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Úvodní slovo
Vážení přátelé odpovědného podnikání, 

z každodenních rychlých mediálních 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 reprezentace.
Data, která máme, jsou skutečně alarmující. Nic neudělat 
pouze znamená předat mnohem větší problémy dalším 
generacím. A přispět musí skutečně každý. 

Dobrá zpráva je, že realita je snad o trochu lepší než ta, 
kterou známe z mediálního prostoru. Celá řada soukromých 
společností si uvědomuje, že pokud chtějí úspěšně 
podnikat, musejí pracovat na vlastní transformaci směrem 
k šetrnějšímu, ekologičtějšímu i sociálně citlivějšímu 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 dlouhodobost, jasné cíle, 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 potřebným. Firmy v ratingu jsou hodnoceny na základě 
přihlášek, a to více než padesátičlennou odbornou 
porotou. Poprvé letos přicházíme s přehledným žebříčkem 
přístupu firem k odpovědnosti a udržitelnosti v podnikání. 
Jde o jedinečnou aktivitu svého druhu u nás, kdy chceme 
nabídnout možnost seznámit se s nejlepšími firmami na 
trhu a inspirovat ostatní. 
 
TOP Odpovědná firma je letos vyhlašována již po 
šestnácté aliancí Byznys pro společnost, která je největší 
platformou firem, které společně pracují na rozvoji tématu 
odpovědnosti a udržitelnosti. Firmy v ní zapojené se dívají 
do budoucna a hlásí se ke strategii Odpovědně 2030 
a společně naplňují vizi Odpovědného Česka.

Pavlína Kalousová,
předsedkyně aliance

Byznys pro společnost



Byznys pro společnost – aliance udržitelných firem
ČEMU VĚŘÍME?

Chceme pomoci vytvářet svět, ve kterém i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých 
zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost za vlastní přístup 
k byznysu, podporovaly prospěšné inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám v prostředí, kde podnikají. 
Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji.

JAK PRACUJEME?

Přinášíme měřitelné výsledky
Otvíráme firmám dveře k udržitelnosti a CSR 
a přispíváme k tomu, aby dosahovaly lepších 
dlouhodobých výsledků. I malé kroky mají dopad a my 
jej umíme měřit. Připravujeme vlastní nástroje, analýzy 
a měření, které umožňují srovnat stav CSR mezi firmami 
navzájem i napříč Českou republikou.

Naše práce a spolupracující firmy jsou vidět
Snažíme se zůstat srozumitelní, jedině tak dokážeme náš 
obor přiblížit většině lidí. Naše práce je vidět v médiích, 
jsme v této oblasti respektováni.

Jsme praktičtí a známe prostředí ve firmách
Přes ohromnou komplexnost a novost CSR oboru 
nezůstáváme u teorie. Tým BpS kombinuje znalosti 
a zkušenosti z velkých firem, státní správy, neziskového 
sektoru a médií a umí firmy provést všemi úskalími 
udržitelného přístupu. Od strategie po konkrétní aktivity.

Věříme v synergii
Abychom mohli naplnit naši vizi, propojujeme firmy 
s dalšími partnery a stakeholdery a vedeme s nimi 
otevřený dialog a spolupráci.

Staňte se členem a přidejte se k více než 70 spojencům v alianci Byznys pro společnost.



TOP Odpovědná firma 2019 – nejprestižnější ocenění 
v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování 
firem bylo uděleno již pošestnácté. Jediný rating svého 
druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že 
jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti 
a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, 
přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, 
inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své 
zaměstnance.

TOP Odpovědná firma vyzdvihuje nejzajímavější aktivity 
na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání:
oceňuje malé, střední i velké firmy, které se dlouhodobě 
a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, 
mají pozitivní přínos pro zaměstnance a společnost, 
snižují svůj dopadu na životní prostředí a přinášejí 
inovativní řešení. 

Rating BpS TOP Odpovědná firma, který sestavuje 
aliance Byznys pro společnost, je otevřen všem firmám
v různých fázích přístupu k udržitelnosti.

Do BpS TOP Odpovědné firmy 2019 se přihlásilo:

• 76 firem
• s více než 120 projekty a strategiemi



Rating BpS TOP Odpovědná firma 2019
Rating BpS 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 odpovědnosti a udržitelnosti firem:

• Strategie
• HR a diverzita
• Dodavatelsko-odběratelský řetězec
• Životní prostředí
• Podpora komunit

Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty 
benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků.
Na základě bodových 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 73% hranici 
v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému 
podnikání. Firmy, které překročí 90% hranici hodnocení 
se stávají Leadery udržitelného podnikání. 
 
