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NÁŠ POSTOJ
V súlade s mottom „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“ sa spoločnosť Lidl už roky snaží zlepšovať životné a pracovné podmienky zamestnancov 
u výrobcov, ako aj minimalizovať vplyvy svojej obchodnej činnosti na životné prostredie. Sme si vedomí toho, že naši zákazníci od nás takéto 
správanie očakávajú. Lidl vníma svoju spoločenskú, ako aj ekologickú zodpovednosť, ktorá vyplýva z úlohy medzinárodného obchodníka.  
Po prvé, dobro ľudí stojí v centre nášho konania. Týka sa to našich zákazníkov a zamestnancov rovnako ako všetkých, ktorí sú činní v rámci 
hodnotového reťazca Lidlu.

Po druhé, dobre vieme, aká dôležitá je ochrana prírody a životného prostredia. Preto je pre spoločnosť Lidl veľmi dôležité konať tak, aby chránila 
a zachovávala udržateľné prírodné zdroje. 

Svoje stanovisko sme vypracovali tak, aby sa dalo uplatniť celoplošne zo sociálneho a ekologického hľadiska. To platí napr. pre všetky stupne 
procesov od pestovania až po dodávky do fi liálok.

Aj pri sortimente kvetov a rastlín sme si vytýčili prísne kritériá, ktoré robia ich pestovanie bezpečnejším a udržateľnejším pre človeka a životné 
prostredie. 

Naše ciele a opatrenia:

 dosiahnuť 100 % certifi káciu pre kvety a rastliny v súlade so štandardmi udržateľnosti a ochrany životného prostredia
 dodržiavať sociálne štandardy
 zabezpečiť transparentný dodávateľský reťazec
 vytvárať a uchovávať dlhodobé partnerské vzťahy
 aktívne podporovať biodiverzitu

Lidl považuje toto stanovisko a jeho obsah pre seba a svojich zmluvných partnerov za záväzné. Tieto zásady sa pravidelne revidujú a prĳ até 
opatrenia sa dokumentujú. 
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V  rámci Európy pochádza najväčšie množstvo kvetov a  rastlín 
z  Holandska a  Talianska. Mimo Európy sú rovníkové krajiny 
ako Keňa, Kolumbia, Etiópia alebo Ekvádor dôležité krajiny pre 
pestovanie kvetov a  rastlín; vďaka svojej polohe majú veľa slnka 
a  miernu teplotu počas celého roku, čo zabezpečuje ideálne 
podmienky na rast.

Nesprávne použitie prostriedkov na ochranu rastlín predstavuje pre 
zamestnancov na plantážach s rezanými kvetmi zdravotné riziko. 
V  krajinách, v  ktorých nie sú rozšírené zodpovedajúce ochranné 
opatrenia, považujeme za svoju povinnosť prispieť k  tomu, aby 
zamestnanci našich dodávateľov mohli pestovať rastliny v zdravom 
prostredí. Aj ich sociálne zabezpečenie hrá dôležitú úlohu. 
Okrem toho sú nevyhnutné všeobecné ekologické a  ekonomické 
vylepšenia. Toto chceme dlhodobo implementovať v spolupráci so 
svojimi obchodnými partnermi, ako aj uplatňovaním medzinárodne 
uznaných štandardov.

Našou výzvou je zlepšiť podmienky v troch oblastiach:

Sociálna

 zabezpečiť, aby boli pracovné a životné podmienky zamestnancov 
na plantážach zdravšie a spravodlivejšie

 zabrániť tomu, aby boli zamestnanci diskriminovaní

Ekologická

 spomaliť klimatické zmeny a ich dôsledky, ako je rastúca dĺžka 
období sucha, a redukovať napadnutia škodcami

 redukovať používanie pesticídov a syntetických hnojív na najnižšiu 
možnú úroveň ich nahradením integrovanou ochranou rastlín; 
integrovaná ochrana rastlín znamená kombináciu postupov, pri 
ktorej sa prioritne zohľadňujú biologické, biotechnické, kultúrno-
-technické opatrenia, opatrenia na ochranu rastlín a  opatrenia 
z oblasti pestovania 

 šetriť vodu a iné zdroje pri pestovaní kvetov a rastlín
 aktívne podporovať biodiverzitu a  rôznorodosť druhov a  chrániť 

najmä včely a iné dôležité opeľovače

Ekonomická

 uspokojiť dopyt, no zároveň konať udržateľným spôsobom
 zabrániť tomu, aby kvety a  rastliny poškodzovali plochy na 

pestovanie iných surovín ako obilie a pod.

