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TCHIBO MEZINÁRODNĚ

DACH region
- Německo
- Rakousko
- Švýcarsko

EE Region
- Polsko
- Česká republika
- Slovensko
- Maďarsko
- Rumunsko
- Rusko

Ostatní zem ě

- Velká Británie
- Nizozemí
- Pobaltské státy
- Turecko
- Bangladéš
- Bulharsko
- Čína
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PRODEJNÍ KANÁLY U NÁS

Praha-13x

Most

Liberec

Mladá Boleslav

Jihlava

Pardubice

České
Budějovice

Brno-4x Zlín

Plzeň-2x Ostrava-3x

Olomouc

Košice-2x

Bratislava-5x

Žilina

Hradec Králové

Nitra

500km

270km

Opava

SHOPS

Praha Brno
- Centrum Centrum Černý Most - Avion Shopping Park
- Galerie Butovice - Galerie Vaňkovka
- OC Chodov - Česká
- Metropole Zličín - Centrum Olympia
- OC Novodvorská Plaza
- Palladium Ostrava
- Galerie  Fénix - SC Breda
- Arkády - Avion Shopping Park
- OC Letňany - OC Futurum
- Galerie Harfa - Forum Nová Karolina
- NC Eden
- OC DBK Zlín – NP Čepkov
- Fashion Aréna Outlet Olomouc - Centrum Olympia

České Bud ějovice – IGY Centrum
Plzeň Mladá Boleslav – Bondy Centrum
- Centrum Olympia Most - Central
- Centrum Plaza Jihlava – City Park

Liberec – OC Nisa
Pardubice – AFI Palace Hradec Králové – OC Futurum

DEPOTS TD
cca 120

SHOPS

Bratislava Košice
- Avion Shopping Park - OC Optima
- Galeria Eurovea - AuPark
- AuPark
- Polus City Žilina - AuPark
- Central Nitra

DEPOTS TD
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PRODEJNÍ KANÁLY - P ŘEDSTAVENÍ

• v Tchibo se potkáte s jedinečným obchodním modelem

• v centru pozornosti je vždy zákazník

• k perfektnímu a kompletnímu obsloužení zákazníka slouží hned 4 prodejní kanály

Shops – naše vlajkové lodě Sales – pomocí tzv. brands and depots

Tchibo Direct neboli internetový obchod On-line aplikace



CROSS 
CHANNEL:
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Počet 
zaměstnanc ů

Počet obchod ů

Celkem: 90
Shops: 68%
Podíl žen: 78%

TCZ TSK

32 ve 14 městech 9 ve 4 městech

Celkem: 338
Shops: 70%
Podíl žen: 84%

Zahájení
činnosti

19931991

Tržní pozice
(káva)

3-41

Zajímavosti o 
obchodech

• nejpočetnější divize celého Tchiba = cca 340 zaměstnanců
• nejvíce zkrácených úvazků = cca 70
• fluktuace na prodejnách = cca 21% 
• průměrný počet kolegů na prodejně = cca 6 osob
• průměrný věk zaměstnance na prodejně = cca 37 let

na prodejnách jsou pouhá 2% muž ů
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Spokojený 
zaměstnanec

Angažovaný 
zaměstnanec

ENGAGEMENT

- chce dostávat

- dělá svou práci

- chce být úsp ěšný

- dává důraz na uspokojení
svých hodnot

-chce dávat

- dělá víc než svou práci

- chce úsp ěch pro sebe 
i spole čnost

- dává důraz na vzájemný
soulad hodnot

http://www.youtube.com/watch?v=5D11e424M_Q



Projekt Audit Rodina a Zaměstnání
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3 PILÍŘE CSR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

Photo

ENVIRONMENT. PILÍŘ

Photo

SOCIÁLNÍ PILÍŘ EKONOMICKÝ PILÍŘ

Photo

• Podnikáme transparentně.     

• Vytváříme a udržujeme
pozitivní vztahy se    
zákazníky, dodavateli  
a dalšími stakeholdery.

• Pomáháme pěstitelům 
kávy, bavlny i lidem v 
továrnách ke zlepšení
životních a pracovních 
podmínek.

• Zachováváme zdroje.
• Snižujeme spotřebu  

energií.
• Snižujeme emise
• Dbáme na třídění

odpadu.
• Učíme farmáře, jak se 
chovat ohleduplně
k přírodě.

• Lokálně připravujeme
„Green office project“.

ZAMĚSTNANCI

• Interní CSR akce
- Dny zdraví,
- Férová snídaně,
- Mezinárodní den kávy aj.

• Work-life balance.

• Vzdělávání o CSR.

