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nejširší nabídka na jednom místě  –  výrazné množstevní slevy  –  rychlost a spolehlivost

REKLAMNÍ DÁRKY

%

83 % lidí je vítá. 48 % jich chce více.

Zařaďte reklamní předměty do marketingového mixu
89 % lidí si vybaví dárce reklamních předmětů z posledních dvou let - 66 % lidí si vybaví i sdělení - 2x více lidí si 

zapamatuje značku z reklamních předmětů než z jiného propagačního kanálu - 3x více lidí je má raději než reklamu na 

internetu - 53 % lidí používá propagační předměty alespoň jednou týdně - 73 % lidí má minimálně jeden vždy u sebe

 - 52 % obdarovaných má lepší mínění o značce, od které dostali reklamní předmět - 83 % lidí rádo dostává propa-

gační předměty - 48 % lidí by je rádo dostávalo častěji - průměrně si je ponechají 8 měsíců - 57 % nechtěných 

reklamních předmětů lidé nevyhodí, ale předají dál - až o 54 % zvyšují reklamní předměty šanci na uzavření obchodu
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Projděte si spolu s námi příklady těch, kteří 
vytvářejí Odpovědné Česko, a nechte se 
inspirovat velkými i malými projekty a kroky, 
které v součtu dělají náš život lepším a při-
spívají k tomu, aby naše budoucnost byla 
udržitelná. 
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v záplavě nejistoty 
a negativních zpráv může být pro mnohé 
inspirativní to, co se děje ve firmách. V těch 
zahraničních i českých, rodinných i těch, kte-
ré vyrostly nedávno na zelené louce. Byznys 
se stává viditelnějším zdrojem pozitivních 
změn a nositelem důležitých hodnot. Firmy 
a lidé v nich přinášejí řešení prospěšná život-
nímu prostředí, starají se o okolí a své kolegy, 
podporují potřebné, férově zaměstnávají 
různé skupiny, spolupracují s odpovědnými 
obchodními partnery, jsou transparentní 
a chovají se eticky.

UDRŽITELNÝ PŘÍSTUP a odpovědnost 
jsou postaveny na tom, že to, co máme, nemů-
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Pavlína Kalousová

nejširší nabídka na jednom místě  –  výrazné množstevní slevy  –  rychlost a spolehlivost

REKLAMNÍ DÁRKY

%

83 % lidí je vítá. 48 % jich chce více.

Zařaďte reklamní předměty do marketingového mixu
89 % lidí si vybaví dárce reklamních předmětů z posledních dvou let - 66 % lidí si vybaví i sdělení - 2x více lidí si 

zapamatuje značku z reklamních předmětů než z jiného propagačního kanálu - 3x více lidí je má raději než reklamu na 

internetu - 53 % lidí používá propagační předměty alespoň jednou týdně - 73 % lidí má minimálně jeden vždy u sebe

 - 52 % obdarovaných má lepší mínění o značce, od které dostali reklamní předmět - 83 % lidí rádo dostává propa-

gační předměty - 48 % lidí by je rádo dostávalo častěji - průměrně si je ponechají 8 měsíců - 57 % nechtěných 

reklamních předmětů lidé nevyhodí, ale předají dál - až o 54 % zvyšují reklamní předměty šanci na uzavření obchodu

žeme pouze vytěžit, ale je nutné to ve stejném 
nebo lepším stavu zanechat pro další gene-
race. Firmy si stanovují jasné a dlouhodobé 
cíle a odpovědný přístup stavějí do středu své 
obchodní strategie. Vznikají tak nové modely 
výroby i služeb, otevřené firmy postavené 
na respektu k lidem jako hlavní devíze HR. 
Takový přístup nepřináší pouze dobrý pocit 
a lepší svět, ale hlavně úspory, nové obchodní 
příležitosti a vyšší konkurenceschopnost firem 
i společnosti. 

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA takové spo-
lečnosti nejen oceňuje, ale také jim pomáhá 
přistupovat k této otázce správně. Za patnáct 
let se podařilo vytvořit nezávislý komplex-
ní hodnoticí systém, který sleduje celkový 
odpovědný a udržitelný přístup k podnikání. 

předsedkyně Byznysu pro společnost
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SILNÝ NÁZOR. Tváří poslední kampaně firmy Nike se stal 

hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick. Ten proslul 

tím, že si na protest proti rasismu při hymně před zápasy 

klekal. Někteří to ale vnímali jako pohrdání vlajkou. Účast 

hráče v kampani natolik rozlítila některé Američany, že 

veřejně pálili výrobky Nike. Nemálo je ale i těch, kteří se na 

sociálních sítích těmto akcím vysmívají.

    TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2018

POPTÁVKA 
PO ODPOVĚDNOSTI

Aktuální kampaň značky Nike „Věř v něco, i kdyby to znamenalo  
obětovat všechno“ může být metaforou nového trendu. Otvírá firmám 

prostor prezentovat se jako nositel hodnot a jejich změn. 

Pavlína Kalousová
předsedkyně Byznysu pro společnost

PRVNÍ REAKCE na kampaň společnosti 
Nike naznačovaly neúspěch, ty další ale již 
ukázaly, že dobře pojatá angažovaná kam-
paň má i byznysový i společenský potenciál: 
pozitivní, odvážný, apelující postoj nabízí 
zákazníkům i zaměstnancům možnost identi-
fikovat se s hodnotami značky.

SPOLEČNOST I FIRMY SE MĚNÍ. Stále 
polarizovanější společnost očekává od firem 
pozitivní kroky a je ochotna je za to odmě-
nit. Podle výsledků Edelman Trust Barome-
ter 76 procent investorů od firem požaduje, 
aby se zapojily do řešení společenských 
témat, jako je ekologie, diverzita či dopady 
globalizace. S postupně se snižující důvěrou 
lidí vůči veřejným institucím stoupá v tomto 
směru očekávání od soukromých firem. Že 
budou pomáhat řešit problémy světa, přispě-
jí inovacemi ke snižování dopadů na životní 

prostředí, odstraní plasty z oceánů i pomo-
hou zrušit nerovnost na světě.

A firmy tak činí nejen proto, že to je dobré, 
ale i proto, že jim to stále více pomáhá 
vyrovnat se s měnícím se prostředím plným 
nečekaných zvratů a strukturálních změn. 
A ty nejúspěšnější spojují svou obchodní 
a byznysovou strategii s inovacemi svých 
služeb a produktů tak, že to prospívá společ-
nosti i životnímu prostředí.

ODPOVĚDNÝ LEADERSHIP. K pozitiv-
ním krokům před lety vyzývali převážně 
politici, neziskové organizace, akademici. 
Dnes jsou na předních fórech slyšet stále sil-
něji představitelé firem. Společnosti přijímají 
závazky na odstranění dopadů na klima, 
na zavedení cirkulární ekonomiky, na prosa-
zení principů antidiskriminace, lidských práv 
a diverzity. A jejich šéfové se stávají hlasy 
boje za některé hodnoty.

Starbucks a jeho bývalý šéf Howard Schultz 
se zasazovali o změnu vnímání práv homo-
sexuálů, veteránů, vyjadřovali se k tématu 
zadluženosti studentů a rostoucímu ozbro-
jenému násilí v USA. Sám Schultz o své roli 
mluvil jako o „křehkém balancování mezi 
ziskem a svědomím“. 

Angažovanost vidíme i u mnoha dalších 
společností – Delta Airlines, Patagonia, řetě-
zec Target, Apple, Pfizer. V Česku se v ně-
kterých tématech chytře profiluje Vodafone, 
jeden z aktivních signatářů evropské Charty 
diverzity. Ten patří mezi zaměstnavatele 
otevřené všem skupinám a nebojí se za některá 
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témata, jako jsou rovné příležitosti pro ženy 
nebo právo gayů a leseb na férové podmínky, 
postavit veřejně.

ATRAKTIVNÍ TÉMATA. Tím, že se aktivis-
tičtí lídři firem osobně zasazují o prospěšné 
změny, pomáhají posilovat i hodnotu svých 
firem. Některá témata přitom zákazníci vítají 
více než jiná. Agentura Global Strategy letos 
zjistila, že Američané chtějí více angažovanost 
firem v ekonomických tématech (rovnost pla-
tů, environmentální otázky, minimální mzda) 
a ve věcech průřezově společenských (domácí 
násilí, rodičovská dovolená nebo boj proti ra-
sismu). U jiných témat, jako jsou rovná práva 
různých skupin, je společenský postoj, řekně-
me, nejednotný. To ale není překvapením.

Právě prvek otevřenosti a schopnosti firem 
sladit své interní cíle s globálními i národ-
ními potřebami je poměrně nový. Firmy své 
programy a aktivity v oblasti společenské 
odpovědnosti plánují dlouhodobě a vždy 
s cílem přispět k řešení společenského nebo 
ekologického problému. Ladí je s globální-
mi rozvojovými cíli udržitelného rozvoje, 
evropskými cíli do roku 2030 či národními 
potřebami. O svých aktivitách a naplňování 
cílů transparentně informují. 

ŠKODOVKA V ČELE. Podíváme-li se 
na firmy, které uspěly v letošním ratingu 
TOP Odpovědná firma, najdeme u nich 
společné jmenovatele: dlouhodobá strategie 
udržitelného podnikání v centru byznysu, 
odpovědnost a udržitelné cíle jako motor 
inovací ve firmě, vedení a firma jsou aktivní 
v řešení konkrétních problémů, zapojují své 
dodavatele a nebojí se bojovat tam, kde vidí 
nespravedlnost nebo problém, a mnohé další. 

Škoda Auto, která letos uspěla mezi velký-
mi firmami, se kromě komplexního přístupu 
k udržitelnosti svého podnikání nově aktivně 
chopila podpory mladoboleslavského re-
gionu, investuje do inovací a uvádí na trh 
zcela nové koncepty včetně carsharingu. 
Podporuje také princip diverzity a respektu 
na trhu práce. V nedávném předvolebním 

období se otevřeně postavila za tyto principy 
v souvislosti s diskuzí o cizincích a bezpeč-
nosti v regionu. O společnosti ČEZ a jejím 
přístupu k jednotlivým oblastem udržitel-
ného podnikání se zase nově můžete dočíst 
v komplexně pojaté zprávě. 

PROSTOR PRO VLASTNÍ NÁPADY. Podle 
Ondřeje Tomase, zakladatele inkubátoru 
CleverMaps a jednoho z porotců, který roz-
hodoval o letošních nominantech hlavní ceny 
pro velkou firmu, je klíčový postoj akcionářů 
a vedení firmy, neboť nefunguje pouze „rou-
bování“ odpovědných aktivit přes marketing 
a komunikaci, ale je nutné do nich také zapojit 
zaměstnance a vytvořit jim příležitosti: „Za-
pojit zaměstnance je nutné, ale nikoli formou, 
že se jim něco nařídí, ale je třeba jim vytvořit 
prostor, aby přišli s vlastními nápady.“

Každá firma může přispět i drobnými 
projekty. Jako ČSOB, která se letos rozhodla 
zrušit jednorázové plasty a zapojit motivační 
kampaní své zaměstnance. Výsledek? Lidé si 
již kávu do kelímku v hlavní budově nedají.

Právě aktivní zaměstnanci, postoj vedení 
a schopnost zapojit liniový management 
spojuje všechny letošní úspěšné firmy. „Firma 
tomu musí stejně jako jiným oblastem věřit 
a rozumět. Nejlepší aktivity a projekty jsou ty, 
kde čerpá ze svého know-how, snaží se zlep-
šovat vlastní procesy a zapojí lidi, kteří jsou 
nadšeni pro změny, ať už jde o nové produkty, 
ochranu životního prostředí nebo o sociální 
téma,“ popisuje další z porotkyň Dana Dvo-
řáková z KKCG to, co odlišuje firmy, jimž se 
daří podnikat odpovědně a udržitelně.  

SPOLEČNĚ. Mnoho projektů a nápadů 
vzniká v partnerství firem jak v oboru, tak 
napříč sektory. Firmy hledají společný recept 
na řešení například v alianci Byznys pro 
společnost v rámci strategie Odpovědné 
Česko. Ta vzniká v souladu s připravovanou 
evropskou strategií CSR Europe 2030.