Spoločnosť Lidl je presvedčená, že tieto podmienky sa môžu trvalo 
zlepšiť iba vtedy, ak ich bude sprevádzať odborné angažovanie 
všetkých medzinárodných i národných aktérov. V mnohých prípadoch 
totiž dodávatelia nevyrábajú iba výlučne pre Lidl, ale aj pre iné 
obchodné podniky a medzinárodné značky.

NAŠA VÝZVA
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NAŠE CIELE A OPATRENIA

Medzinárodne uznané štandardy týkajúce sa životného prostredia 
a udržateľného rozvoja zabezpečujú, aby sa kvety a rastliny pestovali 
naozaj udržateľným spôsobom.

Naším cieľom je do konca roka 2019 
prejsť so všetkými kvetmi a  rastlinami 
z  nášho sortimentu na certifi kovaný 
tovar. Akceptujeme iba certifi káciu 

prostredníctvom GLOBALG.A.P. Chain of Custody alebo štandardy, 
ktoré uznáva GLOBALG.A.P. 

Okrem toho sa musia všetky položky z tejto tovarovej skupiny sociálne 
vyhodnocovať. Tu akceptujeme modul GLOBALG.A.P. GRASP (Risk 
Assessment on Social Practice) alebo z  toho vyplývajúce sociálne 
certifi kácie, resp. vyhodnotenia. 

CERTIFIKÁCIE A ŠTANDARDY

100 %
certifi kované produkty 
do konca roka 2019

Pre Lidl je dôležité, aby sa uplatňovali minimálne sociálne štandardy tak 
v samotnej spoločnosti, ako aj vo vzťahu k našim obchodným partnerom. 
Preto sa naši dodávatelia a výrobcovia podpísaním zmluvy zaväzujú 
dodržiavať Lidl Etický kódex (Code of Conduct), ktorého základom je 
okrem iného Etický kódex BSCI (Business Social Compliance Initiative), 
ktorý funguje v rámci európskeho Združenia zahraničného obchodu.

Lidl pristúpil k  BSCI v  roku 2007. Účastníci iniciatívy sa zaväzujú 
zlepšiť pracovné podmienky v  dodávateľskom reťazci, dodržiavať 
smernice týkajúce sa životného prostredia a vybudovať systémy, ktoré 
vo výrobe zabezpečujú sociálne štandardy. 

Okrem toho sa Lidl Etický kódex opiera o  štandardy Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO), Deklarácie ľudských práv alebo o iné 
nadštátne smernice, ktoré zahŕňajú nasledujúce aspekty:

 žiadna nútená alebo detská práca,
 žiadna diskriminácia na pracovnom mieste,
 sloboda zhromažďovania a právo na kolektívne vyjednávania,
 jasná regulácia mzdy a pracovného času vyplývajúca z národných 

alebo medzinárodných zákonov a štandardov.

SOCIÁLNE ŠTANDARDY

Podmienkou udržateľnej ponuky kvetov a  rastlín je transparentnosť 
celého dodávateľského reťazca. Aj to zabezpečuje renomovaný štandard 
GLOBALG.A.P. Každý certifi kovaný produkt dostane číslo GLOBALG.A.P. 
(GGN). V  budúcnosti budú môcť zákazníci vložiť toto číslo na online 

platformu ggn.org a  prezrieť si informácie o  príslušnom výrobcovi 
kvetov a rastlín. Svojich dodávateľov zaväzujeme, aby GGN uvádzali na 
všetkých certifi kovaných kvetoch a rastlinách.

TRANSPARENTNOSŤ A SPÄTNÁ VYSLEDOVATEĽNOSŤ

Stabilná a  dlhodobá spolupráca je dobrým základom na realizáciu 
spoločných udržateľných krokov. Preto sa snažíme o  dlhodobé 
obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi, výrobcami a  obchodnými 
partnermi. V Lidl Etickom kódexe sme stanovili rámcové podmienky 
na spoluprácu. Svojich dodávateľov napr. vyzývame, aby pravidelne 
navštevovali výrobné podniky a spoločne s nimi sústavne uplatňovali 
nové udržateľné aspekty.
 
Pri začatí spolupráce sa ciele a  opatrenia tohto Stanoviska stávajú 
pre dodávateľov záväznými. Pomocou systému manažmentu sa 

štandardy pravidelne kontrolujú. Okrem toho dôrazne podporujeme 
svojich dodávateľov a očakávame od nich, že vyvinú vlastnú iniciatívu 
vo vzťahu k udržateľnému pestovaniu kvetov a rastlín.

S  cieľom dodržiavania smerníc zabezpečujeme vykonávanie 
náhodných kontrol nezávislými tretími osobami.

DLHODOBÉ PARTNERSKÉ VZŤAHY


