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Svět balení:
Deset let má Unilever plán udržitelného 
rozvoje (USLP) zaměřený na udržitelné 
podnikání. Jaké jsou jeho dosavadní 
výsledky?

Michaela 
Franeková:
Plán udržitelného roz-
voje Unileveru jsme 
představili v  roce 
2010. Tehdy šlo 
svým rozsahem a za-
měřením o  jedinečnou 
strategii udržitelnosti spo-
lečnosti naší velikosti. V době, 
kdy většina firem nahlížela na 
udržitelnost a podnikání jako na dva 
protiklady, jsme představili plán, který 
je spojoval. Za uplynulou dekádu se nám 
spoustu z  našich cílů podařilo dotáhnout 
do  zdárného konce, některých jsme naopak 
nedosáhli.

Svět balení:
Co se podařilo v  oblasti energie, odpadů 
a obalů?

Michaela Franeková:
Zaznamenali jsme velký pokrok ve všech oblas-
tech, které můžeme ovlivnit – například naše 
továrny generují nulový odpad. Na všech našich 
výrobních linkách jsme od roku 2010 snížili spo-
třebu vody téměř o polovinu. Jsou také nyní ze 
sta procent poháněny obnovitelnou elektrickou 
energií. I  díky tomu se nám od roku 2008 po-
dařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 procent. 
Ač posledních 10 let náš byznys rostl, celkový 
dopad v oblasti odpadů jsme snížili o 32 procent 
na spotřebitele.

Pokročili jsme i  v  našich závazcích v  oblasti 
plastu a  recyklovatelnosti našich obalů. Snížili 
jsme absolutní použití plastu a  začali více po-
užívat recyklovaný plast. Odstranili jsme PVC 
z  99 procent, snažíme se vyhnout používání 
kombinovaných plastů a  používat jednodušší 
materiály s cílem zvýšit celkovou recyklovatel-
nost obalů.

Před deseti 
lety jsme si dali 

za cíl zdvojnásobit 
podíl našeho port-

folia, které splňuje nej-
vyšší výživová kritéria, a to 

na 60 procent. V  roce 2019 
jsme dosáhli 56 procent a  jsme 

na správné cestě dosáhnout na-
šeho cíle do konce tohoto roku. Naše 

výrobky z kategorie potravin nyní obsahují 
méně cukru, soli, nasycených mastných ky-

selin a energie – a stále chutnají skvěle.

Od roku 2010 jsme zajistili, že více než 1‚3 mi-
liardy lidí po celém světě zlepšilo své hygienické 
podmínky a zdravotní stav. Množství zeměděl-
ských surovin, které získáváme udržitelným 
způsobem, vzrostlo od roku 2010 ze 14 na 62 
procent. Pro výrobu našich potravin využíváme 
12 klíčových plodin a ty pocházejí z 88 procent 
z udržitelných zdrojů. Letos jsme také dosáhli 
rovnosti v  počtu mužů a  žen v  manažerských 
pozicích.

Svět balení:
Které věci se nepodařilo prosadit?

Michaela Franeková:
Zjistili jsme, že s ohledem na tempo změn v ex-
terním světě, které se zdá být každým rokem 
rychlejší, musíme být ještě flexibilnější. Uvědo-
mili jsme si například, že naše práce v  oblasti 
odpadu musí být akcelerována a  ještě silněji 
zaměřena na plasty, a  proto jsme v  roce 2017 
zavedli nové závazky, v roce 2019 následovaly 
další ambiciózní cíle v této oblasti.

„Začali jsme malými krůčky, s  menšími značkami nebo řadami. Postupně 
 obalové inovace či vylepšení s ohledem na naše závazky představujeme 
u všech našich značek. Jde o velmi dynamický proces,“ říká o  strategii 
v  oblasti udržitelnosti balení Michaela Franeková, generální 
 ředitelka  české a  slovenské pobočky Unileveru, který právě 
 završuje svůj desetiletý program udržitelného podnikání.
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lasto
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20 let
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Podcenili jsme, 
jak náročné je po-
moci spotřebitelům 
změnit jejich chování. 
Mezi naše cíle v  oblasti 
skleníkových plynů a  vody 
pat řily ambice pomoci spotřebi-
telům změnit způsob, jakým napří-
klad perou oblečení nebo se sprchují. 
Uváděli jsme na trh řadu výrobků, které vy-
žadují při jejich použití méně vody a mají nižší 
emise, ale nebyli jsme schopni představit dosta-
tek inovací a iniciativ, abychom splnili náš cíl.