Mezi nejskloňovanější témata patří udrži-
telný trh práce a podpora principů diverzity, 
flexibility, férový přístup, příprava všech 

CO JE TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
Jde o nezávislý rating společností na poli 
udržitelnosti. Uděluje ho aliance Byznys pro 
společnost. Nezávislá porota složená z více 
než 40 odborníků strategie a projekty firem 
vyhodnotí a ty nejlepší ocení. 
Přihlášené společnosti si tak zmapují situaci 
v odpovědném přístupu k podnikání a získají 
přístup ke všem programům a projektům 
formou benchmarkingu. 
Kromě hlavních kategorií TOP Odpovědná 
velká firma a TOP Odpovědná malá firma se 
lze hlásit i do dalších kategorií: 

• TOP Odpovědná firma v komunitě – Počin 
roku, cena společnosti ČSOB 

• TOP Odpovědná firma ve firemním 
dobrovolnictví

• TOP Odpovědná firma v diverzitě 

• Gesto roku 2018: Vzdělání a odpovědnost, 
cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BpS 

• TOP Odpovědná firma v životním 
prostředí, cena společnosti Tetra Pak 
Česká republika 

• TOP Odpovědná firma – Reporting

STRATEGIE ODPOVĚDNÉ ČESKO
Do projektu aliance Byznys pro společnost 
se zapojilo přes sto firem s více než 
čtvrtmilionem zaměstnanců. Jeho cílem je 
spoluvytvářet svět, ve kterém firmy uvažují 
dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých 
zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat 
své okolí. Usiluje o to, aby firmy samy 
přijaly udržitelnost v přístupu k byznysu 
za vlastní, podporovaly prospěšné inovace 
a dokázaly přizpůsobit své fungování 
změnám v prostředí, kde podnikají. 
Klíčovou hodnotou je neplýtvat – lidským 
potenciálem, zkušenostmi ani přírodními 
zdroji.
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generací na technologické změny a šance 
pro všechny skupiny na trhu práce. Společně 
také prosazují myšlenku udržitelné výro-
by a spotřeby nebo podporu udržitelnosti 
komunit – tedy jak zapojit své zdroje, za-
městnance či partnery do zlepšování kvality 
života tam, kde podnikají.

BÝT PŘIPRAVEN. Angažovanost a boj 
za společenská témata přináší do života firem 
novou dimenzi. Transparentnost a upřím-
nost. Investoři i další očekávají poskytování 
pravdivých informací o naplňování nefinan- 
čních kritérií, jako jsou například ekologic-
ká stopa, dodržování lidských práv, rovné 
zacházení, příležitosti pro zaměstnance nebo 
spolupráce s lokálními dodavateli. 

Výsledky letošní kategorie TOP Odpověd-
ná firma – Reporting potvrzují, že stále více 
společností vydává zprávy dobrovolně i bez 
legislativních povinností. Splnění povinností 
ale nestačí. Zákazníci, zaměstnanci, investo-
ři, obchodní partneři chtějí spolupracovat 
s pozitivními firmami a značkami. Firmy 
musejí ukazovat například i změnou komu-
nikačních technik, že tomu, co se ve světě 
děje, rozumějí. 

Je to však třeba dělat uvěřitelně, tak, že 
se firma v souladu se svým deklarovaným 
postojem skutečně chová. Jako například 
Plzeňský Prazdroj, který se jak interně, tak 
ve svých kampaních angažuje v prevenci 
neodpovědné konzumace alkoholu, nebo 
společnost GSK, která využívá znalostí svých 
zaměstnanců a podporuje zdravotní osvětu 
například u seniorů.

ŠANCE. Je ale jednoznačné, že ty firmy, kte-
ré jsou připraveny interně a odpracovaly si 
to, aby odpovědnost, férovost a udržitelnost 
byla součástí základního přístupu k podni-
kání, mohou z veřejného angažmá v pro-
spěšných tématech také těžit. A přestože jistě 
většina firem a jejich šéfů asi zůstane raději 
v pozadí, ti, kterým se podaří propojit od-
povědné podnikání s jasným společenským 
postojem, mohou získat obrovský náskok. 

Škoda Auto – STRATEGIE ROKU
Velký zaměstnavatel s významným vlivem má 
za sebou řadu iniciativ, které se soustředily 
na zaměstnance a jejich život ve firmě i mimo ni, 
na město a životní prostředí i na technologické 
inovace a vzdělávání. Firemní strategie do roku 
2025 navazuje na předešlé kroky v ještě větší 
intenzitě. S cílem zvýšit atraktivitu mladobole-
slavského regionu a podpořit komunitní život za-
ložila firma Rozvojový fond Škoda Auto. Zahájila 
společné projekty s městem, diskutuje o spo-
lupráci s dalšími firmami v regionu a zavázala 
se v následujících dvou letech k velké investici 
do menších i větších iniciativ. Podporu získají 
projekty dopravní bezpečnosti v obcích a rozvoje 
škol a vzdělávání, bezbariérové mobility a péče 
o zaměstnance a regiony. Pro životní prostředí 
má firma samostatnou strategii GreenFuture.

Accenture
Klade důraz na diverzitu prostřednictvím progra-
mů pro rodiče, na zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením nebo na otevřenost LGBT tématu 
i mezikulturní rozmanitost. Díky efektivnímu 
využívání digitálních technologií postupně snižuje 
svou uhlíkovou stopu a životnímu prostředí pro-
spívá i jinak – podporuje projekty jako Ukliďme 
Česko či Sázíme stromy, kterých se zaměstnanci 
pravidelně účastní. V budoucnu se chce Accentu-
re zaměřit na to, jaký dopad budou mít digitální 
technologie na pracovní místa především u zne-
výhodněných skupin, a také se účastnit projektů 
založených na mezisektorové spolupráci. Jedním 
z nich jsou například pro bono konzultační služby.  

KPMG Česká republika
Svou strategii udržitelnosti firma propojuje se 
svým podnikáním. Její zaměstnanci radí nezisko-
vým organizacím a sociálním podnikům. Veřejně 
prospěšné organizace podporuje i jinak – odebírá 
od nich výrobky a služby. Odpovědnost vůči 

komunitě vstupuje i do pravidelného hodnocení 
zaměstnanců, pro které je dobrovolnictví sou-
částí běžného pracovního dne. Na zdraví svých 
zaměstnancům dbá prostřednictvím programu 
Zdravá firma, diverzitu rozvíjí vlastním men-
toringovým programem pro ženy a průběžně 
zavádí opatření umožňující zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením. V budoucnu se chce více 
zaměřit na měření dopadů svých aktivit na okolí 
a rozšířit projekty, do nichž se mohou zapojit mla-
dí lidé – například ve Škole odpovědného podni-
kání. Podporuje i komunitní projekty – loni to bylo 
Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi.

Plzeňský Prazdroj
Jako odpovědný producent piva se soustředí 
na rozumnou konzumaci alkoholu. Stejně jako 
další společnosti z globální skupiny Asahi Group 
Holding se snaží být dobrým sousedem tam, kde 
podniká, i partnerem malých a středních podni-
katelů. Co to konkrétně znamená? Restauratéry, 
hospodské i maloobchodníky vzdělává a pomáhá 
jim rozvíjet se a růst. Investuje do výzkumu pivo-
varnických surovin. Investuje do historického dě-
dictví země – dokládá to například snaha o zápis 
plzeňských bednářů na seznam UNESCO či opra-
va Jubilejní brány v Plzni. Při výrobě piva snižuje 
spotřebu vody i energie. Omezuje svou uhlíkovou 
stopu například optimalizací množství kilometrů 
najetých v distribuční síti nebo nákupem surovin 
od lokálních dodavatelů. I po nich vyžaduje, aby 
snižovali spotřebu přírodních zdrojů, energie, 
produkci emisí a odpadu. 

Skanska
Akcentuje udržitelnost a chce být lídrem v „ze-
leném stavění“. Sleduje a vyhodnocuje životní 
cyklus staveb a použitých materiálů, snižuje spo-
třebu vody, využívá obnovitelných zdrojů energie, 
sdílí automobily. Prosazuje například využití šedé 
vody v rezidenčním bydlení. Společnost myslí 
i na zaměstnance – podporuje diverzitu, age ma-
nagement, mezigenerační spolupráci nebo send-
vičovou generaci, tedy kolegy a kolegyně, kteří 
pečují o osobu blízkou. Vítá i jejich zapojování 
do dobrovolnictví. Finančně podporuje i různé 
komunity a neziskové iniciativy v nejbližším okolí 
staveb, na nichž pracuje.

TOP Odpovědná velká firma 2018
BEST OF ZLATÁ



TOP Odpovědná firma –  
Reporting

ZLATÁ

  KPMG Česká republika
  Plzeňský Prazdroj
  PwC Česká republika
  Skupina ČEZ
  Vodafone Czech Republic

STŘÍBRNÁ

  Letiště Praha

BRONZOVÁ

  Československá obchodní banka
  Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna 

Insurance Group

TOP Odpovědná malá firma
cena společnosti Plzeňský Prazdroj
Hlavní rating pro odpovědné střední a malé firmy, 
které systematicky, komplexně a strategicky 
rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé 
udržitelnosti.

ZLATÁ

  Hennlich, nejlepší strategie 2018
  Asekol 
  Bamboolik 
  Fonergy 

STŘÍBRNÁ

  Advantage Consulting
  Advokátní kancelář Hajduk & Partners 
  MHA

BRONZOVÁ

  Asio New 
  Kinstellar, advokátní kancelář

TOP Odpovědná firma v diverzitě
cena společnosti Philip Morris ČR
Cena pro firmy, které podporují diverzitu pra-
covních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších 
hledisek a pozitivně ovlivňují vnímání diverzity 
ve firemním prostředí.  

ZLATÁ

  Vodafone Czech Republic, Projekt roku: 
LGBT, nevidíme svět černobíle

  Accenture: Strategie jedinečnosti 
a lidskosti 

  Česká pošta: Krajané na České poště – 
propojujeme světy  

  Plzeňský Prazdroj: Program Diverzita 
(podpora genderové diverzity 
na pracovišti)  

STŘÍBRNÁ

  Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna 
Insurance Group: Vzdělávání kolegyň 
na rodičovské dovolené  

  Good Sailors: Poskytování plnohodnotné 
práce hendikepovaným v oblasti IT služeb 
a marketingu  

  Innogy Česká republika: Přátelská místa 
v innogy zákaznických centrech  

  L’Oréal Česká republika: Podpora 
mateřství jako součást programu Share 
and Care v L’Oréal  

BRONZOVÁ

  Československá obchodní banka: 55plus  
  PwC Česká republika: Ženy v záloze

TOP Odpovědná velká firma
Hlavní rating pro velké firmy, které odpovědně, 
systematicky, komplexně, strategicky a inovativ-
ně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé 
udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních 
oblastech CSR.

BEST OF ZLATÁ

  Škoda Auto, Strategie roku
  Accenture 
  KPMG Česká republika
  Plzeňský Prazdroj
  Skanska

ZLATÁ

  GSK
  Nestlé Česko
  O2 Czech Republic 
  PwC Česká republika 
  Saint-Gobain ADFORS cz 
  Skupina ČEZ
  Tesco Stores ČR 
  Vodafone Czech Republic

STŘÍBRNÁ

  Československá obchodní banka
   GEFCO Česká Republika
   Letiště Praha
   L’Oréal Česká republika
   Miele technika 
   Pivovary Staropramen 
   Veolia Česká republika

BRONZOVÁ

  Moneta Money Bank

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VŠECH KATEGORIÍ
(firmy jsou řazeny abecedně)
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Gesto roku 2018:  
Vzdělání a odpovědnost 
cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BPS
Cena za inovativní projekt, který příkladně pod-
poruje a rozvíjí vzdělávání. Vítěze vybrali čtenáři 
deníku E15 formou veřejného hlasování.

FINALISTÉ

  Samsung Electronics Czech and Slovak, 
vítěz: Samsung Tvoje šance  

  IBM Česká republika: IoT laboratoř
  KPMG Česká republika: Škola 

odpovědného podnikání  
  Veolia Česká republika: Tajný život města
  Vodafone Czech Republic: #jetovtobě  

TOP Odpovědná firma  
v životním prostředí
cena společnosti Tetra Pak Česká republika
Cena pro firmu, která zavádí dlouhodobá opatření 
ke snižování negativního dopadu své činnosti 
na životní prostředí, nastavuje si v této oblasti 
měřitelné cíle a výsledky dokumentuje. 

ZLATÁ

  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, vítěz: 
Minimální vodní stopa nápojů  

STŘÍBRNÁ

  Československá obchodní banka: Sníže-
ní spotřeby jednorázových nápojových 
kelímků  

  JRK Česká republika: Pro méně odpadu  
  Tesco Stores ČR: Žádné jídlo nazmar  

BRONZOVÁ

  Galvamet: Planeta Galvamet  
  Nestlé Česko: Soutěž pro vodu  
  Vodafone Czech Republic: Jak pomáhá 

internet věcí (IoT) energetické šetrnosti 

TOP Odpovědná firma 
v komunitě – Počin roku
cena společnosti ČSOB
Cena za inovativní partnerský projekt, který 
podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu 
a pomáhá jí řešit aktuální problémy.  

ZLATÁ

  O2 Czech Republic, vítěz: O2 SOS 
– systém na svolávání dobrovolníků 
poskytujících odbornou první pomoc  

  AGC Automotive Czech, Skokan 
roku: Zaměstnanecká Help linka AGC 
Automotive Czech  

  L’Oréal Česká republika: Staňte se 
Skincheckerem a chraňte svou kůži!  

