny a environmentálny aspekt. Prostredníctvom štrukturálnych 

opatrení v súvislosti s odlesňovaním a pretváraním lesov môže mať 

spoločnosť Lidl pozitívny prínos v rámci strategických tém „Ochrana 

klímy“, „Šetrné využívanie zdrojov“, „Rešpektovanie biodiverzity“ a 

„Férové obchodovanie“.  

  

Naša zodpovednosť za odlesňovanie a pretváranie lesov 
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Lesy pokrývajú 31 % pevniny a majú obrovský význam pre život na Zemi: 

Ako „zelené pľúca“ sú nevyhnutné pre kvalitu ovzdušia v našej 

atmosfére. Lesná pôda zároveň zachytáva a čistí 75 % sladkej vody na 

celom svete.1  Viac ako 1,6 miliardy ľudí získava z lesov svoju obživu2. Je 

domovom 80 % všetkých suchozemských zvierat a rastlín. 3 Neporušené 

lesy a prírodné ekosystémy tak významne prispievajú k biodiverzite 

a tvoria základ pre našu výživu a zdravie. Keďže stromy pohlcujú 

skleníkový plyn oxid uhličitý, zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v boji proti 

klimatickým zmenám.4 

 

 
 

 

31 % 
pevniny je pokrytých lesom.  

 

80 % 
všetkých suchozemských 
zvierat a rastlín nachádza 

svoj domov v lesoch. 

 

 

 

1 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary, 2020. 
2 WWF: Living Planet Report 2020, 2020. 
3 FAO: The State of the World’s Forests, 2020. 

Napriek tomu, že lesy pre ľudí plnia životne dôležité funkcie, ničíme ich 

alarmujúcim tempom. Takzvaná > premena ekosystémov s vysokou 

hodnotou (HCV) a > lesov s vysokým obsahom uhlíka (HCS) dosiahla 

kritickú úroveň napríklad v tropických oblastiach: v Latinskej Amerike, 

najmä v oblastiach amazonského dažďového pralesa bolo od roku 2004 

do roku 2017 vyrúbaných viac ako 43 miliónov hektárov lesa. To 

zodpovedá zhruba oblasti o veľkosti Maroka. Poľnohospodárstvo je 

jednou z hlavných príčin globálneho odlesňovania, a tým aj straty 

prírodných ekosystémov – najmä v tropických oblastiach Južnej 

Ameriky a juhovýchodnej Ázie.5 

Hlavnou hybnou silou odlesňovania a degradácie krajiny je odvetvie 

poľnohospodárstva – najmä priama ťažba dreva, pestovanie palmového 

oleja, sóje a kakaa, ako aj vytváranie pasienkov na chov dobytka. 

Komerčný chov dobytka a pestovanie sóje a palmového oleja boli v 

rokoch 2000 až 2010 zodpovedné za 40 percent premeny tropických 

ekosystémov. Biodiverzita, najmä v druhovo bohatých dažďových 

pralesoch, a teda základ fungujúcich a stabilných ekosystémov, trpí 

odlesňovaním a následným obhospodarovávaním.  

4 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Ausgewählte Ergebnisse der dritten 

Bundeswaldinventur. Wälder binden CO2, 2012. 
5 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary, 2020.  

Pozadie odlesňovania a pretvárania lesov 
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Odlesňovanie ako príčina zhoršovania ekosystému 

 

 

 

6 WWF: Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature worldwide, 2021.  

 

 

Maloobchod s potravinami má prostredníctvom predaja potravín 
a potravinárskych výrobkov vplyv na spôsob ich výroby alebo 
pestovania. Je preto zodpovednosťou tohto odvetvia, aby zabezpečoval 
dodávateľské reťazce bez odlesňovania. 

 

 

    

  16 %  
odlesňovania tropických 

lesov súvisí s dovozom do 
EÚ.  

Európska únia je tak po Číne 
druhou najväčšou príčinou 
tropického odlesňovania na 

svete.6 
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Zachovanie biodiverzity, a teda riešenie odlesňovania v globálnych 

dodávateľských reťazcoch, je jednou z hlavných tém oddelenia nákupu 

spoločnosti Lidl. Aby sme dosiahli náš cieľ spočívajúci v dodávateľských 

reťazcoch bez odlesňovania, vypracovali sme spolu s externými 

zainteresovanými stranami stratégiu, ktorá je založená na štyroch 

pilieroch.  

Pri jej vývoji sme okrem iného komunikovali s organizáciami na ochranu 

prírody WWF a Mighty Earth, ktoré tiež skontrolovali obsah nášho 

prvého návrhu stratégie.  

  

Náš záväzok voči lesom a ich ekosystémom 
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Dodržiavame národné definície lesov a odlesňovania v krajinách 

pôvodu, no usilujeme sa aj o vyššie a prísnejšie normy v rámci našich 

dodávateľských reťazcov. Riadime sa usmerneniami > Accountability 

Framework Initiative (AFi). Nezisková iniciatíva, ktorej členmi sú okrem 

iného aj WWF a Rainforest Alliance, vyvinula hlavný rámec pre boj proti 

odlesňovaniu v dodávateľských reťazcoch. Cieľom iniciatívy je vytvoriť 

jednotné a medzinárodne platné definície a usmernenia pre lesy a 

odlesňovanie.  

