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LETOS POPRVÉ přicházíme s přehledným 
žebříčkem přístupu firem k odpovědnosti 
a udržitelnosti v podnikání. Jde o jedinečnou 
aktivitu svého druhu v Česku, kdy chceme 
nabídnout možnost seznámit se s nejlepšími 
firmami na trhu a inspirovat ostatní. 
TOP Odpovědná firma je letos vyhlašována 
již pošestnácté aliancí Byznys pro společnost, 
která je největší platformou firem, jež společně 
pracují na rozvoji odpovědnosti a udržitelnos-
ti. Firmy v ní zapojené se dívají do budoucna 
a hlásí se ke strategii Odpovědně 2030 a spo-
lečně naplňují vizi Odpovědného Česka. 

z obsahu

3

    editorial/obsah

Vážené čtenářky a čtenáři, 
Z KAŽDODENNÍCH RYCHLÝCH zpráv 
o klimatických hrozbách nebo demografické 
proměně můžeme získat pocit beznaděje. 
Krátkodobě v nás opravdu mohou vyvolat 
tuto emoci, částečně posílenou i chybějící 
veřejnou pozitivní deklarací politické repre-
zentace. Data, která máme, jsou skutečně 
alarmující. Nic neudělat znamená pouze 
předat mnohem větší problémy dalším gene-
racím. A přispět musí skutečně každý. 

Dobrá zpráva je, že realita je snad o tro-
chu lepší než ta z mediálního prostoru. Celá 
řada soukromých společností si uvědomuje, 
že pokud chtějí úspěšně podnikat, musejí 
pracovat na vlastní transformaci směrem 

19 ŽENY V PRÁCI
co Pomůže ženám? flexibilní 
Práce a sPravedlivěJŠí odměnY

22 dIVERZITA
věTŠí diverziTa zaměsTnanců,  
cesTa k vYŠŠím ziskům

24 ANkETA
odPovědnosT a udržiTelnosT 
8x v Praxi

4 TOP OdPOVědNÁ fIRmA 
udržiTelnosT Je obchodní 
model budoucnosTi

13 NEw dEAl
udržeT Podnikání, udržeT obec,  
udržeT živoT
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luděk  
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k šetrnějšímu, ekologičtějšímu i sociálně citli-
vějšímu modelu podnikání. Zároveň ale také 
přispívat k tomu, aby se zlepšovala kvalita 
života a společnosti, kde podnikají. A to je 
práce na mnoho let. 

PRÁVĚ JASNÉ CÍLE, dlouhodobost, 
komplexní odpovědný pohled na podnikání 
přinášející udržitelnost firmám i společnosti 
sleduje rating TOP Odpovědná firma. Do 
něj se hlásí firmy, které chtějí veřejně ukázat, 
jak se jim daří jednotlivé oblasti naplňovat. 
Každý má tak možnost seznámit se s jejich 
přístupem k řízení lidí, životnímu prostředí, 
dodavatelům a zákazníkům i k okolí a po-
třebným. Firmy jsou v ratingu hodnoceny na 
základě přihlášek, a to více než padesátičlen-
nou odbornou porotou. 

předsedkyně Byznysu pro společnost
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    top odpovědná firma 2019

udržiTelnosT  
Je obchodní model 

budoucnosTi
Problémy světa představují také největší obchodní příležitost. Čím rychleji to pochopí  

i firmy v Česku, tím úspěšnější budou. 

pavlína Kalousová
předsedkyně Byznysu pro společnost

UDRŽiTELNOST NENÍ ŽÁDNÝ nadše-
necký aktivismus, ale jde o to mít zdroje pro 
výrobu, talentované spolupracovníky a spo-
lupracovnice, platit jim důstojnou mzdu 
a zachovat kvalitu života pro další genera-
ce. Jde o systémovou změnu, která přináší 
podnikání postavené na pozitivním dopadu 
a přínosu. I proto se firmy hlásí ke globálním 
cílům udržitelného rozvoje a vymýšlejí, jak 
inovovat své výrobní postupy, jak uzavřít 
výrobní a prodejní cyklus a využít všechny 
materiály. 

Většina velkých firem již zveřejnila své zá-
vazky vůči klimatu – podepsaly například me-
zinárodní smlouvy, jako jsou pařížská dohoda 
nebo Climate Pledge (klimatický závazek 
– pozn. aut.), anebo se přihlásily k 17 cílům 
udržitelného rozvoje OSN. Climate Pledge 
jako první podepsal Amazon, který se také 
zavázal snížit negativní dopad své činnosti až 

hodnotu, nemělo by skončit jako odpad. 
Zákazníci, kterým se obklady líbí, se podle 
firmy do produktu zamilují, jakmile uslyší 
celý příběh. 

Princip cirkulární ekonomiky je na vzestu-
pu. Zavádí jej každá velká firma. Inspirativní 
může být například Loop, iniciativa, která ke 
dveřím zákazníků dodává produkty ve zno-
vupoužitelných obalech. K té se například 
v New Yorku připojilo Nestlé se zmrzlinami 
Häagen-Dazs nebo Procter & Gamble, Pepsi-
Co a Mondelēz. 

Firma Apeel Sciences zase přichází s řešením 
proti plýtvání čerstvým ovocem a zeleninou, 
které patří mezi nejohroženější komodity na 
pultech supermarketů, ale i ve stále rostoucím 
segmentu on-line obchodů. Ovoce a zelenina 
se potře vrstvou stoprocentně rostlinného 
materiálu a vydrží mnohonásobně déle.

Cirkulárně se vaří i pivo, například Mol-
son Coors, mateřská společnost Pivovarů 
Staropramen, ve spolupráci s Tyson Foods 
vyrábí proteinový snack Yappah, do kterého 
se recykluje mláto, které při výrobě piva 
vzniká. Sušené kvasnice se pak zpracují do 
krmiva pro psy a kočky. Právě kompletní 
využívání surovin, v případě Pivovarů Sta-

na nulu. Chce například využít pro dodávky 
zboží elektrickou dopravu. Jeho zaměstnanci 
se také zúčastnili stávky za ochranu klima-
tu, stejně jako lidé pracující ve firmách jako 
Microsoft a Patagonia. Tyto společnosti do-
konce zavřely některé obchody nebo kancelá-
ře, aby umožnily svým lidem účast. 

Klimatické závazky zveřejňují firmy 
i v Česku, například ING Bank. „Celosvě-
tově jsme se zavázali přispívat svou čin-
ností k maximálně dvěma stupňům Celsia 
globálního oteplování. Taky jsme se rozhodli 
zrychlit řešení ve třech hlavních oblastech, 
kterými jsou voda, cirkulární ekonomika 
a energetická transformace,“ vysvětluje 
motivace ING Bank podílet se aktivně na 
udržitelném rozvoji ředitelka korporátní 
komunikace a CSR Veronika Němcová. 

UDRŽiTELNOST JAKO PŘÍLEŽiTOST. 
Kachličky z odpadu z výroby záchodových 
mís, který dříve končil na skládkách? I na 
tom se dá postavit zajímavý produktový 
koncept. Udržitelně se k výrobě nové řady 
obkladů postavila firma Kohler se svým 
konceptem laboratoře z odpadu WasteLab. 
Její filozofie staví na tom, že co jednou mělo 
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ropramen koncept Zero waste to landfill, 
je jedním z trendů udržitelného přístupu. 

POSLÁNÍ A ZÁVAZEK ZÁKAZNÍCi 
OCENÍ. Kromě ceny a kvality zákazníci 
preferují produkty a firmy, které se angažují 
v udržitelném rozvoji, jsou transparentní 
v informacích o původu zboží a veřejně se 
stavějí za veřejně prospěšné hodnoty. Pra-
videlný průzkum Retail and Sustainability 
Survey letos potvrdil, že dvě třetiny americ-
kých zákazníků zvažují při nákupu aspekt 
udržitelnost. Za ten jsou dokonce ochotni si 
připlatit. Pro generaci Z je nákup ekologicky 
šetrných výrobků zcela klíčový. 

V Česku nabízí udržitelné výrobky třeba 
řetězec Tchibo. „Již 86 procent veškerého na-
šeho textilního zboží je vyrobeno z biobavlny. 
Zajímáme se i o pracovní a životní podmínky 
lidí a dodržování lidských práv v továrnách, 
kde se vyrábí naše spotřební zboží. Této 
problematice se věnujeme už více než 10 let 
v rámci sociálního programu ,WE‘, kterým již 
prošlo 387 našich dodavatelů, respektive více 
než 364 tisíc jejich zaměstnanců,“ dokumen-
tuje komplexnost přístupu Lenka Mašková 
z Tchiba. V zahraničí firma dokonce úspěšně 
testuje cirkulární systém pronájmu dětského 
oblečení, které se vždy využívá krátkou dobu. 

SMYSL JAKO CESTA. Udržitelnost ne-
znamená jen odpovědnost vůči životnímu 
prostředí, ale i transformaci celého odvětví 
a využití významu a zdrojů a postavení vel-
kých firem k vytvoření nových systémových 
společensky prospěšných řešení. 

Inspirativní může být například i nová 
iniciativa pojišťovny Kooperativa, která po 
vzoru Švédska odstartovala Vizi 0. Ta má za 
cíl podpořit nulové úmrtí nebo zranění na 
českých silnicích a ve spolupráci s dalšími 
partnery, jako je Policie ČR nebo Centrum 
dopravního výzkumu, najít systémová řešení 
pro snížení nehodovosti. 

Vodafone zase ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi, ministerstvem vnitra a s policií 
spustil aplikaci pro oběti domácího násilí 

Zlepšení Firma Rating
(v %)

Hodnocené oblasti (procento naplnění dané oblasti)

Strategie HR 
a diverzita

Dodavatelsko-
-odběratelský 

řetězec
Životní 

prostředí
Podpora 
komunit

Velux Česká republika 94 94 89 96 96 96

Vodafone Czech Republic 93 98 99 82 93 95

Skanska 92 94 90 93 98 80

Skupina ČEZ 91 94 88 92 85 99

Plzeňský Prazdroj 90 94 85 90 91 90

Nestlé Česko 89 93 92 95 86 79

Accenture Central Europe 89 92 93 84 84 92

Pivovary Staropramen 88 93 86 88 86 90

O2 Czech Republic 86 92 91 81 75 97

Československá obchodní banka 85 88 91 82 80 88

Tesco Stores ČR 85 87 82 88 83 86

 HP 84 89 91 83 88 66

 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 84 77 78 82 89 90

 GlaxoSmithKline 81 94 99 85 54 81

iNG Bank 81 89 84 88 62 87

Microsoft 81 80 94 87 60 89

Veolia Česká republika 80 79 79 70 84 90

KPMG Česká republika 80 76 85 74 81 85

  Edenred CZ 77 88 83 76 61 83

L’Oréal Česká republika 77 71 83 68 86 74

PwC Česká republika 75 85 78 71 71 70

 Direct Parcel Distribution CZ 75 76 75 73 81 67

Lidl Česká republika 74 82 71 81 62 73

 Philip Morris ČR 74 78 81 83 49 81

Letiště Praha 73 75 76 76 76 62

 Kooperativa pojišťovna, ViG 73 57 83 71 67 88

Zlepšení Firma Rating
(v %)

Hodnocené oblasti (procento naplnění dané oblasti)

Strategie HR 
a diverzita

Dodavatelsko-
-odběratelský 

řetězec
Životní 

prostředí
Podpora 
komunit

Bamboolik 81 89,2 80,7 75,0 85,3 77,7

eBrána 72 74,6 81,0 64,6 59,2 82,3

Hennlich 72 84,9 79,9 44,6 78,5 75,1

Fonergy 71 73,5 82,5 80,0 61,1 57,7

Advantage Consulting 69 76,8 77,7 63,1 51,3 76,2

bPs ToP odPovědná velká firma – ToP 25

bPs ToP odPovědná malá firma – ToP 5 (cena sPolečnosTi Plzeňský PrazdroJ)

       zlepšení proti předchozímu ročníku,       srovnatelný výsledek, ostatní jsou v žebříčku poprvé
       Leader – firma přesáhne 90 procent z celkového maxima

Vysvětlivky:
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HLAVNÍ STRATEGiCKÉ KATEGORiE
BpS TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FiRMA − Leader: 
(v pořadí získaného celkové ratingu – viz tabulka s ratingem)
VELUX Česká republika
Vodafone Czech Republic
Skanska
Skupina ČEZ 
Plzeňský Prazdroj

BpS top odpovědná velká firma – trendsetter:    Plzeňský Prazdroj 
BpS top odpovědná velká firma – Skokan roku:   Velux Česká republika