SPOLEČNOST/KOMUNITA

• Dobrovolnické dny.
• Sběr víček.
• Nákup produktů a služeb 
od NNO či sociálních pod.

Jsme členem platformy Byznys pro společnost.
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SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA: PRO Č

JSME ZAČALI

Téma "work-life balance" bylo našimi zaměstnanci vnímáno jako jedna z nejslabších stránek v rámci studie
„Best Employers“

• Velké % našich zam ěstnanc ů v ČR jsou ženy – 84 % (v SR 78%)

• Péče o zaměstnance a zvyšování jejich spokojenosti je součástí spole čensky odpov ědného podnikání , na který klade naše 
firma důraz

• V ČR je obecně nedostatek možností a opat ření pro „ work-life balance“

• Tchibo GmbH se zúčastnilo podobného projektu v r. 2010: 1000 společností se zapojilo do výzkumu, který realizovalo německé
ministerstvo a Evropský sociální fond – podle této studie přispívá prorodinná politika k:

- 25% návratnosti investic a 50% úspoře nákladů především v důsledku fluktuace

- snížení času a vynaložených peněz na školení nových zaměstnanců

- zvýšení spokojenosti zaměstnanců, vyšší motivaci a identifikaci s firmou

- udržení získaných znalostí (stálí zaměstnanci) a podpoření plynulého procesu

- zvýšení počtu těch zaměstnanců, kteří se vrátí z rodičovské dovolené

- zvýšení konkurenceschopnosti, prestiže a důvěryhodnosti firmy – certifikace „Spole čnost p řátelská rodin ě“

• Tchibo Praha je partnerem projektu MPSV Audit rodina & zaměstnání“ – grant z EU
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PROJEKT AUDIT RODINA & ZAM ĚSTNÁNÍ

Společný projekt odd ělení HR a CSR

Oblasti, jimiž se konkrétn ě projekt zabývá:

• Firemní kultura

• Rodičovství, mateřská a rodičovská dovolená a návrat
do zaměstnání

• Organizace práce

• Pracovní místo

• Informační a komunikační strategie

• Kultura vedení

• Pracovní doba

• Personální rozvoj

• Finanční a nefinanční pobídky

• Služby pro rodiny
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VÝHODA PRO ZAMĚSTNANCE

• Možnost osobně se podílet na vytváření nových nástrojů pro slaďování rodinného a pracovního života –
zaměstnanci sami nejlépe vědí, co potřebují

• Vzájemně se lépe poznat s ostatními kolegy

• Snadněji sladit pracovní a osobní život

• Větší spokojenost v práci i doma

• Snazší návrat do práce z MD/RD

• Prohloubení hrdosti, že pracujeme ve firmě, která pečuje o zaměstnance a naslouchá jejich potřebám
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PRŮBĚH PROJEKTU

Informa ční a plánovací fáze

• Informační setkání s vedením společnosti – schváleny cíle a průběh projektu

Realizační fáze

• Analýza současného stavu

• Sběr podnětů, názorů, návrhů od vedoucích obchodů – prostor pro diskuzi

• Samostatné workshopy se zaměstnanci + jejich vyhodnocení - práce s podněty

• Návrh na realizační plán + jeho schválení vedením společnosti

• Posouzení správnosti procesu externím hodnotitelem – udělení částečného certifikátu „Tchibo – spole čnost p řátelská
rodin ě“

Implementa ční fáze

• Zavedení nových nástrojů, opatření a cílů do praxe

Závěrečná fáze

• Závěrečný workshop – seznámení účastníků s výsledky projektu

• Hodnocení externím odborníkem

• Udělení plného certifikátu „Tchibo – společnost přátelská rodině“
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AKTIVITY

Cíl:

• Podpořit plynulý a bezproblémový návrat zaměstnanců po MD/RD do zaměstnání

• Udržet kvalifikaci zaměstnanců a jejich povědomí o dění ve firmě

• Posílit sounáležitost zaměstnanců s firmou a zvýšit tak jejich spokojenost

• Zapojit rodiče na MD/RD do práce pro společnost

Opatření

• Vytvořit komplexní metodiku práce s touto skupinou zaměstnanců

• Zapojit zaměstnance na MD/RD, kteří mají zájem, do informací a vzdělávacích aktivit 
společnosti

• Proškolit rodiče těsně před návratem z MD/RD

• Před návratem do zaměstnání uskutečnit rozhovor s nadřízeným

• Účast zaměstnanců na MD/RD na firemních akcích

• Aktuální databáze zaměstnanců na MD/RD přístupná manažerům oddělení

• Zavést možnost spolupráce i v průběhu MD/RD

Rodi čovství, mate řská
a rodi čovská dovolená

a návrat do 
zaměstnání
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AKTIVITY