Takzvaným „Cut-off-date“ (medzný dátum) každý štandard určuje, 

odkedy na určitom mieste nesmie viac prebiehať odlesňovanie na účely 

pestovania surovín. Tu sa certifikácie líšia z hľadiska miesta a času. Pro 

Terra zakazuje odlesňovanie v určitých oblastiach už od roku 2008, 

Rainforest Alliance zase od roku 2014. Náš záväzok týkajúci sa 

neodlesňovania a nepremieňania cenných ekosystémov, ako aj naša 

politika, postupy a usmernenia pre obstarávanie sa orientujú na 

referenčný dátum presahujúci štandard 01.01.2020 („Cut-off-date“). 

Konkrétne to znamená, že Lidl nespracováva žiadne suroviny z oblastí, 

ktoré boli po 01.01.2020 premenené alebo odlesnené. To platí pre 

certifikované aj necertifikované suroviny. Ak by bol odvetvím alebo 

poprednými a celosvetovo uznávanými štandardnými certifikáciami 

stanovený skorší rozhodujúci dátum, budeme sa riadiť podľa neho.  

 

 

Lidl sa vo svojom záväzku orientuje na nasledujúce smernice 

AFi:  

• Ochrana a žiadne odlesňovanie oblastí s vysokou ochranárskou 

hodnotou (HCV) a vysokými zásobami uhlíka (HCS) 

• Nulová tolerancia voči poľnohospodárskym metódam vyrezávania a 

vypaľovania pri čistení pôdy pre novú výsadbu, opätovné zalesnenie 

alebo iný spôsob využívania pôdy 

• Nulová tolerancia voči čerpaniu rašelinísk bez ohľadu na ich hĺbku 

• Nulová tolerancia voči nezákonnej ťažbe dreva 

• Nulová tolerancia voči porušovaniu ľudských práv, podľa definície 

príslušných krajín  

• Konanie v súlade s deklaráciou OSN o právach pôvodných 

obyvateľov (UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples) 

•  Získanie predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu 

(free, prior and informed consent - 

FPIC) pre všetky komunity a pôvodné 

skupiny, ktorých sa týkajú činnosti 

súvisiace s našimi dodávateľskými 

reťazcami 

  

Accountability Framework Initiative:  

Lidl využíva štandardy týkajúce sa lesa a odlesňovania v dodávateľskom reťazci 

Naše kritické 

poľnohospodárske 

suroviny 

certifikujeme podľa 

druhého piliera 

našej stratégie pre 

odlesňovanie. 
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Spoločnosť Lidl sa aktívne zasadzuje o zakázanie odlesňovania vo 

vlastných dodávateľských reťazcoch a v celom odvetví. Týmto 

spôsobom identifikujeme najdôležitejšie východiská proti 

odlesňovaniu. Dôraz sa kladie najmä na ťažbu dreva na výrobu celulózy, 

pestovanie palmového oleja, sóje a kakaa, ako aj na vytváranie 

pasienkov na chov dobytka.  

V našom úsilí sa v prvom kroku zameriavame na certifikáciu našich 

kritických surovín palmového oleja, sóje, kakaa a celulózy. Zároveň sa 

budeme usilovať  

 
 
Naše kritické suroviny 

o čo najväčšiu transparentnosť 

v súvislosti s pôvodom, tonážou, stavom 

certifikácie, spracovaním a balením 

príslušných surovín a výrobkov.  

 

  

Priorizácia kritických surovín a pochopenie ich dopadov 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Palmový olej 

Surovina je súčasťou 
mnohých tukov, olejov a 

margarínov, vo forme 
derivátov palmového oleja 
sa používa aj v kozmetike 

alebo v pracích a čistiacich 
prípravkoch. 

 Sója 

Vzhľadom na používanie 
sóje ako krmiva sa táto 
surovina nachádza v 

produktoch spoločnosti Lidl  
najmä nepriamo, napríklad 
v údeninách a mäsových 

výrobkoch. 

 Kakao 

Kakao sa používa 
predovšetkým ako prímes 
do produktov spoločnosti 

Lidl  –  napríklad do 
čokolád alebo v podobe 

kakaového masla do 
kozmetických výrobkov.  

 Celulóza 

V sortimente spoločnosti 
Lidl sa celulóza okrem 

iného používa v obaloch, 
hygienických potrebách a 

drevenom nábytku. 

 Hovädzie mäso 

Hovädzie mäso predávame 
v sortimente ako 

samostatný produkt, ako 
napríklad hovädzie filety, 
ale aj ako súčasť hotových 

jedál.  