BpS TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FiRMA 
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

BpS top odpovědná malá firma – trendsetter:    Bamboolik

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FiRMA V REPORTiNGU
cena iNG Bank

oceněné reporty, které získaly alespoň 80 procent z celkového hodnocení, v abecedním pořadí
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
Lidl Česká republika 
Pivovary Staropramen 
Plzeňský Prazdroj 
Skupina ČEZ

PROJEKTOVÉ KATEGORiE
BpS TOP ODPOVĚDNÁ FiRMA V DiVERZiTĚ 
cena Skupiny ČEZ a Charty diverzity
1. místo:  Accenture                                projekt: projekt duševního zdraví (mental Health) 
2. místo: Microsoft                                  projekt: Buďte takoví, jací jste 
3. místo: Vodafone Czech Republic       projekt: Gender diversity – Connected She Can
Speciální ocenění poroty
Česká pošta                projekt: nebuď v tom sám – mladí lidé z domů na půl cesty na České poště

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FiRMA V ŽiVOTNÍM PROSTŘEDÍ
1. místo:   LiKO-S                                      projekt: Živá výrobní hala LIKo-Vo 
2. místo:  Alza.cz                                      projekt: ekologie jako klíčová firemní hodnota alza.cz 
3. místo:  Tesco Stores                             projekt: no time for waste

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FiRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ
1. místo:  Kooperativa pojišťovna           projekt: Česká rodina žije – rodiče samoživitelé v práci 
2. místo: ŠKODA AUTO                           projekt: nadační fond ŠKoda aUto – partnerství pro rozvoj regionu 
3. místo: Vodafone Czech Republic       projekt: Internet je náš kamarád

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FiRMA PRO ŽENY 
cena Deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost
1. místo:  Vodafone Czech Republic  
2. místo: ExxonMobil Business Support Center Czechia  
3. místo: Accenture

bPs ToP odPovědná firma 2019

Bright Sky CZ. Má pomoci odhalit signály 
násilného vztahu a nabídnout možnosti 
pomoci. „Před 30 lety v socialistickém Čes-
koslovensku bylo partnerské násilí tabuizo-
vané, i když samozřejmě existovalo. Vznik 
aplikace Bright Sky CZ dokazuje v praxi, 
co umožnila nabytá svoboda: používání 
technologií na řešení palčivých společen-
ských problémů a otevřenou mezioborovou 
spolupráci, v tomto případě neziskového 
sektoru, státní správy a korporátní nadace,“ 
řekla Adriana Dergam z Nadace Vodafone. 

EVROPA A MY. Výrazným hráčem v pod-
poře udržitelnosti je i Evropská unie. Ať již 
jde o zavádění balíčku oběhového hospo-
dářství, tlak na snížení plýtvání, Green Deal 
nebo o zavádění intenzivních opatření na 
snížení dopadu na klima. To vše rámuje 
snaha o sociální rovnováhu a vyrovnávání 
rozdílů mezi jednotlivými skupinami a boj za 
rovné postavení žen a mužů ve společnosti. 
Firmy jsou v této oblasti lídry a podpora 
udržitelných inovací a řešení bude prioritou 
nové Evropské komise. A i když se k téma-
tu udržitelnosti staví česká reprezentace 
vlažně a mnoho energie věnuje komentářům 
k projevům Grety Thunberg, měli bychom si 
rychle uvědomit to hlavní. 

Pokud opravdu chceme být The Country 
for the Future, jak hlásá nová vládní strate-
gie, musíme akcentovat především udrži-
telný přístup. Jedině tak budeme skutečně 
konkurenceschopní a bohatší ekonomicky 
a společensky. 

ocenění ToP odPovědná firma 2019 PodPoruJí
Záštita
poslanecká sněmovna pČr, Senát Čr, mpSV Čr, 
Svaz průmyslu a dopravy Čr, Zastoupení evropské 
komise v České republice

Hlavní partneři
pivovary Staropramen, pojišťovna Kooperativa VIG, 
Vodafone Czech republic, tchibo praha

Partneři
Hilton prague old town, InG Bank, plzeňský 
prazdroj, Skupina ČeZ

Hlavní mediální partner e15

co Je raTing ToP odPovědná firma?
rating top odpovědná firma 2019 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému 
podnikání a CSr. je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech: 
Strategie, HR a diverzita, Dodavatelsko-odběratelský řetězec, Životní prostředí, Podpora 
komunit. Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení 
nezávislých odborníků. Z těchto výsledků je sestaven konečný rating všech top odpovědných 
firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. titul top odpovědná velká 
firma je udělen společnostem, které splní nejméně 73procentní hranici v celkovém přístupu 
k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Firmy, které překročí 90procentní hranici, se stávají 
Leadery udržitelného podnikání. titul top odpovědná malá firma, je udělen společnostem, které 
splní nejméně 60procentní hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.
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oceněné firmy       

výroba, kTerá Téměř nezanechává 
sToPY 

 Česko se nedávno zapojilo 
do iniciativy směřující k ome-
zení používání plastů. Zákla-
dem vašich oken je samozřej-
mě dřevo, nicméně obsahují 
i plastové části. Chystáte 
jejich úplnou náhradu? 
Naše výrobky obsahují malý 
podíl plastů. Hlavními 
materiály jsou sklo, hliník 
a dřevo a na ně se soustře-
dí naše úsilí ve vývoji. To 
ale neznamená, že plasty 
opomíjíme. V posledních 
75 letech soustavně zkou-
máme směsi materiálu, 
testujeme třeba výrobu 
okna z recyklovaného dřeva 
použitého ve sto let starém 
domě. V současnosti firma 
recykluje 97 procent odpadu 
z výroby a 22 procent 
energie získává z obnovitel-
ných zdrojů. Naše uhlíková 
stopa se tak proti roku 2007 
snížila o 43 procent.

Právě pracujeme na 
Strategii udržitelnosti 2030, 
která bude reflektovat 
současné výzvy, se kterými 
se potýkáme my i celá spo-
lečnost, a bude obsahovat 
cíle napříč oblastmi našeho 
působení.

 Výrazný objem spotřeby 
plastů tvoří různé obalo-

vé materiály. Používáte při 
přepravě oken již výhradně 
biologicky rozložitelné obaly, 
nebo k tomuto cíli směřujete? 
Pro balení našich domi-
nantních výrobků využívá-
me karton, který je zčásti 
vyráběn z recyklátu a zčásti 
ze dřeva pocházejícího 
z lesů certifikovaných FSC. 
Také v oblasti obalů probíhá 
neustálý výzkum, který by 
nás měl posunout vpřed. 
Konkrétní cíle a opatření 
k jejich naplňování budou 
definovány v nové Strategii 
udržitelnosti.

 Poměrně opomíjeným 
tématem udržitelného podni-
kání je kvalita výrobků a jejich 
životnost. Jak jsou na tom 

vaše produkty se životností, 
případně s dobou dodávání 
náhradních dílů?
Naše okna jsou designována 
na životnost zhruba 40 let.
Náhradní díly vyrábíme ješ-
tě 25 let od ukončení výroby 
konkrétního typu okna. 
U všech vyvíjených výrobků 
zpracováváme LCA a právě 
životnost výrobku zde hraje 
významnou roli. 

 Vaše firma je známá také 
podporou veřejně prospěš-
ných projektů.
Ano, tyto aktivity máme 
takříkajíc uloženy v naší 
firemní DNA. Už sám 
zakladatel naší mateřské 
společnosti VKR pan Villum 
Kann Rasmussen vložil 
většinu akcií svého podniku 
do dobročinných organizací 
a ty nyní firmu reálně vlastní 
– 49 procent zisku tak jde 
na dobročinné účely. K této 
filozofii se firma samozřejmě 
snaží vést i zaměstnance. 
Oni sami navrhují, kam mají 
příspěvky směřovat - napří-
klad do Dětského domova 
Dagmar, na běh pro Světluš-
ku, úklid útulku nebo na 
maňáskové divadlo pro děti 
v nemocnicích. 

Dalibor Dostál

Výrobce střešních oken Velux, který získal mezi velkými firmami zvláštní 
cenu – Skokana roku, zaujal porotu především svou téměř nulovou 
produkcí odpadu. „Při výrobě firma uplatňuje princip Zero Waste, 

recyklujeme 97 procent odpadu,“ říká manažer pro vztahy s veřejností 
české pobočky Veluxu Ondřej Boreš.

VELUX Česká republika, BpS TOP Odpovědná velká firma – Skokan roku bPs ToP odPovědná velká firma
Leadeři  

(další dva jsou Velux a Plzeňský Prazdroj) 

vodafone
mobilní operátor zaměřuje odpovědné podnikání 
na tři okruhy. V rámci cirkulární ekonomiky se snaží 
o udržitelný přístup – využití zelené energie; stavbu 
centrály, jež spotřebuje o třetinu méně energie 
než podobné budovy; konec jednorázových plastů 
do roku 2020, recyklaci kávových kapslí, menší 
počet firemních aut, vyšší recyklaci e-odpadu, 
výukové projekty na úsporu energií. pokud jde 
o zaměstnance, firma klade velký důraz na rovné 
příležitosti, spravedlivé oceňování mužů a žen, na 
něž si nechává každoročně zpracovávat platový 
audit. pro zaměstnance pořádá například zdravé 
snídaně, sportovní akce, ale i kurzy na podporu 
finanční či digitální gramotnosti. Vztah s okolím: 
s agenturou ochrany přírody a krajiny vysadila 
půl milionu stromů. díky projektu internet věcí, 
který umožňuje využívat internet například na 
digitalizaci odečtu plynu a vody, měření hladiny 
řek, parkování ve městě, se v letech 2016 až 2017 
podařilo u zákazníků snížit emise Co2 o 13 048 tun. 
Filantropické projekty rozvíjí přes vlastní nadaci, jež 
se zaměřuje na projekty v regionech a zastřešuje 
aplikaci Záchranka. 

skanska
Stavební gigant se profiluje jako lídr trhu 
v „zelené výstavbě“. při projektování nových 
staveb hledá nová řešení, která pomáhají šetřit 
vodu, energie či materiály, například využíváním 
recyklátů. při výrobě a výstavbě prosazuje 
ekologické principy, například využití technické či 
tzv. šedé vody, kdy přečištěná voda z koupelen je 
znovu použita na splachování toalet. na veškerou 
svou činnost odebírá energii takřka výhradně 
z obnovitelných zdrojů. při odhadované roční 
spotřebě více než 12 GWh se tak do ovzduší 
dostane přibližně o sedm tisíc tun Co2 méně. 
Uhlíkovou stopu snižuje společnost i tím, že 
prosazuje tzv. carsharing. U zaměstnanců dbá 
skupina hlavně na bezpečnost práce, od roku 
2016 neeviduje žádný smrtelný úraz. Komfortní 
pracovní podmínky podporuje různými formami 
úvazků včetně sdílení jednoho pracovního 
místa. Firma podporuje maminky na mateřské či 
zaměstnance, kteří se starají o osobu blízkou.

skuPina čez
energetický kolos využívá při modernizaci 
zařízení technologie, které dosahují lepších 
parametrů emisí a účinnosti, než požaduje 
legislativa. Loni se skupina zaměřila na úspory 
vody při výrobě – opravy netěsnících úseků, 
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    oceněné firmy

vŠichni budou ŠeTřiT vodou  
Jako radegasT

 Zatímco odborné studie 
uvádějí spotřebu vody na 
výrobu jednoho litru piva  
60 až 300 litrů, samy pivova-
ry udávají čtyři až pět litrů. 
Čím to je?
Celosvětový pivovarnický 
průměr ve spotřebě vody 
se pohybuje kolem čtyř až 
pěti litrů vody na jeden litr 
piva při samotném procesu 
výroby v pivovaru. Plzeňský 
Prazdroj má však celková 
čísla ještě nižší, a to méně 
než tři litry. Pokud se podí-
váme na spotřebu vody v ce-
lém řetězci včetně pěstování 
surovin, výroby obalů či 
logistiky, celková spotřeba 
vody v Česku je zhruba na 
úrovni 45 litrů vody. 

 Pivovar Radegast, který pa-
tří do vaší skupiny, spotřebo-
val na výrobu jednoho půllitru 
piva jen 1,26 litru vody. Jak 
se takové úspory podařilo 
dosáhnout?
Pivovar Radegast dosahuje 
nejlepších výsledků v šet-
ření s vodou z celé skupiny 
Plzeňského Prazdroje. Je to 
výsledkem zavádění řady 
iniciativ v posledních deseti 
letech. Příkladem je horká 
voda, která vzniká jako 
vedlejší produkt při vaření 
piva. Zachytíme ji a použi-
jeme k výplachu sudů. Po 

třetím oplachu nejen sudů, 
ale i dalších zařízení je voda 
znečištěná tak minimálně, 
že ji použijeme na první 
omytí v dalším cyklu. Naším 
cílem je šetřit vodou nejen 
na vstupu, ale také co nejví-
ce použité vody šetrně vrátit 
zpět do procesu. Samozřej-
mě pokud je v odpovídající 
kvalitě. 

