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Tento materiál vznikl jako výstup
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Byznys pro společnost je největší odborná platforma
pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného
podnikání v ČR.
Sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy
trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti
(Corporate Social Responsibility).
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Úvodní slovo

Zdálo by se, že společenská odpovědnost firem to v komunikaci nemá a nebude mít lehké. Tradiční
média „pozitivní zprávy“ o podnicích přijímají odtažitě, snahu představit něco, co konkrétně
pomáhá nebo se povedlo, zaměňují za pokus o reklamu či skryté PR. _ _ _ _ Ani ta šifra Sí-Es-Ár
mediální přitažlivosti, která se čím dál víc měří zkratkou a zjednodušováním, moc nepřidá, spíš
naopak – povrchním uším zní cize, manažersky, abstraktně. _ _ _ _ Jenže české CSR je zatraceně
konkrétní. Jsou to hmatatelné, byznysově promyšlené a často svým rozsahem ohromující počiny
firem, kterým není jedno, jak se v České republice podniká a žije. Pomáhají svým zaměstnancům
v rozvoji, přemýšlejí, jak vylepšit pracovní i životní prostředí. Podporují znevýhodněné, sledují
a otevřeně zveřejňují data, jak jejich podnikání dopadá na bezprostřední okolí. A je to už veliká síla:
společnosti, které dlouhodobě rozvíjejí tuzemské CSR, v této chvíli zaměstnávají na 180 tisíc lidí.
_ _ _ _ V Byznysu pro společnost, nevládní platformě, která firmám pomáhá rozvíjet strategie
trvale udržitelného podnikání, pozorujeme, že i „komunikační časy“ se mění. Naše téma společenské
odpovědnosti začíná rezonovat i na fórech, kde dosud tak silně nezaznívalo. Na školách. Na debatách
s účastí elitních úředníků i politiků. Na shromážděních zaměstnanců. V kvalitních médiích. Od diskuze
v kruhu odborné komunity prorůstá české CSR trpělivě ke stále širší veřejnosti. _ _ _ _ Naprosto
logicky. Zásadní otázky jako pracovní diverzita, šetrné nakládání s přírodními zdroji, stárnutí
zaměstnanců či odborná pomoc komunitám prostupují celou společností. A celá společnost o nich
tudíž musí vědět a začíná mluvit. Ne nadarmo v roce 2015 Evropa přijala nové CSR Manifesto,
dokument, který bude formovat rozvoj odpovědného byznysu i politiku vlád v následujících letech.
Firem, jež jdou příkladem v Česku, už je hodně. Jejich příběhy, které se společně učíme vyprávět,
mohou být inspirací mnoha dalším.
Vaše
Byznys pro společnost, platforma odpovědných firem
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Komunikace odpovědného podnikání
a udržitelnosti
Materiál, který právě čtete, vznikl na
základě dlouhodobé spolupráce firem
sdružených v Tematické expertní skupině
Komunikace udržitelnosti a CSR platformy
Byznys pro společnost. Impulsem pro vznik
skupiny byl postupný přerod odpovědného
podnikání od charity a filantropie k mnohem
komplexnějšímu přístupu a integrace
odpovědnosti do firemní strategie.

Co zahrnuje odpovědné podnikání?
Odpovědné podnikání zahrnuje principy chování a jednání, kdy
se firmy dobrovolně hlásí k odpovědnosti nejen za svůj byznys,
ale za zdravý vývoj celé společnosti, a tyto principy začleňují
do všech rozhodovacích procesů. Odpovědnost zahrnuje oblast
ekonomickou, sociální a environmentální a jejich vzájemný soulad.

Odpovědné podnikání
Firmy hodnotí dopady svého fungování na společnost, ekonomiku a životní prostředí
a až v návaznosti na tuto analýzu nastavují své strategie odpovědnosti a udržitelnosti. Do
celého procesu firmy zapojují své stakeholdery a zohledňují blízkou i vzdálenější budoucnost
a globální výzvy. _ _ _ _ Vývoj v přístupu k odpovědnému podnikání a udržitelnosti s sebou
nese i nutnou změnu v komunikaci těchto témat. Její benefity, které firmy společně definovali,
platí pro ně samotné, ale i pro společnost. Komunikací příkladů dobré praxe a strategickým
přístupem je možné dosáhnout zapojení dalších subjektů do snahy o odpovědnou
a udržitelnou společnost. _ _ _ _ Následující principy jsou výsledkem diskuzí expertů
z oblasti komunikace i odpovědného podnikání a udržitelnosti a 1. Národního stakeholder
dialogu o odpovědném podnikání, jehož se zúčastnili zástupci státní správy, neziskových
organizací, médií, oborových zastřešujících organizací i firem. Ti společně definovali,
co odpovědné podnikání v podmínkách České republiky znamená a co od firem očekávají.

Dobrovolnost
Strategický přístup
Komplexnost
Vazba na byznys
Nad rámec zákona

KOMUNITA

DIVERZITA
A ZAMĚSTANCI

ETIKA
A TRANSPARENTNOST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC,
PRODUKT A ZÁKAZNÍCI
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Manifest Enterprise 2020
Zásadní dokument pro další rozvoj evropského CSR, manifest Enterprise 2020,
se díky platformě Byznys pro společnost oficiálně představuje v České republice.
Manifest s podtitulem „Budoucnost pro Evropu, jakou potřebujeme“ shrnuje základní
okruhy problémů, při jejichž řešení bude nezbytné následovat principy odpovědného
a trvale udržitelného byznysu, které pomohou k rozvoji ekonomiky a společnosti na „starém
kontinentu“ v nejbližším období:
— Sociální inovace pro růst zaměstnanosti a programy na podporu různorodosti v práci
— Péče o život komunity a její udržitelný rozvoj
— Transparentní reporting a data o podnikání
— Ochrana lidských práv
— Ochrana zdrojů a přírody
— Podpora dialogu a spolupráce na politice
— celý Manifest v českém překladu http://byznysprospolecnost.cz/csr-novinky/1076/
exkluzivne-v-Cr:-predstavujeme-manifest-enterprise-2020.html