Podľa prvého piliera 

našej stratégie 

predchádzania 

odlesňovaniu určíme 

ekologické a sociálne 

riziká v našich 

dodávateľských 

reťazcoch. 
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Palmový olej 

Palma olejná je veľmi vhodná na efektívne pestovanie, pretože 

vyžaduje len málo pôdy a vody. Na porovnanie: na získanie rovnakého 

množstva oleja z alternatívnej olejniny, ako je sója alebo kokos, by ste 

potrebovali štvor- až desaťnásobne viac pôdy. 7  

Jej výhody z hľadiska pestovania však viedli k veľkému celosvetovému 

dopytu a v dôsledku toho k rozšíreniu pestovateľských oblastí: 

produkcia palmového oleja je zodpovedná za viac ako osem percent 

globálneho odlesňovania a premeny ohrozených tropických 

ekosystémov, najmä v Indonézii a Malajzii.8  

Spoločnosť Lidl naďalej aktívne pracuje na zlepšovaní 

transparentnosti svojich dodávateľských reťazcov palmového 

oleja. Na tento účel zaznamenávame (pokiaľ je to možné) 

presné množstvá a stav certifikácie zakúpeného palmového oleja a 

zvyšujeme transparentnosť jeho presného pôvodu. Získame tak 

prehľad o tom, ktorý palmový olej potenciálne pochádza z 

rizikových oblastí – a môžeme cielene osloviť našich dodávateľov. 

Toto monitorovanie sa vykonáva každoročne. 

 

7 WWF: 8 Things to know about Palm Oil, 2020.  
8 BBC: What is palm oil and why is it thought to be bad?, 2018.  

Sója 

Sója je dôležitým zdrojom rastlinných bielkovín, a preto sa používa 

hlavne ako súčasť krmív pre zvieratá, napríklad v chove hydiny. 85% 

celosvetového výnosu sóje sa použije na produkciu krmív pre zvieratá. 9 

S rastúcou prosperitou a zvyšujúcou sa svetovou populáciou sa zvyšuje 

aj spotreba mäsa na celom svete – a s tým aj potreba sóje ako krmiva 

pre zvieratá. Ak však rozšírenie výroby sóje bude pokračovať súčasným 

tempom, 16 miliónom hektárov savany a 6 miliónom hektárov 

tropických lesov bude hroziť premena – to je zhruba päťnásobok 

veľkosti Švajčiarska. 10  Mnoho z týchto ohrozených oblastí sa nachádza 

v ekosystémoch s najväčšou biodiverzitou na svete, ako je Amazonská 

kotlina, Cerrado a Atlantický les na východnom pobreží Brazílie.  

Lidl pracuje na zlepšovaní transparentnosti svojich 

dodávateľských reťazcov sóje. Na tento účel chceme 

každoročne dokumentovať množstvá a stav certifikácie sóje a 

zvyšovať transparentnosť presného pôvodu. Získame tak prehľad o 

tom, ktorá sója potenciálne pochádza z rizikových oblastí, a 

môžeme cielene osloviť našich dodávateľov. Pokiaľ ide o sóju ako 

surovinu, používame aj sóju európskeho pôvodu, ak je k dispozícii 

a je certifikovaná. Osobitný dôraz je kladený na sóju ako krmivo.   

9 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria, 2006.  
10 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria, 2006.  
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Kakao 

Pestovanie kakaa patrí v dôsledku vysokého celosvetového dopytu 

medzi hlavné príčiny odlesňovania a straty prirodzených biotopov: 

produkcia kakaa viedla v rokoch 1988 až 2008 k odlesneniu dvoch až 

troch miliónov hektárov lesa. 11  Západná Afrika, najmä Ghana a Pobrežie 

Slonoviny, sa musela vysporiadať s  odlesnením približne štvrtiny 

regionálnych lesných porastov.12  

 

V spoločnosti Lidli pracujeme na tom, aby boli naše 

dodávateľské reťazce kakaa transparentnejšie.  

 

11 Business Insider: Chocolate is on track to go extinct in 40 years, 2017.  
12 Chatham House: Cocoa trade, climate change and deforestation, 2017.  

Celulóza 

Celulóza je flexibilná a prispôsobivá surovina, ktorá sa používa 

v rôznych výrobkoch od odevov po buničinu a papierenské výrobky. 

Kvôli celulózovým vláknam na báze dreva sa každoročne vyťaží 

približne 70 miliónov stromov a tento počet by sa mohol v priebehu 

nasledujúcich 20 rokov zdvojnásobiť.13 

 

 

 

Lidl v strednodobom horizonte zlepší transparentnosť 

vlastných dodávateľských reťazcov celulózy. Do konca 

obchodného roka 2021 napríklad uvedieme pôvod dreva na 

obaloch nášho dreveného uhlia. Takáto transparentnosť nám 

pomôže zistiť, či drevo môže pochádzať z rizikových oblastí.  