 Jakou úsporu vody plánu-
jete v rámci skupiny do roku 
2020?
Chceme přiblížit spotřebu 
vody ve všech našich pivo-
varech k hodnotám, kterých 
dosahujeme v pivovaru 
Radegast v Nošovicích, 
protože ten patří mezi svě-
tovou špičku. Dále chceme 
prohloubit naši existující 
spolupráci s pěstiteli chmele 
a ječmene a věnovat se 
šetrnému zacházení s vodou 
i mimo pivovar. Především 
oblast Žatecka, kde se 
většina chmele pro naše piva 

pěstuje, trpí nedostatkem 
vody. Proto je nutné každou 
kapku sesbírat a efektivně 
s ní na chmelnici zacházet.

 Sucho bude stále naléha-
vějším tématem i v příštích 
letech. Jaké programy péče 
o vodu podporujete? 
Značka Radegast letos 
odstartovala edukačně infor-
mační kampaň o tom, jak 
každý může šetřit vodou. 
Snažíme se šetřit i v hospo-
dách, do všech koncepto-
vých hospod Radegastoven 
jsme nainstalovali technolo-
gii bezvodých pisoárů.

A v grantovém programu 
Radegast lidem podpo-
rujeme projekty, které se 
zabývají ochranou životního 
prostředí, rozvojem Beskyd, 
ale především bojem se su-
chem a péčí o vodní zdroje. 
Letošní 17. ročník programu 
podpořil celkovou sumou 
1,4 milionu korun osm pro-
jektů. Jeden z nich napří-
klad usiluje o zvýšení podílu 
mokřadů pod Radhoštěm, 
které povedou k zadržení 
vody v krajině a k ochlazo-
vání krajiny. Další se zamě-
řuje na zvyšování povědomí 
o významu vody a nutnosti 
šetrného zacházení s vodní-
mi zdroji. 

Dalibor Dostál

Sucho je pro pivovary existenční téma, nedostatek srážek totiž v Česku sužuje hlavní 
oblasti pěstování chmele, především Žatecko. Téma se proto podle CSR manažerky 

skupiny Plzeňský Prazdroj Moniky Matyáštíkové promítá nejen do výroby a provozu 
restaurací, ale také do podpory neziskových projektů.  

Plzeňský Prazdroj, BpS TOP Odpovědná velká firma – Trendsetterrecyklaci odpadních vod, instalaci úspornějších 
čerpadel a na recyklaci odpadů. Znovuvyužití 
keramických izolátorů pomohlo zvýšit celkovou 
recyklaci meziročně téměř o 40 procent. při 
rekultivaci krajiny firma sází stromy – za osm let 
jich bylo sedm milionů. Zaměstnancům nabízí 
řadu i méně tradičních benefitů – osobní konto 
pro volnočasové aktivity, bezúročné půjčky, 
odchodné při odchodu do důchodu – a různé 
formy pracovních úvazků včetně zkrácené 
pracovní doby či stlačeného týdne. rodiče 
mají v některých regionech pro děti firemní 
školky nebo je v létě mohou posílat na tábory. 
podporu dostávají i ti, co pečující o své blízké. 
Charitativní činnost podporuje vlastní nadací 
a k dobrovolnictví vede i své zaměstnance 
(darování krve, snídaně, průvan v šatníku).

bPs ToP odPovědná firma 
v diverziTě

Cena Skupiny ČEZ a Charty diverzity  1. místo

accenTure 
Projekt: Projekt duševního zdraví 
(Mental Health)
duševní potíže jsou dnes stále vnímány jako tabu 
a lidé jimi trpící jsou stigmatizováni. V accenture 
v roce 2018 spustili projekt duševního zdraví, 
který zahrnuje nonstop psychologické 
poradenství pro zaměstnance. Součástí projektu 
je i vyškolení 25 tzv. mental Health allies. ti 
jsou dobrovolně a nad rámec pracovní náplně 
nápomocni kolegům v případné těžké životní 
situaci, vyslechnou je, a je-li potřeba, odkážou na 
profesionály. 
accenture spolupracuje s organizací Fokus, která 
zprostředkovává zaměstnání lidem s duševním 
onemocněním. Firma dotuje právě tato pracovní 
místa. V první fázi bylo zařazeno do projektu 
12 klientů a 10 ho úspěšně absolvovalo. Firma tak 
deklaruje, že duševní potíže jsou zcela normální 
zdravotní potíže, za které se nemusí nikdo stydět.

bPs ToP odPovědná firma 
PomáhaJící okolí

1. místo

kooPeraTiva PoJiŠťovna,  
vienna insurance grouP
Projekt: Česká rodina žije – Rodiče samoživitelé 
v práci
projekt pojišťovny se zaměřil na problémy rodičů 
samoživitelů, zejména matek, které se ocitly nebo 
mohou ocitnout v obtížné sociální situaci 
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a jsou ohroženy chudobou. projekt se snaží 
řešit zejména jejich případnou předluženost 
a ztížený přístup na trh práce. pomohl už téměř 
90 rodičům. 
pilotně ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
Kooperativa podpořila matky z Brna a Ústí 
nad Labem. Vznikla komplexní poradna, která 
zahrnuje finanční a dluhové poradenství, sociální 
poradenství, pracovněprávní poradenství 
s přesahem na konkrétní pomoc a podporu 
při hledání trvalejšího pracovního uplatnění 
na trhu práce, tedy jakási kombinace poradny 
a job centra. Zatím prošlo kompletní podporou 
49 matek, nyní pracuje 18 procent z nich. do 
celkové snahy firma zapojila širší veřejnost a další 
zaměstnavatele, pro které připravila v regionech 
semináře.

bPs ToP odPovědná firma 
v živoTním ProsTředí

1. místo

liko-s
Projekt: Živá výrobní hala LIKO-Vo
Společnost LIKo-S, přední výrobní a stavební 
rodinná firma ze Slavkova u Brna, realizovala 
první živou halu na světě. Zastavěné oblasti 
obecně se přehřívají a teplota vzduchu uvnitř 
budov bez klimatizace šplhá k neúnosným 
hodnotám. Živá výrobní hala LIKo-Vo odpovídá 
na otázku, jak vybudovat průmyslovou stavbu 
odpovědnou k životnímu prostředí. Stavba 
započala na podzim 2018 ve vyschlé krajině, 
na jaře 2019 stála na místě ekologická hala 
se zelenými fasádami, zelenou střechou, 
zelenými parkovacími plochami, dvěma 
retenčními nádržemi a s relaxační zahradou 
pro zaměstnance. Halu navrhlo architektonické 
studio pana Fránka. Budova zabírá 1200 m2 
a klimaticky ovlivňuje území o rozloze až půl 
hektaru. Voda používaná při výrobě v hale je 
čištěna ve střešních a fasádních kořenových 
čistírnách, vyčištěná se využívá k zalévání 
zeleného pláště haly, neodchází tedy do 
kanalizace. díky odparu vody rostlinami se 
současně chladí budova i vnitřní prostory, 
v zimě zase budovu izolují.  

oceněné firmy    

sPolečenské klima se mění, 
PoTvrzuJe bamboolik 

 Zatímco některé firmy 
společenský rozměr svého 
podnikání obtížně hledají, 
vaše látkové pleny jsou už 
z podstaty velkým přínosem 
pro životní prostředí. Byl to 
hlavní motiv, proč jste se pus-
tila do podnikání? 
Určitě to byl jeden z hlav-
ních motivů. Chtěla jsem 
dělat něco s  přesahem, 
nejen čistě obchod. Látkové 
pleny do toho perfektně 
zapadly, protože jsem přišla 
na trh s něčím relativně no-
vým, nebo spíš staronovým, 
a zároveň jsem za tím viděla 
ten přesah – osvětu na téma 
ochrana životního prostředí.

 Výrobky šetrné k životnímu 
prostředí byly dlouho spojová-
ny s určitým technologickým 
a společenským „zpátečnic-
tvím“ nebo zastaralostí. Vám 
se daří spojovat ekologický 
přístup s moderní domácností. 
Má toto pojetí šanci prosadit 
se jako mainstream?
My tomu věříme. Klima se 
mění a teď tím nemám na 
mysli globální oteplování, 
ale spíše vztah společnosti 
k životnímu prostředí. Ve 
Francii je teď chic nakupovat 
oblečení v second handech, 
v Nizozemsku začne příští 
rok platit zákaz vyhazování 
použitých jednorázových 
plen do popelnic s komu-

nálním odpadem. Za sedm 
let existence Bambooliku 
vnímáme posun směrem 
k ekologičtějšímu způsobu 
uvažování, pomalu do toho 
main streamu pronikáme. 
Já jsem prostě optimista, 
pokud jde o lidstvo a jeho 
budoucnost.

 Společenská odpovědnost 
v Bambooliku se odráží také 
v tom, jak podnikáte. Počet 
zkrácených úvazků ve vaší 
firmě na úrovni 45 procent 
vysoce přesahuje nejen český 
průměr devět procent, ale 
i evropský průměr 32 procent. 
Jak se to daří kloubit s cho-
dem firmy?
Když jsem založila Bam-
boolik, bylo mému staršímu 
synovi 2,5 roku a mladšímu 
šest měsíců. Takže sklou-
bení rodiny a chodu firmy 
je v Bambooliku přítomno 
odjakživa. Jak firma rostla 
a zaměstnanci přibývali, 
přišlo mi přirozené, abych ke 
kolegyním – tehdy jsme ještě 

neměli žádné kolegy – při-
stupovala stejně jako k sobě. 
Klíčové je dobře si zmapovat 
procesy, využívat moder-
ní vymoženosti, jako jsou 
videokonference, a efektivně 
a otevřeně komunikovat. 
Potřebujete jasnou strukturu, 
bez ní to nejde, ale zároveň je 
potřeba dát zaměstnancům 
volnost rozvrhnout si práci 
tak, jak jim to vyhovuje.

 Ve firmě, kde vládne rodin-
ná atmosféra, jsou možnosti 
zkrácených úvazků určitě 
větší. Dokážete si představit, 
že se prosadí v podnicích 
nebo institucích se stovkami 
či tisícovkami zaměstnanců? 
Rozhodně si to představit 
dokážu. Už to, že celoevrop-
ský průměr je těch zmíně-
ných 32 procent, o něčem 
svědčí a určitě ho nedělají 
jen malé rodinné firmy. Je 
potřeba, aby byla vůle shora, 
z nejvyššího vedení. Realiza-
ce pak může fungovat v  jed-
notlivých týmech podobně, 
jako to funguje v Bamboo-
liku. Lidé se toho mnohdy 
bojí úplně zbytečně. Samo-
zřejmě nastavit to tak, aby to 
správně fungovalo, vyžaduje 
ze začátku nějaké úsilí, ale 
odměnou budou spokojení, 
efektivně pracující a loajální 
zaměstnanci. 

Dalibor Dostál

Přišlo mi přirozené, abych ke kolegyním přistupovala stejně jako sama k sobě, 
říká k podpoře částečných úvazků Zuzana Hloušková, zakladatelka a majitelka 

společnosti Bamboolik. 

Bamboolik, BpS TOP Odpovědná malá firma – Trendsetter
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    porota

 1.  Proč jste přijali účast v porotě?

 2.  Co vy osobně děláte pro udržitelnost? 

 3.   Kdybyste se měl/a podívat klíčovou dírkou do budoucnosti – co tam podle vás v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti firem uvidíte? 

 4.  Co je podle vás největší hrozba udržitelnosti pro budoucnost? 

 5.  Kde vidíte největší naději pro dosažení udržitelnosti v budoucnu? 

 6.   Když porovnáte strategie a projekty, které jste hodnotil/a v uplynulých letech – vidíte tam posun?

 7.   Oznámkujte jako ve škole české firmy za to, co dělají pro odpovědnost a udržitelnost.

 8.   Oznámkujte české státní orgány za to, co dělají pro odpovědnost a udržitelnost.

TECHNOLOGiCKÁ 
AGENTURA ČR
koordinátorka zahraniční spolupráce

milena vicenová

1. Letos jsem hodnotila poprvé, téma mi 
připadalo zajímavé a důležité, takže 

jsem se rozhodla to zkusit.