Cíl:

• Využívání zkrácených úvazků = větší flexibilita pro rodiče, kteří mají malé děti

• Zpracování vhodného modulu plánování směn

Opatření

• Zohledňování složení týmu – vhodné pokrytí zaměstnanci v různých životních situacích

Nábory + 
Zefektivn ění modelu 

rozložení sm ěn

Cíl:

• Zjistit poptávku zaměstnanců po službách pro rodiny

• Podpořit zájmové aktivity dětí zaměstnanců

Opatření

• Realizovat průzkum mezi zaměstnanci k nalezení vhodné formy podpory zaměstnanců a 
jejich rodin v oblasti služeb pro rodiny

• Oslovit zaměstnance, zda by měli zájem účastnit se na akcích pořádaných pro děti –
tématická setkání, kreativní dílny apod.

Služby pro rodiny
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AKTIVITY

Cíl:

• Zahrnout téma slaďování osobního a pracovního života do firemního vzdělávání

• Prohloubit povědomí vedoucích pracovníků o významu a možnostech zlepšování
podmínek pro slučitelnost rodiny a zaměstnání ve vztahu k zákoníku práce

Opatření

• Začlenit téma do osobního rozvoje – postupné předávání informací vedoucím 

• Realizovat školení pro manažery zaměřené na zákoník práce

Kultura vedení

Cíl:

• Podpořit oblast work-life balance a zlepšování pracovního prostředí

Opatření

• organizace Dnů zdraví pro všechny zaměstnance

• začlenění elementu CSR

Dny zdraví
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AKTIVITY

Cíl:

• Udržet téma harmonizace rodiny a zaměstnání mezi vedoucími pracovníky v denní
komunikaci

• Udržet povědomí zaměstnanců o projektu slaďování pracovního a rodinného života

• Udržet kvalifikované pracovní síly a snížit tak náklady způsobené fluktuací zaměstnanců

• Zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců

Opatření

• Zavést pravidelné porady s tématem harmonizace rodiny a zaměstnání, na nichž budou 
diskutovány aktuální problémy, plnění naplánovaných opatření a navrhovány případné
změny opatření

• Vytvořit materiály o navržených opatřeních, benefitech pro zaměstnance, úspěšnosti 
projektu

• Posílit interní komunikaci a přizpůsobit ji potřebám zaměstnanců

• Vytvořit periodický newsletter s možností zasílání na soukromé adresy zaměstnanců

• Hledat další vhodné nástroje komunikace 

Informa ční
a komunika ční

strategie



Jak vypadají naše konkrétní akce

27. listopadu 2013



Key Initiatives EE | January 2013

RODIČOVSTVÍ, MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A NÁVRAT 
DO ZAMĚSTNÁNÍ

Opatření

• Vytvořit komplexní metodiku práce s touto skupinou 
zaměstnanců

• Aktuální databáze zaměstnanců na MD/RD přístupná
manažerům oddělení
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RODIČOVSTVÍ, MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A NÁVRAT 
DO ZAMĚSTNÁNÍ

Opatření
• Zapojit zaměstnance na MD/RD, kteří mají zájem, 

do informací a vzdělávacích aktivit společnosti
• Proškolit rodiče těsně před návratem z MD/RD
• Účast zaměstnanců na MD/RD na firemních akcích
• Zavést možnost spolupráce i v průběhu MD/RD
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NÁBORY + ZEFEKTIVNĚNÍ MODELU ROZLOŽENÍ SMĚN

Opatření

• Využívání zkrácených úvazků = větší flexibilita pro rodiče, kteří mají malé děti
• Zpracování vhodného modulu plánování směn
• Zohledňování složení týmu – vhodné pokrytí zaměstnanci v různých životních situacích

Zkrácené úvazky již zcela b ěžně využíváme

- celkem u nás pracuje 92 kolegyň na zkrácený 
úvazek (z toho na obchodech 70)

- na každém obchodě máme minimálně jednu 
kolegyni na zkrácený úvazek, ve valné většině
případů více

Plánování sm ěn

- na obchodech byl zaveden nový, přehlednější
systém plánování směn

- stále hledáme zlepšení – testujeme elektronický 
systém plánování směn provázaný s veškerou 
docházkou/absencemi/obsazeností/vytížeností
obchodu

Vzdělávání

- vzdělávání o správném řízení směn se stalo 
součástí školení hard skills pro vedoucí obchodů