13 Fibre2Fashion: Fashionable fabrics leading to deforestation, 2014.  
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Hovädzie mäso 

Produkcia hovädzieho mäsa často prebieha uprostred najcennejších 

ekosystémov na svete: dobytok sa pasie v brazílskej Amazónii, v 

savanách južnej Afrike a na veľkých pláňach Severnej Ameriky. Keďže 

svetová populácia sa stále zvyšuje a v rozvojových krajinách dochádza k 

zvyšovaniu príjmu, dopyt po hovädzom mäse sa tiež exponenciálne 

zvyšuje. Produkcia hovädzieho mäsa je v súčasnosti zodpovedná za    

25 % globálnych emisií z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a 

lesného hospodárstva vrátane premeny brazílskeho amazonského 

pralesa.14 

Lidl Slovenská republika neobstaráva hovädzie mäso z Brazílie, 

pretože existuje vysoké riziko, že sa tieto lesné oblasti 

premenia na pasienky. 

 

14 WWF: Beef. Overview, 2021.  
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Niektoré štandardy kladú vysoké požiadavky na témy, ako je 

neodlesňovanie, nepremieňanie močarísk a iných ekosystémov 

s ochranárskou hodnotou, ako aj rešpektovanie práv pôvodného 

obyvateľstva, miestnych spoločenstiev a pracovníkov. Ich požiadavky sa 

vzťahujú na suroviny, ktoré sú spojené s vysokým rizikom odlesňovania 

a premeny ekosystémov. Preto v celom našom dodávateľskom reťazci 

pracujeme s najrelevantnejšími normami a certifikáciami, ktoré sú 

zamerané na dopady. Uprednostňujeme segregáciu možností 

dodávateľského reťazca, pretože to 

zaisťuje vysledovateľnosť a kontrolu 

pôvodu. Vždy, keď to je možné, 

budeme štandardizovať naše 

certifikácie v rôznych krajinách a v 

prípade potreby vypracujeme nové 

štandardy. 

 

Palmový olej 

Všetok palmový olej používaný v spoločnosti Lidl Slovenská republika 

bude do roku 2022 100 % certifikovaný prostredníctvom Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO). Palmový olej v potravinárskych výrobkoch 

bude 100 % segregovaný. Deriváty a frakcie obsiahnuté v potravinách 

a nepotravinárskych výrobkoch budú certifikované prinajmenšom podľa 

zásady hmotnostnej bilancie (Mass Balance). Tým sa zaistí, že množstvo 

certifikovaného palmového oleja v dodávateľskom reťazci nebude 

falšované.  

RSPO, ktorý v roku 2011 založila o. i. organizácia WWF, je 

globálna iniciatíva, ktorej cieľom je zaviesť udržateľný 

palmový olej ako priemyselný štandard.  

Pre získanie certifikácie RSPO musia byť splnené prísne 

požiadavky, aby bola zaručená ochrana oblastí vyžadujúcich 

obzvlášť vysokú ochranu. Tento štandard nielenže podporuje 

zachovanie cenných ekosystémov, ale udeľuje tiež miestnym 

komunitám práva na užívanie pôdy. Menšie spoločnosti majú 

možnosť skupinovej certifikácie, aby sa im proces certifikácie 

uľahčil.  

 

Zavedenie certifikácie na zabránenie odlesňovania kvôli surovinám 

Podľa druhého 

piliera našej 

stratégie 

predchádzania 

odlesňovaniu 

certifikujeme naše 

kritické 

poľnohospodárske 

suroviny. 
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Sója 

Vo všeobecnosti sa v budúcnosti budeme snažiť používať v našich 

produktoch sóju zo segregovaných zdrojov.  

Sója používaná vo vegetariánskych alebo vegánskych náhradách mäsa 

vlastnej značky „Vemondo“ bude do roka 2022 európskeho pôvodu. 

Uprednostňuje sa Donau Soja alebo Europe Soja.  

Čo sa týka sóje používanej ako krmivo, spoločnosť Lidl chce 

nakupovať iba certifikovaný tovar, napríklad pomocou 

postupu „Book and Claim“ od RTRS alebo pomocou 

certifikátu od Donau Soja/Europe Soja. Aj pre svoju vlastnú 

značku „Vemondo“ sa Lidl snaží používať výlučne európsku sóju, a 

tým chrániť dažďové pralesy v Južnej Amerike a juhovýchodnej 

Ázii. Certifikáciou zabezpečujeme, že procesy pri výrobe sóje sú 

kontrolované a hodnotené podľa ekologických kritérií.  
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Kakao 

Všetko kakao zakúpené spoločnosťou Lidl Slovenská republika bude 

stopercentne certifikované podľa štandardu Fairtrade, Rainforest 

Alliance alebo bio- štandardov.  

Certifikácie nezabezpečujú len mzdy pokrývajúce životné 

náklady, ale tiež integrujú ekologické aspekty, ako je 

nakladanie so sladkou vodou a ochrana biodiverzity. 