Větší pokrok jsme také očekávali v ob-
lasti udržitelného získávání surovin, 
kde jsme cílili na 100 procent. Také 
jsme zjistili, že je nesmírně ob-
tížné měřit skutečný dopad 
mnoha našich programů 
na zlepšení obživy 
a  posílení příleži-
tostí pro ženy.

„Jako globální společnost n
ás nejvíce 

omezují r
ozdíln

é systémy re
cyklace 

v je
dnotliv

ých zemích.“

Michaela Franeková
generální ředitelka české a slovenské pobočky Unileveru

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Jak Unilever přistupuje 

k (obalové) udržitelnosti? 

Detaily zde:
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Od 1. 
července lo

ňského ro
ku je

 generální ře
dite

lkou 

společnosti U
nile

ver Č
eská re

publika a Slovensko, vedle to
ho je

 

také viceprezidentkou m
arketin

gu potra
vinových a nápojových 

značek společnosti U
nile

ver p
ro

 re
gion východní E

vro
py. 

Ve fir
mě pracuje 18

 le
t, s

vou karié
ru

 v bratis
lavské pobočce 

odstarto
vala v ro

ce 2003 ja
ko stu

dentka. N
ásledně působila

 

v rů
zných pozicích v m

arketin
gu, c

usto
mer m

arketin
gu nebo 

obchodu. O
d ro

ku 2015 byla viceprezidentkou m
arketin

gu 

pro
 kate

gorii 
potra

vinových a zmrzlin
ových značek pro

 re
gion 

východní E
vro

py, kam spadá 20 zemí.

Proč Unile
ver?

„V
ždy m

i im
ponovalo, když je

 fir
ma pro

gresivní a
 neustále 

ro
ste

. C
o je

 však zásadní –
 děje se ta

k v souladu s odpovědným 

přís
tu

pem k životn
ím

u pro
stře

dí a
 zvyšováním

 pozitiv
ního 

dopadu na společnost. J
sou m

i ta
ké blíz

ké hodnoty společnosti, 

kte
rými js

ou čestn
ost v

 podnikání, p
rů

kopnictví a
 in

ováto
rství, 

zodpovědnost n
apříč

 celým hodnoto
vým ře

tě
zcem a re

spekt 

vůči všem, se kte
rými p

racujeme.“

Mim
o práci

    Ve svém volném čase nejra
ději c

estu
je a věnuje 

se sportu
, zejm

éna fre
erid

e lyžování, p
lavání 

a ta
ké volejbalu. R

áda čte
 a cvičí jó

gu.

Foto: re
d

unilever.cz

unilever
unilever

unileverCRSR

Udržitelnost patří k našim prio-
ritám. Kde to jde, odbouráváme 
sekundární balení nebo se jej sna-
žíme co nejvíce redukovat a používat 

na něj recyklované 
materiály. U většiny zá-
kazníků jsme zcela ustou-
pili od přepravních krabic.

Martin Kurdiovský
ředitel nákupu a logistiky, 
Vitar
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Svět balení:
Deset let má Unilever plán udržitelného 
rozvoje (USLP) zaměřený na udržitelné 
podnikání. Jaké jsou jeho dosavadní 
výsledky?

Michaela 
Franeková:
Plán udržitelného roz-
voje Unileveru jsme 
představili v  roce 
2010. Tehdy šlo 
svým rozsahem a za-
měřením o  jedinečnou 
strategii udržitelnosti spo-
lečnosti naší velikosti. V době, 
kdy většina firem nahlížela na 
udržitelnost a podnikání jako na dva 
protiklady, jsme představili plán, který 
je spojoval. Za uplynulou dekádu se nám 
spoustu z  našich cílů podařilo dotáhnout 
do  zdárného konce, některých jsme naopak 
nedosáhli.

Svět balení:
Co se podařilo v  oblasti energie, odpadů 
a obalů?

Michaela Franeková:
Zaznamenali jsme velký pokrok ve všech oblas-
tech, které můžeme ovlivnit – například naše 
továrny generují nulový odpad. Na všech našich 
výrobních linkách jsme od roku 2010 snížili spo-
třebu vody téměř o polovinu. Jsou také nyní ze 
sta procent poháněny obnovitelnou elektrickou 
energií. I  díky tomu se nám od roku 2008 po-
dařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 procent. 
Ač posledních 10 let náš byznys rostl, celkový 
dopad v oblasti odpadů jsme snížili o 32 procent 
na spotřebitele.