2. Snažím se myslet na principy udržitel-
nosti – pozitivně ovlivňovat atmosfé-

ru, podporovat slušná a spravedlivá řešení, 
jednat otevřeně. Snažím se v práci ani doma 
neplýtvat, nechovat se konzumně… 

3. Jsem optimistka a věřím, že dobrý 
příklad se bude šířit dál, od ostrůvků 

pozitivní deviace do celé společnosti, spíš 
zdola nahoru. 

4. Za hrozbu považuji vážné zhoršení 
ekonomické situace ve světě i u nás, 

prosazování myšlenky sami máme málo. 

5. Viděla jsem v březnu demonstraci 
v Oslo a bylo zjevné, že školní děti ji 

neviděly jako vítané „ulití se“ ze školy. Měly 
vlastní plakáty, diskutovaly se zápalem. Líbí 
se mi nadšení mladé generace pro cirkulární 
ekonomiku. Klimatická změna byla podle 
letošního Eurobarometru pro Evropany na 
druhém místě v pořadí jevů, které je vážně 
znepokojují. 

7. Asi tak dvě minus.

8. Spíš trojku.

ČESKÁ POJiŠťOVNA
Hr manažer 

marTin veJPlacha

1. Jsem rád, že mohu alespoň částečně 
přispět ke zviditelnění udržitelného 

a odpovědného podnikání.

2. Nejbližší je mi oblast lidských zdrojů, 
tedy péče o naše zaměstnance a jejich 

rozvoj. Mou rolí je především poskytovat 
podporu managementu ve zmíněných oblas-
tech.

3. Trvale udržitelný rozvoj a odpovědný 
přístup k podnikání se stanou nedíl-

nou součástí firemních strategií a do mnoha 
dnes čistě obchodních rozhodnutí se bude 
tento aspekt promítat. 

4. Absence kritického myšlení a vyhod-
nocení relevantních informací.

5. Neomezoval bych naději na jednu 
oblast. Jdeme správným směrem a je 

nutné vytrvat. 

6. Jednoznačný posun vidím v kvalitě 
a komplexnosti předložených strate-

gií. Společnosti se poučily z našeho hodno-
cení a navzájem se inspirují.

7.–8. Není důležitá známka, ale 
trend. A jednoznačným 

trendem je zlepšování jednotlivých strategií 
a růst počtu firem, které se k principům 
odpovědného podnikání hlásí.

SVAZ PRůMYSLU 
A DOPRAVY ČR 
poradkyně prezidenta a generálního 
ředitele pro mezinárodní organizace a eU

vladimíra drbalová

2. Jako expert na pracovní trhy a zaměst-
nanost se snažím o takovou politiku, 

která zajistí udržitelná pracovní místa.

3. Vidím zlepšení. Velké firmy učí své 
zákazníky, dodavatele a obchodní 

partnery. Vidím udržitelnost i jako součást 
vzdělávání.

4. Neudržitelnost udržitelnosti. K udr-
žitelnosti a agendě 2030 se musí 

přistupovat odpovědně vždy a všude. Jinak 
to nebude fungovat.

5. Především v mladé generaci. Řadu 
principů již mají zakódovanou a obec-

ně jsou lépe připraveni plnit cíle udržitelné-
ho rozvoje.

6. Do soutěže vstupují firmy, které patří 
mezi lídry CSR. Mnohé si drží vy-

ankeTa se členY PoroTY
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než vláda a ministerstva se problematice 
věnují neziskové organizace.

MiNiSTERSTVO ŽiVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ
vedoucí oddělení udržitelného rozvoje

Jan mareŠ

1. Je to příležitost podívat se pod po-
kličku fungování firem a seznámit se 

s trendy i obtížemi, které můžeme ve snaze 
o udržitelné Česko zúročit.

2. Snížil jsem konzumaci masa, o totéž 
se snažím u mléčných produktů. Sna-

žím se kupovat ekologickou a bezobalovou 
drogerii, výběr oblečení mi trvá taky déle, 
protože mě zajímá, jak a z čeho bylo vyrobe-
no. Preferuji veřejnou dopravu, ale občas to 
bez služebního letu nejde. 

3. Doufám, že bych viděl silné a stabil-
ní malé a střední podniky, které své 

výrobky produkují efektivně a šetrně a které 
se starají o rozvoj, vzdělávání a o pohodu 
zaměstnanců.  

sokou úroveň a potřebovaly by jen nový 
impulz. Jsou i takové, u nichž změna vedení 
vede i ke změně přístupu a vytvoření nové 
strategie CSR.

7. Velmi dobrou. Možná nemají tak 
sofistikované strategie a kampaně jako 

v zahraničí, ale razí si svou vlastní cestu.

8. Trojku za snahu, někdy čtyřku za vý-
stupy. Nositelem CSR a udržitelnosti 

firem je byznys sám. Úkolem státu je vytvářet 
podnikům podmínky. České státní orgány to 
prostě ještě neumějí.

PODNiKOHOSPODÁŘSKÁ 
FAKULTA VŠE V PRAZE 
katedra personalistiky

kaTeřina legnerová

1. Společenskou odpovědností a udrži-
telností se dlouhodobě zabývám. Těší 

mne, když je vidět pokrok. Zároveň oceňuji 
i odvahu firem přijít s kůží na trh a dát okolí 
vědět, že jim tato oblast není lhostejná.

2. Kromě vlastního odpovědného cho-
vání jak k přírodě, tak k lidem vyučuji 

předmět CSR na Vysoké škole ekonomické. 
S kolegyní Marií Dohnalovou jsme vydaly 
učebnici Společensky odpovědné podnikání, 
účastnila jsem se projektu TAČR, kde jsme 
nastavili metodiku pro měření CSR.

3. Podnikání v rovnováze s přírodou, 
ohleduplnost a vzájemný respekt.

4. Honba za ziskem, konzumní společ-
nost. 

5. V mladých lidech, kterým není lho-
stejná budoucnost. Nejvíce se hlásí 

ke klimatickým opatřením a dostupnosti 
kvalitního vzdělání. 

7. Ty, které jsme hodnotily, zcela jistě 
jedničku. Další, o kterých vím, jsou na 

trojku. Vědí, jakým směrem jít, ale zatím ne-
mají především zdroje. Firmu na pětku osob-
ně neznám. Věděla bych o jednotlivcích…

8. Stát a české orgány se snaží, nicméně 
zatím je hodnotím tak na trojku. Více 

porota    

4. Ztráta biologické rozmanitosti, klima-
tická změna a v  důsledku nevybíravý 

souboj o zdroje. Nástup konfliktů, o nichž 
dnes myslíme, že jsou minulostí, a ztrátu 
svobod, které máme za samozřejmé. 

5. Globální problémy se špatně řeší z ná-
rodní úrovně, proto jako jeden z pilířů 

vidím aktivní členství v Evropské unii. Měli 
bychom ukazovat, že i udržitelná řešení jsou 
konkurenceschopná. 

7. Řada firem zaslouží výbornou, ale jsou 
i takové, které se zaměřují jen na zisk 

za jakoukoli cenu. Obecně ale bývám častěji 
překvapen mile.  

8. To bych známkoval sám sebe.

iPR PRAHA 
programový ředitel

ŠTěPán bärTl

1. Protože si cením firem, kterým není 
lhostejné, kam se naše společnost vyvíjí 

a jaký má tento vývoj dopad na naši planetu. 
Přístup jednotlivců je důležitý, ale bez systé-
mové změny se nikam nepohneme.

2. Mohl bych říct, že nejím maso, recyk-
luji a jezdím MHD, ale reálně mám 

ještě hodně velké rezervy, obzvlášť co se týče 
různých impulzivních nákupů.

3. Doufám, že bude nadále sílit tlak na 
firmy, aby pro ně udržitelnost nebyla 

jen módní rétorikou, PR trikem. 

4. Největší hrozba, a vidím to i na sobě, 
je v cynismu a určité rezignaci, že ten 

problém je prostě moc velký, abych ho řešil 
právě já. Čapek napsal, že velice rádi říkáme 
„mělo by se“, když jde o druhé, a „není to tak 
jednoduché“, když jde o nás. Teď potře-
bujeme lidi, kteří budou říkat „není to sice 
jednoduché, ale musíme to zkusit“.

5. Největší naději vidím v hnutí ge-
nerace Z, která bojuje proti změně 

klimatu. 

neJvěTŠí hrozba,

a vidím To i na sobě,

Je v cYnismu

a určiTé  rezignaci,

že Ten Problém Je 

ProsTě moc velký,

abYch ho řeŠil Právě Já.
Štěpán Bärtl

Někteří porotci neodpověděli na všechny otázky.
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    new deal

udržeT Podnikání, 
udržeT obec,  
udržeT živoT
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Evropa je v pohybu. Mění se politika, mění se společnost, mění se byznys. A to rychleji než kdykoli 
předtím. Hlavním motorem současnosti je boj s klimatickými změnami, které dopadají na celou planetu 
a ovlivňují každodenní život, politiku i byznys. Ten se stále více orientuje na udržitelnost svého snažení, 

a to ve všech směrech podnikání: směrem k vlivu na životní prostředí, ve vztahu k zaměstnancům, 
k efektivnímu a bezodpadovému využívání materiálu, k cirkulární ekonomice.

petr Fischer

TO JE TAKÉ DůVOD, proč CSR Europe 
přišla se Strategií 2030, která má pomoci 
firmám přejít na nový modus operandi. 
Principy CSR (Corporate Social Responsi-
bility), tedy zásady společenské odpověd-
nosti firem, jsou součástí české podnika-

telské reality již mnoho let. Nová strategie 
je však rozvíjí právě na základě proměny 
podnikatelského prostředí v době digita-
lizace, klimatických změn a nového pojetí 
udržitelnosti podnikání.

„Říkáme tomu New Deal, tedy nová 
dohoda či smlouva, kterou si musí byznys 
a společnost mezi sebou vyjednat,“ říká 
Alena Líškay Králíková z aliance Byznys pro 
společnost, která šíří novou strategii v České 
republice a zastupovala doposud stovku 
firem se čtvrtmilionem zaměstnanců. 

70
fIREm

z České republiky  
se již zapojilo do 

strategie New Deal.
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new deal    

V úsilí dosáhnout prosperující 
a vzdělané společnosti, která 
se aktivně účastní nejen 
ekonomického dění světa, 
potřebujeme dnes více než jindy 
silnější propojení veřejné správy, 
politické reprezentace, firem, ale 
i komunit a jednotlivců.

petr dvořák, 
generální ředitel Vodafonu ČR

„Zatím jsme k nové strategii udržitelnosti 
získali přes 200 firem napříč Evropou, jde to 
pomalu, ale věříme tomu, že se zapojí i další.“

iNSPiRATiVNÍ MATKY. Jako již tradičně 
do podobných aktivit jako první vstupují 
globální firmy působící na území České re-
publiky. Jejich dcery jednoduše přejímají to, 
co v cizině dělají jejich matky. Tak samozřej-
mé to ale není, protože ne všechny matky se 
o své dcery starají tak důsledně, což neplatí 
jenom v životě, ale i v byznysu. 

Tam, kde jsou dcery samostatnější, je také 
plnění CSR principů většinou formálnější 
a je bráno spíše jako imageová výhoda než 
součást identity firmy. Není vůbec jednodu-
ché přejít z pozice „děláme, že jsme spole-
čensky odpovědní, protože je to výhodná 
reklama“ do módu „Jsme společensky 
odpovědní, protože si uvědomujeme, že byz-
nys a společnost jsou vzájemně propojeny“. 
A proto že takoví chceme být.

„Nejde nám o to, aby se odškrtávaly nějaké 
kolonky a na oko se plnila nějaká pravi-
dla, ale o to, aby se změnilo myšlení lidí ve 
firmách. Tak, aby se jim i nám lépe dařilo 
v prudce se měnících podmínkách začát-
ku 21. století,“ vysvětluje přístup Byznysu 
pro společnost jeho předsedkyně Pavlína 
Kalousová. Nejde tedy o to podepsat se 
pod novou strategii CSR do roku 2030, ale 
přijmout její principy za své jako principy 
podnikání v blízké budoucnosti a v tomto 
duchu také jednat.

TŘi PiLÍŘE. Základní rámec Nové dohody 
nespadl z nebe; vychází z dlouhodobých 
materiálů, o kterých se řadu let diskutuje na 
úrovni Evropské unie, OECD a oborových 
asociací po celém světě. Přímou inspirací 
je pak rozvojová strategie OSN a jejích 
sedmnáct cílů udržitelného rozvoje do roku 
2030 (mimo jiné konec chudoby, konec 
hladu, genderová rovnost, důstojná práce 
a ekonomický růst, udržitelná města a obce). 
Centrem všech těchto úvah je už dlouhou 
dobu právě pojem udržitelnosti.