Rainforest Alliance je štandard, ktorý bol prispôsobený konkrétnym 

podmienkam trópov. Jeho kritériá zahŕňajú udržateľnejšie postupy 

pri využívaní pôdy a zdrojov, a tým prispieva k udržateľnej ochrane 

tropických lesov. Medzinárodne uznávaná certifikácia Fairtrade sa 

zameriava na sociálno-ekonomické aspekty, ako je podpora miezd 

pokrývajúcich životné náklady, a zároveň integruje 

environmentálne kritériá na ochranu biodiverzity a zodpovedné 

vodné hospodárstvo. 

 

Celulóza 

Všetka celulóza používaná v spoločnosti Lidl Slovenská republika bude 

do roku 2025 100 % certifikovaná. Primárne sa bude používať 

recyklovaná celulóza. Čo sa týka čerstvých vlákien s certifikáciou 

pôvodu, nakupuje sa tovar s certifikáciou FSC, povolená je však aj 

certifikácia PEFC. Do konca roku 2025 bude najmenej 15 % našich 

kuchynských utierok a hygienických produktov obsahovať aj 

recyklovaný materiál.  

Plantáže drevín, ktoré sa okrem iného používajú na výrobu 

papiera, často vytláčajú druhovo bohaté a citlivé 

ekosystémy. Navyše sa na získavanie celulózy ako suroviny na 

výrobu papiera, textilu, nábytku a iných výrobkov rúbe čoraz viac 

existujúcich lesov.  

Prostredníctvom certifikácie FSC a PEFC zohľadňujeme sociálne, 

ekologické a ekonomické aspekty v rovnakej miere. Pečate 

identifikujú výrobky z dreva alebo papiera, ktoré spĺňajú kritériá, 

ako je ochrana pôvodných skupín obyvateľstva, zachovanie 

biologickej diverzity lesov s vysokou ochranárskou hodnotou a 

zákaz geneticky modifikovaných organizmov. V závislosti od 

podielu certifikovanej celulózy vo výrobku alebo použitia 

recyklovaného materiálu používame aj rôzne pečate FSC, ktorými 

tak môžeme zaistiť väčšiu transparentnosť.  
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Okrem certifikácie kritických surovín 

chceme k zníženiu odlesňovania 

prispieť najmä využívaním 

udržateľnejších alternatív a rozšíriť tak 

výber pre našich zákazníkov. Patrí sem 

predovšetkým rozšírený sortiment 

vegánskych a vegetariánskych 

alternatív. Priama konzumácia 

rastlinných bielkovín je šetrnejšia k 

životnému prostrediu, pretože je 

potrebných menej takýchto bielkovín – 

a teda je potrebnej menej pôdy. 

Uhlíková stopa je tiež výrazne lepšia. 

Lidl Slovenská republika preto vo 

svojom sortimente zvyšuje podiel vegetariánskych a vegánskych náhrad 

mäsa a mlieka.  

Naša vlastná značka „Vemondo“ – vegánske a klimaticky 

neutrálne 

S výrobkami Vemondo vyrobenými zo zeleniny, hrachu, pšenice a 

sójových bielkovín ponúkame zákazníkom vegánsku, a teda 

ekologickejšiu alternatívu k živočíšnym výrobkom. Dbáme pritom na to, 

aby sme sóju získavali z certifikovaných zdrojov, aby sme tak zaručili, že 

naše dodávateľské reťazce nespôsobujú odlesňovanie. Chceme, aby do 

roku 2022 bolo 100 % sóje v našich vegetariánskych a vegánskych 

náhradách mäsa našej vlastnej značky Vemondo regionálneho alebo 

európskeho pôvodu. 

Zabránime tak klčovaniu tropických dažďových pralesov na 

pestovateľské účely. Naše výrobky Vemondo sú tiež klimaticky 

neutrálne: Emisie CO2 vznikajúce pri výrobe, balení, preprave a 

likvidácii kompenzujeme nákupom certifikátov CO2. Na tento účel sme 

okrem iného vybrali projekt, ktorý podporuje obnovu lesov v regióne 

Ánd v Južnej Amerike. 

 

 

59  
vegánskych a klimaticky 
neutrálnych produktov 
„Vemondo“ je aktuálne 

v sortimente Lidl Slovenská 
republika 

 

 

Podľa tretieho 

piliera našej 

stratégie 

predchádzania 

odlesňovaniu 

podporujeme 

udržateľnejšie 

alternatívy v našom 

sortimente 

a obmedzujeme 

využívanie kritických 

surovín.  

Podpora rastlinných alternatív v sortimente výrobkov 
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Zúčastňujeme sa na iniciatívach a 

projektoch viacerých zúčastnených 

strán, ktoré vyvíjajú inovatívne 

stratégie v oblasti surovín a pracujú 

na odvetvových riešeniach – po 

konzultácii s partnermi, 

zainteresovanými skupinami a 

miestnymi komunitami. 

Podporujeme udržateľné 

poľnohospodárske postupy, ktoré zakazujú pestovanie vo 

vyklčovaných oblastiach dažďových pralesov, a 

ponúkame stimuly na ochranu a obnovu lesov a iných cenných 

ekosystémov.  

 
Palmový olej 

Spoločnosť Lidl je od roku 2012 aktívnym členom > Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO).  