Pokročili jsme i  v  našich závazcích v  oblasti 
plastu a  recyklovatelnosti našich obalů. Snížili 
jsme absolutní použití plastu a  začali více po-
užívat recyklovaný plast. Odstranili jsme PVC 
z  99 procent, snažíme se vyhnout používání 
kombinovaných plastů a  používat jednodušší 
materiály s cílem zvýšit celkovou recyklovatel-
nost obalů.

Před deseti 
lety jsme si dali 

za cíl zdvojnásobit 
podíl našeho port-

folia, které splňuje nej-
vyšší výživová kritéria, a to 

na 60 procent. V  roce 2019 
jsme dosáhli 56 procent a  jsme 

na správné cestě dosáhnout na-
šeho cíle do konce tohoto roku. Naše 

výrobky z kategorie potravin nyní obsahují 
méně cukru, soli, nasycených mastných ky-

selin a energie – a stále chutnají skvěle.

Od roku 2010 jsme zajistili, že více než 1‚3 mi-
liardy lidí po celém světě zlepšilo své hygienické 
podmínky a zdravotní stav. Množství zeměděl-
ských surovin, které získáváme udržitelným 
způsobem, vzrostlo od roku 2010 ze 14 na 62 
procent. Pro výrobu našich potravin využíváme 
12 klíčových plodin a ty pocházejí z 88 procent 
z udržitelných zdrojů. Letos jsme také dosáhli 
rovnosti v  počtu mužů a  žen v  manažerských 
pozicích.

Svět balení:
Které věci se nepodařilo prosadit?

Michaela Franeková:
Zjistili jsme, že s ohledem na tempo změn v ex-
terním světě, které se zdá být každým rokem 
rychlejší, musíme být ještě flexibilnější. Uvědo-
mili jsme si například, že naše práce v  oblasti 
odpadu musí být akcelerována a  ještě silněji 
zaměřena na plasty, a  proto jsme v  roce 2017 
zavedli nové závazky, v roce 2019 následovaly 
další ambiciózní cíle v této oblasti.

„Začali jsme malými krůčky, s  menšími značkami nebo řadami. Postupně 
 obalové inovace či vylepšení s ohledem na naše závazky představujeme 
u všech našich značek. Jde o velmi dynamický proces,“ říká o  strategii 
v  oblasti udržitelnosti balení Michaela Franeková, generální 
 ředitelka  české a  slovenské pobočky Unileveru, který právě 
 završuje svůj desetiletý program udržitelného podnikání.
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Podcenili jsme, 
jak náročné je po-
moci spotřebitelům 
změnit jejich chování. 
Mezi naše cíle v  oblasti 
skleníkových plynů a  vody 
pat řily ambice pomoci spotřebi-
telům změnit způsob, jakým napří-
klad perou oblečení nebo se sprchují. 
Uváděli jsme na trh řadu výrobků, které vy-
žadují při jejich použití méně vody a mají nižší 
emise, ale nebyli jsme schopni představit dosta-
tek inovací a iniciativ, abychom splnili náš cíl.

Větší pokrok jsme také očekávali v ob-
lasti udržitelného získávání surovin, 
kde jsme cílili na 100 procent. Také 
jsme zjistili, že je nesmírně ob-
tížné měřit skutečný dopad 
mnoha našich programů 
na zlepšení obživy 
a  posílení příleži-
tostí pro ženy.

„Jako globální společnost n
ás nejvíce 

omezují r
ozdíln

é systémy re
cyklace 

v je
dnotliv

ých zemích.“

Michaela Franeková
generální ředitelka české a slovenské pobočky Unileveru

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Svět balení:
Jak se u  jednotlivých 

značek nebo konkrétních 
produktů vyhodnocuje míra udrži-

telnosti?

Michaela Franeková:
Závisí na tom, zda jde o  měřitelnost dopadu 
kampaní značek s posláním, kde výsledek mě-
říme přes počet pozitivně ovlivněných osob. 
Environmentální aspekty se vyhodnocují kvan-
titativně, například množstvím ušetřeného 
obalového materiálu, procentem zastoupení 
PCR v  obalech, úsporami ve využitých obje-
mech vody na výrobu či snížením uhlíkové 
stopy během výroby nebo přepravy produktu. 
 Výsledky každý rok zveřejňujeme v  rámci 
 našeho progresu v  naplňování naší strategie 
u držitelnosti.