  Plzeňský Prazdroj: Birell Nezastavitelní  
  Veolia Česká republika: Stále s úsměvem 

– aktivně po celý život  
  Vodafone Czech Republic: Laboratoř 

Nadace Vodafone 2.0 – kde technologie 
potkávají sociální inovace  

STŘÍBRNÁ

  Kinstellar, advokátní kancelář: Community 
Investment Programme  

  KPMG Česká republika: Cesta 
k udržitelnosti 

BRONZOVÁ

  Česká televize: Česká televize pomáhá 
s výchovou asistenčních psů  

  Pojišťovna České spořitelny: S Flexi 
do života – zlepšování podmínek pro 
život handicapovaných lidí v běžné 
komunitě  

  Škoda Auto: Zvyšování atraktivity 
mladoboleslavského regionu – Rozvojový 
fond Škoda Auto  

  Tesco Stores ČR: Vy rozhodujete, my 
pomáháme  

TOP Odpovědná firma  
ve firemním dobrovolnictví
Cena pro firmu, která aktivně podporuje 
zapojování zaměstnanců do řešení společenských 
problémů a zavedla systémové nástroje pro 
podporu veřejně prospěšného sektoru.  

ZLATÁ

  Skupina ČEZ, vítěz: Firemní 
dobrovolnictví Skupiny ČEZ – Čas pro 
dobrou věc  

  IBM Česká republika: IBM Corporate 
Service Corps poprvé v České republice  

  Kooperativa pojišťovna: Vienna Insurance 
Group: Pro lepší život  

  Vodafone Czech Republic: 
#GivingTuesday – kampaň #bezdechu 
pro mladé s cystickou fibrózou  

STŘÍBRNÁ

  Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna 
Insurance Group: Den sociální aktivity  

  PwC Česká republika: Pomáháme 
podnikat jinak

BRONZOVÁ

  KPMG Česká republika: Pomáháme tím, 
co umíme  

  Pivovary Staropramen: Dny, kdy 
pomáháme aneb Community Days
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•  Záštita: Poslanecká sněmovna a Senát PČR, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Zastoupení Evropské komise v ČR

• Hlavní partneři: Vodafone Česká republika, 
Tchibo Praha
•  Partneři: ČSOB, GSK, Philip Morris ČR, Plzeňský 

Prazdroj, Prague Congress Centre, Skupina 
ČEZ, Tetra Pak Česká republika, Zátiší Catering

• Hlavní mediální partner: deník E15
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MILENIÁLOVÉ NESTOJÍ 
O PRÁZDNÉ ŘEČI 

Mladí Češi požadují od zaměstnání víc, než aby sloužilo jen jako zdroj peněz. Chtějí mít rychlé výsledky  
a vliv na to, co dělají. Společenskou odpovědnost firem považují za nedostatečnou a očekávají  

od svých zaměstnavatelů mnohem ambicióznější cíle.

FO
TO

 P
R

O
FI

M
ED

IA
.C

Z



1. Díky dobrovolnictví  
jsou zaměstnanci zdravější

Podle průzkumu UnitedHealth Group a Optum 
Institute 94 procent dotázaných uvedlo, že jim 
dobrovolnictví zlepšuje náladu, 96 procent 
říká, že vnáší do jejich životů smysl, 
a 78 procent tvrdí, že přispívá ke snižování 
stresu. Podle průzkumu společnosti Robert 
Half je 61 procent Američanů přesvědčeno, 
že se jim díky dobrovolnictví lépe daří v práci 
a jsou efektivnější.

2. Zákazníci jsou ochotní si za produkty 
odpovědných firem připlatit 

Globální CSR průzkum společnosti Nielsen 
potvrzuje, že 55 procent populace 60 zemí 
světa, kteří nakupují on-line, jsou ochotní 
zaplatit více v případě, že jimi vybraný 
produkt nebo službu dodává firma, která 
jasně deklaruje svůj závazek přinášet pozitivní 
společenský a environmentální dopad. O rok 
později, v roce 2015, uvádí stejný průzkum 
další nárůst – udržitelné značky jsou důležité 
již pro 66 procent populace. Generace 
mileniálů je ještě zásadovější – udržitelnost je 
podstatná pro 73 procent z nich.

3. Koncept CSR  
není nic nového

Kořeny CSR lze najít nejpozději koncem 
19. století, kdy vizionáři a tehdejší lídři 
průmyslové revoluce v Evropě i ve Spojených 
státech budovali velké továrny. Spolu s nimi 
ale stavěli i městečka, která zaměstnancům 
nabídla velmi slušné bydlení a další 
infrastrukturu pro život dělníků a jejich 
rodin. Dělo se tak v době, kdy řadu měst 
obklopovaly chudinské čtvrti a péče 
o pracovníky a jejich životní úroveň zdaleka 
nebyla standardem. 
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Z PRŮZKUMU Mileniálové a kariéra: Vize 
2020 společnosti ManpowerGroup vyplývá, 
že mileniálové chtějí rozmanitou kariéru 
a uvědomují si, že si musejí neustále dopl-
ňovat dovednosti, aby mohli být v životě 
úspěšní a prožili ho podle svých představ. Při 
výběru toho, kde a jak budou pracovat, patří  
mezi jejich hlavní priority peníze, jistota 
a volný čas. 

KONEC KARIÉRNÍHO ŽEBŘÍKU. Chtějí 
také pracovat flexibilně a v různých formá-
tech úvazků. Je jim jasné, že je před nimi 
kariérní ultramaraton, a předpokládají, že 
budou pracovat i po dovršení 65 let. Pauzu 
plánují v souvislosti s rodičovstvím i péčí 
o starší příbuzné, ale myslí i na to, aby měli 
dost času na odpočinek. Chtějí svůj čas i pe-
níze investovat do svého dalšího rozvoje. 

„Proměňuje se struktura toho, jak bude 
práce vypadat. Končí ‚kariérní žebřík‘, 
po kterém postupně s přibývajícími zkuše-
nostmi a léty praxe postupují starší generace, 
a nastupuje kariérní vlna, tedy práce přeru-
šovaná delšími kariérními přestávkami,“ říká 
Lenka Vokáčová z ManpowerGroup. „Jistota 
zaměstnavatele je důležitá, ale zaměstnanec 
musí cítit dynamiku a dostávat okamžitou 
zpětnou vazbu, na niž jsou mladí zvyklí ze 
sociálních sítí,“ dodává.

DIVERZITA A FLEXIBILITA. Na tuto ge-
nerační proměnu se připravují zaměstnava-
telé. Musejí umět motivovat různé generace, 
z nichž má každá jiné potřeby. Mladí u firem 
hledají zcela nové parametry, jako je odpo-
vědnost, udržitelnost, diverzita a respekt 
a možnost se zapojit do dobré věci. 

Dokládá to průzkum 2018 Deloitte 
Millennial Survey společnosti Deloitte, 
podle něhož považují mileniálové priority 
společností, které sebe samy označují jako 

PŘÍLIŠ VZDÁLENÉ HORIZONTY. Podle 
Ladislava Jelena, který přišel jako trainee 
do společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slo-
vensko a nyní zde působí v personalistice, 
jsou peníze důležité, ale nejsou nejpodstat-
nější. „Když se mileniál dostane do firmy, 
kterou zajímá, co se děje v jejím okolí, a něco 
pro to dělá, dává to jeho práci smysl,“ řekl 
na expertním panelu Mladé Česko, který 
uspořádala letos v červnu organizace Byznys 
pro společnost ve spolupráci s Coca-Colou 
HBC Česko a Slovensko.

Podle Jana Lukačeviče, který pracuje 
v Akademii věd, se mladí lidé perou „s dlou-
hodobostí“, rádi by viděli výsledky své 
činnosti hned. Měli by si proto vyzkoušet 
práci v neziskovém sektoru. „Každý by si 
měl nějaké neziskové prostředí vyzkoušet, 
aby zjistil, jak složité je dosáhnout nějakého 
dopadu,“ říká. 

„Neziskové organizace musejí být schop-
ny ve své vedlejší činnosti dobře podnikat, 
a naopak dobře dělaný byznys znamená, že 
firma dokáže uchopit silné společenské téma 
a dlouhodobě je rozvíjet ve spolupráci s enti-
tami napříč sférami,“ doplňuje Miloš Říha ze 
Skautského institutu.

ABY MOHLI VĚŘIT. Téma udržitelnosti, 
odpovědnosti – vlastní i firemní – a důvě-
ryhodnosti strategií, ať už firemních, nebo 
těch soustředících se na CSR, je pro mlad-
ší generaci výrazně důležitější než dříve. 
„Chtějí, aby to nebyly jen řeči a ve firmách to 
bylo skutečně tak, jak firmy deklarují. Přejí 
si něco skutečného, uvěřitelného a opravdo-
vého. A řada firem na to není zvyklá,“ uvádí 
ředitel Institutu interní komunikace a Mar-
ketingového institutu Tomáš Poucha. 

Udržitelnost nestojí s jedním člověkem 
na pozici, která nese ten či onen název. Pro-
pisuje se napříč firmou a je součástí hodnot, 
které zaměstnavatel sdílí se svými lidmi, ať 
už jakéhokoli věku. Tomáš Vavrečka z pro-
gramu Dofe vidí smysl i v tom, že korporace 
podporují růst místních neziskovek, které 
pak zase podporují růst nové generace. 

odpovědné, za nedostatečné a očekávají 
od nich mnohem více. 

Rozhodující vliv na jejich loajalitu vůči 
zaměstnavateli má diverzita a flexibilita 
ve firmě. Obdivují společnosti, které se 
připravují na trendy průmyslu 4.0, a protože 
si v tomto směru úplně nevěří, vyhledávají 
takové zaměstnavatele, kteří jim pomohou 
s rozvojem potřebných kompetencí, aby měli 
šanci být dlouhodobě úspěšní.

3VĚCI, KTERÉ JSTE 
NEVĚDĚLI O CSR

CSR manažerka Byznysu pro společnost
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ADAM ONDRÁČEK,  
brand developer  
na volné noze

1. Klíčová není volba zaměstnavatele, ale 
volba, co chcete dělat a jak. Vždy mě bavilo 

dělat to, co nikdo nikdy nezkusil, a proto mě 
fascinuje reklama – je to umění vystřelit směrem, 
kde něco jen tušíte.

2. Dobré je, když mě firma vnímá jako 
někoho, kdo tvoří, vzdělává se a vyvíjí 

podle sebe. A je jisté, že se pak mění a roste 
i společnost, jejíž jsem součástí.

3. Firmy, které se chovají odpovědně k za-
městnancům. Jako první mě napadlo Cost-

Co, které jen kvůli svým lidem zavírá na svátky.

RADKA HORÁKOVÁ,  
marketingová manažerka se zkušenostmi  
z předních start-upů a korporací

1. Smysl – zajímá mě mise firmy a dopad její 
činnosti na společnost. Rozhodující jsou 

pro mě hodnoty firmy a jejího vedení a jejich 
naplňování. Z toho pak vycházejí vztahy k lidem.

2. Je pro mě zásadní. To, co žiji jako člověk, 
chci žít i jako zaměstnanec. Vím, že mít 

kvalitní vztahy a být úspěšná mohu jen tam, kde 
jsem autentická a stavím na svých zásadách.

3. Pohybuji se téměř tři roky mezi start-upy, 
napadají mě proto Seventh Generation 

a Sens, projekty s ekologickou misí. Z osobností 
fotograf Ben Von Wong.

ILLYRIA BREJCHOVÁ,  
studentka VŠ 

1. Rozhodující je pro mě kolektiv, možnosti 
osobního růstu a smysluplnost práce, 

kterou mám vykonávat.  

2. Ano, přinejmenším v nejdůležitějších bo-
dech. Práce pro mě není jen něčím, co dě-

lám z nutnosti se uživit, ale i součástí mé identity.  

3. Hank Green, americký hudebník, spisovatel 
a vlogger, jenž v posledních deseti letech 

založil několik úspěšných podniků v oblasti 
vzdělávání a zábavy. Za zmínku stojí i Project for 
Awesome, jenž pouze v minulém roce nasbíral 
přes dva miliony dolarů pro charitu.

Osmnáctiletý Jaroslav žije v pěstounské 
rodině v Čechočovicích nedaleko Třebíče. 
„V minulosti jsem měl různé potíže s rodiči, 
kteří se rozešli. Zasahovaly do toho také 
finanční problémy,“ vysvětluje svou situaci. 
Studuje na Střední průmyslové škole v Třebí-
či a do budoucna by chtěl pracovat v pří-
rodovědně-technickém oboru. „Rád bych 
dělal něco užitečného jako vodohospodářství 
nebo ekologii,“ doplnil. 

V podobně znevýhodněné situaci, kterou 
způsobil rozpad rodiny, úmrtí, nemoc v ro-
dině nebo finanční problémy, je dalších pět 
dětí ve věku od sedmnácti do jednadvaceti 
let, kterým chce přispět na vzdělání techno-
logická společnost Samsung. „Jde o skupinu, 
na jejíž podporu necílí žádné projekty,“ řekla 
Lucie Mairychová z neziskové organizace 
Nadání a dovednosti, která je partnerem pro-
jektu. Devět dětí vybrali z několika desítek 
žádostí zástupci Samsungu, organizace Na-
dání a dovednosti a agentury Ogilvy nejen 
s ohledem na jejich situaci, ale také motivaci 
pro zapojení do projektu.