RSPO je iniciatíva viacerých zainteresovaných strán, ktorá 

stanovuje štandardy pre trvalo udržateľné pestovanie 

palmového oleja. Prostredníctvom nášho členstva sa aktívne 

zapájame na trhu a vymieňame si postrehy a nápady s inými 

zúčastnenými stranami.  

Viac informácií nájdete v > Stanovisku k udržateľnému nákupu 

palmového oleja  

Sója 

Spoločnosť Lidl je členom > Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

a > Donau Soja.  

Ako člen RTRS môže Lidl pozitívne ovplyvňovať organizáciu 

a prepracovanie štandardu RTRS. Naše členstvo v Donau 

Soja podporuje zodpovedné pestovanie sóje v Európe. 

Týmto spôsobom podporujeme vyšší podiel sóje pestovanej 

udržateľným spôsobom na trhu a rozšírenie európskej sóje v našich 

dodávateľských reťazcoch. Touto spoluprácou zároveň dokážeme 

efektívne čeliť sociálnym, ekologickým a ekonomickým výzvam pri 

pestovaní a používaní sóje. 

  

Účasť na riešeniach pre naše kritické suroviny 

Podľa štvrtého 

piliera našej 

stratégie 

odlesňovania 

podporujeme zmeny 

a zapájame sa do 

iniciatív a projektov. 

https://rspo.org/
https://rspo.org/
https://www.spolocenskazodpovednost.sk/sites/default/files/na-stianutie/zasady_udrzatelneho_palmoveho_oleja.pdf
https://www.spolocenskazodpovednost.sk/sites/default/files/na-stianutie/zasady_udrzatelneho_palmoveho_oleja.pdf
https://rspo.org/
https://www.donausoja.org/en/home/
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Kakao 

Spoločnosť Lidl je členom predstavenstva nemeckého > Forum 

Nachhaltiger Kakao.  

 

Ako člen iniciatívy viacerých zainteresovaných strán Forum 

Nachhaltiger Kakao získavame nové poznatky o trhu 

a spolu s ostatnými aktérmi v dodávateľskom reťazci 

spolupracujeme na udržateľnom pestovaní kakaa. V rámci tejto 

iniciatívy sme sa zaviazali podporovať 12 konkrétnych cieľov, ktoré 

pomáhajú chrániť prírodné zdroje a zachovávať biodiverzitu v 

pestovateľských krajinách.  

Viac informácií nájdete v  > Stanovisku k udržateľnému nákupu kakaa  

Celulóza 

Spoločnosť Lidl je členom > Forest Stewardship Council (FSC).  

 

Členstvo v iniciatíve viacerých zainteresovaných strán FSC 

nám umožňuje spolupracovať s ostatnými aktérmi v 

dodávateľskom reťazci dreva ako suroviny. Profitujeme zo 

vzájomnej výmeny informácií a spolu s ostatnými členmi 

podporujeme udržateľné lesné hospodárstvo.  

Viac informácií nájdete v  > Stanovisku k udržateľnému nákupu celulózy  

 

  

https://www.kakaoforum.de/en/
https://www.kakaoforum.de/en/
https://www.kakaoforum.de/en/
https://www.spolocenskazodpovednost.sk/aktualita/sortiment-dodavatelia/zasady-udrzatelneho-nakupu-kakaa
https://fsc.org/en
https://www.spolocenskazodpovednost.sk/aktualita/sortiment-dodavatelia/zasady-udrzatelneho-nakupu-produktov-obalov-vlastnych-znaciek
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Spoločnosť Lidl spolupracuje aj s aktérmi z odvetvia priemyslu, 

neziskovými organizáciami, odborníkmi a miestnymi komunitami. Trvalo 

udržateľná výroba surovín bez odlesňovania a bez pretvárania lesov si 

vyžaduje účasť a podporu miestnych komunít a pôvodných skupín 

obyvateľstva. Tieto skupiny sú nielenže najviac závislé na 

poľnohospodárskych komoditách, ale sú tiež jednými z najsilnejších 

spojencov v boji proti odlesňovaniu. Nedávno publikovaná správa 

World Resources Institute (WRI) napríklad ukazuje, že lesy v oblastiach 

so zaisteným vlastníctvom pôvodných obyvateľov majú výrazne nižšie 

riziko odlesňovania15. Vhodnou spoluprácou chceme zaviesť účinné 

opatrenia proti príčinám a systémovým podmienkam, ktoré umožňujú 

odlesňovanie a ničenie prírodných ekosystémov.  

Prebiehajúce odlesňovanie a ničenie vyžadujú okamžité opatrenia. 

Spoločnosť Lidl však nemôže riešiť zložité vzťahy, ktoré spôsobujú a 

umožňujú odlesňovanie, sama. Preto pôjdeme nad rámec opatrení 

popísaných v našich vlastných dodávateľských reťazcoch – našich 

iniciatív, certifikácií a štandardov pre jednotlivé suroviny. Spoločne s 

partnermi spoločnosť Lidl systematicky zakročí proti odlesňovaniu a 

premene lesov v troch oblastiach –  ochrana životného prostredia, 

obnova lesov a správa („Governance“).  