Manifest Enterprise 2020

BUDOUCNOST PRO EVROPU,

JAKOU POTŘEBUJEME
Vytváření
sdílených
hodnot

Sociální inovace
Základním apelem nového dokumentu je
spolupráce odpovědného byznysu, státní správy
a institucí. „V nadcházejících letech zesílí v Evropě
potřeba změn v podobě transformace společnosti
a ekonomických inovací. Míra nezaměstnanosti
je již dlouho neúměrně vysoká a příliš mnoho lidí
stále stojí stranou. K tomu se přidávají klimatické
změny, vyčerpané přírodní zdroje, finanční propady
a demografické změny, které si žádají přístup
založený na spolupráci a inovacích,“ upozorňují
autoři Enterprise 2020 z organizace CSR Europe.
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Růst, který podpoří zaměstnanost, inkluzi a udržitelný život

Správa a odpovědnost
Transparentnost a lidská práva nedílnou součástí podnikání

Dialog a spolupráce na politice

Podniky a státní správa spoluvytvářejí inkluzivní
a udržitelnou společnost tím, že proměňují slova v činy.
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Strategie komunikace odpovědného
podnikání a udržitelnosti

Kdo jsou naši stakeholdeři?
interní

1

Komunikaci strategicky
řídíme a stanovujeme si
odpovídající cíle.

6

Netajíme
naše
motivace.

2

Známe svoje stakeholdery – jejich potřeby,
očekávání a možnosti. Přizpůsobujeme jim
typ, hloubku i kanály komunikace.
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Komunikujeme
pravidelně, nemlčíme
ani v době krize.

3

Zapojujeme vedení
jako nositele našich
hodnot.

8

Pravidelně vyhodnocujeme
plnění cílů. Neustále se
zdokonalujeme.

4

Komunikujeme
jasně, stručně
a pravdivě.

9

Dáváme prostor druhé
straně, komunikujeme
interaktivně.

5

Nevyhýbáme se negativním
aspektům. Zároveň komunikujeme
i naše řešení a cíle.
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externí
státní správa/
regulátoři
zájmová sdružení

zaměstnanci
místní samosprávy
vedení
investoři a věřitelé
(u společnosti
vlastněných
v rámci korporace)

organizace
/
společnost

dodavatelé
nevládní organizace,
odborná veřejnost
média
zákazníci

Bavíme
sebe
i ostatní.

veřejnost
místní komunity
investoři a věřitelé
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Co nám přináší?
zvyšuje kredibilitu a důvěru
zvyšuje transparentnost
odlišuje od konkurence

externí
komunikace

získává uznání a posiluje reputaci
slouží jako nástroj pro osvětu
a vzdělávání našich stakeholderů
pomáhá nám rozšiřovat naše aktivity
a motivovat ostatní
přispívá k efektivnímu řízení
pomáhá získat angažované zaměstnance
pomáhá nám vychovat
odpovědné zákazníky / klienty
Byznys pro společnost
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Příklady z praxe
Komunikace
odpovědné
konzumace
alkoholu
v Plzeňském
Prazdroji
Společnost Plzeňský Prazdroj prosazuje
odpovědný přístup ke konzumaci
svých výrobků, zároveň věnuje
velkou pozornost i formě jakou jsou
prezentovány a propagovány. Jsme
přesvědčeni, že pro naše produkty je
dobrý pouze odpovědný marketing,
a proto jsme přijali soubor vlastních
etických pravidel, který jde nad
rámec platné legislativy a který
reguluje veškerou naši marketingovou
komunikaci, ať v oblasti tiskové,
televizní a rozhlasové, nebo i venkovní
a digitální reklamy. _ _ _ _ Mezi
klíčové zásady patří cílení našich
marketingových aktivit pouze na osoby
starší 18 let, zákaz řízení motorových
vozidel pod vlivem alkoholu či
upozornění těhotných žen, aby
nekonzumovaly alkohol.
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Jaké konkrétní kroky v oblasti odpovědného marketingu
tedy podnikáme?
Odpovědnostní zpráva
Důležitou součástí komunikace našich značek jsou sdělení vyzývající
k odpovědné konzumaci alkoholu, tzv. odpovědnostní zprávy. Tato
sdělení umisťujeme například na veškeré obaly našich produktů, do
televizních nebo rozhlasových reklam, na webové stránky či profily
našich značek na sociálních sítích. V současné době používáme tři
verze odpovědnostních zpráv:
— Alkohol za volant nepatří
— Pouze pro starší 18 let
— Těhotné ženy by neměly pít alkohol
Tato klíčová sdělení ještě doprovází odkaz na stránku
www.napivosrozumem.cz, která obsahuje zajímavé informace
o působení alkoholu na lidský organismus. Od 1. ledna 2015
postupně přidáváme i piktogramy znázorňující tyto zprávy.
Přístup k reklamě na naše značky
V rámci závazku u Evropského fóra o alkoholu a zdraví pokračujeme
v tzv. transparentním omezování přístupu nezletilých k reklamě na
alkoholické nápoje v televizi, tisku, venkovní reklamě, na internetu
i jinde. Z tohoto důvodu jednáme například s televizními stanicemi
o vysílacím čase našich reklam, máme nastavené filtrování obsahu
pro nezletilé na Facebooku nebo žádáme návštěvníky při vstupu
na webové stránky našich značek, aby potvrdili svůj věk. Usilujeme
o to, aby naše reklama byla opravdu cílená, tedy aby neoslovovala
děti, ani mladistvé jak svým obsahem, tak i některými prvky jako
jsou např. hudební doprovod, chování nebo slovní vyjadřování
účinkujících apod.