Svět balení:
Dnes je k  dispozici mnoho studií typu LCA 
na  různé typy produktů nebo obalů. Jak 
s konceptem nákladů životního cyklu pracuje 
 Unilever?

Michaela Franeková:
Naše výrobky mají dopad na životní prostředí 
v každé fázi svého života – od získávání surovin 
přes výrobu, distribuci až po zpracování použi-
tých obalů. Pochopení a řízení těchto dopadů 
je zásadní pro dosažení našich ambicí zlepšit 
zdraví planety. Hodnocení životního cyklu (LCA) 
je jednou z několika technik, které používáme, 
abychom mohli porozumět dopadům našich 
produktů na životní prostředí. Používáme LCA 
třemi způsoby: v  designu nových produktů, 
pro hodnocení existujících produktů a  ve vě-
deckotechnickém vývoji. Znalosti a  výsledky 
z LCA nám umožňují porovnat nové a stávající 
produkty a měřit rozdíly v jejich příslušných en-
vironmentálních profilech. Tyto informace po-
máhají vývojářům produktů během inovačního 
procesu a  mohou být použity ke komunikaci 
environmentálních vlastností našich produktů 
spotřebitelům.

Svět balení:
Dostává se do protikladu udržitelnost v oba-
lech a  ekonomika společnosti nebo jed-
notlivých značek? Respektive pokud to lze, 
upřednostní Unilever dražší a  ekologičtější 
balení před levnějším, méně ekologickým?

Michaela Franeková:
Řekla bych, že je to půl na půl. Ekonomický 
aspekt souvisí s  otázkou rozsahu a  úrovně 
rozvoje dané oblasti v  jednotlivých zemích. 

Je tedy výzvou, nikoliv bariérou. Začali jsme 
malými krůčky, s menšími značkami nebo řa-

dami. Postupně obalové inovace či vylepšení 
s  ohledem na naše závazky představujeme 
u všech našich značek. Jde o velmi dynamický 
proces.

Svět balení:
Unilever používá ter-
mín udržitelné značky. Co 
to konkrétně znamená?

Michaela Franeková:
Označení udržitelné značky mohou 
nést produkty, které staví na silném en-
vironmentálním nebo sociálním poslání 
a které přispívají k dosažení ambicí naší společ-
nosti snížit environmentální stopu na polovinu 
a zvýšit náš pozitivní sociální dopad. Navíc mají 
nejen pozitivní dopad externě, ale také na naše 
podnikání. Udržitelné značky s  posláním se 
v roce 2019 podílely na 78 procentech našeho 
celkového růstu.

Vedle zmiňované značky Hellmann’s je skvě-
lým příkladem udržitelné značky Dove, která 
v Česku i na Slovensku vybudovala silný Projekt 
sebedůvěry Dove. Díky němu edukujeme mladá 
děvčata a  chlapce a  jejich rodiče o  zdravém 
vnímání sebe sama, a to i prostřednictvím pro-
gramů na školách vedených psychology. Vedle 
toho značka představila velmi ambiciózní zá-
vazek, a to používat stoprocentně recyklované 
PCR (post consumer recycled) lahve ve svém 
portfoliu. Letos postupně přecházíme na tyto 
lahve u sprchových gelů i u nás.

Svět balení:
Co bude následovat po splnění cílů USLP?

Michaela Franeková:
Compass – naše nová, plně integrovaná firemní 
strategie staví na posledních deseti letech USLP, 
na jeho úspěších, neúspěších a získaných zku-
šenostech. Stanovuje nám cestu k  realizaci 
naší vize být lídrem v  udržitelném podnikání 
na celém světě. Díky této synergické strategii 
budeme komplexnější, inkluzivnější a  daleko-
sáhlejší než kdykoli předtím. V rámci Compassu 
zavedeme nový soubor závazků v oblasti udr-
žitelnosti napříč naší společností a  také pro 
všechny naše značky. Tyto závazky budou řešit 
klíčové výzvy naší doby, jako jsou obaly a  od-
pady, genderová rovnost, lidská práva a sprave-
dlnost včetně změny klimatu a sociální inkluze.

Svět balení:
Jak konkrétně na kroky směřující k  udržitel-
nosti reagují spotřebitelé v  jednotlivých ev-
ropských zemích? Nakolik se odlišuje pohled 
„starých“ a „nových“ členských států a nakolik 
se případné rozdíly stírají?