Nejde o teorii či plané řeči. Každý pod-
nikatel, který dnes působí na trhu, ví, jak 
prudce se trhy mění, jak se mění nároky 
zákazníků a nálady společností, kterým 
se podnikatel toužící po trvalém, a tedy 
udržitelném úspěchu musí rychle a pružně 
přizpůsobovat. Strategie sociálně odpo-
vědných firem do roku 2030 rozpracovává 
pojem udržitelnosti ve třech základních 
souvislostech: jde a) o udržitelný trh práce; 
b) udržitelnou výrobu a spotřebu; c) o udrži-
telné trhy a komunity.

Trh práce ovlivňují demografické změ-
ny, stárnutí obyvatelstva, ale i digitální 
technologie a propojitelnost jednotlivých 
pracovních trhů. Na to všechno musejí 
firmy reagovat, pokud chtějí v místech, kde 
působí, přitáhnout šikovné a inteligentní 
lidi. K principům udržitelnosti patří i inte-
grace vylučovaných a diskriminovaných lidí 
včetně žen, které v Česku stále nemají stejné 
podmínky na trhu práce jako muži. Rozdíl 
v platech mezi ženami a muži je v Česku 

dlouhodobě jeden z největších v Evropské 
unii (23 procent). 

Aliance Byznys pro společnost je schopna 
v těchto věcech firmám konkrétně pomoci, 
například poradit v nastavení personálních 
a vzdělávacích strategií. Je ovšem jasné, 
že právě v proměně přístupu k trhu práce 
mohou bránit morální předsudky, ať už jde 
o roli žen nebo o vztah k zaměstnancům, kte-
ří už nesmějí být bráni jako snadno nahradi-
telná pracovní síla.

ZMĚNA V HLAVĚ. Za jakési bijící srdce 
New Dealu v oblasti společenské odpověd-
nosti firem lze považovat udržitelnou výrobu 
a spotřebu. Princip cirkulární ekonomiky 
není samozřejmost, stejně tak jako bezod-
padové a jinak „zelené“ strategie, jako jsou 
opatření směřující k uhlíkové neutralitě. 
Tady bude proměna myšlení zřejmě nejobtíž-
nější, protože od devadesátých let minulého 
století je v českém podnikatelském prostředí 
samozřejmější spíše stará praxe, která velí 
vydělávat co nejvíce v co nejkratší době bez 
ohledu na to, jak to dopadne na okolí; totéž 
platí o spotřebě, kde se často nehledí ani tak 
na kvalitu a užitečnost, jako na množství 
a nízkou cenu.

Maximalizaci zisku lze ale dobře nastavit 
i v nových podmínkách udržitelnosti, zname-
ná to ale přijmout fakt, že žádná firma nikdy 
nejede jen na sebe, ale váže na sebe velkou 
část komunity a jsou pak na sobě vzájemně 
závislé. Jinými slovy to znamená přijmout 
i jiná než finanční měřítka úspěchu. Odtud 

Zapojit společnost E.ON do 
CEOs´ Call to Action bylo 
jasnou volbou. V dnešní době 
je udržitelnost téma číslo jedna 
a je to také jediná možná cesta, 
kterou se můžeme vydat.

Martin Záklasník, 
CEO E.ON

Stavebnictví nutně potřebuje 
příliv nových mladých lidí. Naši 
odborníci je mentorují na začátku 
jejich praxe a na oplátku se od 
nich učí otevřenosti a důvěře 
k novým technologiím. 

Tomáš koranda, 
předseda představenstva  
Hochtief CZ
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Je to vlastně dávno známý a někdy pa-
rodovaný princip glokalizace: v globálních 
podmínkách podnikání myslet na lokální 
souvislosti a přínos. Má to i svou širší po-
litickou, celospolečenskou logiku: až příliš 
mnoho lidí ve světě i v Česku se dnes cítí být 
globalizací vylučováno a znevýhodňováno, 
princip udržitelnosti trhů a komunit jim 
může vrátit důvěru v užitečnost globálního 
podnikání. Vrátit globalizaci lidem.

New Deal CSR 2030 je velmi ucelená 
strategie, šanci na úspěch má ale jedině 
tehdy, když se z papíru dostane do firemního 
a komunitního života – zevnitř, ne zvnějšku. 
„My jsme připraveni v tom firmám v mno-

také vychází potřeba udržitelných trhů a ko-
munit. Jedině tak se totiž dá udržet stabilita 
sociálního prostředí, která velmi pomáhá 
rozvoji místních firem. 

hém pomoci,“ slibuje Alena Líškay Králíková 
z Byznysu pro společnost. „To hlavní, tedy 
změnu nastavení v hlavách, musejí udělat 
firmy samy.“ 

Chceme ve skupině ČEZ přispět 
ke společnému vyššímu cíli bez 
ohledu na hranice států. Jsme 
součástí Evropy a chceme ji 
zachovat prosperující a silnou 
nejen pro sebe, ale i budoucím 
generacím.

Michaela Chaloupková, 
členka představenstva ČEZ
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V Antalisu věříme, že striktní 
politika výběru dodavatelů bude 
vyvíjet tlak na zpracovatele 
dřeva a výrobce papíru a povede 
k odpovědnému přístupu v lesním 
hospodářství.

Juraj palčinský, 
generální ředitel Antalisu
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rozhovor       

málo 
PodnikaTelů  

si uvědomuJe,  
že To není  

Jenom JeJich
Ekonom a europoslanec Luděk Niedermayer 

(nestraník za TOP 09) považuje principy 
společenské odpovědnosti firem za přirozenou 
součást života 21. století. Podniky by se podle 

něho měly snažit o udržitelné podnikání, 
z něhož pak vyplynou i sociální a ekologické 
ohledy. CSR ovšem může jen pomoci, řídit 

podle ní firmu nelze. „Prvotní je udržitelný zisk, 
protože když firma ekonomicky nepošlape, jsou 
úvahy o sociálních ohledech zbytečné. I tady jde 

o rovnováhu.“
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Foto michael tomeš

    rozhovor

 Téma CSR mi vždy přišlo jako alibi. Pokus 
zakrýt, že smyslem podnikání je maximaliza-
ce zisku. Potom se to ale začalo měnit a dnes 
některé firmy dělají dojem, že jsou o principech 
společenské odpovědnosti skutečně přesvědče-
ny. Jak to vidíte vy?
Myslím, že to byla reakce na krizi v roce 
2008, kdy se ukázalo, že chování některých 
velkých korporací bylo sebevražedné. A že 
zejména velké firmy mají zásadní vliv na 
společnost. V anglosaské oblasti se používá 
pojem „shareholder“, tedy vlastník, ale je tu 
také pojem „stakeholder“, což je někdo, kdo 
má jakýsi podíl na firmě. A nějaký virtuální 
podíl na firmě má nakonec celá společnost. 

Vezměte si příklad Skandinávie a Ericsso-
nu nebo kdysi Finska a Nokie. Nebo Česka 
a Škody Auto. Firma už tu nehraje na sebe, 
ale její chování má vliv na celou společnost, 
na zaměstnance, na jejich rodiny i na ka-
várníka v Mladé Boleslavi, který prosperuje 
díky tisícům lidí, kteří tam pracují a slušně 
vydělávají. To je pro mě základ konceptu 
CSR. 

Už se mi ale nelíbí, aby se tyto principy 
dostávaly do zákonů, protože si myslím, 
že firmy by měly mezi sebou soutěžit: kdo 
přikládá větší význam společnosti a má 
potřebu s ní komunikovat a kdo jede více po 
lince zisku. Pak se uvidí, jaký to bude mít na 
firmy vliv.

 Princip „firemní starosti o společnost“ není 
nový. To, co jste popisoval, připomíná Forda, 
který připoutával zaměstnance k továrně, dával 
jim bydlení, slevy na auta. U nás to byl Baťa. 
Oba si takto drželi budoucí dělníky. Jaký je 
rozdíl proti tomu, o čem mluvíme?
Myslím, že dnes jde více o společnost v šir-
ším slova smyslu než o to vychovávat a držet 
si zaměstnance. Já se třeba cítím být stake-

holderem, tedy podílníkem energetických 
firem, protože ony silně ovlivňují svět, ve kte-
rém žiju, a měly by si uvědomovat, že mají se 
mnou nějaký vztah. Zatímco Ford, jak říkáte, 
budoval spíše vztah k zaměstnancům.

 Zajišťoval si pracovníky pro trvalejší rozvoj 
firmy.
To sice ano, ale časem, když firma byla 
zisková, to posílilo odbory a Ford to stálo 
konkurenceschopnost. CSR není náhrada za 
cílení na zisk, ale smyslem je udržitelný zisk. 
Pokud tohle nemáte, jsou další složky CSR 
na nic. Ten koncept hodně posílila krize 
v roce 2008, a to kvůli negativním, ne kvůli 
pozitivním zkušenostem. Firmy se chovaly 
sebevražedně, poškodily akcionáře, zaměst-
nance, a pokud byla firma dost velká, tak 
celou zemi.

 A proč se chovaly firmy sebevražedně, chtěly 
všechno ždímat hned?
Svět se strašně zrychluje a jsou daleko pří-
stupnější informace. Proto chce každý zisk 
rychle. Koncept „mark-to-market“, tedy pře-
ceňování aktiv podle tržní ceny, je dnes ve 
finančnictví jasně dominantní. A v okamžiku, 
kdy jste jako správce aktiva nebo manažer 
hodnocen podle mark-to-market metody, 
eminentně vás zajímá krátkodobý zisk. 

Pak je tu nestabilita managementů a jejich 
přeplácení. Motivace je tu také krátkodobá, 
vysoké bonusy na rychlé výsledky, proto vás 
nezajímá udržitelný zisk. Mentalita finan- 
čních trhů je takto orientovaná. 

Někteří akademici proto dnes doporuču-
jí, aby se nezveřejňovaly čtvrtletí výsledky 
firem, protože to omezuje orientaci na 
udržitelný zisk. Je tu i lingvistický rozdíl. 
Když řeknete, že „poskytujete úvěr“, je to 
jiný vztah k zákazníkovi, než když říkáte, že 
„úvěr prodáváte“. Když prostě jen shrábnete 
peníze za to, že jste rychle prodal hypotéku, 
protože za rychlost máte odměny, jen se ta 
hypotéka časem třeba ukáže jako špatně 
připravená. Z této mentality se svět ještě 
nevzpamatoval.

petr Fischer
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rozhovor    

 Lídrem konceptu společensky odpověd-
ných společností, které myslí na udržitelnost 
svého podnikání, jsou globální firmy. Je tomu 
tak i u nás?
Všechny věci spojené se CSR jdou u nás 
tak nějak pomalu. Například odstraňování 
genderové nerovnováhy, které se považuje za 
komunistický úlet ze západní Evropy. Přitom 
každý člověk z byznysu vidí, že nerovnováha 
ve vedení firem existuje. Totéž platí pro eko-
logii. Společnost u nás se hýbe, ale za našimi 
hranicemi se hýbou ještě rychleji. Máte 
ale pravdu, že CSR žije hlavně ve velkých 
zahraničních společnostech, podle vzoru: 
děláme to venku, tady to budeme dělat taky. 
Pak jsou to relativně velké české firmy, jako 
je ČEZ. 

CSR ale nesmí firmu řídit, jejím cílem 
je rozvoj a fungování, tedy udržitelnost 
podnikání. Někde se k CSR zase přistupu-
je moc formálně, ale každý pokrok dobrý. 
Pořád si však málo podnikatelů uvědomuje, 
že to není jenom jejich, že nejsou jediní, 
koho zajímá, jak se firmě bude dařit. Nyní 
s růstem platů, k němuž jsou firmy nuceny 
přistupovat, protože je nízká nezaměstnanost 
a nejsou lidi, mnozí podnikatelé přišli na to, 
že nejde jen o plat, ale že musejí se zaměst-
nanci navázat pevnější vztah a že ten vztah 
musejí mít i se širším okolím. Lepší se to, jde 
to ale velmi pomalu.