„V rámci odpovědného
marketingu jsme
přijali soubor
vlastních etických
pravidel, který jde
nad rámec platné
legislativy.“
Drahomíra Mandíková,
Corporate Affairs Manager,
Plzeňský Prazdroj

Komise pro odpovědnost
Na dodržování pravidel, které jsme
si stanovili v oblasti samoregulace
komerční komunikace našich produktů,
dohlíží Komise pro odpovědnost,
která sestává z interních i externích
odborníků. Komise pracuje na online
bázi a posuzuje koncepty komerční
komunikace z etického hlediska.
Dohlíží tak na to, aby například
osoby vystupující v našich reklamách
byli starší 25 let, aby komunikace
neobsahovala žádné dětské motivy,
hudbu nebo jiné prvky, které by mohly
oslovovat nezletilé, aby nenaznačovala,
že pití alkoholu vede ke společenskému,
sportovnímu nebo jinému úspěchu
či nenabádala k nadměrné
a nezodpovědné konzumaci
alkoholických nápojů.
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Unikátní virtuální prohlídky
na webových stránkách Skupiny ČEZ
Seriál virtuálních prohlídek elektráren nabízí v téměř 200 zastavení pohled do zákulisí
12 nejzajímavějších energetických lokalit. Vedle obou jaderných elektráren zavede návštěvníky
např. do největší tuzemské přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, komplexně obnovené
uhelné elektrárny Tušimice nebo do smart regionu Vrchlabí. _ _ _ _ Každá prohlídka startuje
leteckým panoramatem lokality a uživatel může pak na základě vlastní volby navštívit nejdůležitější
části elektrárny. Nechybí popisky, technická data, zvukové záznamy a dalšími zajímavostmi.
Projekt, který má i svou anglickou verzi, vznikl na základě spolupráce agentury CDI.CZ a specialistů
provozu a komunikace Skupiny ČEZ. Jednotlivé prohlídky byly uveřejňovány postupně (s týdenním
odstupem) formou seriálu a kromě tiskových zpráv propagovány i prostřednictvím sociálních sítí
(Facebook, Twitter) nebo intranetu. _ _ _ _ Veškerý obsah prošel i kvůli bezpečnosti několika koly
schvalování v rámci Skupiny ČEZ; kontrole byla postupně podrobena obrazová, jazyková i technická
správnost. Průběžně je samozřejmě pamatováno na aktualizace. První série virtuálních prohlídek
byla v roce 2014 nominována na Českou cenu za PR. Dosud na stránky virtuálních prohlídek zavítalo
125 tisíc návštěvníků (75 tisíc unikátních návštěvníků).

„Otevřenost je pro
nás důležitá. Díky
virtuálním prohlídkám
může do našich provozů
nahlédnout kdokoliv.“
JUDr. Michaela Chaloupková, M.B.A.,
ředitelka divize správa a členka
představenstva ČEZ a. s.
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Cena Wernera von Siemense
Cena Wernera von Siemense již 18 let oceňuje talentované studenty, nadějné mladé vědce a vysokoškolské pedagogy
z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Soutěž mladých
mozků organizuje Český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou
ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získávají odměny v celkové výši
1,2 milionu korun. _ _ _ _ V kategoriích pro nejlepší diplomové a disertační práce Cena Wernera von Siemense vedle
studenta oceňuje také pedagoga – vedoucího práce. V kategoriích nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Ocenění je udělováno také
nejlepšímu pedagogovi za přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody. _ _ _ _ Svým rozsahem,
výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto
druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 265 studentů, pedagogů a mladých vědců.
Více na www.siemens.cz/cenasiemens

Nefinanční reporting jako jeden
z nástrojů komunikace v PwC
Bez kvalitního reportingu se o přístupu k podnikání nedozvědí zaměstnanci, investoři ani zákazníci. Blíží se doba, kdy
zpráva o udržitelném rozvoji bude standardní součástí výkazů každé odpovědné firmy. Jedním z našich komunikačních
nástrojů o našem pohledu na udržitelné podnikání je samotný report udržitelného rozvoje. Každoročně publikujeme
zprávu o svých aktivitách v oblasti firemní odpovědnosti a při reportingu uplatňujeme mezinárodně uznávanou
metodiku pro vykazování principů udržitelného rozvoje Global Reporting Initiative (GRI). Zpráva o společenské
odpovědnosti a udržitelném podnikání má v dnešní době často jen roli pozitivně laděného marketingového materiálu.
Pokud je však k odpovědnému reportingu přistupováno strategicky a komplexně, může poskytovat konkrétní
odpovědi týkající se přístupu organizace k řízení dopadů, které má na své okolí, a stát se aktivním nástrojem pro řízení
organizace. Reporting podle GRI je založen na principech, které nás vedou k větší transparentnosti a vyváženosti
komunikace, aniž by se vyhýbal palčivým tématům nebo neúspěchům.
Co z toho mají naši zaměstnanci, nebo klienti?
Je pro nás někdy obtížné vyčíslit dopady našeho působení, ale významným přínosem transparentního reportingu
je důvěryhodnost, budování dobrého jména firmy a rostoucí loajalita zaměstnanců. GRI reporting pomáhá účinně
komunikovat cíle a výsledky na míru klíčovým skupinám (stakeholderům).
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„Díky ceně Wernera von
Siemense se nám daří
udržovat dlouhodobou
spolupráci se školami
a vědeckými institucemi.
Cena nám zároveň umožňuje
komunikovat se stovkami
mladých talentů.“
Mariana Kellerová, Communications
and Government Affairs, Siemens

„Report udržitelného
rozvoje je pro nás jedním
z nástrojů, jak klíčovým
stakeholderům představit
náš pohled na udržitelné
podnikání.“
Pavla Zemanová,
Senior Internal Communication & CSR Specialist,
PwC Česká republika

„Úspěšné projekty sdílíme
jako inspiraci pro
ostatní a věříme,
že naše zkušenosti
napomohou udržitelnosti
celého odvětví.“