Michaela Franeková:
V  dnešní době udržitelnost rezonuje napříč 
všemi zeměmi Evropské unie, a  to v  politické, 
neziskové i  obchodní sféře a  samozřejmě na 
úrovni jednotlivců. U  starých členských států 
je vidět výrazný rozdíl v tom, že na udržitelnost 
pohlížejí holisticky, a tak se o ní také diskutuje. 
U nových států jde spíše o masmediální diskuse 
s  negativními konotacemi. Je proto nejvyšší 
čas, aby se co nejvíce setřel rozdíl mezi oběma 
skupinami. Nové země mohou využít tuto příle-
žitost a díky tomu přeskočit určité fáze vývoje 
a přístupu k udržitelnosti.

Rozdíl také pozoruji v  přístupu k  potravinám. 
Uvedu příklad na našem portfoliu. Pro naši 
značku Hellmann’s je již 10 let důležitý přístup ke 
zvířatům a jejich životním podmínkám. Vejce jsou 
pro Hellmann’s jednou ze základních surovin. Do 
našich majonéz a tatarských omáček využíváme 
vejce z neklecového chovu, tedy halového nebo 
volného. V Česku se o tomto tématu teprve dis-
kutuje obecně, zatímco jinde je to již standard. 
Kromě toho se snažíme využívat zejména sklo 
a recyklovaný plast a celkově snižovat množství 
použitého plastu ve svých obalech, například 
u kečupů. Loni jsme s Hellmann’s spustili osvě-
tovou kampaň bojující proti plýtvání potravinami.

Svět balení:
Evropská unie je silným hráčem, pokud jde 
o  politiku udržitelnosti. Z  poslední doby při-
pomeňme jen směrnice SUP a  CEP.  Podpo-
ruje Unilever kroky, které vyplývají z  těchto 
dokumentů?

Michaela Franeková:
Naše společnost podporuje Zelenou dohodu 
pro Evropu a také ambiciózní plány v oblasti 
nakládání s  odpady a  plasty, což jde ruku 
v ruce s podporou cirkulární ekonomiky. Sys-
témy EPR (rozšířená odpovědnost výrobců) 
považujeme za jeden z nejúčinnějších nástrojů, 
jak stimulovat cirkulaci obalů. Pro urychlení 
 přechodu na skutečné oběhové hospodářství 
jsou potřebné investice. Prostředky shromáž-
děné prostřednictvím EPR a dalších finančních 
nástrojů by měly být znovu investovány do udr-
žení cirkulace plastů i dalších materiálů.
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totiž nepodaří zvýšit povědomí a edukaci mezi 
spotřebiteli, jak danou inovaci správně po užívat, 
například v  případě koncentrovanějších pro-
duktů, mine se účinkem. Navíc je třeba spojit 
síly a tuto výzvu řešit napříč průmyslem. Nemělo 
by jít o soutěž mezi jednotlivými firmami, měli 
bychom všichni spolupracovat. Jen tak dosáh-
neme celospolečenského řešení.

Svět balení:
Jaké konkrétní kroky Unilever nedávno učinil 
pro zvýšení udržitelnosti svých obalových 
řešení?

Michaela Franeková:
Unilever je již na cestě ke splnění svých stá-
vajících závazků zajistit, aby všechny naše 
plastové obaly byly do roku 2025 opakovaně 
použitelné, recyklovatelné nebo kompostova-
telné a aby do roku 2025 bylo v našich obalech 

použito alespoň 25 procent recyklovaných 
plastů. Loni jsme se zavázali, že do roku 2025 
odstraníme více než 100 000 tun plastových 
obalů a  sesbíráme a  zpracujeme více plasto-
vých obalů, než prodáme.

Transformujeme náš přístup k plastovým oba-
lům prostřednictvím naší strategie Less, Better 
& No Plastics. Tento rámec, který jsme předsta-
vili v roce 2017, nastiňuje náš přístup k tomu, jak 
dosáhneme našich závazků. Řídíme se jím při 
inovování našich produktů. Pilíř „méně plastu“ se 
zaměřuje na snížení množství plastu v obalech, 
které používáme. Pilíř „lepší plast“ cílí na lepší 
recyklovatelnost našich výrobků a  odstranění 
problematických materiálů z obalů. Staví také na 
větším využití recyklátu v obalech. A pilíř „žádný 
plast“ je o použití alternativních materiálů, jako 
je hliník, sklo, papír a lepenka, pokud je to možné, 
a  také o  zavedení inovativních obchodních 
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Svět balení:
Jak se u  jednotlivých 

značek nebo konkrétních 
produktů vyhodnocuje míra udrži-

telnosti?