První ročník projektu Tvoje šance začal 
letos v dubnu a každý účastník v něm má 
individuální rozvojový plán na deset měsíců, 

DESET MĚSÍCŮ NA SPLNĚNÍ VIZE
Čtyři dívky a pět chlapců z Česka a Slovenska, kteří se ocitli v komplikované životní situaci, dostali novou šanci. Společnost Samsung každému poskytla 

na vzdělání 130 tisíc korun. Ty mohou během deseti měsíců pod vedením mentorů a podle vlastních představ investovat do svého kariérního rozvoje.

plánů. S tím se nikdo z nich ve škole bohužel 
doposud nesetkal. Přitom je zrovna toto do-
vednost, kterou v budoucnu uplatní,“ uvedla 
Drahoňovská. 

Na plnění plánů účastníci obdrželi 
od Samsungu 130 tisíc korun, které využijí 
podle svého uvážení a po dohodě s kariér- 
ní koučkou a přiděleným mentorem ze 
Samsungu. „Pokryje to rozvojové kurzy, 
školení, nákup knížek a také notebook 
a telefon, aby mohli být neustále v kontak-
tu,“ vysvětlila Zuzana Mravík Zelenická, 
která je odpovědná za projekty společenské 
odpovědnosti Samsungu v Česku a na Slo-
vensku. Účastníci navštěvují i firmy podle 
svého zaměření, kde se setkávají s mana-
žery a mohou si zde rovnou domluvit stáž. 

Součástí je i pět víkendových worksho-
pů, které jsou společné pro všechny 
účastníky projektu. 

Po skončení desetiměsíčního projek-
tu plánuje Samsung s absolventy dál 
spolupracovat. „Přál bych si, abychom 
zůstali v kontaktu i nadále a sledovali 

jejich životní osudy, ne rok po absolvování 
programu, ale pět či deset let,“ uvedl prezi-
dent Samsungu Seung Joo Shin. /pab  

který sestavil s kariérní koučkou 
a zakladatelkou poradenského projektu 
Career Designer Petrou Drahoňovskou. 
„Je to vlastně parafráze na tvorbu byznys 

Gesto  
roku 2018 

CENA  
DENÍKU

 1. Co je pro vás rozhodující při 
volbě zaměstnavatele? 2. Jak je pro vás důležité sladění 

osobních a firemních hodnot? 3.  Jaká firma nebo osobnost jsou pro vás inspirativní v oblasti 
udržitelnosti a společenské odpovědnosti?

FOTO ARCHIV
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ANGAŽOVAT SE 
JE TŘEBA CHYTŘE

Společenská odpovědnost firem se v Česku donedávna omezovala na charitu nebo krátkodobé a pro 
veřejnost přitažlivé projekty bez širšího dopadu. Dnes už ale všechny velké společnosti nejenže zjišťují, 
jaký dopad má jejich byznys na společnost, konkrétní komunitu nebo na životní prostředí, ale rovnou 

přicházejí s novými řešeními, která podporují udržitelný rozvoj celé společnosti. To jim zároveň pomáhá 
posilovat pozici na trhu.

DŮLEŽITOU SLOŽKOU odpovědného 
chování zůstává filantropie. Firma si ale 
musí dobře zvolit téma i způsob, kterým se 
do projektů zapojuje. Měla by se věnovat 
takovým, které souvisejí s charakterem jejího 
podnikání, a měla by to dělat v místě, kde 
působí. 

Příkladem může být program Plzeňského 
Prazdroje v regionech, kde pivo vyrábí, nebo 
podpora prospěšných projektů v programu 
Prazdroj lidem. Výrobce automobilových 
skel AGC Automotive Czech má zase 
program pro zaměstnance a jejich rodiny 
s výrazným dopadem na region a projekt pro 
řešení vysokého zadlužení lidí v severních 
Čechách.
 
NEJEN NAOKO. Firmy dnes již lépe chá-
pou potřeby společnosti a propojují jejich 
podporu s vlastní byznysovou strategií. Ne-
orientují se už pouze na viditelné projekty, 
ale zaměřují se na oblasti a společenské jevy, 
které zaznamenávají určitou společenskou 
potřebu či poptávku. 

Proti dřívější situaci se firemní dárcovství 
a angažovanost více vyprofilovaly, podniky 
navazují dlouhodobá partnerství s nezisko-

Pavlína Kalousová
předsedkyně Byznysu pro společnost

13



14

FIRMY A OKOLÍ    

vými partnery a kultivují tím také způsob 
řízení neziskových organizací. Nebojí se jít 
i do „těžších témat“ jako automobilka Škoda 
Auto. Rozhodla se aktivně přispět k rozvoji 
regionu Mladé Boleslavi a zapojit i další 
hráče.

Uvedené je dokladem toho, že firmy 
začínají hrát ve společnosti novou roli. Krom 
orientace na zisk se stále více zapojují do ak-
tivit, které tradičně patřily pouze státu či 
neziskovým organizacím. Se zájmem o zdra-
vou společnost, ve které chtějí firmy podni-
kat, také roste zájem spolupracovat a sdílet 
hodnoty s dalšími aktéry ve společnosti. To 
pomáhá hledat inovativní řešení pro sociální 
problémy a posilovat zdravou společnost již 
při formulování státní politiky pro jednotlivé 
oblasti. 

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ. „Aby CSR 
ve firmách fungovala, je nutné dobře zapojit 
zaměstnance do konkrétních témat i pro-
jektů. Navíc mladá generace chce pracovat 
pro firmy, které takovou možnost nabízejí,“ 
říká CSR manažerka Byznysu pro společ-
nost Alena Líškay Králíková. To se může 
odehrávat formou firemního dobrovolnictví, 
kdy zaměstnanci pomáhají zlepšit životní 
prostředí zvelebováním veřejných prostran-
ství nebo čištěním lesa. Nebo se zapojují 
do sociálních projektů a doučují děti z dět-
ských domovů a potřebných rodin, stávají se 
mentory mladých, docházejí do domovů pro 
seniory nebo pomáhají neziskovým organi-
zacím.

Pokud firma zaměstnanci umožní, aby šel 
v pracovní době pomáhat vybrané organiza-
ci, umožňuje mu osobní realizaci a zároveň 
mu dává signál, že jí na jeho pomoci záleží. 
Některé společnosti podporují zaměstnance, 
aby se v projektech, které finančně pod-
porují, angažovali i mimo pracovní dobu. 
Zaměstnavatel zajistí tyto aktivity organizač-
ně a finančně a zaměstnanec poskytne svou 
energii a schopnosti. Takové aktivity mohou 
zároveň přispět k posílení týmového ducha 
a obecně zlepšení atmosféry na pracovišti. 

„Firemní dobrovolnictví přispívá k lepší 
firemní kultuře a rozvíjí dobrý vztah lidí 
k jejich okolí. Neustále se na nás obracejí 
nové firmy, kterým pomáháme nastartovat 
CSR programy pro zaměstnance,“ uvádí 
Králíková. 

ZAPOJÍM SE. V Česku má firemní dobro-
volnictví ještě jeden důležitý rozměr. Sezna-
muje zaměstnance firem s tím, jak funguje 
nezisková sféra, a někteří se díky tomu stáva-
jí dárci a dobrovolníky i mimo rámec firmy.
Platformu Byznysu pro společnost Zapojím 
se, která zprostředkovává zaměstnancům 
dobrovolnické příležitosti, využilo loni 
téměř sedm tisíc zaměstnanců z celého 
Česka. Věnovali dobrovolnické práci 53 680 
hodin. K tomu se dostává od firem manuální 

53 680
HODIN

odpracovalo loni 
téměř sedm tisíc 

českých zaměstnanců 
díky dobrovolnické 
platformě Zapojím 

se, kterou provozuje 
Byznys pro společnost.
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VÍTĚZ A ZLATÁ ÚROVEŇ

Skupina ČEZ
Projekt: Čas pro dobrou věc
ČEZ dává svým zaměstnancům již 10 let možnost 
zapojit se na jeden den v roce do firemního 
dobrovolnictví. Ať už se rozhodnou pro jakoukoli 
pomoc, získají náhradu mzdy a podporu firmy. 
Konkrétní oblast si mohou zvolit na portále Za-
pojímse.cz. A jejich počet neustále roste. Dosud 
se jich zapojilo přes 5000 do více než 800 akcí.

ZLATÁ ÚROVEŇ

 ®
IBM Česká republika
Projekt: IBM Corporate Service Corps poprvé 
v České republice
Každý rok IBM vybírá 500 zaměstnanců, kteří 
s kolegy z dalších zemí míří na měsíc do vybraných 
neziskových organizací, pobyt i mzdu jim platí. 
Tam pomáhají a zároveň získávají nové schopnos-
ti a dovednosti. Letos poprvé působila jedna ze 
skupin v Česku. Dobrovolníci vytvořili marketin-
govou strategii pro Život 90 a analyzovali aktivity 
Agentury pro sociální začleňování.

Vodafone Czech Republic
Projekt: #GivingTuesday – kampaň #bezde-
chu pro mladé s cystickou fibrózou
Zaměstnanci Vodafonu a Nadace Vodafone 
podpořili kampaní #bezdechu Klub nemocných 
cystickou fibrózou a jejich projekt CF Hero 
na pomoc dospívajícím s tímto onemocněním. 
S přispěním veřejnosti firma pro projekt 
získala 934 965 korun a Vodafone tuto částku 
zdvojnásobil. Zaplatilo se z nich dokončení 
aplikace CF Hero, která zvyšuje šanci na delší 
život pacientů, sdružuje informace o jejich stavu 
a usnadňuje i práci lékařům.

Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance 
Group
Projekt: Pro lepší život
Během placeného času si zaměstnanci mohou 
zvolit, kam půjdou pomáhat. Zapojují se v pro-
gramu Pro lepší život, ale i sami organizují pomoc 
v komunitě dle svého výběru. Kooperativa cíleně 
vyhledává projekty na podporu mladých v oblasti 
vzdělávání, rodiče samoživitele a seniory. Za-
městnanci se tak stávají mentory mladých, iniciují 
běhy a sportovní akce pro dobrou věc.

VÍTĚZ A ZLATÁ ÚROVEŇ

O2 Czech Republic
Projekt: O2 SOS – systém na svolávání dobro-
volníků poskytujících odbornou první pomoc
Aplikace přivádí vyškolené dobrovolníky na místa 
nehod ještě dříve, než dorazí sanitka. Kromě laiků 
aktivuje i zdravotníky, hasiče a policisty, kteří 
nejsou ve službě. Za dva roky pomohla více než 
u 200 případů z Královéhradeckého kraje, což je 
zhruba třetina případů náhlé zástavy oběhu. Je 
napojena na hlídky městské policie v pěti měs-
tech kraje. Letos zamířila do dalších šesti krajů. 
V budoucnu má ambice pokrýt celou republiku.

TOP Odpovědná firma  
ve firemním dobrovolnictví 2018

TOP Odpovědná firma v komunitě – 
Počin roku 2018, cena společnosti ČSOB

ZLATÁ ÚROVEŇ – SKOKAN ROKU

AGC Automotive Czech
Projekt: Zaměstnanecká Help linka
Firma reaguje na stoupající počet zaměstnanců 
v tíživé finanční situaci, nejčastěji v exekucích. 
S obecně prospěšnou společností Sociální agen-
tura vytvořily anonymní bezplatnou Help linku, na 
niž se mohou obrátit nejen zaměstnanci, ale i je-
jich rodiny, které si se situací nedovedou poradit. 
Zde jim pomohou jak s finančním poradenstvím, 
tak se sociálně-právní pomocí či stresovou situací. 
Linka už poskytla přes 420 konzultací a počty 
zaměstnanců s exekucemi poklesly o tři procenta.

a odborné pomoci ve prospěch životního 
prostředí, komunitního života, mladých, 
dětí, seniorů a nemocných dvěma stovkám 
veřejně prospěšných organizací. Platforma 
zajišťuje firmám systematickou podporu 
v programech firemního dobrovolnictví 
od strategií přes outsourcing a projekty 
na klíč až po dílčí pomoc při jednotlivých 
akcích. 

ZAHRANIČNÍ INSPIRACE. Příkladem 
promyšlené podpory dobrovolnické práce 
může být americký maloobchodní řetězec 
Walmart, který jakožto přední firemní dárce 
světa dbá na zapojení zaměstnanců do po-
moci druhým. Každý zaměstnanec, který 
dobrovolně odpracuje ve prospěch neziskové 
organizace 25 hodin, získá pro tento účel 
také dar 250 dolarů, a to až čtyřikrát ročně. 

Americká nápojářská firma PepsiCo 
zase znásobuje dary svých zaměstnanců až 
do výše deseti tisíc dolarů v poměru 2 : 1, 
pokud zaměstnanec odpracuje formou 
dobrovolné práce více než padesát hodin pro 
vybranou neziskovou organizaci. Společnost 
také podporuje své zaměstnance, aby po-
máhali jako dobrovolníci s projekty, jako je 
dostupnost pitné vody nebo jídla pro chudé. 

Programy pro dobrovolné zapojení 
zaměstnanců podporuje také americká tech-
nologická firma IBM nebo britská farmaceu-
tická firma GSK. 