Titul TOP Odpovědná malá firma, je udělen společnos-
tem, které splní nejméně 60% hranici v celkovém přístupu 
k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

Hodnocení poroty
Strategie a projekty přihlášených firem posoudila 
odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění.
Porota byla složená z více jak 50 odborníků a odbornic 
z expertních organizací, státní správy, komerčního 
sektoru, médií a významných osobností, které se aktivně 
podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Na základě hlasování porotců byli stanoveni:
• držitelé titulu Trendsetter a Skokan roku ve 

strategických kategorií TOP Odpovědná velká firma 
a TOP Odpovědná malá firma,

• první tři firmy v projektových kategoriích.



Nezávislý rating pro velké firmy, 
které strategicky rozvíjejí podnikání 
směrem na principech trvalé 
udržitelnosti a angažují se ve všech 
hlavních oblastech CSR.

Kategorie je otevřena pro všechny firmy, které zaměstná-
vají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekviva-
lent plných úvazků), jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR, 
bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR, nebo které 
jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo 
ČR, se kterou spolupracují na své strategii a programech 
v této oblasti.



Firma Hodnocené oblasti (% naplnění dané oblasti) Celkový 
rating
(v %)

Zlepšení

Strategie HR a 
diverzita

Dodavatelsko-
odběratelský řetězec

Životní 
prostředí

Podpora 
komunit

VELUX Česká republika 94 89 96 96 96 94 nově v ratingu, 
leader

Vodafone Czech Republic 98 99 82 93 95 93 leader 

Skanska 94 90 93 98 80 92 leader 

Skupina ČEZ 94 88 92 85 99 91 leader 

Plzeňský Prazdroj 94 85 90 91 90 90 leader 

Nestlé Česko 93 92 95 86 79 89 

Accenture 92 93 84 84 92 89 

Pivovary Staropramen 93 86 88 86 90 88 

O2 Czech Republic 92 91 81 75 97 86 

Československá obchodní banka 88 91 82 80 88 85 

Tesco Stores ČR 87 82 88 83 86 85 

HP Inc. 89 91 83 88 66 84 nově v ratingu

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

GlaxoSmithKline 94 99 85 54 81 81 

ING Bank N. V. 89 84 88 62 87 81 nově v ratingu

Microsoft 80 94 87 60 89 81 

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA 79 79 70 84 90 80 

KPMG Česká republika 76 85 74 81 85 80 

Edenred CZ 88 83 76 61 83 77 nově v ratingu

Ĺ Oréal Česká republika 71 83 68 86 74 77 

PwC Česká republika 85 78 71 71 70 75 

Direct Parcel Distribution CZ 76 75 73 81 67 75 

Lidl Česká republika 82 71 81 62 73 74 nově v ratingu

Philip Morris ČR 78 81 83 49 81 74 nově v ratingu

Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group 57 83 71 67 88 73 nově v ratingu

Letiště Praha 75 76 76 76 62 73 

TOP 25
VELKÝCH
FIREM

 zlepšení oproti 
předchozím ročníkům

 srovnatelný 
výsledek

leader firma přesahuje 
90% z celkového 
maxima



Velux Česká republika

Zvláštní cenu poroty v kategorii TOP Odpovědná velká firma – Skokan roku 
získala společnost Velux. Porota ocenila, že firma vyrábějící střešní okna se 
zaměřuje na ochranu klimatu, nulovou produkci odpadu, udržitelné hospodaření 
se zdroji a zdravé pracovní prostředí. Primární je pro ni také podpora veřejně 
prospěšných projektů, o čemž svědčí fakt, že sám zakladatel společnosti vložil 
většinu akcií do dobročinných organizací, které firmu reálně vlastní (49 % zisku 
jde na dobročinné účely). K této filozofii jsou vedeni i zaměstnanci, kteří navrhují, 
kam mají příspěvky směřovat – např. dětský domov Dagmar, běh pro Světlušku, 
úklid útulku, maňáskové divadlo pro děti v nemocnicích. Při výrobě se firma snaží 
šetřit přírodní zdroje. Výrobky jsou designovány na 40letou životnost a hledají 
se nové vstupní materiály (test výroby okna z recyklovaného dřeva použitého 
ze 100 let starého domu). Při výrobě firma uplatňuje princip Zero Waste. 
Nyní recykluje 97 % odpadu z výroby, 22 % energie získává z OZE a uhlíkovou 
stopu snížila proti roku 2007 o 43 %. K šetrnému zacházení se zdroji zavazuje 
i své dodavatele a jejich subdodavatele a aktivně působí v České radě pro šetrné 
budovy. Dobré podmínky se snaží vytvářet i zaměstnancům. Nabízí jim řadu 
benefitů: vedle flexibilních úvazků, homeworkingu či teleworkingu jim například 
umožňuje přerušit práci až na tři měsíce, nabízí jim nadstandardní lékařské 
prohlídky, pomáhá jim v neočekávaných životních situacích či jim přispívá 
na vzdělání dětí.