Otevřený portál
případových
studií Skanska
inspiruje
k udržitelnosti
Skanska zveřejňuje případové studie ze
svých projektů zaměřené na udržitelnost
v environmentálním, sociálním
i ekonomickém pojetí. Tyto otevřené
případové studie jsou přínosem nejen
pro Skansku, ale hlavně inspirací trhu
v možnostech budování udržitelnějšího
prostředí. _ _ _ _ Jednu z nejdůležitějších
zásad v komunikaci udržitelnosti spatřujeme
v potvrzení a dokázání hesla „Děláme to, co
říkáme“. Úspěch či neúspěch tohoto rčení
spočívá v komunikaci s našimi zákazníky,
dodavatelským řetězcem, subdodavateli
a zaměstnanci. Diskuse, komunikace
je pro nás důležitá právě v oblasti
udržitelností našich projektů. V databázi
projektů je možné vyhledávat dle oblastí,
environmentálního či sociálního zaměření
nebo dle typů projektů. České překlady jsou
dostupné také na stránkách Skanska.cz
Celá databáze projektů je přístupná na
adrese http://www.skanska-sustainabilitycase-studies.com/

Karel Fronk,
vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska
Byznys pro společnost
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Projekt Plníme přání seniorům společnosti
Sodexo Benefity oslovuje klienty i média
Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo Benefity na podporu aktivního života seniorů. Jejím cílem
je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které
má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech
a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat. Projekt je unikátní svou podstatou, neboť kombinuje princip
firemního a soukromého dárcovství. Senioři, kluby seniorů nebo zařízení pečující o seniory mají možnost získat na
realizaci svých přání finanční prostředky z veřejné sbírky. Jejich přání jsou uveřejněna na webových stránkách projektu
www.plnime-prani-seniorum.cz a dárci z řad veřejnosti mají možnost podpořit přání, které je jim blízké. Každý vklad
je následně zdvojnásoben příspěvkem společnosti Sodexo. _ _ _ _ Plníme přání seniorům je projekt, kterým žije celá
firma i její zaměstnanci – ti se sami zapojují do plnění přání a jsou také ambasadory projektu. Iniciativa oslovuje i řadu
klientů, kteří ji podporují nejen v rámci veřejné sbírky. Za každým přáním stojí osobní příběh, a proto je projekt velmi
zajímavý i pro média – pozitivní mediální výstupy pomáhají budovat reputaci Sodexo jako společensky odpovědné
firmy. A má za sebou skvělé výsledky. Během tří let se díky Plníme přání seniorům podařilo získat téměř 3 milionu
korun a zlepšit kvalitu života více než 9000 seniorů.

„Díky našemu projektu
Plníme přání seniorům
roste nejen reputace
firmy, ale především
angažovanost
našich zaměstnanců
a klientů.“
Lucie Miřácká,
manažer komunikace, Sodexo Benefity
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V KPMG pomáháme společně s klienty
Vánoční dárky se v obchodní sféře vždy nesly ve znamení lahví vína, čajů, svíček nebo hrnečků.
O těchto vánocích jsme se rozhodli zažité stereotypy změnit a místo tradičních dárků jsme dali
našim klientům možnost zapojit se do dobročinného projektu Darujte úsměv. Úspěch kampaně
předčil očekávání: podařilo se dosáhnout vysokého engagementu, zúčastnilo se téměř 600 klientů,
kteří KPMG doslova zahrnuli nadšenými reakcemi – a 21 dětí s vadou sluchu tak obdrželo celkových
500 000 korun určených na nové sluchové pomůcky. _ _ _ _ Příjemcem pomoci se stalo Centrum
pro dětský sluch Tamtam, které si naši zaměstnanci pro tento rok zvolili jako svou partnerskou
neziskovku. Na stránce www.darujteusmev.cz mohli zájemci vlastnoručně zdobit perníčky a vkládat
osobní vzkazy pro hendikepované děti, s jejichž příběhy se zde mohli seznámit. _ _ _ _ O možnosti
zapojit se informovala KPMG počátkem prosince 1 694 svých kontaktů prostřednictvím e-mailu, který
obsahoval stručné představení projektu a odkaz na jeho webové stránky. Ty poté navštívilo 931 z nich
(podařilo se tedy dosáhnout nadstandardní click-through rate 55 %) a vlastní perníček se vzkazem
pro děti vytvořilo celkem 578 klientů (konverzní poměr je tedy neobvykle vysokých 62 %). Již samotná
tato čísla, která o desítky procent převyšují běžný standard, svědčí o obrovském zájmu, který kampaň
vzbudila. _ _ _ _ Za každý vyrobený virtuální perníček jsme věnovali dětem z Tamtamu finanční
částku potřebnou ke koupi nových sluchadel a dalších pomůcek nutných pro jejich rozvoj. Na pomoc
21 dětem tak nakonec putovalo celkem 500 000 korun. _ _ _ _ Zájemci se o kampani mohli dozvědět
na účtech KPMG na Facebooku, Twitteru, Linkedinu a Google+. Samozřejmostí bylo představení
kampaně na webových stránkách společnosti a intenzivní komunikace směrem k médiím. Kampaň
se však neodehrávala jen ve virtuální rovině – v předvánočním čase jsme se s klienty setkali i osobně
a více než 950 z nich jsme na osobních schůzkách informovali o projektu a obdarovali prémiovým
balením ručně vyrobených perníkových panáčků. _ _ _ _ Po skončení kampaně těsně před Vánoci
následovalo to hlavní – předání výtěžku. Zástupci centra Tamtam obdrželi šek na 500 000 korun
a první z dětí získalo nová sluchadla a dárečky s motivem perníkového panáčka, který jako hlavní
vizuální motiv provázel celou kampaní. Během předávání dárků byly pořízeny fotografie a video, které
jsme poté zaslali jako poděkování klientům, kteří se do projektu zapojili. _ _ _ _ Nečekaně vysokou
úspěšnost projektu lze vyjádřit třemi způsoby. Tím prvním je finanční částka, která pomohla změnit
k lepšímu život dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů – od nich jsme po skončení kampaně
dostali množství pochvalných a děkovných vzkazů. Druhým měřítkem úspěchu je vysoký počet
klientů, kteří se do projektu aktivně zapojili, a nadprůměrně vysoká proklikovost i konverzní poměr.
Nezanedbatelný význam pak mají nadšené ohlasy, které kampaň vyvolala u klientů. Ti na ni kromě
samotného zapojení do projektu reagovali také desítkami emotivních mailů.
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Aktivní role TPCA
v projektu Bezpečné město
Obyvatelé středočeského Kolína vnímají bezpečnost jako jeden z klíčových faktorů spokojeného života. A určitě nejen
oni. Proto vedení města spolu s různými partnery připravilo projekt Bezpečné město. TPCA Toyota Peugeot Citroën,
největší zaměstnavatel regionu, je důležitým partnerem projektu. Nejde jen o to, abychom finančně podporovali
prevenci na dopravním hřišti, instalaci kamer do škol a školek či pomáhali složkám integrovaného záchranného sboru
modernizovat své vybavení. Klíčovým faktorem úspěšného budování reputace jako odpovědné firmy je neustálé
udržování kontaktu s hasiči, policisty a zástupci samosprávy. Účastníme se pravidelných schůzek, kde řešíme příčiny
kriminality a společně hledáme řešení. Díky tomu víme, co se od nás očekává. Jak můžeme pomáhat efektivně
a jsme schopni včas identifikovat případné hrozby. Úzká komunikace s klíčovými stakeholdery nám přináší i pozitivní
komentáře představitelů IZS v médiích. _ _ _ _ Když pak přijde krizová situace, přesně víme, co dělat. Naše pomoc
je nejen adresná, ale zejména rychlá. V roce 2013 jsme na Kolínsku pocítili sílu povodní. A záplavy se nevyhnuly ani
domovům našich zaměstnanců. _ _ _ _ Ihned jsme se zapojili do fungování krizového štábu. Řešili jsme konkrétní
potřebu techniky při povodni i pro likvidaci škod. Terénním pracovníkům úřadu jsme zapůjčili vozy, aby mohli zajistit
pomoc tam, kde jí bylo třeba. Zejména distribuci hygienických potřeb, na jejichž nákup jsme přispěli. Další vozy
jsme dali k dispozici Člověku v tísni a plně jsme hradili náklady na provoz. _ _ _ _ Solidaritu projevili i zaměstnanci.
Vyhlásili jsme sbírku a její výtěžek zdvojnásobili. Zaměstnanci postižení záplavami dostali placené volno na likvidaci
škod. Volno měli i členové sborů dobrovolných hasičů, kteří pomáhali likvidovat škody v okolí.