 Čím to je? Českou mentalitou?
Česká společnost je hodně uzavřená, hodně 
se soustřeďujeme na naši místní pravdu 
a málo přemýšlíme o pravdách ostatních. 
To jsem si uvědomil, když jsem vstoupil do 
evropské politiky – že pod jednou věcí, třeba 
pod jménem Evropská unie, vidí mnoho lidí 
úplně něco jiného. A že to neznamená, že je 
to špatně. Pro to, aby ta věc fungovala, ale 
musím jejich pravdu brát stejně vážně jako 
svou. Jsme velmi uzavření a to pak způso-
buje, že strašlivě zjednodušujeme pravdu 
jiných, dezinterpretujeme ji a radikálně 
odmítneme. Bohužel jsme v mnoha věcech 
takoví pionýři slepých uliček – radikální ve 

CSR politiku, ale přece jen společnosti, které 
uvažují desítky let dopředu, mohou udělat 
hodně. Dělají to reklamou a různými akcemi: 
postavíme hřiště ve vaší vesnici a podobně. 
Snaží se budovat vztah. Časem lidé uvidí za 
to hřiště, budou hodnotit, jak se firma chová 
k zaměstnancům a životnímu prostředí, 
a pak se leccos může změnit.

 A ta druhá cesta?
Byly časy, kdy si firmy vybíraly lidi, protože 
jich bylo na pracovním trhu dostatek. Pama-
tuji doby, kdy se na místo finanční asistentky, 
kde se požadovalo středoškolské vzdělání, 
hlásili lidé s magisterskými tituly. 

Dnes se to otočilo a lidé si vybírají firmy. 
A já si dokážu představit, že pro řadu žen 
bude konformnější jít do firmy, která sociál-
ním ohledům a genderové rovnováze věnuje 
velkou pozornost, než do podniku, který 
demonstruje, že ho to nezajímá. 

luděk niedermaYer (53)
V roce 1989 absolvoval obor teoretická 
kybernetika, matematická informatika 
a teorie systémů na přírodovědecké fakultě 
Univerzity jana evangelisty purkyně 
v Brně (dnešní masarykova univerzita). 
Krátce působil v oblasti výzkumu teorie 
struktur. poté nastoupil do České národní 
banky. V letech 1996 až 2008 byl členem 
bankovní rady a v letech 2000 až 2008 
viceguvernérem ČnB. od roku 2014 je 
poslancem evropského parlamentu, od roku 
2017 je členem top 09.

věcech, o nichž nic nevíme a ani nechceme 
vědět. To platí například i o genderové 
nerovnováze a snahách vyrovnat počet žen 
v managementech.

 Přitom je to paradox: mezinárodní stu-
die dokazují, že podniky s větší genderovou 
a etnickou diverzitou mají lepší výsledky i větší 
ziskovost.
Samozřejmě. Pamatuji si na jednu debatu, 
to jsem byl ještě v Deloitte. Šéfové středních 
podniků s jedním majitelem se tehdy snažili 
najít ideálního finančního ředitele. A docela 
hodně majitelů došlo k závěru, že by to měla 
být žena, protože je pečlivější a odpovědnější 
a majitel k ní bude mít větší důvěru. 

Bohužel jsou tu předsudečná omezení, 
která pak ženy do tak důležitých funkcí 
nepustí. Přitom každé vedení je kolektivní 
orgán, a když je v něm přítomen jenom jeden 
pohled, ztrácí jako kolektivní orgán smysl. 
Diverzita pohledů je důležitá. Navíc ženy 
dnes předčí muže ve vzdělání.

 Může se to změnit, pokud bude čím dál více 
firem veřejně říkat, že zastává principy CSR 
včetně genderové rovnováhy?
Vidím dvě cesty. Pokud se taková firma pohy-
buje v retailu, může se stát, že ji určitá sku-
pina lidí časem upřednostní. Asi si nebudu 
kupovat párky podle toho, jakou má výrobce 
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co Pomůže ženám? flexibilní 
Práce a sPravedlivěJŠí odměnY

O rovném zacházení s muži a ženami v zaměstnání se dnes mluví na mezinárodních 
konferencích, jako je Světové ekonomické fórum v Davosu. V koncepcích se k němu 

snaží přistupovat národní státy a tématem se stává i pro firmy. 

Barbora pánková

TAKÉ V ČESKU se k aktivitám, jako jsou 
školení na téma diverzity, průzkumy mezi 

pokud firma nerealizuje celý komplex opat-
ření, situace se nezlepší,“ říká. 

ACH, TY PLATY. Nejčastěji jmenovaným 
problémem jsou rozdíly v platech mezi muži 
a ženami, v čemž Česká republika zaostá-
vá za průměrem Evropské unie, který 

zaměstnanci, vnitřní audity zaměřené na zjiš-
tění rozdílů nebo diskuze v rámci mezifirem-
ních projektů, hlásí stále více společností. 
Předsedkyně aliance Byznys pro společnost 
Pavlína Kalousová však upozorňuje, že mno-
ho témat se řeší jen u jednotlivých případů. 
„Najde se a řeší konkrétní bolavé místo, ale 
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je šestnáct procent. Česko podle údajů 
Eurostatu dosahuje ve výdělcích mužů a žen 
rozdílu 21,8 procenta. Většina firem, které se 
přihlásily do projektové kategorie TOP Od-
povědná firma pro ženy, zavedla postupy pro 
dosažení rovného odměňování obou pohlaví 
a jejich účinnost si ověřují v auditech.  

„Fair Pay audit děláme každoročně už 
od roku 2016,“ uvedla Jana Vychroňová 
z telekomunikační společnost Vodafone 
Czech Republic s tím, že sledují rozdíly mezi 
muži a ženami podle pracovního zařazení 
nebo porovnávají jednotlivé roky. „Alespoň 
jednou ročně detailně analyzujeme poten-
ciální rozdíl ve mzdách žen a mužů,“ řekla 
Ivona Karvinen z kosmetické firmy L’Oréal 
Česká republika. Většina společností zároveň 
připouští, že výsledky auditů nezveřejňuje. 
„Muže a ženy odměňujeme spravedlivě, ženy 
na tom někdy byly dokonce lépe než muži,“ 
uvedla Vychroňová.  

MALÁ FLEXiBiLiTA. Nejen ženám, ale 
obecně rodičům komplikuje skloubení 
pracovního a rodinného života nedostatečná 
podpora od zaměstnavatele. Takovou zkuše-

sexuální orientace, ale ve velké míře právě 
i genderu. Školením, které je zaměřené na 
pochopení vlastních nevědomých stereotypů 
a jejich překonání, procházejí členové našeho 
leadershipu,“ vysvětlila Petra Madarová 
z Accenture Central Europe poskytující 
služby v odvětví manažerského poradenství, 
technologií či outsourcingu. Předsudky sou-
visející s ženami po kariérní pauze, kterým 
je zhruba čtyřicet let a více, řeší Vodafone 
Czech Republic programem Reconnect a po-
skytuje jim koučování nebo mentoring.
K dalším projektům, které mají přispět ke zlep-
šení postavení žen, patří program Exchange4U, 
který začal v roce 2015 a od té doby se do něj 
zapojilo více než pět desítek firem. „Propojují 
se tam lidé z korporátního i neziskového sekto-
ru. Setkání probíhají měsíčně, vždy na vybrané 
téma. Pravidelně se účastní více než sto dvacet 
lidí,“ vysvětlila Silvia Čebeková ze společnosti 
ExxonMobil Business Support Center Czechia, 
která se projektu účastní. 

L’Oréal Česká republika zase poskytuje 
podporu vědkyním v rámci projektu 
L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. „Po-
slední ročník proběhl v letošním červnu 
a ocenil tři laureátky, mezi které rozdělil 
600 tisíc korun,“ uvedla Karvinen. Porotu 
složenou ze zástupců Akademie věd ČR, 
UNESCO a společnosti L’Oréal podle ní 
nejvíce zaujaly projekty z oblasti kvantové 
fyziky, toxikologie a mikrobiologie. 

ToP odPovědná firma Pro ženY
Cenu v této projektové kategorii uděluje 
deník e15 ve spolupráci s Byznysem pro 
společnost. Zástupci deníku a aliance 
vybrali pět finalistů a o vítězi pak rozhodli 
hlasováním na webu e15.cz čtenáři deníku.

Finalisté:
accenture
exxonmobil Business Support Center Czechia
L’oréal Česká republika
performia 
Vodafone Czech republic
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zaměstnanců v Česku 
je přesvědčeno, že 

jejich zaměstnavatel 
dostatečně 

nepodporuje 
skloubení pracovního 

a rodinného života.

naJde se a řeŠí konkréTní 

bolavé mísTo, ale Pokud 

firma nerealizuJe celý 

komPlex oPaTření,

siTuace se nezlePŠí.
Pavlína Kalousová

nost má podle letošního průzkumu Byznysu 
pro společnost 43 procent Čechů. „Česká 
republika patří ke státům s nejnižší zaměst-
naností matek dětí ve věku do šesti let a trh 
práce nenabízí dostatečnou flexibilitu,“ říká 
Jana Skalková, manažerka HR programů. 
V této souvislosti se mluví o takzvané send-
vičové generaci, která se stará nejen o nezao-
patřené děti, ale také o stárnoucí rodiče.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová (ČSSD) chce problém s nedo-
statkem alternativních úvazků řešit novou 
koncepcí rodinné politiky, kterou navrhla 
v polovině září. Ta zavádí sdílená pracovní 
místa. „Znamenalo by to, že dvě až tři osoby 
sdílejí jednu pozici. To by mělo pomoci 
zaměstnavatelům se zřizováním částečných 
úvazků,“ nastínila už dříve ministryně.

Netradičním způsobem řeší tento problém 
společnost ExxonMobil Business Sup-
port Center Czechia, která zavedla funkci 
rodinného poradce. Ten má zaměstnancům 
pomáhat při slaďování rodinného a pracov-
ního života.  

OSVOBODiT SE OD STEREOTYPů. 
Do rozdílného zacházení s muži a ženami 
se často promítají také takzvané uncon-
scious bias, tedy zakořeněné, ale nevědomé 
stereotypy. Jsou ovšem v průzkumech jen 
obtížně prokazatelné. „Tyto předsudky se 
mohou týkat lidí z odlišných kultur, rozdílné 
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Pomoc v mobilu Pro oběTi domácího násilí

VODAFONE má dva 
dlouhodobé globální 
cíle. Stát se do roku 2025 
nejlepším zaměstnavate-
lem pro ženy a do roku 
2030 mít 40 procent žen 
ve vedení. U výběrových 
řízení na manažerské 
pozice se proto dodržuje 
pravidlo 2 z 5. Tedy že 
z pěti kandidátů, kteří se 
dostanou do nejužšího 
kola výběrového řízení, 
musejí být minimálně dvě 
ženy. Ve vedení společ-
nosti je v současné době 
27 procent žen a celkově 
jich ve firmě pracuje 
48 procent. 

U talentových progra-
mů, při kterých se interně 
vybírají zaměstnanci 
s potenciálem na vedoucí 
místa, se už drží poměr 
mužů a žen padesát na 
padesát. V pracovních 
inzerátech se používá 
genderově neutrální 
jazyk. Společnost také 
pořádá workshopy pro 
manažery o náboru za-
městnanců se zaměřením 
na odstraňování nevědo-
mých předsudků. 

Firma hledí i na spra-
vedlnost při odměňování. 
„Ve Vodafonu jsme vždy 
muže a ženy odměňovali 
spravedlivě a tuto skuteč-

nost ověřujeme v rámci 
každoročního Fair Pay 
auditu,“ upozorňuje Jana 
Vychroňová. Audit se 
skládá z analýz, které sle-
dují průměrné srovnání 
mužů a žen dle pracov-
ních úrovní či funkčních 
skupin. 

DiGiTÁLNÍ DOVED-
NOSTi. Ženám a dívkám 
nabízí firma nejrůznější 
projekty od studia tech-
nologických oborů přes 
podporu matek v práci 
až po pomoc obětem 
domácího násilí. Vždy 
v dubnu firma pořádá 
den otevřených dveří, 

takzvaný Girls Day, kde 
středoškolačky mají 
možnost seznámit se 
s prací v telekomunikační 
a datové společnosti. 
„Zároveň pro ně a matky 
na mateřské pořádáme 
týdenní kurzy, kde se 
například učí programo-
vat a designovat webové 
stránky,“ popisuje kurz 
Vychroňová. 

ŽENY NA MATEŘSKÉ. 
„Matkám po mateřské 
dovolené nabízíme ná-
vrat na zkrácený úvazek 
čtyři dny v týdnu za 
plnou mzdu po dobu půl 
roku. V roce dítěte pak 

kompenzujeme rozdíl 
mezi peněžitou pomocí 
státu za prvních 16 týdnů 
mateřské a původní 
mzdou,“ vysvětluje 
Vychroňová a dodává, 
že návratnost žen na 
pracoviště po rodičovské 
dovolené je až 70 procent 
a ženy oceňují možnost 
zkrácených úvazků a fle-
xibilitu.