 

15 World Resources Institute: 5 Maps Show How Important Indigenous Peoples and Local 

Communities Are to the Environment, 2017. 

Spoločne za dodávateľské reťazce bez odlesňovania a pretvárania 
lesov 

 

 

Odlesňovanie na našej planéte je možné zastaviť iba pomocou dobrého 

spravovania („Good Governance“) verejných vecí na globálnej, národnej 

a regionálnej úrovni. V krajinách a regiónoch, v ktorých v súčasnosti 

prebieha najväčšie odlesňovanie, bude preto Lidl využívať svoje vzťahy 

s národnými a regionálnymi vládami a medzinárodnými mimovládnymi 

organizáciami. Pretože spoluprácou so súkromnými a verejnými 

činiteľmi je možné obmedziť odlesňovanie a znovu zalesniť 

degradované lesné oblasti. Chceme tiež prispieť k posilneniu legislatívy 

a predpisov na ochranu lesov, aby bolo možné vytvoriť porovnateľné 

právne rámcové podmienky.   

Opatrenia presahujúce naše dodávateľské reťazce a suroviny  



 

Nákupná politika pre dodávateľské reťazce bez odlesňovania a pretvárania lesov • 15.10.2021  21 
 

 

 

Slovník pojmov 



 

Nákupná politika pre dodávateľské reťazce bez odlesňovania a pretvárania lesov • 15.10.2021  22 
 

Accountability 

Framework Initiative 

(AFi)16 

 Táto mimovládna organizácia je vedúcou iniciatívou pri zavádzaní 

opatrení na ochranu lesov a prírodných ekosystémov a na 

presadzovanie ľudských práv v globálnych dodávateľských reťazcoch. 

Od roku 2016 pozostáva z rôznorodej siete jednotlivých organizácií, 

ktoré vyvinuli takzvané Accountability Frameworks pre zavádzanie 

etických a ekologických noriem v dodávateľských reťazcoch a 

presadzujú ich implementáciu. 

Deriváty palmového 

oleja 

 Komplexnými chemickými postupmi je možné z palmového oleja vyrobiť 

takzvané deriváty, ktoré sa používajú ako povrchovo aktívne látky alebo 

emulgátory, napríklad v kozmetike a čistiacich prostriedkoch. 

Emulgátory umožňujú zmiešanie dvoch kvapalín, ktoré sú v skutočnosti 

nemiešateľné, ako je napr. olej a voda. Povrchovo aktívne látky sú 

detergentné látky. 

Free, Prior and 

Informend Consent 

(FPIC; predchádzajúce 

získanie dobrovoľného 

informovaného 

súhlasu)17 

 

 Získanie dobrovoľného informovaného súhlasu je kolektívne ľudské 

právo pôvodných obyvateľov a miestnych komunít, ktoré môžu súhlasiť 

alebo odmietnuť udeliť svoj súhlas pred začatím akejkoľvek činnosti, 

ktorá ovplyvňuje ich práva, pôdu, zdroje, územia, živobytie a 

potravinovú bezpečnosť. Je to právo, ktoré si uplatňujú prostredníctvom 

svojich volených zástupcov a spôsobom, ktorý je v súlade s ich 

vlastnými zvykmi, hodnotami a normami. 

High Carbon Stock 

(HCS; vysoké zásoby 

uhlíka)18 

 

 Množstvo uhlíka a biodiverzity v určitej oblasti sa líši v závislosti od typu 

vegetačnej pokrývky. Prístup HCS využíva satelitné údaje a pôdne 

merania na zaradenie vegetácie na určitom území do šiestich rôznych 

tried. Týchto šesť tried je: les s vysokou hustotou, les so strednou 

hustotou, les s nízkou hustotou, mladý, omladzujúci sa les, kríky 

a čistá/otvorená krajina. Prvé štyri triedy sa považujú za lesy s vysokým 

obsahom uhlíka.  

 

 

 

16 Accountability Framework: Home, 2019. 
17 Accountability Framework: Forest, 2019.  
18 High Carbon Stock Approach: The High Carbon Stock Approach.  

High Conservation 

Value (HCV; vysoká 

ochranárska 

hodnota)19 

 

 HCV je lesohospodárske označenie Forest Stewardship Council, ktorým 

sa označujú tie lesy, ktoré majú vysokú ochranársku hodnotu. Pre 

vysokú ochranársku hodnotu musí existovať jedna z nasledujúcich 

hodnôt:  

HCV 1 - biodiverzita: týka sa to koncentrácií biologickej diverzity vrátane 

vzácnych, ohrozených alebo chránených druhov. Sú relevantné na 

globálnej, regionálnej alebo národnej úrovni.  