*
„Vánoční dárky pro
klienty jsme pojali
jinak. Míra angažovanosti
našich klientů nás mile
překvapila.“

„Díky pravidelné komunikaci
s hasiči, policisty a zástupci
samosprávy pomáháme dlouhodobě
zvyšovat bezpečnost Kolína.
Fungujeme například i v rámci
krizových štábů při povodních.“

Pavel Závitkovský, Partner odpovědný za CSR,
KPMG Česká republika

Monika Koťarová,
CSR specialistka TPCA Toyota Peugeot Citroën
Byznys pro společnost
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Národní potravinová sbírka –
vítěz České ceny za public relations 2014
V roce 2013 proběhl po celé ČR (ve 111 obchodech) první ročník Národní potravinové sbírky, ve které lidé a firmy
darovali potřebným 66 tun potravin (132 000 jídel). Národní potravinová sbírka je součástí projektu Potraviny
pomáhají, který organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci se svými partnery a ve prospěch České federace
potravinových bank a neziskových organizací, věnujících se humanitární a charitativní činnosti. Do Národní
potravinové sbírky se podařilo zapojit více než 50 neziskových organizací, ve 111 obchodech z celkem 5 obchodních
řetězců (Tesco Stores, Globus, Ahold, Makro, Spar), pomáhalo přes 1000 dobrovolníků. Výsledek sbírky předčil
veškerá očekávání. Každý mohl ve vybraných obchodech zakoupit libovolné množství trvanlivých potravin a odevzdat
je dobrovolníkům za pokladnami. Následně se potraviny během dne svážely do neziskových organizací. _ _ _ _
Platforma Byznys pro společnost získal za první ročník Národní potravinové sbírky celkem tři ocenění České ceny
za public relations. První místo v kategorii Sólokapr, první místo v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie
a třetí místo v kategorii Státní správa, veřejný a neziskový sektor. _ _ _ _ Národní potravinová sbírka byla
mediálně pokryta všemi klíčovými médii, a to celkem v 571 příspěvcích v médiích. Do hlavní zpravodajské relace ji
opakovaně zařadily všechny přední televizní stanice: ČT, Nova, Prima i Barrandov. Speciální webové stránky projektu
(www.potravinypomahaji.cz) shlédlo téměř 22 000 návštěvníků a to převážně během 3 měsíců, říjen až prosinec
2013. Projekt, zejména jeho akviziční část, byla šířena na sociálních sítích. _ _ _ _ Akce se uskutečnila pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky. V roce 2014 se do sbírky zapojilo již 380 obchodů a vybralo se 173 tun jídla.
V letošním třetím ročníku se budeme snažit obě čísla navýšit a více tak pomoci potřebným v celé České republice.