POMOC V TELEFONU. 
Manažeři také procházejí 
školením, aby zvládali 
situace, když se jejich 
kolegyně či kolega stane 
obětí násilí. „Spolupra-
cujeme s neziskovým 

sektorem a se státními 
institucemi, jako je napří-
klad ROSA, ministerstvo 
práce a sociálních věcí, 
policie, a to především 
při konkrétní pomoci pro 
zaměstnance a pravidel-
nými přednáškovými 
akcemi. Přes Nadaci 
Vodafone podporujeme 
adaptaci aplikace, která 
pomůže obětem domá-
cího násilí, na české pro-
středí,“ říká Vychroňová 
a doplňuje, co aplikace 
dokáže. „Předně svým 
uživatelům umožňuje 
po zadání momentální 
polohy vyhledat nejbliž-
ší pomoc. Jinak kromě 
kontaktů nabízí i krátký 
dotazník sloužící ke sta-
novení míry bezpečnosti 
ve vztahu nebo informa-
ce o různých formách 
násilí, možnostech pomo-
ci, o tom, co je třeba mít 
na paměti, pokud se oběť 
rozhodne odejít z nebez-
pečného vztahu, nebo jak 
nejlépe pomoci známé 
osobě, pokud se stane 
obětí domácího násilí.“ 
Vodafone vydal i směrni-
ci o domácím násilí, která 
nabízí obětem podporu 
ve formě až 10 dnů  
volna. 

Vlastimil Poliačik

Společnost Vodafone se velmi angažuje v různých programech a akcích týkajících se lidských práv včetně 
těch, které se zabývají rovnoprávným přístupem k ženám. „Vodafone podporuje celkově otevřenost 

a rozmanitost. Není to jen firemní strategie, jak získat a udržet talentované zaměstnance. 
Cílem je, aby se lidé v práci cítili dobře bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci či identitu nebo 

specifické potřeby. Samozřejmě že na problematiku rovnoprávnosti žen se klade velký důraz,“ říká 
manažerka pro diverzitu a inkluzi Jana Vychroňová. 

Vodafone Czech republic, BpS top odpovědná firma pro ženy 

Vodafone podporuje ve všech svých aktivitách kreativní prostředí.
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PROCENT

O tolik vyšší rentabilitu 
mají firmy z žebříčku 

Fortune 500, které mají 
v top managementu vysoké 

zastoupení žen.

diverzita       

věTŠí diverziTa 
zaměsTnanců,  

cesTa k vYŠŠím ziskům

V ČESKU jsou dlouhodobě druhé největší 
rozdíly v platech mužů a žen z celé Evropské 
unie. Takzvaný gender pay gap podle Eurosta-
tu dosahuje bezmála 23 procent ve prospěch 
mužů, větší mezeru vykazuje už jen Eston-
sko, kde je rozdíl v platech mužů a žen více 
než čtvrtinový. Průměr EU je 16 procent.

Ženy jsou bohužel podceňovány i ve ve-
doucích funkcích a v politice, kde jich je ve 
srovnání se světem stále málo. Mezi zákono-
dárci (poslanci a senátory) je jen každá pátá 
osoba žena, podobně hrozivě to podle údajů 
Fóra 50 % vypadá v krajských zastupitel-
stvech; v obcích a městech je to jen o trochu 
lepší, tam je 27 procent žen. Podobně jako 
v současné vládě.

FiRMÁM VLÁDNOU MUŽi. Úplně nejhor-
ší je však zastoupení žen ve vedení velkých 
firem. V žebříčku TOP 250, který pravidelně 
sestavuje aliance Byznys pro společnost, 

je v Česku 29 procent, tedy ze všech skupin 
nejvyšší.

„U nás v této oblasti přetrvávají strašlivé 
stereotypy, netušila jsem, jak konzervativní 
společnost jsme. Je neuvěřitelné, že se to za 
30 let tak málo změnilo. Na ženy, které chtějí 
k mateřství zvládnout i kariéru, se pořád spo-
lečnost dívá s podezřením, i to, že muži berou 
za stejnou práci víc, se považuje za normální,“ 
říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance 
Byznys pro společnost, která se snaží pomoci 
k tomu, aby se tyto stereotypy dařilo překoná-
vat. „Pořád se setkáváme s tím, že když žena 
otěhotní, jako by ztratila v očích manažerů 
kariérní potenciál. Mužů se na počet dětí či 
budoucí rodičovství nikdo moc neptá.“

JiNÝ POHLED. „Nedává to smysl ani 
ekonomicky, ženy vnášejí do vedení firem 
úplně jiný pohled, jiný styl, a jen blázen by 
se o takovýto pozitivní vliv chtěl v podni-
kání ochudit,“ soudí europoslanec a bývalý 
člen bankovní rady centrální banky Luděk 
Niedermayer. 

Jeho slova potvrzují i mezinárodní prů-
zkumy. Například studie McKinsey Global 

petr Fischer

je ve vedoucích postech jen sedm procent 
žen! V globálním přehledu Světového 
ekonomického fóra v Davosu za rok 2018 se 
přitom uvádí, že ve světě je v manažerských 
funkcích 34 procent žen, přestože z pěti set 
největších firem světa v nejvyšší funkci CEO 
řídí ženy jen pět procent společností. 

Je to paradox i v Česku, protože počet žen 
s vysokou školou se už dostal na paritu ve 
vztahu k mužům a ženy mají na vysokých 
školách v průměru mnohem lepší výsledky. 
Paradox umocňuje ještě fakt, že genderová 
platová propast mezi VŠ muži a VŠ ženami 

České ženy nejsou sice občany druhé kategorie, jejich možnosti jsou však 
systematicky limitovány, což se příliš nezměnilo ani za posledních deset let.
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Institute z letošního roku dokládá, že pes-
trost genderového, ale i etnického a národ-
nostního složení zvyšuje nejen výkonnost 
firem, ale i jejich zisky. Při velkém srovnání 
firem zařazených do žebříčku Fortune 
500 se ukázalo, že společnosti, které mají 
vysoké zastoupení žen v top managementu, 
mají o 42 procent vyšší rentabilitu tržeb 
a o 53 procent vyšší zhodnocení vlastního 
jmění.

PRÁCE A ŽiVOT. Aby se v Česku koneč-
ně něco změnilo nejen ve vztahu k ženám, 
ale i v jednání s každým člověkem, jehož 
odlišnost je základem jeho osobní i skupi-
nové identity, vznikla Charta diverzity. Jde 
o českou verzi světové akce, v níž se firmy 
zavazují, že budou zohledňovat odlišnos-
ti nejen ve svém pracovním prostředí, ale 
i směrem k zákazníkům a veřejnosti. Firmy 
v bodě tři mimo jiné slibují, že „budou 
zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která 
podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor 
a výběr zaměstnaných, přístup ke vzdělává-
ní, kariérní růst, hodnocení a odměňování, 
osobní a rodinnou situaci“.

Ještě převratnější se zdá být druhý bod ze 
čtyřbodové charty, v němž se praví, že firmy 
budou „podporovat a zavádět opatření, která 
umožní všem zaměstnaným plně využívat 
talent a schopnosti a která budou zároveň 
respektovat kvalitu jejich osobního života. 
Vnímáme rozdílnost každého jednotlivce 
a usilujeme o sladění jeho potenciálu a na-
stavených standardů výkonnosti.“ Slaďování 
práce a osobního života – to zní v českém 
prostředí opravdu jako utopie.

A přitom není. I čeští zaměstnavatelé se 
začínají podřizovat světovému trendu, který 
nechává lidi stále častěji pracovat z domova, 
protože to díky propojení digitálních sítí je 
dobře možné. Aktuální údaje společnosti 
Dimension Data, která sleduje trendy glo-
bálního pracovního trhu, ukazují, že práci 
z domova dnes nabízí skoro padesát procent 
firem. Společnost předpovídá, že takových-
to firem budou do dvou let až tři čtvrtiny. 
Práce z domova nejen šetří čas lidí, ale má 
i jiné výhody: snižuje náklady na dopravu 
a snižuje také uhlíkovou stopu, kterou dnes 
začínají sledovat i společensky odpovědní 
podnikatelé.
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GENDEROVÝ AUDiT. Charta diverzity za-
hrnuje i odstraňování genderových rozdílů. 
Už několik velkých firem v Česku si nechalo 
udělat genderový audit, aby mohly s problé-
mem genderových nerovností něco dělat 
a nastavit do budoucna taková pravidla, 
aby k platové či pracovní diskriminaci žen 
nedocházelo.

„Pokud vím, takový audit si dělal napří-
klad Philip Morris ČR, ale dobrou práci 
v této oblasti dělají i české firmy, například 
ČEZ,“ říká Pavlína Kalousová z Byznysu pro 
společnost, která je přesvědčená, že to, jak se 
firma chová k ženám či etnickým a sexuálním 
menšinám, bude zajímat stále více zákazní-
ků, kteří budou dávat přednost společensky 
odpovědným firmám. „Může to mít na jejich 
podnikání pozitivní efekt, ale může se také 
stát, že firmy narazí na českou konzervativ-
nost,“ soudí Kalousová. „Když například 
Vodafone dělal v Česku kampaň na podporu 
komunity LGBT, byl jeho Facebook zahlcen 
proudem nenávistných reakcí. Ale pokud 
tématu firma věří, překoná to. Je to nakonec 
malá skupina a na finanční výsledky firmy to 
vliv nemá.“  
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odPovědnosT a udržiTelnosT 8x v Praxi
1. Jaká témata nebo souvislosti v oblasti 

odpovědnosti a udržitelnosti patří mezi 
top pět ve vaší společnosti – ať už na úrovni 
České republiky, nebo globálně?

2. Jak vnímáte témata odpovědnosti 
a udržitelnosti vy osobně?

PLZEňSKÝ PRAZDROJ
členka představenstva a ředitelka 
firemních vztahů a komunikace

drahomíra mandíková 

1. V Plzeňském Prazdroji vaříme pivo 
ze stejných ingrediencí a stejným 

způsobem již bezmála dvě století. Chceme, 
aby si tento národní nápoj mohly vychut-
návat i další generace, a proto posuzujeme 
komplexně všechny aspekty našeho podni-
kání. Jde například o udržitelné získávání 
výhradně českých surovin, výrobu piva ohle-
duplnou k životnímu prostředí s důrazem na 
spotřebu vody a emise CO2, péči o komunity 
v okolí našich pivovarů či odpovědné pití.

2. Odpovědný přístup a zavedení 
principů udržitelnosti v byznysu jsou 

základem budoucího úspěchu. Spotřebitelé, 
zákazníci, zaměstnanci, regulátoři i akcio-
náři se dnes zajímají o udržitelnost byznysu 
mnohem více, než tomu bylo doposud. Pro 
mě osobně je udržitelnost i součástí osob-
ních hodnot a přístupu k životu. Představuje 
pokoru a respekt k druhým lidem, k prostře-
dí, ve kterém žijeme, a to nejen z pohledu 
současného, ale především s ohledem na 
budoucí generace.

SKUPiNA ČEZ
členka představenstva a ředitelka divize 
správa a leader udržitelného rozvoje

michaela chalouPková 

1. ČEZ se řídí strategií udržitelného roz-
voje s názvem Energie pro budoucnost. 

Top témata pro nás jsou: udržitelný provoz, 
odpovědné chování vůči zaměstnancům, 
zákazníkům a komunitám. Důležitým téma-

TCHiBO PRAHA
manažerka  
pro společenskou oodpovědnost 

lenka maŠková 

1. Trvalá udržitelnost je zakotvena v DNA 
naší firmy již od roku 2006. Jde nám 

jak o ochranu životního prostředí, tak 
o respekt k lidem, s nimiž spolupracujeme. 
Chceme našim zákazníkům umožnit nakupo-
vat takové produkty, pro které je charakte-
ristická kvalita, příznivá cena a při výrobě 
spravedlivé sociální podmínky a ochrana 
životního prostředí. Stejně tak důležití jsou 
všichni, s nimiž spolupracujeme, ať už jde 
o naše zaměstnance, dodavatele či o jiné 
stakeholdery. Mezi „top pět témat“, kterým 
se věnujeme, patří: ohleduplnost k lidem 
a životnímu prostředí při pěstování surovin 
(kávy, bavlny a dřeva) a výrobě spotřebního 
zboží, ochrana přírodních zdrojů a recykla-
ce, podpora komunit na lokální úrovni, péče 
o zaměstnance, vzdělávání a osvěta zaměst-
nanců, dodavatelů i zákazníků.