MLADÍ DOBROVOLNIČÍ RÁDI. Pro mladé 
lidi hraje při výběru zaměstnavatele roli, jak 
podporuje jejich aktivity v oblasti dobrovol-
nické práce. Jejich důležitost ukázal výzkum 
agentury Ipsos pro Byznys pro společnost, 
podle kterého 46 procent mladých již při stu-
diu vykonává buď pravidelně (19 procent), 
nebo občasně (27 procent) nějakou spole-
čensky prospěšnou nebo dobrovolnickou 
pracovní činnost bez nároku na odměnu. 
Dobrovolnické aktivity během studií slouží 
mladým lidem jako praxe nebo zdroj zkuše-
ností, které pak firmy mohou vzít v úvahu 
při přijímacím řízení. 
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ROZMANITOST  
NESE OVOCE

Jen aktivní a motivovaní zaměstnanci, o které se dobře pečuje, mohou firmě umožnit  
v dlouhodobém horizontu ekonomicky uspět.

ROZMANITÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
je výkonnější, efektivnější a inovativnější, 
protože umožňuje zaměstnavateli integrovat 
talenty napříč věkem, pohlavím, rasou či 
národností. „V době boje o zaměstnance se 
může dobré nastavení diverzity stát klíčem, 
jak přilákat talenty, umožňuje oslovit i jiné 
než tradiční skupiny na pracovním trhu, 
posílit loajalitu a angažovanost stávajících 
zaměstnanců,“ říká Pavel Štern, programo-
vý ředitel Byznysu pro společnost, který je 
národním koordinátorem Charty diverzity. 
„Jedině firma, která vidí v rozmanitosti hod-
notu, bude umět dobře využívat potenciálu 
svých lidí pro hledání nových služeb a výrob-
ků nebo pro porozumění různým skupinám 
zákazníků,“ dodává.

DIVERZITA V ČESKÝCH FIRMÁCH. 
Úroveň diverzity sleduje Index diverzity, 
který sestavuje Byznys pro společnost. Za-
chycuje, jak se zaměstnavatelé stavějí k řízení 
a k nastavení diverzity, a je také vodítkem 
pro ostatní zaměstnavatele. Umožňuje jim 
zhodnotit, jestli je diverzita a inkluze v jejich 
společnosti provázána se všemi klíčovými 
HR procesy a jak umějí o tomto tématu mlu-
vit s lidmi ve firmě i na veřejnosti.

Téměř dvě třetiny podniků, které aktuální 
Index diverzity sledoval, mají schvále-
ný program podpory diverzity a inkluze 

na pracovišti. Více než 90 procent firem 
považuje za klíčové, aby se toto téma stalo 
součástí agendy nejvyššího vedení. Téměř 
polovina firem pak připravila také akční 
plán diverzity a pravidelně jeho plnění 
monitoruje.
 
PŘÍSTUP K ŽENÁM. Ve větším zapojení 
různorodých skupin brání firmám nízká 
flexibilita pracovního trhu a dlouhodobé 
celospolečenské předsudky. Podle průzku-
mu více než pětina českých zaměstnanců 
někdy zažila ústrky kvůli svému věku, ať 
už příliš nízkému či vysokému, nebo kvůli 
pohlaví.

Index zastoupení žen ve vedení, který pra-
videlně zpracovává Byznys pro společnost 
pod hlavičkou evropské Charty diverzity, 
zachycuje složení statutárních orgánů firem. 
U českých TOP 250 největších firem dosa-
huje zastoupení žen ve všech statutárních 
orgánech 12,5 procenta (168 žen z celkového 
počtu 1349 osob). Alespoň jednu ženu ve vr-
cholných orgánech má 45,2 procenta firem. 
Index také ukazuje, že v případě, že žena 
dosáhne určité úrovně vlivu v dané firmě, to 
má pozitivní dopad na vyšší zastoupení žen 
ve statutárních orgánech.

PRVNÍ OCENĚNÍ. Společnost Philip 
Morris ČR získala jako úplně první firma 
v České republice prestižní certifikát takzva-
né platové rovnosti. Ten uděluje švýcarská 
nadace Equal-Salary ve spolupráci s Že-
nevskou univerzitou a poradenskou společ-
ností PwC.

Vlastimil Poliačik

12,50

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

INDEX ZASTOUPENÍ ŽEN VE VEDENÍ 
(podíl žen ve vrcholových orgánech* TOP 250 
firem, v procentech) 

*  DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO U AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEDNATELÉ 
A PROKURISTI U SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM

 PRAMEN BYZNYS PRO SPOLEČNOST
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Karel Pučelík
Foto Michael Tomeš

Společnost Philip Morris International 
s více než 80 tisíci zaměstnanci po celém 
světě má diverzitu a rovnost pracovních 
podmínek jako jeden z klíčových pilířů 
firemní kultury. Konkrétně zvláštní po-
zornost věnuje rovnocennému zastoupení 
mužů a žen – od genderově vyváženého 
náboru kandidátů na jednotlivé pozice až 
například po stanovení cíle, aby do roku 
2022 bylo nejméně 40 procent mana-
žerských pozic obsazeno právě ženami. 
Důležitou součástí takového přístupu je 
také pozornost věnovaná ženám po návratu 
z mateřské či rodičovské dovolené. Společ-
nost například nabízí:

•  možnost zvýšit počet hodin, kdy mohou 
ženy pracovat z domova (u pozic, které to 
umožňují);

•  finanční kompenzaci za ošetřování dítěte 
do tří let;

•  při návratu do práce do 1 roku věku dítěte 
jednorázový příspěvek na školky nebo hlídání 
dětí.

STARŠÍ GENERACE. Navzdory tomu, že 
se hranice odchodu do důchodu odsouvá 
k 65 letům věku, nedaří se dostatečně integ-
rovat a podporovat tuto skupinu lidí na pra-
covním trhu. Podle statistiky je na tuzem-
ském pracovním trhu míra zaměstnanosti 
starších pracovníků nízká – ve skupině 55 až 
64 let činí 46,5 procenta. 

Tito lidé přitom mohou firmám nabíd-
nout cenné vlastnosti, jako jsou rozvážnost, 
zkušenost, soustředěnost, oddanost věci, 
odpovědnost či dochvilnost. Výzkumy navíc 
prokázaly, že starší lidé lépe postupují při 
řešení komplikovaných problémů díky hlub-
ší úrovni chápání, kterou získali v průběhu 
kariéry. Své práce si více váží a lépe odolávají 
stresu.

„Tento segment klientů neroste pouze 
v číslech, ale narůstá také jeho kapitál. Starší 
zaměstnanci chápou potřeby své generace 
a jsou schopni jim nabídnout kvalitní pro-
dukty a služby,“ říká Vera Budway Strobach 
z Erste Group Bank. 

Fiona 
Bartels-Ellis

MALÉ 
KROKY,  
VELKÁ 
ZMĚNA

V posledních deseti letech se firmy 
chovají společensky mnohem 

odpovědněji než dříve. „V minulosti 
bylo nepředstavitelné, aby žena 

s mou barvou pleti byla ve vedení 
British Council,“ říká Fiona Bartels-

Ellis, která má v této mezinárodní 
organizaci pro mezikulturní 

spolupráci a příležitosti ve vzdělávání 
na starosti právě diverzitu.



18

LIDÉ A ODPOVĚDNOST    

Vaší doménou je diverzita. Jaké sledujete cíle?
Svět není férový, někteří lidé jsou privilego-
vaní a někteří nejsou, ať už z ekonomických 
a genderových důvodů, barvy pleti nebo 
zdravotního postižení. Fungujeme ve více 
než 110 zemích světa a naší filozofií je vy-
tvořit zde férové a vstřícné prostředí. Víme, 
jaké jsou bariéry, a snažíme se je odstraňo-
vat.

Jak toho chcete dosáhnout?
Dám příklad: organizujeme jazykové zkouš-
ky a při jejich přípravě počítáme s tím, že je 
budou skládat i zdravotně postižení ucha-
zeči. Tak je podporujeme. Nabízíme třeba 
upravené testy pro nevidomé. Nebo pořá-
dáme festival a zařazujeme na něj literaturu 
romských autorů. Snažíme se být inkluzivní, 
jak to jen jde. Tam, kde se nám zatím nedaří 
bariéry odstraňovat, analyzujeme příčiny 
a hledáme možnosti.

Mnoho věcí, které děláme, jsou drobnosti. 
Ale malé kroky dohromady přinášejí velkou 
změnu. Například když ve svých materiá-
lech ukazujeme jen jeden typ lidí, fotografie 

mladých, dobře vypadajících lidí, ukazujeme 
ostatním, co považujeme za normu. Toho se 
snažíme vyvarovat.
 
Maličkosti jsou důležité. Tady na konferenci 
si můžete všimnout bezbariérového pódia. To 
nevídáte často, ne?
To máte pravdu. Všímám si takové maličkos-
ti, že někdy lze na pódium vystoupat v těsné 
sukni jen velmi těžko.

Jak se vaše firemní kultura projevuje na praco-
vištích?
Máme flexibilní práci a přístupné, bezba-
riérové pracovní prostředí. Podporujeme 
diverzitu. Zaměstnáváme ženy a chceme, 
aby v naší organizaci měly prostor k růs-
tu. Klademe důraz na jejich rovnoprávné 
zastoupení ve všech úrovních společnosti, 
nejen na juniorních pozicích, ale i na těch 
seniorních. 

To se jistě musí odrazit i v personálním složení 
vedení.
Ano. Máme cíle, ale ne kvóty. Když vidíme 
nedostatek žen ve vyšších pozicích, ptáme 
se, kde je problém. Proč nejsou dostatečně 
reprezentované v těchto pozicích? Ucházejí 
se o ně a nedostávají je? Nebo se o ně vůbec 
neucházejí? Získáváme data, analyzujeme je 
a pak je využíváme ke změně. 

Jak je těžké zavádět vaše principy v tolika kul-
turně rozmanitých zemích, ve kterých působíte?
Je to obtížné, protože různé kultury se 
od sebe velice liší a my k nim musíme být 
citliví. Chce to čas. Myslím si ale, že je to 
jednodušší, než si lidé myslí. Někteří často 
propadají kulturnímu relativismu. Říkají, že 
lidem, kteří mají jiné kulturní, společenské 
nebo náboženské tradice a zvyklosti, nemů-
žete vnucovat ty své. Mnohdy se to týká pro-
blematiky LGBT. U nás doma je ale nelegál-
ní rozdělovat lidi podle sexuální orientace, 
takže na půdě British Council nemůže nikdo 
diskriminovat. Stejně tak bráníme i uplatňo-
vání kastovního systému.

AUTOMOBILKA FORD 

ZJISTILA, ŽE O KOUPI 

AUTA ROZHODUJÍ STÁLE 

ČASTĚJI ŽENY. A ŽE JEDNA 

Z DŮLEŽITÝCH VĚCÍ, KTERÉ 

ŽENA PŘI VÝBĚRU AUTA 

POSUZUJE, JE PROSTOR 

NA ODLOŽENÍ KABELKY. 
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TOP Odpovědná firma v diverzitě 2018, 
cena společnosti Philip Morris ČR

VÍTĚZ A ZLATÁ ÚROVEŇ

Vodafone Czech Republic
Projekt: Diverzita – pilíř LGBT, nevidíme svět 
černobíle
Ve Vodafonu chtějí, aby se u nich lidé cítili dobře 
bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci 
či identitu nebo specifické potřeby, firma je 
signatářem Charty diverzity. Samozřejmostí jsou 
u ní stejné podmínky a benefity pro LGBT kolegy 
a kolegyně a duhové rodiny. Firma pořádá 
přednášky pro zaměstnance, podporuje aktivity 
zaměstnanecké skupiny a spolupráci s poradnou 
sbarvouven.cz. Do sbírky pro poradnu se zapo-
jilo přes 200 zaměstnanců. Je aktivním členem 
Pride Business Fora. Firma veřejně podporuje 
manželství pro stejnopohlavní páry a kampaň 
Jsme fér.

ZLATÁ ÚROVEŇ

Accenture Central Europe
Projekt: Strategie jedinečnosti a lidskosti
Accenture zaměstnává jen v české pobočce 
68 národností, principy rozmanitosti a inkluze jsou 
tedy součástí firemní kultury. Je jedním z prvních 
signatářů Charty diverzity v Česku a podepsala 
také Pride Business Forum Memorandum 2017+. 
Ve svých aktivitách se zaměřuje zejména na po-
stavení žen, LGBT jedince, osoby s hendikepem 
a mezikulturní a etnickou rozmanitost. V české po-
bočce se zaměstnanci mohou připojit do skupiny, 
která nejlépe odpovídá jejich potřebám: například 
Komunita rodičů i Klub otců, LGBT komunita 
a takzvaná LGBT Allies fungují pod hlavičkou Pride 
at Accenture, o zvýšení angažovanosti se stará 
Engagement komunita. Nejnovější program Truly 
Human, tedy podpora lidskosti, pomáhá tomu, aby 
se každý zaměstnanec cítil ve firmě sám sebou.