- proběhlo i v rámci „tour de shops“

ÚSPORA ČASU A KAPACIT 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Opatření
• Zavést pravidelné porady s tématem harmonizace rodiny a zaměstnání, na nichž budou diskutovány aktuální

problémy, plnění naplánovaných opatření a navrhovány případné změny opatření
• Vytvořit materiály o navržených opatřeních, benefitech pro zaměstnance, úspěšnosti projektu
• Posílit interní komunikaci a přizpůsobit ji potřebám zaměstnanců
• Vytvořit periodický newsletter s možností zasílání na soukromé adresy zaměstnanců
• Hledat další vhodné nástroje komunikace 

Porady

- zefektivnění pravidelných porad 
(raníčků/večerníčků) na obchodech i na centrále

- propojení informací z více oddělení – i v návaznosti 
na nový obchodní model XChannel

Interní komunikace: Tour de shops

- květen – červen 2013 proběhly osobní návštěvy HR 
na všech obchodech

- mj. informace o realizačním plánu
= prostor pro osobní jednání na všech úrovních

Interní komunikace: Tchiboviny + Intranet

- zaveden periodický newsletter pro všechny 
zaměstnance

- nové inter- a intranetové stránky pro oblast HR a 
WLB = pozitivní ohlasy ze strany uchazečů o 
zaměstnání
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DNY ZDRAVÍ

Opatření

• organizace Dnů zdraví pro všechny zaměstnance
• začlenění elementu CSR

Pro zaměstnance na obchodech jsme připravili dárkové
koše z regionálních produtků tak, abychom i zde 
respektovali CSR přístup. Zároveň obdrželi i příručku s 
tipy na zdravé cvičení a životosprávu.

(foto je ilustrativní)
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GIVE AND GAIN DAY + ENGAGE DAY

Autorem plakátu a loga Tchibo Volunteer je pan Lukáš Plaček 
z obchodu Avion v Ostravě.
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VÝPOMOC V OBCHODECH

Zaměstnanci z office tradičně pomáhají kolegům
v obchodech během uvedení nové kolekce 
s názvem “Stylová móda nejen na sjezdovku“. 

Akce 2 ruce a 1 srdce: pomoc s iPady na 
obchodech + plány do konce roku – cca 24 dní
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ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SHOPS DO PROPAGACE 
SPOLEČNOSTI

Stejně jako v loňském roce proběhne i letos televizní reklama, kterou budeme v předvánočním čase 
podporovat prodej našeho spotřebního zboží. Použity budou loňské spoty, které budou doplněny 
nabídkou pěti vybraných produktů a akční nabídkou, jež bude platná po celou dobu vysílání spotu pro 
daný týden. 

Hlavními hrdinkami našich TV spotů budou opět naše kolegyně z obchodů - tvářemi televizních 
reklam jsou:

Česká republika:
GGGGáááábina Novotnbina Novotnbina Novotnbina Novotnáááá
obchod Galerie Butovice

Slovensko:
Radka Radka Radka Radka DrobniakovDrobniakovDrobniakovDrobniakováááá
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CERTIFIKACE SORTIMETU KÁVY Tchibo, ANEB JAK TO VIDÍ
KOLEGYNĚ Z OBCHODU V BRNĚ (Česká ul.)
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CERTIFIKACE SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ Tchibo, ANEB JAK TO 
VIDÍ KOLEGYNĚ Z OBCHODU V BRNĚ (Česká ul.)
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Ocenění za inovativní přístup k CSR – způsob, jakým 
uplatňujeme společensky odpovědné chování
a propojujeme ho s péčí o zaměstnance, vzděláváním
v oblasti CSR a podporou komunity.

TCHIBO PRAHA

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2013
PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI

Certifikát od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
vyjadřuje naše úspěšné zapojení do projektu
Audit rodina & zaměstnání a úsilí v rozšiřování
prorodinně orientované personální strategie.

TCHIBO PRAHA

ZÁKLADNÍ CERTIFIKÁT
AUDIT RODINA&ZAM ĚSTNÁNÍ

OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI Tchibo

Cena CSR, kterou federální vláda udělila v r. 2013
poprvé, je oceněním za náš obchodní model komplexně
zaměřený na trvale udržit. rozvoj a společ. odpovědnost.

TCHIBO GmbH

CENA CSR NĚMECKÉ VLÁDY

Německá síť hospodářské etiky (DNWE) Tchibo ocenila
za „příkladné snahy na cestě ke 100% udržitelnému podni-
kání v oblasti obchodu s kávou i nepotravinovým zbožím“.

TCHIBO GmbH

CENA ZA PODNIKATELSKOU 
ETIKU 2012
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Andrea Christianová
HR Senior Business Partner 
andrea.christianova@tchibo.cz