„Krom neuvěřitelného množství darovaných potravin
i úspěšné kampaně směrem k veřejnosti podpořila Národní
potravinová sbírka i naše snažení směřující k minimalizaci
plýtvání potravinami. Podařilo se vyjednat, že
u darovaných potravin bude možné ve stanovených případech,
pro účely výpočtu DPH, akceptovat základ daně v minimální
hodnotě, který se bude blížit nule. Půjde o zboží blížící
se datu spotřeby či jinak nevyhovující pro běžný prodej,
avšak stále upotřebitelné.“
Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost
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Co nám přináší?
zvyšuje povědomí o hodnotách uvnitř firmy
zapojuje zaměstnance do stanovování
a naplňování cílů
vzdělává zaměstnance a motivuje je
k odpovědnosti v osobním životě
přispívá ke spokojenosti
a loajalitě zaměstnanců
pomáhá zapojit zaměstnance
do prospěšných aktivit

interní
komunikace

je součástí osobního rozvoje
našich zaměstnanců

Byznys pro společnost
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Příklady z praxe
Byznys pro společnost
pomáhá firmám v komunikaci
V Byznys pro společnost klademe důraz na vzdělávání zaměstnanců našich zapojených členských firem. Komunikaci
vnímáme jako prostředek pro šíření myšlenek společensky odpovědného a udržitelného podnikání do celé
společnosti. Společně s firmami jsme vytvořili sérii panelových diskuzí s přednáškami, které si kladou za cíl informovat
širokou veřejnost o možnostech uplatnění na pracovním trhu bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní omezení,
národnost, rodinné zázemí či sexuální orientaci. Odbornými partnery vzdělávací roadshow se tak již staly společnosti
Microsoft a Sodexo Benefity. Vzdělávací roadshow Diverzita+ přistupuje k problematice rovných příležitostí šířeji než
jakýkoliv jiný projekt v ČR, a proto se magazín Marianne stal hlavním mediálním partnerem těchto akcí, aby oficiálně
podpořil prosazování pravidel různorodosti v organizacích. _ _ _ _ Mezi naše další aktivity v oblasti efektivní a cílené
komunikace patří kampaň zaměřená na využití online prostředí. Cílem kampaně je postupně propojit skupiny firem
podle oblasti společenské pomoci, které se věnují. Díky spolupráci takového poolu můžeme organizovat minikampaně
na sociálních sítích, ve kterých srozumitelně propagujeme dané téma a ukazujeme, jak konkrétně firmy pomáhají – což
lze nejsnáze udělat přes příběhy a fotky či videa, vizualita je zde důležitým pomocníkem. Kampaň Firmy pomáhají,
#firmypomahaji probíhá prostřednictvím platformy Facebook, Twitter a LinkedIn. Pro skupinu Dobrovolnictví
vytváříme seznam firem, které se mu věnují. Každá by měla být z jiné oblasti byznysu. Na základě toho vznikl SERIÁL,
ve kterém postupně ukazujeme, jak taková pomoc může vypadat. Každý díl seriálu je věnovaný jedné firmě a obsahuje
fotky a videa k akci, kterou firma dělá v oblasti dobrovolnictví. Mezi zapojené firmy patří Sodexo Benefity, Plzeňský
Prazdroj, GE Money Bank, Tchibo Praha, Skupina ČEZ, Česká pojišťovna, PwC Česká republika, ČSOB a Tesco Stores.

„Dobře promyšlená a nastavená
komunikace je stěžejní,
abychom myšlenky firemní
strategie zaměstnancům
zprostředkovali, vysvětlili
a uvedli do každodenní praxe.“
Tomáš Poucha, Institut interní komunikace.
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Odpovědné pracovní prostředí
v KPMG Česká republika
V KPMG Česká republika víme, že zaměstnanci jsou naším největším aktivem. Proto máme nastaven velmi komplexní
systém péče o zaměstnance a usilovně se snažíme neustále budovat příjemné pracovní prostředí. Na obě tyto oblasti
nahlížíme i v souvislosti se společenskou odpovědností. Chceme o naše zaměstnance pečovat i z hlediska osobních
hodnot, ohleduplnosti a osobní angažovanosti. Zároveň se na naše zaměstnance snažíme působit jako na odpovědné
spotřebitele.

Neziskové kino
Každý první čtvrtek v měsíci pořádáme
Neziskové kino. V prostorách naší pražské
kanceláře promítáme dokumentární
filmy o konkrétních společenských či
ekologických problémech. Tato témata
i s možnostmi, jak se zapojit, se snažíme
kolegům přiblížit i při následné diskusi
s odborníky z neziskového sektoru.

Ekologické kampaně
Zásady šetrnosti k životnímu
prostředí podporujeme
pravidelnými edukativními
kampaněmi, jimiž vedeme
zaměstnance k tomu, aby je
aplikovali i doma.

Snídaně
s Letohrádkem
Dvakrát měsíčně si
mohou zaměstnanci
KPMG přímo v pražské
budově společnosti
koupit snídani od
chráněné pekárny
Letohrádek Vendula.

Vánoční a velikonoční
jarmarky
Snažíme se našim
zaměstnancům nabízet
odpovědné alternativy
jejich nákupů. Proto
pořádáme přímo na
pracovišti pravidelné
trhy, kterých se účastní
neziskové organizace
a sociální podniky.

Ironing Ladies
Jsme jedním z prvních
firemních klientů sociálního
podniku Ironing Ladies, který
zaměstnává ženy se ztíženým
přístupem na trh práce,
jež našim zaměstnancům
na zakázku perou a žehlí.

„Pro naše zaměstnance
vytváříme odpovědné
pracovní prostředí
a motivujeme je
k podobným hodnotám
i v soukromém životě.“
Pavel Závitkovský, Partner odpovědný za
CSR, KPMG Česká republika
Byznys pro společnost
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Ambasadoři CSR v Siemensu
Úspěšnost CSR aktivit je do značné míry závislá na tom, jak se do nich zapojí zaměstnanci. Nejlepší motivací je osobní
komunikace. Jak se však dostat k téměř deseti tisícům zaměstnanců? V českém Siemensu se tak děje prostřednictvím
téměř dvou desítek CSR ambasadorů. _ _ _ _ Ambasadorem CSR se může stát každý zaměstnanec, kterého oblast
CSR zajímá a má chuť se na aktivitách v této oblasti podílet. Co ambasadoři CSR dělají? Spoustu věcí: pomáhají
s organizací dobrovolnické činnosti, organizují vánoční bazar, jehož výtěžek je rozdělen na dobročinné účely, informují
ostatní o principech udržitelnosti, organizují exkurze pro neziskový sektor, vytvořili a udržují firemní komunitní
zahrádku.