Michaela Franeková:
Závisí na tom, zda jde o  měřitelnost dopadu 
kampaní značek s posláním, kde výsledek mě-
říme přes počet pozitivně ovlivněných osob. 
Environmentální aspekty se vyhodnocují kvan-
titativně, například množstvím ušetřeného 
obalového materiálu, procentem zastoupení 
PCR v  obalech, úsporami ve využitých obje-
mech vody na výrobu či snížením uhlíkové 
stopy během výroby nebo přepravy produktu. 
 Výsledky každý rok zveřejňujeme v  rámci 
 našeho progresu v  naplňování naší strategie 
u držitelnosti.

Svět balení:
Dnes je k  dispozici mnoho studií typu LCA 
na  různé typy produktů nebo obalů. Jak 
s konceptem nákladů životního cyklu pracuje 
 Unilever?

Michaela Franeková:
Naše výrobky mají dopad na životní prostředí 
v každé fázi svého života – od získávání surovin 
přes výrobu, distribuci až po zpracování použi-
tých obalů. Pochopení a řízení těchto dopadů 
je zásadní pro dosažení našich ambicí zlepšit 
zdraví planety. Hodnocení životního cyklu (LCA) 
je jednou z několika technik, které používáme, 
abychom mohli porozumět dopadům našich 
produktů na životní prostředí. Používáme LCA 
třemi způsoby: v  designu nových produktů, 
pro hodnocení existujících produktů a  ve vě-
deckotechnickém vývoji. Znalosti a  výsledky 
z LCA nám umožňují porovnat nové a stávající 
produkty a měřit rozdíly v jejich příslušných en-
vironmentálních profilech. Tyto informace po-
máhají vývojářům produktů během inovačního 
procesu a  mohou být použity ke komunikaci 
environmentálních vlastností našich produktů 
spotřebitelům.

Svět balení:
Dostává se do protikladu udržitelnost v oba-
lech a  ekonomika společnosti nebo jed-
notlivých značek? Respektive pokud to lze, 
upřednostní Unilever dražší a  ekologičtější 
balení před levnějším, méně ekologickým?

Michaela Franeková:
Řekla bych, že je to půl na půl. Ekonomický 
aspekt souvisí s  otázkou rozsahu a  úrovně 
rozvoje dané oblasti v  jednotlivých zemích. 

Je tedy výzvou, nikoliv bariérou. Začali jsme 
malými krůčky, s menšími značkami nebo řa-

dami. Postupně obalové inovace či vylepšení 
s  ohledem na naše závazky představujeme 
u všech našich značek. Jde o velmi dynamický 
proces.

Svět balení:
Unilever používá ter-
mín udržitelné značky. Co 
to konkrétně znamená?

Michaela Franeková:
Označení udržitelné značky mohou 
nést produkty, které staví na silném en-
vironmentálním nebo sociálním poslání 
a které přispívají k dosažení ambicí naší společ-
nosti snížit environmentální stopu na polovinu 
a zvýšit náš pozitivní sociální dopad. Navíc mají 
nejen pozitivní dopad externě, ale také na naše 
podnikání. Udržitelné značky s  posláním se 
v roce 2019 podílely na 78 procentech našeho 
celkového růstu.

Vedle zmiňované značky Hellmann’s je skvě-
lým příkladem udržitelné značky Dove, která 
v Česku i na Slovensku vybudovala silný Projekt 
sebedůvěry Dove. Díky němu edukujeme mladá 
děvčata a  chlapce a  jejich rodiče o  zdravém 
vnímání sebe sama, a to i prostřednictvím pro-
gramů na školách vedených psychology. Vedle 
toho značka představila velmi ambiciózní zá-
vazek, a to používat stoprocentně recyklované 
PCR (post consumer recycled) lahve ve svém 
portfoliu. Letos postupně přecházíme na tyto 
lahve u sprchových gelů i u nás.

Svět balení:
Co bude následovat po splnění cílů USLP?