Česká pošta
Projekt: Krajané na České poště – propojuje-
me světy
Od roku 2013 se Česká pošta systematicky věnuje 
projektům na podporu skupin znevýhodněných 
na trhu práce. V roce 2017 vznikl zcela spontánně 
projekt Krajané, který navazuje na předešlý projekt 
Ukrajina a oslovuje etnické Čechy a jejich potomky 
z Volyně na Ukrajině. Po obsazení Krymu projevili 
někteří zájem o návrat do vlasti. Nejde jen o získání 
zaměstnanců, ale o podporu jejich integrace 
a adaptace na nový domov. Česká pošta vynakládá 
velké úsilí, aby jim nabídla práci odpovídající jejich 
potřebám a pomohla jim vybudovat nový domov. 
Získala tak nové zaměstnance pro tři pilotní regio-
ny – jižní Čechy, Prahu a západní Čechy.

Plzeňský Prazdroj
Projekt: Program Diverzita, komplexní soubor 
aktivit k podpoře genderové diverzity na praco-
višti
Plzeňský Prazdroj cílí na vyrovnanější zastou-
pení žen a mužů, narovnává platové rozdíly 
a mentorsky podporuje ženy, aby se ucházely 
o vedoucí pozice. Plzeňský Prazdroj je zapojen 
do mezifiremních mentoringových programů, 
jako je Equilibrium nebo Together to Grow. 
Zároveň má i vlastní firemní mentoringový 
program Plzeňský Prazdroj Women’s Forum pro 
manažerky na úrovni B1/B2. Flexibilní pracovní 
dobou, finančním příspěvkem na předškolní 
vzdělávání a programem Zůstaň v kontaktu vy-
tváří přívětivé prostředí pro rodiče malých dětí. 
Díky tomu se mu za posledních 10 let podařilo 
zvýšit počet žen ve vedení ze 17 na 33 procent.

Některé věci ale ovlivnit nemůžeme. Po-
bočku máme třeba v zemi, kde ženy mladší 
čtyřiceti let musejí být na veřejnosti doprová-
zeny mužským příbuzným. V některých ze-
mích lidé odcházejí v určitém věku povinně 
do důchodu. Alespoň se ale snažíme hledat 
pro naše zaměstnance nějakou flexibilitu.

Jaké jsou hlavní problémy, které musejí evrop-
ské firmy řešit?
Důležitými tématy jsou větší reprezentace 
žen ve vyšších pozicích, větší zapojení 
zdravotně postižených do pracovního 
života. Ti mají dlouhodobě horší přístup 
ke vzdělání. 

V určitých oblastech je nedostatek pracov-
ních sil. Firmy musejí potenciální zaměst-
nance zaujmout a podpora diverzity by jim 
v tom mohla pomoci.

Myslíte, že se firmy rozhodují pro společensky 
odpovědné chování dobrovolně?
Dobrá otázka. Částečně ano. Některé firmy 
rychle přišly na to, že společensky odpověd-
né jednání je dobré i pro byznys a pro jejich 
značku. Myslím, že Charta diverzity takové-
mu přístupu napomáhá.

Větší důraz na diverzitu tedy přinese firmám 
i obchodní úspěch?
Automobilka Ford zjistila, že o koupi auta 
rozhodují stále častěji ženy. A z průzkumu 
vyplynulo, že jedna z důležitých charakteris-
tik, které žena při výběru auta posuzuje, je 
prostor na odložení kabelky. British Telecom 
zase vytvořil telefon s velkými tlačítky pro 
zdravotně postižené a je to jeden z jejich 
prodejních hitů.

Lze říci, že se situace dejme tomu za deset let 
hodně zlepšila?
Rozhodně se zlepšila. V minulosti bylo 
nepředstavitelné, aby žena s mou barvou 
pleti byla ve vedení British Council. Ale stále 
máme velké problémy. Lidé často hledají 
rozdíly, místo aby se zaměřili na to, co je spo-
juje. Není to sprint, ale maraton. 
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Martin Jonáš

POMÁHÁME HLAVNĚ MLADÝM 
I když mají strojírny Hennlich české kořeny, do Litoměřic se dostaly oklikou přes Rakousko. „Když firma v roce 1991 

vznikala, vnuk zakladatele pan Zebische nastavil jakéhosi ,ducha’ firmy. Důvěra, přátelství a dlouhodobost. Na těchto 
pilířích stojíme dodnes,“ říká CSR manažer Martin Jonáš. Hennlich letos získal titul TOP Odpovědná malá firma.

Jak si ve firmě určujete priority v oblasti CSR 
a jak sledujete, zda se je daří plnit?
Vždycky se snažíme, aby se nové věci držely 
vize, která vznikla v roce 1996. Musím přiznat, 
že důležitou roli hraje jednatel Pavel Šumera. 
Pro něj jsou důležití hlavně lidé ve firmě, pod-
pora Litoměřic a ochrana životního prostředí 
a obnovitelné zdroje. A jak to měříme? Před 
pár lety jsme v soutěži TOP Odpovědná malá 
firma dostali od porotců za uši, že společen-
skou odpovědnost neměříme. To nás trochu 
naštvalo. Nastudovali jsme si pár „kuchařek“, 
oslovili poradenskou firmu a stanovili si 
několik ukazatelů. Ty chceme dlouhodobě 
vyhodnocovat, zda jdeme správným směrem. 

K vytápění firmy využíváte tepelná čerpadla. 
Vyplácí se to? Tedy že kromě nižší zátěže pro-
středí přináší tento systém také úspory?
Rozhodně. Díky tepelným čerpadlům dosa-
hují úspory za vytápění i chlazení až stovek 
tisíc korun ročně. Protože tyto systémy také 
instalujeme, můžeme zákazníkům ukázat, že 
to opravdu funguje. A nejen u nás, ale také 
v domech mnoha našich zaměstnanců.

Zajímáte se o zařízení vyrábějící elektřinu z od-
padního tepla. Půjde o propagaci, nebo takto vy-
robená elektřina skutečně firmě ušetří náklady?
V současnosti vlastní ORC jednotku, tedy 
zařízení, které z odpadního tepla vyrobí 
elektřinu, teprve vyvíjíme. Podporu na vývoj 

Dalibor Dostál

ze zisku. Nyní si již díky změnám v zákonech 
můžeme část nákladů daňově uznat. Zájem 
je velký. Snažíme se totiž vykrýt dobu, kdy 
děti ještě nemohou do školky, ale maminky 
by už rády třeba i na částečný úvazek pra-
covaly. Navíc není Hennlich Baby Club jen 
pro děti zaměstnankyň, ale i zaměstnanců 
– mužů. Před několika lety jsme aktivity roz-
šířili i o prázdninové přífiremní tábory a také 
klasické pobytové. Ročně akcemi projde více 
než 100 dětí. Pravidelně klub navštěvuje přes 
20 dětí v různých denních režimech. 

Věnují české firmy sladění rodinného a pracov-
ního života dostatek pozornosti?
Určitě se to lepší. Mnohdy to ale záleží 
na „osvícenosti“ managementu, protože stát 
v tomto vychází soukromému sektoru se 
změnou pravidel vstříc velmi pomalu a kos-
trbatě. Máme malou výhodu v tom, že už se 
o nás ví, a proto se dvě z našich kolegyň ně-
kolikrát účastnily workshopů v parlamentu, 
kde se snaží věci posunout i legislativně.

Již v roce 2004 jste založili Dárcovský fond 
Hennlich. Kam jdou peníze především?
Zaměřili jsme se na podporu mladých od 15 do  
25 let žijících nebo studujících v Litoměřicích. 
Chtěli jsme podpořit město, v němž sídlíme, 
což považuji za nejpřirozenější věc, jakou 
může firma i její lidé dělat. A proč na mladé? 
Je to riziková skupina. Chtěli jsme je v době 
fungování evropských fondů naučit „sáhnout si 
na peníze“, aby uměli napsat projekt, řídit ho, 
vyúčtovat, prezentovat. To se, myslím, povedlo.

Mám nyní v hlavě takový nápad…, ale to 
ještě musíme probrat… 

jsme získali z evropských fondů a nyní spolu-
pracujeme i s ČVUT při využití takzvaných 
Inovačních voucherů od Ústeckého kraje.

Zaměstnancům nabízíte firemní školku. Odkdy 
funguje a jaký je o ni zájem?
Oficiálně je to dětská skupina, ale již od svého 
vzniku v roce 2012 funguje téměř jako běžná 
školka. Tehdy jsme rozšiřovali areál a díky 
podpoře z fondů EU jsme zajistili plnohodnot-
nou péči a kvalitní program. Tenkrát to byla 
minimálně na severu Čech první vlaštovka.

Jak nápad vznikl?
Inspiraci jsme našli třeba u společnosti Li-
net. Zpočátku jsme hradili vše ze svého, tedy 
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ALEŠ ŠLECHTA  
Galvamet 

S podnikáním je to stejné jako s každým z nás. 
Jak jsme každý individualita, tak se také zaměřu-
jeme do určitých oblastí. Já si vybral ekologické 
chování, a to mi věřte, že v byznysu tepelného 
zpracování kovů je to super těžké téma. Jako zá-
klad volím to, co muži jmenují neměnným jádrem. 
Odkud jsem vzešel a kam kráčím, je stálá mužská 
otázka. A pokud to dnes mladí mužové necítí, 
ono to přijde. S rodinou nebo ochranou teritoria, 
ale přijde. Pak každý pochopí, co je to základ 
motivace a naše mužské jádro nebo ego, chcete-
-li. A stejné je to s firmou, lidmi uvnitř, následuje 
krása vztahů a pocity spokojenosti.

Jediné, co mohu doporučit, je, starejte se 
o svoje lidi. Prožívejte starosti a propady s plnou 

vervou, zklamání i podvody, ale věřte jim. A pak 
stejně jako já poznáte, že máte být na co hrdí. 
Na to, co jste spolu dokázali, a hlavně co ještě 
dokážete. Ne že si to koupíte a zaplatíte někomu, 
kdo dodá řešení. Musíte sami společně vystoupat 
na vrchol, změnit svět trochu k lepšímu, a možná 
že každý den po příchodu do práce budete moci 
říct, že následovat vás má význam. A základem 
všeho toho počínání je elementární slušnost 
a spravedlnost. Tak toho se držte.

JAN LÁT  
Beneš a Lát  

Odpovědné podnikání je pro mě závazek 
věnovat či vrátit společnosti, veřejnosti to, že 
jsem měl možná více štěstí než někdo jiný, 
a cítím povinnost umožnit zažít úspěch všem. 

Každá firma je tak bohatá, jak dokáže být pestrá 
a jak dokáže využít různorodosti a schopností 
svých lidí. Moje doporučení je využívat a aktivně 
vyhledávat různorodost a nechat se jí rozvíjet.

PAVEL ŠUMERA  
Hennlich 

Vidím, že z dlouhodobého hlediska je to správná 
cesta, která se vyplácí. Naše firma má tradici 
téměř 100 let a všichni si uvědomujeme, že 
to je pro nás závazek, abychom v budování 
této tradice pokračovali. Bez souladu firmy se 
zaměstnanci, regionem a životním prostředím 
by to zkrátka nešlo. Ostatním firmám bych 
doporučil, aby šly klidně i po malých krůčcích 
a postupně. Není nutné chtít mít hned vše 
dokonalé a komplexní.

Co vás motivuje k odpovědnému podnikání?

VÍTĚZ A ZLATÁ ÚROVEŇ

Hennlich
Dodržuje vlastní přísnou environmentální politiku 
– v areálu společnosti funguje vytápění využívající 
energii z hloubkových vrtů, dešťová voda nepři-
chází nazmar a třídění odpadu je samozřejmostí. 
Zaměstnancům je dostupné vzdělávání a další 
rozvoj v oboru, využívají i různých možností, 
jak flexibilně sladit své pracovní a osobní životy. 
Nejnověji třeba díky Baby Clubu, kde je postaráno 
o jejich ratolesti a rodiče se mohou snáze vrátit 
ke své profesi. Závazek být dobrým sousedem plní 
společnost spolu s Ústeckou komunitní nadací, je-
jímž prostřednictvím podporuje nápady mladých 
lidí z Litoměřicka, které by neměly zapadnout.

ZLATÁ ÚROVEŇ

Asekol
Společnost je odpovědná z podstaty svého podni-
kání: zabývá se zpětným odběrem elektrozařízení. 

Neustále ale přichází i s nápady, jak způsob sběru, 
dopravy a recyklace vysloužilých spotřebičů vy-
lepšovat. Červených kontejnerů na elektroodpad 
přibývá, a navíc za každé kilo elektroodpadu vě-
nuje společnost korunu na kurzy, které pořádá Ná-
rodní rada osob se zdravotním postižením. V sídle 
společnosti zaměstnanci využívají kompostér, třídí 
odpad a ti s vášní pro cyklistiku se zapojují do be-
nefičního cyklomaratonu nebo do akcí organizace 
Cesta za snem, která umožňuje zdravým lidem 
poznávat svět lidí s postižením.