„Nositeli myšlenek
CSR v Siemensu se
pro své kolegy staly
témě dvě desítky CSR
ambasadorů.“
Mariana Kellerová, Communications
and Government Affairs, Siemens

Interní komunikace programu
Prosperita v Plzeňském Prazdroji
Prosperita je nový pohled na oblast trvale udržitelného rozvoje, který v minulém roce představila
mateřská společnost Plzeňského Prazdroje SAB Miller. Program navazuje na předchozích Deset
priorit a stanovuje nové ambicióznější cíle, na kterých se budou společně podílet podniky napříč
všemi trhy. Vzhledem k tomu, že aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje jsou silně lokálně
vázané, kladli jsme velký důraz na interní komunikační kampaň k programu Prosperita, tak aby
se naši zaměstnanci co nejlépe identifikovali s novým pohledem na oblast trvale udržitelného
rozvoje. _ _ _ _ Kromě standardních nástrojů interní komunikace jako jsou aktuality na
firemním portále, videa, maildistributory nebo články ve firemním časopise, byly nové ambice
v oblasti trvale udržitelného rozvoje prezentovány nejvyšším vedením firmy na pravidelné
prezentaci měsíčních výsledků společnosti. _ _ _ _ Všechna pracoviště Plzeňského Prazdroje,
ať už kancelářské prostory nebo výrobní závody, byla na několik týdnů pokryta plakáty, rollupy, stojánky na stůl a dalšími propagačními materiály. Logo Prosperity se objevilo dokonce
i na nástěnných hodinách nebo jako designový prvek na zrcadlech. _ _ _ _ Kombinace těchto
komunikačních nástrojů přinesla velmi pozitivní výsledky: z průzkumu povědomí o programu
Prosperita mezi zaměstnanci, který proběhl šest týdnů po spuštění kampaně vyplynulo,
že 96 % z dotázaných odpovědělo správně na otázky týkající se našeho nového pohledu na trvale
udržitelný rozvoj.
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„Pochopení
a osobní zapojení
zaměstnanců do CSR
je pro nás klíčem
k úspěchu. Proto
pro nás bylo velmi
důležité seznámit
zaměstnance s naším
novým pohledem na
udržitelný rozvoj
s názvem Prosperita.“
Drahomíra Mandíková, Corporate
Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj
Byznys pro společnost
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Odborné dobrovolnictví zaměstnanců PwC
jako specifický komunikační kanál
Rozvíjíme odborné dobrovolnictví (tzv. pro-bono mentoring), jehož prostřednictvím se soustředíme na předávání
zkušeností zejména sociálním firmám, aby jejich plány a podnikatelské modely byly udržitelné a dlouhodobě
konkurenceschopné. _ _ _ _ Pomáháme mladým podnikatelům, studentům, při rozvoji jejich nápadů tak, aby
dotáhli svou zajímavou myšlenku do skutečného podnikatelského záměru. Předáváme jim naše znalosti a zkušenosti
v tom, co umíme nejlépe – řízení firmy, tvorba podnikatelského plánu, finance, daně, právo apod. _ _ _ _ Každý
zaměstnanec PwC má možnost strávit jeden den v roce dobrovolnictvím dle své volby. Někteří z našich kolegů ho
věnují tomu, že si sednou s mladým začínajícím podnikatelem a rozeberou s ním jeho nápad. Někdo potřebuje poradit
s tím, jak myšlenku podnikatelsky uchopit, jiný je už dál a řeší například vhodnou právní formu své firmy, kde sehnat
finance, jak snížit náklady či složitější daňové otázky. _ _ _ _ Klíčovým projektem v této oblasti je pro nás podpora
soutěže Social ImpactAward, která oceňuje nápady na sociální start-upy od studentů vysokých škol. Naši zaměstnanci
poskytují vítězům individuální mentoring a poradenství a pomáhají jim se lépe orientovat v oblasti financí nebo práva.
Při individuálních setkáních naši odborníci radí, jak nastavit podnikatelský plán, jakou právní formu zvolit nebo jak
se připravit na prezentaci před investorem. _ _ _ _ Podpora mladých je zajímavou zkušeností i pro naše odborníky,
kteří tak své znalosti uplatní i u jiných projektů, než které řeší u svých klientů. _ _ _ _ Významná část zaměstnanců,
kteří přicházejí do PwC po vysoké škole bere jako samozřejmost, že jejich zaměstnavatel ovlivňuje pozitivně prostředí,
ve kterém podniká. A odborným dobrovolnictvím se do realizace naší společné vize mohou zapojit sami. _ _ _ _
Detailní popis jednotlivých projektů odborného dobrovolnictví naleznete v naší zprávě o udržitelném podnikání
a firemní odpovědnosti www.pwc.cz/odpovednost.
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„Odborné
dobrovolnictví nejen,
že pomáhá sociálním
podnikům, ale
zároveň rozvíjí naše
zaměstnance.“

„Zaměstnance
zapojujeme do
rozhodnutí, komu
budeme pomáhat.“

Pavla Zemanová, Senior Internal
Communication & CSR Specialist,
PwC Česká republika

JUDr. Michaela Chaloupková,
M.B.A., ředitelka divize správa
a členka představenstva ČEZ
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„Hledali jsme
nástroje interní
komunikace,
které by zvýšily
povědomí
o hodnotách
uvnitř firmy.“
Eva Vaněčková,
PR manager, dm drogerie markt