Michaela Franeková:
Compass – naše nová, plně integrovaná firemní 
strategie staví na posledních deseti letech USLP, 
na jeho úspěších, neúspěších a získaných zku-
šenostech. Stanovuje nám cestu k  realizaci 
naší vize být lídrem v  udržitelném podnikání 
na celém světě. Díky této synergické strategii 
budeme komplexnější, inkluzivnější a  daleko-
sáhlejší než kdykoli předtím. V rámci Compassu 
zavedeme nový soubor závazků v oblasti udr-
žitelnosti napříč naší společností a  také pro 
všechny naše značky. Tyto závazky budou řešit 
klíčové výzvy naší doby, jako jsou obaly a  od-
pady, genderová rovnost, lidská práva a sprave-
dlnost včetně změny klimatu a sociální inkluze.

Svět balení:
Jak konkrétně na kroky směřující k  udržitel-
nosti reagují spotřebitelé v  jednotlivých ev-
ropských zemích? Nakolik se odlišuje pohled 
„starých“ a „nových“ členských států a nakolik 
se případné rozdíly stírají?

Michaela Franeková:
V  dnešní době udržitelnost rezonuje napříč 
všemi zeměmi Evropské unie, a  to v  politické, 
neziskové i  obchodní sféře a  samozřejmě na 
úrovni jednotlivců. U  starých členských států 
je vidět výrazný rozdíl v tom, že na udržitelnost 
pohlížejí holisticky, a tak se o ní také diskutuje. 
U nových států jde spíše o masmediální diskuse 
s  negativními konotacemi. Je proto nejvyšší 
čas, aby se co nejvíce setřel rozdíl mezi oběma 
skupinami. Nové země mohou využít tuto příle-
žitost a díky tomu přeskočit určité fáze vývoje 
a přístupu k udržitelnosti.

Rozdíl také pozoruji v  přístupu k  potravinám. 
Uvedu příklad na našem portfoliu. Pro naši 
značku Hellmann’s je již 10 let důležitý přístup ke 
zvířatům a jejich životním podmínkám. Vejce jsou 
pro Hellmann’s jednou ze základních surovin. Do 
našich majonéz a tatarských omáček využíváme 
vejce z neklecového chovu, tedy halového nebo 
volného. V Česku se o tomto tématu teprve dis-
kutuje obecně, zatímco jinde je to již standard. 
Kromě toho se snažíme využívat zejména sklo 
a recyklovaný plast a celkově snižovat množství 
použitého plastu ve svých obalech, například 
u kečupů. Loni jsme s Hellmann’s spustili osvě-
tovou kampaň bojující proti plýtvání potravinami.

Svět balení:
Evropská unie je silným hráčem, pokud jde 
o  politiku udržitelnosti. Z  poslední doby při-
pomeňme jen směrnice SUP a  CEP.  Podpo-
ruje Unilever kroky, které vyplývají z  těchto 
dokumentů?

Michaela Franeková:
Naše společnost podporuje Zelenou dohodu 
pro Evropu a také ambiciózní plány v oblasti 
nakládání s  odpady a  plasty, což jde ruku 
v ruce s podporou cirkulární ekonomiky. Sys-
témy EPR (rozšířená odpovědnost výrobců) 
považujeme za jeden z nejúčinnějších nástrojů, 
jak stimulovat cirkulaci obalů. Pro urychlení 
 přechodu na skutečné oběhové hospodářství 
jsou potřebné investice. Prostředky shromáž-
děné prostřednictvím EPR a dalších finančních 
nástrojů by měly být znovu investovány do udr-
žení cirkulace plastů i dalších materiálů.
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vatelný. Navíc jde také o  jeden z  nejvhodněj-
ších materiálů na přepravu a v neposlední míře 
má významné vlastnosti s ohledem na hygienu 
a bezpečnost výrobků. Plast je skvělý materiál, 
problém je, aby nekončil v přírodě. Je tedy ne-
zbytné pohlížet na jeho efektivní využívání s co 
nejmenším dopadem na životní prostředí.

Naše společnost se snaží jednak snížit využívání 
„virgin“ plastu, dále také chceme pomoci vybu-
dovat uzavřenou smyčku, ve které je na plas-
tový odpad pohlíženo jako na surovinu. Proto 
se snažíme v rámci naší strategie Less, Better & 
No Plastic v našem portfoliu více využívat recyk-
lovaný a recyklovatelný plast, nahrazovat plast 
tam, kde to dává smysl, a snižovat množství vy-
užívaného plastu, například použitím opětovně 
plnitelných obalů či koncentrovanějších verzí 
produktů.