2. Osobně vnímám odpovědnost nás 
všech, jak firem, tak i dalších subjek-

tů a jednotlivců za to, v jakém světě žijeme 
a budeme žít. Těší mě, že mám možnost 
pracovat v mezinárodní firmě, pro kterou je 
odpovědnost nedílnou součástí veškerého 
dění, která je hrdá na to, čeho již dosáhla, ale 
zároveň si uvědomuje, kolik toho ještě musí 
udělat. Velké firmy mají možnost ovlivnit 
velké věci. Vnímám však i nezbytnou roli jed-
notlivců, nás všech, kteří žijeme či můžeme 
žít odpovědně každý den. I malá pomoc se 
počítá.

VODAFONE
ředitelka komunikace 
a udržitelného podnikání

adriana dergam

1. Vodafone se jako technologická spo-
lečnost, která je závislá na energiích, 

zaměřuje dlouhodobě a strategicky na snižo-
vání uhlíkové stopy. Je to velmi ambiciózní 

tem, které podporuje udržitelnost, je pak 
podpora inovací a transformace energetiky. 
Všechny tyto priority obsahují naše další 
ambice v celé škále témat, která jsou důležitá 
pro naše akcionáře, finanční investory, ob-
chodní partnery, ale i pro širokou veřejnost 
a naše zaměstnance.

2. Zásady odpovědného a udržitelného 
chování jsou pro mne samozřejmostí 

i v osobním životě. Věřím ve význam každo-
denních, někdy i drobných kroků. Důležitá 
je pro mne výchova synů ke skromnosti 
a odpovědnému chování nejen vůči přírodě. 
Také třídění odpadů je pro nás samozřejmos-
tí. V oblasti dárcovství se zapojuji do našeho 
firemního charitativního projektu Plníme 
přání, myslíme na druhé. Soukromě pak již 
delší dobu podporuji Nadaci Terezy Maxové 
dětem a neziskovou organizaci Člověk 
v tísni. Oba tyto subjekty jsem si vybrala pro 
jejich dlouhodobou profesionální činnost 
a osobně jsou mi blízká témata, kterým se 
věnují nejen v České republice, ale i v zahra-
ničí.

odPovědné firmě bY měl 

ŠlaPaT férově bYznYs, 

ProTože lidé si JeJí 

výrobkY nebo službY 

rádi kuPuJí a zaměsTnanci 

Pro ni rádi PracuJí. 
Veronika Němcová
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cíl. Poptávka po telekomunikačních služ-
bách totiž jen roste a stále se přidávají nové 
technologie. Právě ty ale mohou pomoci 
optimalizovat energetickou spotřebu. Záro-
veň jsme vsadili na zelenou energii. V Česku 
ji kupujeme už od roku 2010. Další prioritou 
v oblasti životního prostředí je elektroodpad. 
Do roku 2025 bychom ho rádi kompletně re-
cyklovali. Už teď například umíme z 98 pro-
cent recyklovat mobilní telefony.

Vodafone si také zakládá na otevřenosti 
a rozmanitosti. Ať už to chápeme jako pod-
poru diverzity (a to nejen v práci, ale i ex-
terně), přípravu mladé generace na budoucí 
trh práce nebo úsilí, aby naše technologie 
spojovaly, nabízely všem možnosti osobního, 
profesního i ekonomického rozvoje a nevy-
tvářely propasti.

2. Odpovědnost a udržitelnost jsou pro 
mě otázkou osobní a firemní integri-

ty. Strategie udržitelnosti musí tvořit DNA 
společnosti, týkat se fungování firmy od HR 
procesů, nákupu a dodavatelského řetězce až 
po dopady předmětu podnikání na jednotliv-
ce, společnost a na hospodářství.

iNG
 
ředitelka komunikace

veronika němcová 

1. K odpovědnosti a udržitelnosti 
přistupujeme komplexně a jednotlivá 

témata musejí vždy tvořit mozaiku odpověd-
né firmy jako celek, a navíc ladit s globální 
strategií. Pokud ale musím vyzdvihnout jen 
některá témata, na prvním místě to znamená 
především férové, jednoduché a srozumi-
telné chování vůči zákazníkům a v případě 
korporátního bankovnictví i financování 
takových projektů, které nepoškozují životní 
prostředí. Mezi další priority patří odpo-
vědné chování k našim zaměstnancům, tedy 
především podpora sladění jejich osobního 
a profesního rozvoje. Konkrétně nabízíme 
možnost zkrácené či flexibilní pracovní doby, 

PiVOVARY STAROPRAMEN
jednatelka a ředitelka právního oddělení 
pro Česko, Slovensko a maďarsko

ediTa Šilhánová

1. Naše společnost k tématu odpovědnos-
ti a udržitelnosti přistupuje komplexně. 

Všechny oblasti jsou pro nás stejně důležité, 
protože jsou provázané. Základními hodno-
tami společnosti Pivovary Staropramen i celé 
pivovarnické skupiny Molson Coors jsou 
dlouhodobost a poctivost. Stanovili jsme si 
ambiciózní cíle v oblasti ochrany životního 
prostředí i klimatu a odpovědného nakládání 
s přírodními zdroji, abychom minimalizovali 
stopu, kterou za sebou jako výrobní firma 
zanecháváme. Podporujeme odpovědnou 
konzumaci a spotřebitelům nabízíme široké 
portfolio pivních i nepivních značek s nižším 
nebo nulovým obsahem alkoholu. Jako 
dobrý soused investujeme do rozvoje komu-
nit, spolupracujeme s městskými částmi, ve 
kterých sídlí pivovary Staropramen a Ostra-
var, a také s partnery z neziskového sektoru. 
Nezapomínáme ani na zaměstnance, kteří 
jsou ambasadory našich aktivit, a tedy nedíl-
nou součástí našeho úspěchu. Dodržování 
závazků nám však nestačí. Chceme dělat víc 
a udávat trendy. Náš postoj k udržitelnému 
přístupu jsme proto shrnuli do vize s názvem 
Naše pivní stopa 2025. Vize obsahuje cíle 
udržitelného podnikání, které byly stanove-
ny na základě dialogu se stakeholdery, který 
proběhl ve všech zemích, kde působí skupina 
Molson Coors, včetně České republiky, 
a v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje 
definovanými Organizací spojených národů 
tak, aby reflektovaly problémy, jimž naše od-
větví čelí – od klimatických změn k rostoucí 
potřebě chránit cenné zdroje.

2. Otázka udržitelnosti je v posledních 
letech velké téma. Ať už mluvíme 

o klimatických změnách, jednorázových 
plastech nebo o podpoře lokálních podni-
katelů a zemědělců, tyto diskuze mají smysl. 
Otvírají nové možnosti spolupráce napříč 

podporujeme aktivně návrat rodičů z ma-
teřské dovolené či práci z domova. Důležité 
je pro nás také angažovat se v komunitě 
v oblastech, kde působíme, v našem případě 
je to například výuka finanční gramotnosti, 
pravidelné celofiremní teambuildingy s chari-
tativním přesahem nebo podpora vzdělání 
a rozvoj talentu znevýhodněných dětí.

2. Pro mě osobně je velmi důležité pra-
covat pro společnost, která vnímá, že 

etika, společenská odpovědnost a udržitelný 
přístup například k životnímu prostředí jsou 
nedílnou součástí jejího podnikání. Odpo-
vědné firmě by měl šlapat férově byznys, 
protože lidé si její výrobky nebo služby 
rádi kupují, zaměstnanci pro ni rádi pracují 
a jsou na svého zaměstnavatele hrdí, a navíc 
podporuje komunitu a spolupracuje s nezis-
kovým sektorem.

velké firmY maJí možnosT 

ovlivniT velké věci. 

vnímám vŠak i nezbYTnou 

roli JednoTlivců, nás 

vŠech, kTeří žiJeme či 

můžeme žíT odPovědně 

každý den. i malá Pomoc 

se PočíTá.
Lenka Mašková
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S P E C I Á L

sektory, protože výrobní společnosti čelí 
podobným výzvám, a je tedy nasnadě využít 
určitých synergií. Důležitou roli prostředníka 
v těchto diskuzích hrají oborová sdruže-
ní a platformy, které jednotlivé subjekty 
propojují a ukazují nové trendy a příklady 
dobré praxe ze zahraničí. Jsme přesvědčeni, 
že budoucnost bude patřit odpovědným 
výrobcům, zaměstnavatelům a obchodním 
partnerům. A mezi ně se řadíme.

KOOPERATiVA POJiŠťOVNA, 
ViENNA iNSURANCE GROUP 
ředitel právního úseku

marTin laur 

1. Pilíři CSR strategie v Kooperativě jsou 
férové a udržitelné podnikání, prevence 

a dopravní bezpečnost, zaměstnanci, 
ekologie a Nadace Kooperativy. V rámci 
férového podnikání dbáme na kvalitní 
přístup k zákazníkovi, prevenci a na férovou 
likvidaci. Projekty dopravní bezpečnosti se 
snažíme předcházet nehodám, u mladých 
řidičů osvětovou soutěží Moje vize nula 
a u seniorů 300 edukativními přednáškami 
projektu Senior bez nehod či školy 
bezpečné jízdy na polygonech Jedu s dobou. 
Nezapomínáme ani na vlastní zaměstnance, 
v  projektu Jedeme příkladem se letos 
mnozí zúčastnili kurzů bezpečné jízdy na 
autodromu. 

Klíčové pro nás bylo založení Platformy 
Vize 0, apolitické, koordinační, neziskové 
organizace sdružující subjekty, které svou 
činností mohou a chtějí napomoci zlepšovat 
prostor dopravy a dopravní bezpečnosti. 
Zdraví a osobní rozvoj zaměstnanců řešíme 
projekty Pečujeme o sebe a Zdravá firma, 
diverzitu otevřením dvou kanceláří baby 
office. K ekologii přistupujeme digitalizací, 
tříděním odpadu, sázením stromů, instalací 
LED osvětlení či nákupem hybridních vozů. 
V rámci charitativních projektů podporu-
jeme například Pomocné tlapky, Centrum 
Paraple či Asistenci a pořádáme dobročinné 

dny a sbírky. Za důležité považujeme téma 
rodičů samoživitelů. Nesmím zapomenout 
ani na Galerii Kooperativy s bezplatnými 
výstavami pro veřejnost.

2. Chovat se společensky odpovědně 
a udržitelně znamená jednat v souladu 

se svým svědomím, dělat vše nejlépe, jak je 
možné, používat zdravý rozum, neškodit 
okolí a přírodě a pomáhat těm, kteří v životě 
neměli tolik štěstí.

EXXONMOBiL BUSiNESS  
SUPPORT CENTER CZECHiA 
mluvčí

dagmar císařovská 

1. V naší české pobočce se snažíme vytvořit 
takovou firemní kulturu, kde pomáhat je 

normální. Proto propojujeme neziskové orga-
nizace a rodiny našich zaměstnanců. S kaž- 
dou neziskovkou navazujeme dlouholetý 
rovnocenný vztah, kdy jejich specialisté chodí 
k nám do firmy a sdílejí své zkušenosti a zna-
losti v tématech, jako je úmrtí nebo nemoc 
v rodině, domácí násilí a mnoho dalších. 
Vesměs jsou to všechno situace, které mohou 
kohokoli v životě potkat. Na oplátku naši 
zaměstnanci chodí vypomáhat v jejich organi-
zacích, a to nejen natírat ploty. 

Globálně naše společnost finančně podpo-
ruje nejrůznější organizace a projekty v oblasti 
sociální, zdravotní a vzdělávací. Máme pracov-
ní skupinu ExxonMobil Energy Saving, která 
pomáhá zaměstnancům chovat se odpovědně 
jako jednotlivec – šetřit energie, třídit správně 
odpad, chovat se správně k přírodě. Sdílejí 
mnoho tipů na workshopech a přednáškách.

2. Pro mě osobně jsou obě přirozenou 
součástí mého života a života mé ro-

diny. Dobrovolničím mnoho hodin měsíčně 
a přináší mi to radost. Jsem vděčná, že je 
v České republice tolik skvělých neziskových 
organizací, které často plní zásadní roli v pře-
konání složitých životních situací. 

VELKÝ 
MANUÁL
20 stran trendů
na tuto sezonu

FASÁDA
Nejnovější kosmetické 
náčiní pro voňavější
přežití podzimu

 AUTONEWS
Podzimní novinky
do vaši garáže

CYKLOŘÍJEN
Jirka Ježek a jeho tipy na 
podzimní cyklovýlety
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