Zaměstnanecké granty Nadace ČEZ
Grantový program Zaměstnanecké granty podporuje neziskové organizace, kde působí – ve svém volném čase –
zaměstnanci Skupiny ČEZ. _ _ _ _ Mezi nimi je mnoho lidí, kteří se ve svém volném čase věnují veřejně prospěšným
aktivitám. Jsou sportovními trenéry, dobrovolníky, lektory zájmových kroužků. Nadace ČEZ nabízí od roku 2013
takovým aktivitám podporu finanční a ve spolupráci s útvary komunikace a týmem intranetu i podporu komunikační.
_ _ _ _ Neziskové organizace mohou požádat o nadační příspěvek až 30 tis. Kč prostřednictvím on-line formuláře
na stránkách Nadace ČEZ. Nezastupitelná je od začátku role zaměstnance, který tu „svou“ organizaci doporučí a na
intranetu Skupiny ČEZ představí její činnost svým kolegům. Žádosti jsou pro přehlednost seřazeny podle regionu
a zaměření projektu. Každý z téměř 13 tisíc zaměstnanců má pak možnost zúčastnit se ankety a přidělit hlas až
třem projektům, které ho oslovily. Zaměstnancům bez možnosti připojení na intranet je umožněno zasílat své hlasy
prostřednictvím e-mailu. Všechny kompletní žádosti spolu s výsledky ankety zaměstnanců posuzuje správní rada
Nadace ČEZ. _ _ _ _ Prostřednictvím intranetu, e-mailingu, firemního časopisu ČEZ News a porad mají zaměstnanci
stále dostupné aktuální informace o průběhu projektu nejen v době vyhlášení, ale v průběhu celého roku. Webové
stránky Nadace ČEZ zase přenáší informace veřejnosti. Dosud bylo podpořeno 212 projektů za více než 6 mil. Kč,
hlasování se pokaždé účastní přes 6 tisíc zaměstnanců.

Nástroje interní komunikace
udržitelnosti v dm
Za účelem dlouhodobé diskuze na téma udržitelného rozvoje napříč celou firmou byl v roce 2013 v dm založen
pracovní kroužek „Trvalá udržitelnost“. Jeho účastníci z řad jednotlivých resortů a regionů z celé České republiky se
pravidelně scházejí a diskutují nad otázkami udržitelného rozvoje firmy. Velkým přínosem pro všechny zúčastněné je
aktivní účast hned dvou členů vedení firmy dm v České republice. _ _ _ _ Jedním z konkrétních výstupů pracovního
kroužku „Trvalá udržitelnost“ pozitivně přijatým ostatními spolupracovníky dm se stal tzv. „Katalog opatření“, který na
jednom místě shrnuje podněty ze všech resortů a regionů napříč celou firmou dm. Katalog popisuje výchozí stav a cíl,
vč. vytyčených opatření a poznámek o jejich aktuálním vývoji a stavu. _ _ _ _ Aby témata diskutovaná v pracovním
kroužku prostupovala napříč celou firmou, byl v roce 2014 začleněn do pravidelně se konajících interních pracovních
dnů jednotlivých resortů a regionů tříhodinový blok na téma udržitelného rozvoje. Na příkladech a praktických
cvičeních se tak mají možnost všichni spolupracovníci dm seznámit s principy udržitelného rozvoje ve firmě. Současně
s tímto praktickým cvičením se mohou všichni spolupracovníci v dm seznámit s otázkami udržitelného byznysu dm
prostřednictvím e-learningového programu, který dm nabízí v rámci svých interních vzdělávacích programů.
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Kdo je Byznys pro společnost?
Byznys pro společnost sdružuje a propojuje odpovědné firmy.
Vytváří prostor pro spolupráci, sdílení zkušeností a pomáhá zavádět
profesionální nástroje pro udržitelné podnikání v jednotlivých oblastech
CSR. Byznys pro společnost je národním partnerem CSR Europe,
největší evropské organizace zaměřené na sdílení CSR a podporující
tyto hodnoty v byznysu i veřejné správě pro sladění trvalé udržitelnosti
a konkurenceschopnosti v moderní Evropě.

Jak funguje Tematická expertní skupina?
Tematická expertní skupina (TES) je forma odborné spolupráce členských firem platformy Byznys pro společnost.
TES je složena z odborníků v dané oblasti z členských firem platformy BpS. Po dobu svého působení se TES
koncepčně věnuje zvolenému tématu z oblasti trvalé udržitelnosti a odpovědného podnikání, které chce rozvinout
a odborně rozpracovat. Cílem TES je i propagace daného tématu mezi dalšími firmami a stakeholdery (státní a veřejná
správa, média, NNO, akademická sféra apod.) TES má stanovené cíle a konkrétní výstupy, které jsou nastavené
na začátku fungování skupiny.
Kdo jsou stakeholdeři?
Stakeholdeři jsou (zainteresované) skupiny, osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod firmy, prostředí,
ve kterém funguje, nebo jsou fungováním firmy ovlivněny. V nejširším pojetí tento pojem zahrnuje zákazníky,
akcionáře, investory, zaměstnance, neziskové organizace, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy
a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace.
Co je stakeholder dialog?
Forma interakce firem se stakeholdery, která umožňuje jejich zapojení do rozhodovacích procesů. Cílem dialogu může
být vytvoření a implementace strategie, nastavení projektu, zavedení nového či zlepšení stávajícího výrobku a další.
Stakeholder dialog se může řídit standardem AA 1000 a obvykle je realizován ve spolupráci s třetí stranou, která
garantuje správný průběh a objektivitu dialogu.

info@byznysprospolecnost.cz
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku materiálu:
Kateřina Kolská, Senior manažerka, Byznys pro společnost
Anna Šindelková, Specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj
Eva Vaněčková, PR manager, dm drogerie
Simona Kaňoková, Expert Corporate Social Responsibility, Skupina ČEZ
Lucie Miřácká, manažer komunikace, Sodexo Benefity
Radek Kňava, Personální oddělení – nábor, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech
Monika Koťarová, CSR Specialistka, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech
Ivana Ježková, CSR Supervisor, KPMG Česká republika
Pavla Zemanová, Senior Internal Communication & CSR Specialist, PwC Česká republika
Karel Fronk, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska
Mariana Kellerová, Communications and Government Affairs, Siemens
Tomáš Poucha, Institut interní komunikace
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