Bamboolik
Nápad přinést na trh látkové dětské pleny dal 
vzniknout společnosti, která je z pohledu udržitel-
ného podnikání mezi firmami podobné velikosti 
lídrem. Ekologické chování prosazuje i mezi do-
davateli. Její produkty vznikají výhradně v Česku, 
od svého vzniku pracuje se sociálními podniky, 
kde šije 50 procent všech plen. Díky zapojení 
do iniciativy Reduca.cz je sběrným místem pro 
použité kartonové krabice od svých produktů, 
a tím prodlužuje dobu jejich užitečnosti. Svůj 
sortiment rozšiřuje i o produkty s názvem MED 
(Moderní ekologická domácnost). Zaměstnancům 
umožňuje flexibilní práci a snadný návrat po ma-
teřské dovolené. Zapojuje se do oslav Dne Země 

a konkrétních projektů, které naplňují principy 
zero waste.

Fonergy
Odpovědnost dodavatele plynu a elektřiny se 
projevuje v první řadě směrem k zákazníkům: 
jasným odmítnutím podomního prodeje a neféro-
vých obchodních praktik. Srovnatelnou důležitost 
připisuje malá a mladá společnost svým zaměst-
nancům – například tím, že nabízí flexibilní pra-
covní pozice a vytváří pracovní místa pro ty, kteří 
mohou být na trhu práce znevýhodněni. Jednou 
měsíčně organizuje takzvané Jiné pátky, kdy se 
všichni kolegové sejdou a diskutují, co mohou 
v oblasti CSR společně dělat a jaké iniciativy 
podpořit. Výsledkem bylo například snižování 
spotřeby papíru, zavádění elektronické fakturace 
zákazníkům nebo přehledné třídění odpadu.

TOP Odpovědná malá firma 2018, 
cena společnosti Plzeňský Prazdroj
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nových pracovních 
míst přinese podle 

studie Římského 
klubu Česku 

přechod na oběhové 
hospodářství. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA       

BRÁT OHLEDY NA ZDROJE 
SE VYPLATÍ

Co dělat s výrobním odpadem nebo obtížně recyklovatelnými materiály? Do jakých projektů investovat?  
A jak to vše promítnout do výrobků a služeb? Takové otázky řeší v současné době stále více firem.

FIRMY SI STÁLE VÍCE UVĚDOMUJÍ, že 
udržitelná výroba a spotřeba zlepšují kvalitu 
života a minimalizují spotřebu přírodních 
zdrojů, toxických látek, produkci odpadů 
a škodlivin. Hledí proto na to, aby životní 
cyklus služby nebo výrobku neohrožoval 
uspokojování potřeb budoucích generací. 
Pokud se jim to daří, mohou své projekty 
přihlásit do soutěže TOP Odpovědná firma 
v oblasti životního prostředí.  

Environmentální přístup firmy obecně 
vnímají jako důležitou součást své společenské 
odpovědnosti, nicméně míra šetrného přístu-
pu k životnímu prostředí se různí. Odpovědné 
a udržitelné podnikání ovšem neznamená 
jednorázové kroky, které jen vylepší image 
firmy. Musí jít o dlouhodobou strategii, 
v níž odpovědný přístup k lidem, životnímu 
prostředí a šetrné nakládání se zdroji prolínají 
celou firmou a všemi jejími činnostmi. Mnoho 
společností také začíná chápat, že chovat se 
ekologicky znamená zároveň chovat se ekono-
micky. Návratnost úsporných opatření je totiž 
poměrně rychlá a snadno kvantifikovatelná.

EKOLOGICKY I EKONOMICKY. Z dlou-
hodobého hlediska je pro takové firmy 
ekologické chování způsobem, jak pozitivně 
budovat svou značku. Ta se stává atraktivněj-

služební cesty letadlem nebo podporují al-
ternativní způsoby dopravy do práce, jako je 
carsharing a cyklodoprava. Snižují spotřebu 
papíru, nepoužívají balenou vodu, využívají 
energeticky úsporná kancelářská zařízení, mo-
tivují zaměstnance k třídění odpadů. Všichni 
propagátoři změny se shodují na jednom: 
cesta k ní vede přes zapojení zaměstnanců 
do návrhů aktivit odpovědného podnikání.

NEUDRŽITELNÝ STAV. Firmy mohou 
představit ekologická témata i zákazníkům 
prostřednictvím svých produktů a služeb. 
Jako třeba mobilní operátor O2, který nabízí 
obaly na mobilní telefon z recyklovaného 
textilu vyrobeného v chráněné dílně. 

A právě na propojení mezi odpovědným 
přístupem k lidem a přírodě za využití stáva-
jících zdrojů staví koncept takzvané cirku-
lární ekonomiky. Jde o prolínání ekologické 
a ekonomické odpovědnosti s dlouhodobou 
udržitelností byznysových modelů. 

Světová produkce založená na lineárním 
principu totiž není dlouhodobě udržitelná, 
jak ukazuje takzvaný Earth Overshoot Day 
– tedy den, kdy lidstvo vyčerpalo přirozenou 
kapacitu Země uspokojit poptávku po spo-
třebě komodit pro daný rok. Ten letos při- 
padl již na 1. srpna. Všichni tak nyní čerpáme 
ze zdrojů budoucích, z nichž většina se však 
již nikdy přirozeně neobnoví.

Proti tenčícím se zásobám zdrojů stojí fakt, 
že současná úroveň výroby dál zvyšuje objem 
vyprodukovaného odpadu. Podle Světové 
banky vzroste objem celosvětové produkce 
odpadu do roku 2050 o sto procent. 

Veronika Doubnerová
Sustainable Development and Environment 
Manager v Byznysu pro společnost

ší a důvěryhodnou pro potenciální obchodní 
partnery a zaměstnance, především mladé. 
Podle průzkumu agentury Ipsos posuzuje 
61 procent lidí při výběru zboží nebo služby 
odpovědnost firmy, od které nakupuje. 

Na co by se přitom podle dotázaných měly 
firmy nejvíc soustředit, je ochrana životního 
prostředí a férové chování k zaměstnancům. 
Chovat se ekologicky v neposlední řadě 
znamená také podporovat inovace a vývoj 
nových technologických řešení. I to firmám 
přináší konkurenční výhodu a promítá se 
do lepšího vnímání jejich značky.

Zmírňování dopadů vlaastních aktivit na ži-
votní prostředí se intenzivně věnují i nevýrob-
ní firmy, například konzultační společnosti 
nebo bankovní domy. Zaměřují se především 
na snižování uhlíkové stopy – minimalizují 
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Na odpad je tedy nutné se dívat jako 
na cenný zdroj surovin, který může být dále 
zpracován a využit. Kdo to dřív pochopí, ten 
může svému byznysu zajistit dlouhodobou 
prosperitu. 

DOBRÝ PŘÍKLAD. Oběhové hospodářství 
nespoléhá na současný model vyrobit – vy- 
užít – vyhodit, kdy po skončení krátké život-
nosti výrobku všechny cenné složky v něm 
obsažené končí na skládkách, ve spalovnách 
či v oceánech. Oběhové hospodářství vnímá 
produkční řetězec jako uzavřený systém, v 
němž zdroje kolují v co nejvyšší kvalitě po co 
nejdelší dobu. Velký důraz se klade již na to, 
aby byl výrobek snadno opravitelný a vyro-
bený z recyklovatelného materiálu. 

Příkladem ve stavebnictví je společnost 
Skanska. Ta jako první developer v Česku 
postavila bytový dům, ve kterém částečně na-
hradila pitnou vodu takzvanou šedou vodu. 
To znamená, že přečištěná voda z umyvadel, 
van a sprch se znovu využívá pro splachová-
ní toalet. Pokud šedá voda nestačí, systém se 
doplní zachycenou dešťovou vodou či pitnou 
vodou. Při výstavbě dálnice D4 pak místo 

PÁRTY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE
Trend udržitelnosti, tedy zachování 
rovnováhy mezi ekologickým, 
ekonomickým a společenským aspektem, 
stále více proniká do gastronomie. 
Jedním z příkladů mohou být cateringové 
služby, které poskytuje Zátiší Catering ze 
skupiny Zátiší Group. 
Při přípravě menu na akcích v maximální 
míře využívá lokální sezonní suroviny od 
místních výrobců. V létě dozrávající ovoce 
nebo zeleninu a v zimě potraviny, které se 
běžně uskladňují, zavařují nebo nakládají. 
V cateringu dávají přednost kohoutkové 
vodě ochucené bylinkami a ovocem před 
použitím plastových lahví. Pokrmy se 
připravují těsně před konáním akce nebo 
přímo na ní. „Aby odpad byl co nejmenší, 
připravujeme co nejvíc pokrmů na místě. 
Umožňuje nám to pružněji reagovat na 
apetit hostů,“ říká managing director 
Zátiší Cateringu Jan Šmelhaus.
Hromadění odpadu firma předchází už 
při plánování – ve spolupráci s klientem 
optimalizuje množství jídla a již od 
dodavatelů nakupuje bez zbytečných 
obalů.

TOP Odpovědná firma 
v životním prostředí 
2018, cena společnosti 
Tetra Pak ČR

VÍTĚZ A ZLATÁ ÚROVEŇ

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
Projekt: Minimální vodní stopa nápojů
Voda je klíčová hodnota pro společnost i pro 
firmu. I proto se Coca-Cola systematicky 
zabývá dopadem výroby na životní prostředí 
a dlouhodobě snižuje vodní stopu. Od roku 
2008 do konce roku 2017 se jí podařilo snížit 
celkovou spotřebu vody na litr nápoje téměř 
o polovinu. Vedle technologických inovací se 
soustředí na zapojení zaměstnanců do inovací 
a změn a jejich nápady finanční podporou uvádí 
do života. V posledním ročníku se jich zapojilo 
80 a ty nejlepší firma ocenila. Zájem o životní 
prostředí podporuje osvětovými kampaněmi 
zaměřenými na vlastní zaměstnance (jako je 
Týden vody), na své obchodní partnery i na ve-
řejnost.

primární suroviny využila Skanska odva-
lového materiálu z bývalých příbramských 
uranových dolů, který se nacházel v bezpro-
střední blízkosti stavby.

NOVÁ PRÁCE. Důraz na recyklovatelnost 
produktů a využití druhotných surovin, 
logicky přichází i ze strany jejich producen-
tů. Momentálně se hodně mluví o nadměrné 
spotřebě plastů, nedostatečném sběru tohoto 
odpadu a o jeho zpracování.

Společnost Coca-Cola chce do roka recy-
klovat 75 procent svých lahví a plechovek 
a využívat při jejich výrobě stále větší podíl 
recyklátu. Do roku 2030 pak hodlá za kaž-
dou plastovou lahev, kterou pošle do oběhu, 
jednu recyklovat.

Cirkulární ekonomika je velkou příležitostí 
i v oblasti ekonomického rozvoje a zaměst-
nanosti. Podle studie Římského klubu by 
přechod na oběhové hospodářství mohl jen 
v České republice přinést cca 150 tisíc nových 
pracovních míst, v Evropě se odhady blíží 
ke třem milionům. Změna systému s sebou 
ovšem nese nespočet legislativních změn, 
na které bylo mnohdy „již včera pozdě“. 
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10 OTÁZEK PRO 10 FIREM
1.  Jak vnímají vaši zákazníci udržitelné 

produkty a je na to český trh připraven?

TCHIBO PRAHA 
manažerka společenské 
odpovědnosti

LENKA MAŠKOVÁ
Naši zákazníci mají o udržitelné produkty 
i odpovědné chování naší firmy zájem, což 
nás velmi těší. Kupříkladu prodej certifiko-
vané Fairtrade kávy na českém trhu vzrostl 
od roku 2014 téměř čtyřnásobně. Velký podíl 
na tom má právě Tchibo, které patří mezi 
největší prodejce fairtradové kávy v Česku. 
Naše firma nabízí také mnoho výrobků z cer-
tifikované bavlny či dřeva. 

Obecně však není pro spotřebitele snadné 
se v široké nabídce udržitelných produktů 
na trhu orientovat. Na obalech výrobků se 
objevují nová a nová loga, kterým nemusí 
hned na první pohled porozumět. Abychom 
orientaci zákazníkům usnadnili, označili 
jsme všechny naše udržitelné výrobky jednot-
ným zeleným logem Gut gemacht. U pro-
duktů s tímto logem si tak mohou být jisti, 
že podporují ekologický způsob pěstování 
a zpracování. A jak vidíme například v ko-
munikaci na sociálních sítích firmy, zákazníci 
oceňují udržitelné výrobky stále více.

2.  Jak mohou technologie podpořit 
udržitelné podnikání a co by firmy neměly 
v této oblasti příští rok zanedbat?

VODAFONE CZECH REPUBLIC
ředitelka korporátní komunikace  
a udržitelného podnikání 

ADRIANA DERGAM
Velký je potenciál internetu věcí, takzvané-
ho IoT. Jen Vodafonu se ve fiskálním roce 
2017–2018 podařilo díky rozšíření IoT v part-
nerských řešeních snížit uhlíkovou stopu 
16krát proti období 2016–2017. 