Svět balení:
Vnímáte „slepé uličky“ některých obalových 
materiálů? Ať už z pohledu, že je spotřebitelé 
nechtějí, nebo naopak se u takzvaných ekolo-
gických obalů po pár letech ukázaly některé 
problematické stránky – například u  oxode-
gradabilních plastů?

Michaela Franeková:
Jako společnost, která aktivně oblast plastů 
adresuje a působí téměř po celém světě, jsme 
slepé vývojové cesty také zakusili. Myslím, že to 
k  procesu hledání nejlepších řešení a  neustá-
lého inovování patří. Každý se v této oblasti učí 
a každý určitě touží po tom, aby našel to nejlepší 
řešení. Zde je třeba dodat, že mě moc těší, že 
tato oblast spojuje celý sektor, jde o společné 
hledání cesty z nadužívání plastů a jiných oba-
lových materiálů.

obtížnější je nahradit plastový obal u  potravin 
a zmrzlin, a to kvůli zajištění nejvyšší míry bez-
pečnosti potravin, a následně u dezinfekčních 
prostředků kvůli vyšším technologickým ná-
rokům na obalový materiál. Samozřejmě další 
otázkou k diskusi je, zda u některých typů pro-
duktů má vůbec smysl a lepší environmentální 
dopad plastový obal nahrazovat jiným mate-
riálem a  zda se nemáme soustředit primárně 
na jeho recyklovatelnost.

Svět balení:
Znamená ekologičtější balení hle-

dání nového materiálu, nebo 
spíše modifikaci součas-

ných materiálů? Formou 
odlehčování, designu, 
monomateriálových 

a plně materiálově recy-
klovatelných řešení, redukcí 

potištěných ploch…

Michaela Franeková:
Půjde o  kombinaci obou přístupů. Ur-

čitě, což naznačuje i  evropská legislativa, 
půjde jednak o snižování množství použitého 

materiálu a odklon od kompozitních materiálů. 
Na druhé straně půjde o hledání nových řešení 
a posilování cirkulární ekonomiky s plastovými 
a jinými obalovými materiály.

Svět balení:
Naznačila jste vaši strategii vůči plastu. Mnoho 
spotřebitelů dnes zcela odmítá plasty, přitom 
plast je zásadní obalový materiál.

Michaela Franeková:
Plast je užitečným materiálem a  v  ekonomice 
má své nezastupitelné místo – je lehký, kvalitní, 
levný, bezpečný, praktický a v zásadě recyklo-

modelů, pod které spadají doplňovací stanice 
v obchodech, koncentrované výrobky, které lze 
doma zředit ve znovu naplnitelných lahvích… 
Tento poslední pilíř je o nahrazování plastů.

Svět balení:
U kterých značek může spotřebitel vidět do-
pady vaší strategie?

Michaela Franeková:
Některé značky jsou již několik let nabízeny na-
příklad v nejmenším možném a nejtenčím plas-
tovém obalu, jako je tomu u značky Míša, jinde 
postupně převádíme většinu portfolia do recyk-
lovatelných a  recyklovaných obalů, například 
populární značku Dove. Letos jsme na český 
trh uvedli plně recyklovatelnou řadu zub-
ních past Signal Detox. Jinde hledáme 
alternativní formáty produktů, třeba 
koncentrovanější verze našich 
produktů. Značka Coccolino na 
trh uvedla ultrakoncentro-
vané aviváže, díky kterým 
se šetří plastový obal, 
voda i  nároky na jejich 
přepravu. Na filozofii co 
nejmenšího environmen-
tálního dopadu je vystavěna 
naše nová značka péče o tělo Love 
Beauty & Planet nebo značka péče 
o domácnost Seventh Generation.

Svět balení:
Jaké druhy obalů je nejobtížnější nahradit eko-
logicky přijatelnější formou?

Michaela Franeková:
Nás jako globální společnost nejvíce omezují 
rozdílné systémy recyklace v  jednotlivých ze-
mích, na některých trzích dokonce chybějí. Nej-

„Některé značky ja
ko M

íša 

nabízím
e v nejm

enším
 m

ožném 

a nejte
nčím

 plasto
vém obalu.“
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Jak Unilever přistupuje k materiálové recyklaci? 
Jak testovat obaly z hlediska LCA? Vše se dozvíte 
v kompletním  rozhovoru na webu svetbaleni.cz. 