HCV 2 - Ekosystémy a mozaiky na úrovni krajiny: neporušené lesné 

krajiny a rozsiahle krajinné ekosystémy a ekosystémové mozaiky, ktoré 

sú významné na globálnej, regionálnej alebo národnej úrovni, a 

životaschopné populácie prevažnej väčšiny prirodzene sa vyskytujúcich 

druhov; 

HCV 3 - Ekosystémy a biotopy: patria sem vzácne, ohrozené alebo 

chránené ekosystémy, biotopy. 

HCV 4 - Kritické ekosystémové služby: v kritických situáciách musia byť 

k dispozícii základné ekosystémové služby vrátane ochrany povodí a 

kontroly erózie citlivých pôd a svahov.  

HCV 5 – Komunitné potreby: oblasti a zdroje, ktoré sú potrebné na 

splnenie základných potrieb miestnych komunít alebo pôvodných 

obyvateľov (napr. na živobytie, zdravie, výživu, vodu) a ktoré boli určené 

po konzultácii s miestnymi komunitami alebo pôvodnými obyvateľmi. 

HCV 6 - Kultúrne hodnoty: lokality, zdroje, biotopy a krajiny globálneho 

alebo národného, kultúrneho, archeologického alebo historického 

významu a/alebo kritického kultúrneho, ekologického, ekonomického 

alebo náboženského/posvätného významu pre tradičné kultúry 

miestnych spoločenstiev alebo pôvodných obyvateľov, ktoré boli 

identifikované po konzultácii s miestnymi komunitami alebo pôvodnými 

obyvateľmi. 

19 HCV Resource Network: Common Guidance for the Identification of High Conservation Values, 

2013.  

Slovník pojmov 
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Les20 

 

 Pozemok s rozlohou viac ako 0,5 hektára so stromami vyššími ako 5 

metrov a stupňom zatienenia viac ako 10 percent alebo so stromami, 

ktoré môžu tieto prahové hodnoty spĺňať na mieste. Nezahŕňa pôdu, 

ktorá sa používa prevažne na poľnohospodárstvo alebo na iný účel. Les 

zahŕňa prírodné lesy a lesné plantáže. Pri implementácii záväzkov 

zameraných na dodávateľské reťazce bez odlesňovania sa kladie dôraz 

na predchádzanie premene prirodzených lesov. 

Odlesňovanie21  Strata prirodzeného lesa premenou v poľnohospodárstve alebo na iné 

využitie pôdy; premena na plantážny les alebo silná a pretrvávajúca 

degradácia. 

Táto definícia sa týka záväzkov dodávateľského reťazca k 

neodlesňovaniu, ktoré sa vo všeobecnosti zameriavajú na 

predchádzanie premene prirodzených lesov. Silná degradácia 

predstavuje odlesnenie alebo úbytok porastu stromov, aj keď sa pôda 

následne nevyužíva na iné ako lesnícke účely. Úbytok prirodzeného 

lesa, ktorý spĺňa túto definíciu, sa považuje za odlesňovanie bez ohľadu 

na to, či je zákonné alebo nie. Podľa AFI je odlesňovanie definované ako 

„hrubé vytínanie“ prirodzeného lesa, pričom „hrubé“ možno chápať ako 

„celkové; súhrnné; bez odpočtu na obnovu lesov alebo akúkoľvek inú 

kompenzáciu“ 

Pretváranie lesov22 

 

 Ide o premenu prirodzeného ekosystému na iné využitie krajiny alebo 

zásadnú zmenu druhového zloženia, štruktúry alebo funkcie. 

Odlesňovanie je forma pretvárania lesov (pretváranie prirodzených 

lesov). Pretváranie zahŕňa závažnú degradáciu alebo zavedenie 

postupov využívania, ktoré vedú k významnej a trvalej zmene v 

pôvodnom druhovom zložení, štruktúre alebo funkcii ekosystému. 

Zmeny v prirodzených ekosystémoch, ktoré spĺňajú túto definíciu, sa 

považujú za pretváranie - bez ohľadu na to, či sú zákonné, alebo nie. 

 

20 Accountability Framework: Forest, 2019.  
21 Accountability Framework: Forest, 2019.  
22 Accountability Framework: Forest, 2019.  

Rozhodujúci dátum 

(„Cut-off-date“; 

v súvislosti s 

povinnosťami 

neodlesňovania 

a nepretvárania 

lesov)23 

 Dátum, po ktorom odlesňovanie alebo pretváranie lesa vedie k tomu, že 

určitá oblasť alebo výrobná jednotka už nespĺňa povinnosti 

neodlesňovania alebo nepretvárania lesov. 

World Resources 

Institute (WRI)24  

 WRI je globálna výskumná organizácia s viac ako 1 000 odborníkmi v 60 

krajinách. Spolupracuje so spoločnosťami na ochrane prírodných 

zdrojov. Vo svojej práci sa zameriava na sedem kritických otázok na 

rozhraní medzi životným prostredím a rozvojom: klíma, energia, výživa, 

lesy, voda, mestá a oceán. 

 

  

23 Accountability Framework: Forest, 2019.  
24 World Resource Institute: What we do, 2019. 
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