Když v září 2015 přijalo 194 zemí Valného 
shromáždění OSN Agendu udržitelného 
rozvoje a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje, 
technologie se začaly jasně profilovat jako 

napříč celou Skupinou ČEZ, je zapojen ma-
nagement i zaměstnanci. Jsme si vědomi, že 
naše činnost vyvolává řadu očekávání od ak-
cionářů, zákazníků, obchodních partnerů, 
zaměstnanců i od široké veřejnosti. Zároveň 
víme, že energetika je odvětví, které má velký 
dopad na ekonomiku, naše okolí, životní 
prostředí i na naši budoucnost. Vzhledem 
k tomu, že jsme velká firma a chceme být 
vzorem, je naším posláním sdílet s ostatními 
firmami příklady dobré praxe a pomáhat jim 
v jejich cestě. Jsme otevřeni veřejné diskuzi 
na téma udržitelnosti a aktivně se této disku-
ze účastníme. 

4.  Jak může velká firma motivovat své doda-
vatele a partnery k odpovědnému přístupu?

LETIŠTĚ PRAHA 
specialista firemní  
odpovědnosti 

HANA VAN DER HOEVEN
Prvním, ale významným krokem je prostě jít 
příkladem. To už samo o sobě může přinést 
velký efekt. Druhá fáze pak znamená aktiv-
ně vybízet partnery k hledání společných 
řešení, případně jim pomáhat v jejich napl-
ňování. Ne vždy si může velká firma prostě 
jen klást požadavky, to lze jen u dodavatelů, 
u nichž máme možnost výběru. U většiny 
partnerů je ale efektivnější hledat společnou 
cestu. Začátky jsou obtížné, ale pokud se to 
podaří, výsledek stojí rozhodně za to. 

A právě tento způsob Letiště Praha dlou-
hodobě prosazuje, ať jde o snižování uhlí-
kové stopy, spotřeby jednorázových plastů, 
motivaci dopravců nasazovat tišší a ekolo-
gičtější letadla, etiku podnikání a o další 
témata. Za vším stojí otevřená komunikace 
a ochota hledat řešení. 

Je jasné, že ne vždy se to podaří, ale je 
nutné o to neustále usilovat. Velká firma 
má nezanedbatelný vliv na partnery, blízké 
okolí, zákazníky nebo třeba na zaměstnance 
a v současném světě má dokonce povinnost 
chovat se odpovědně a dělat vše pro to, aby 
touto myšlenkou nakazila i všechny kolem.

VELKÁ FIRMA 

MÁ POVINNOST 

CHOVAT SE ODPOVĚDNĚ 

A DĚLAT VŠE PRO TO, 

ABY TOUTO MYŠLENKOU 

NAKAZILA I VŠECHNY 

KOLEM.
Hana van der Hoeven

nadějný a nezbytný nástroj k jejich naplňo-
vání. Od boje proti chudobě až po budování 
solidních institucí a spravedlnosti. V roce 
2019 by proto firmy neměly zanedbat reálné 
nasazení a používání nových technologií 
a inovací v praxi. Aby inovace skutečně po-
mohly zaručit, že naše digitální budoucnost 
bude inkluzivní, udržitelná a hodna naší 
důvěry.

3. Jak může velká firma pomoci nastavovat 
trendy v udržitelnosti u nás?

SKUPINA ČEZ
členka představenstva  
a lídryně udržitelného rozvoje 

MICHAELA CHALOUPKOVÁ
Principy udržitelného rozvoje jsou pro naše 
podnikání zásadní. Do naplňování firemní 
strategie udržitelného rozvoje, která jde 
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5. Dá se v Česku úspěšně podnikat 
v sociálně prospěšném byznysu?

TRANSKRIPT ONLINE
 
ředitel  

ZDENĚK BUMBÁLEK
Klíčem k úspěchu nejen v sociálním pod-
nikání je porozumět potřebám zákazníků 
a reagovat na ně kvalitními službami nebo 
produkty. Přestože se sociální podnikání 
etabluje na českém trhu po malých krůčcích, 
mnohým z těchto podniků se daří naplňovat 
veřejně prospěšné cíle, fungovat ekonomicky 
udržitelně a bohatě přispívat ke kultivaci 
podnikatelského prostředí. V oblasti CSR 
aktivit se velmi angažují velké korporace, 
cennými partnery sociálních podniků jsou 
však také menší firmy. 

Je paradoxem, že podstatnou komplikaci 
pro rozvoj tohoto podnikání představuje 
závislost poskytovatelů sociálních služeb 
na úřadech státní správy. Státní subjekty 
přidělující těmto organizacím dotace od nich 
často odebírají služby. Vzniká tak nerovné, 
nezdravé prostředí, které poškozuje právě 
sociální podniky. Státní organizace by měly 
hledat příležitosti nákupu služeb mezi společ-
nostmi zaměstnávajícími osoby se zdravotním 
hendikepem. Nadějí do budoucnosti sociál-
ního podnikání je odborně a poctivě vedená 
diskuze na téma společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek, kterou otevřelo 
ministerstvo práce a sociálních věcí.

6.  Dostali jsme se už v souvislosti s udržitel-
ným podnikáním na mapu Evropy?

EVROPSKÝ PARLAMENT
 
poslankyně  

MARTINA DLABAJOVÁ
V Česku je společensky odpovědné podni-
kání stále ještě v plenkách. Z vlastní pod-
nikatelské zkušenosti vím, jak je pro malé 
a střední podniky těžké v tomto směru ob-
stát. Často jsou to pouze velké firmy a nad-

7. Přijaly u nás firmy odpovědnost 
za budoucí generace?

MASARYKOVA UNIVERZITA 
ředitelka Centra  
pro transfer technologií  

EVA JANOUŠKOVCOVÁ
Z pohledu univerzity, která primárně zajiš-
ťuje vzdělávání, výzkum, ale plní také další 
role, kam náleží čím dál užší spolupráce 
s firmami nebo například vedení studentů 
k podnikavosti, vnímáme, že se mnoho firem 
ke společenské odpovědnosti za budoucnost 
skutečně staví čelem. Řada z nich má dnes 
propracované strategie rozvoje lidských 
zdrojů a vytváření lepších podmínek pro 
práci i po jejím skončení, plánování činností 
není krátkodobé ani krátkozraké. Velice čas-
to je pak zdůrazňován nejen vlastní přínos 
firmě, ale významně stoupá právě takzvaná 
společenská relevance, což může být napří-
klad zvýšení společenského a ekonomického 
dopadu v různých oblastech (v případě 
spolupráce s Masarykovou univerzitou 
například v oblasti výsledků univerzitního 
výzkumu). Obecně vnímáme, že jsou dnes 
mnohé spolupracující společnosti otevřeněj-
ší a podílejí se na fungování celého ekosys-
tému (věda, výzkum, vzdělávání), často nad 
rámec svých původních záměrů a cílů.

8.  V čem mohou být firmy s rozmanitými 
zaměstnanci efektivnější? Není v Česku 
diverzita ve firmách pouze na papíře?

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY
viceprezident  
pro hospodářskou politiku a export  

RADEK ŠPICAR
Jedna z nejcennějších věcí v dnešním byz-
nysu je kreativita. A ta vzniká především 
z diverzity. Když máte tým složený pouze 
z mužů ve středním věku a z jedné země, 
budou mít všichni velmi podobný pohled 
na věc. Moc inovativního, originálního nevy-
myslí. Při řešení problémů a hledání inovací 
je ale potřeba využít nejrůznějších pohledů 

národní korporace, které mohou investovat 
potřebné množství finančního a lidského 
kapitálu. Naší největší výzvou v oblasti CSR 
je proto bezpochyby zlepšovat pozici malých 
a středních podniků, které u nás i v Evropě 
tvoří přes 90 procent trhu. 

Je zajímavé, že v zahraničí kladou pod-
nikatelé v CSR důraz především na otázku 
životního prostředí, zatímco české firmy se 
orientují hlavně na sociální aspekty. Ostat-
ně každá země má svůj specifický přístup 
k tomuto fenoménu. Český jazyk má navíc 
tu obrovskou výhodu, že dokáže odlišovat 
pojmy „společenská“ a „sociální“, protože 
mezi nimi cítí zásadní rozdíl. 

Udržitelné podnikání nemá nahrazovat 
sociální jistoty zaměstnanců, ale má podporo-
vat zdravou a fungující společnost. Přejme si 
tedy, aby přibývalo odpovědných podnikate-
lů, kteří budou vnímat své firmy jako součást 
celé společnosti a podílet se na její kultivaci.

KDYŽ MÁTE TÝM 

SLOŽENÝ POUZE 

Z MUŽŮ VE STŘEDNÍM

 VĚKU A Z JEDNÉ ZEMĚ, 

BUDOU MÍT VŠICHNI 

VELMI PODOBNÝ 

POHLED NA VĚC.
Radek Špicar
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na věc. V designovém týmu automobilky je 
proto nutné mít i ženy, protože ženy kupují 
vozy čím dál více. Je potřeba tam mít starší 
odborníky, kteří vám řeknou, jak má být 
vůz přizpůsoben starším řidičům. A musejí 
tam být také cizinci, aby mohli říci, jak má 
auto vypadat, budeme-li ho chtít prodat 
v zahraničí zákazníkům s jiným vkusem, než 
je ten náš. Řídit takto různorodé týmy není 
jednoduché, ale v dnešním světě je to jeden 
z nejdůležitějších předpokladů úspěchu 
na globálních trzích.

9. Očekávají Češi a Češky odpovědnost 
firem?

IPSOS
ředitel 
komunikace  

TOMÁŠ MACKŮ
Ano, lidem není jedno, co se děje kolem 
nich, i když to tak občas vypadá. Vnímají 
prostředí, kde žijí, kde pracují. A čekají to 
i od firem, které mohou výrazně pomoci 
svému okolí a celé společnosti. Jenom firmy 
musejí chtít. 

Výzkumy Ipsosu z posledních let ukazu-
jí, že témata CSR a udržitelného rozvoje 
nabývají stále více na významu – ve firmách 
se CSR posouvá směrem od dobročinnosti 
a finančních darů k implementaci principů 
udržitelného rozvoje do interních firemních 
procesů a do samotného podnikání. Mnoho 
firem má ve svých strategiích (a nemusí to být 
vždy jen strategie CSR) rozpracováno po-
stupné naplňování cílů udržitelného rozvoje 
– tedy SDGs (Sustainable Development  
Goals), které jsou velkou výzvou pro celý svět. 

Uvědomují si to i české firmy. TOP 
manažeři zároveň zjišťují, že jejich firemní 
aktivity na poli CSR a udržitelnosti mají 
dopad na reputaci firmy, na její obraz v očích 
klientů. Určitě je zajímavé, že lidé, kteří 
vnímají firmu jako společensky odpovědnou, 
jsou 2–3krát častěji ochotni doporučit její 
produkty či služby, než je to u firmy, kterou 
tak nevnímají. 

10. Jak mohou firmy ideálně přispívat 
k udržitelnosti měst?

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ  
A ROZVOJE HL. M. PRAHY
ředitel sekce vnějších vztahů 

ADAM ŠVEJDA
Firmy v 21. století by měly chápat město jako 
prostředí, které se snaží automaticky zlepšo-
vat. Mohou třeba podporovat zaměstnance 
v používání alternativních druhů dopravy. 
Dávají tím najevo smart přístup – jízdou 
v elektromobilu nezatěžuji město ani ovzdu-
ší, nemusím řešit parkování, a když přesed-
lám na elektrokolo, nezajímají mě kolony 
a jsem všude včas. Časem se může stát, že 
před vstupem do budovy firmy zmizí parko-
viště a vznikne plácek, kde se může kdokoli 
posadit, popovídat si a třeba se dozvědět 
víc o tom, co firma uvnitř dělá. Standardem 
by mělo být i to, že se firmy starají o veřejný 
prostor v okolí svého sídla. Automaticky by 
se mělo myslet na to, že okolí domů bude 
přívětivé k ostatním obyvatelům města. Bez 
bariér, s lavičkami, pítky… V řadě měst úpl-
ně chybí diskuze mezi firmami a reprezentací 
města. Přitom si mohou vzájemně pomoci.  

LIDÉ, KTEŘÍ VNÍMAJÍ FIRMU 

JAKO SPOLEČENSKY

ODPOVĚDNOU, 

JSOU 2–3KRÁT ČASTĚJI 

OCHOTNI DOPORUČIT JEJÍ 

PRODUKTY. 
Tomáš Macků

viega.cz/O-nas

Design a technika od Viega.

VYNIKAJÍCÍ – 
PŘED STĚNOU 
I ZA NÍ.

Samozřejmě náš těší každé ocenění za design, které nám udělila odborná porota. Ještě více nás 
však těší ocenění kvality zhruba 17 000 našich výrobků, naší důsledné blízkosti zákazníkům a našich 
znalostí požadavků odvětví ze strany odborných řemeslníků. Nejsme jen „spojeni s nejvyšší kvalitou“, 
jsme spojeni s celým průmyslovým odvětvím. Viega. Connected in quality.
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