Ocenění poroty za největší 
posun v udržitelném 
a odpovědném podnikání 
v roce 2019

+



Vodafone Czech Republic

Mobilní operátor zaměřuje principy odpovědného podnikání na tři hlavní 
okruhy: cirkulární ekonomiku, zaměstnance a rozvoj komunity. V rámci cirkulární 
ekonomiky se snaží o udržitelný přístup uvnitř firmy (využití zelené energie; 
stavba centrály, jež spotřebuje o 1/3 méně energie než podobně velké budovy; 
konec jednorázových plastů do roku 2020, recyklace kávových kapslí, menší 
počet firemních aut) i vně společnosti (vyšší recyklace e-odpadu, výukové 
projekty na úsporu energií). Zaměstnance se snaží firma podporovat komplexně. 
Velký důraz dává na rovné příležitosti (LGBT pracovníci mají přístup ke stejným 
benefitům jako ostatní zaměstnanci včetně podpor pro rodiče, osoby zdravotně 
postižené pracují v bezbariérovém prostředí). Firma dbá i na spravedlivé 
oceňování mužů a žen, na něž si nechává každoročně zpracovávat platový audit. 
Snaží se budovat i tzv. wellbeingovou strategii, čili rozvíjet psychickou i fyzickou 
pohodu lidí v práci i v soukromém životě. Pořádá pro ně například zdravé 
snídaně, organizuje sportovní akce, ale i kurzy na podporu finanční či digitální 
gramotnosti. Vztah s okolím rozvíjí firma pestrou škálou činností. S Agenturou 
ochrany přírody a krajiny vysadila půl milionu stromů. Díky rozvoji projektu 
internet věcí, který umožňuje využívat internet na digitalizaci mnoha procesů 
(odečet 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 prostřednictvím vlastní nadace, jež se zaměřuje na sociální projekty 
v regionech a zastřešuje i aplikaci Záchranka, která sdružuje oficiální aplikace 
několika záchranných služeb.



Skanska

Stavební gigant se profiluje jako lídr trhu v „zelené výstavbě“. Ochrana 
životního prostředí je tak pro něj základní hodnotou jeho byznysu. Řídí se jí 
při projektování nových staveb, kdy hledá nová řešení, která pomáhají šetřit 
vodu, energie či materiály (např. využíváním recyklátů). Spolupracuje na tom 
s Institutem Cirkulární Ekonomiky a Českou radou pro šetrné budovy. Při výrobě 
a výstavbě prosazuje ekologické principy, například využití technické či tzv. 
šedé vody (přečištěná voda z koupelen je znovu použita na splachování toalet). 
Na svou činnost odebírá energii takřka ze 100 % z obnovitelných zdrojů 
a využívá ji u všech subjektů v rámci ČR – v betonárnách, kamenolomech, 
areálech i při výrobě asfaltu. Při odhadované roční spotřebě více než 12 GWh 
se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby firma 
využívala elektřinu z klasických zdrojů. Uhlíkovou stopu snižuje společnost 
i tím, že prosazuje tzv. carsharing. U zaměstnanců dbá hlavně na bezpečnost 
práce, která je ve stavebnictví klíčová (od roku 2016 neeviduje žádný smrtelný 
úraz). Komfortní pracovní podmínky se snaží podpořit různými formami úvazků 
včetně sdílení pracovního místa. Firma podporuje také ženy na mateřské či 
zaměstnance, kteří se starají o osobu blízkou, organizuje pro ně sportovní hry 
a podporuje jejich vlastní dobrovolnickou činnost.



Skupina ČEZ

Energetický kolos staví strategii udržitelného rozvoje na pěti pilířích: udržitelný 
provoz, užitečnost pro zákazníky, transformace energetiky, inovace a dobré 
partnerství. Při modernizaci zařízení využívá takové technologie, které dosahují 
ohledně emisí a účinnosti lepších parametrů, než požaduje legislativa (např. 
elektrárny Tušimice, Prunéřov, Počerady). Loni se skupina zaměřila na úspory 
vody při výrobě (opravy netěsnících úseků, recyklace odpadních vod, instalace 
úspornějších čerpadel…) a recyklaci odpadů (např. znovuvyužití keramických 
izolátorů pomohlo zvýšit celkovou recyklaci meziročně téměř o 40 %).
Do rekultivace krajiny zahrnuje firma také výsadbu nových stromů (za 8 let jich 
v ČR vysadila 7 milionů). Zákazníkům nabízí energeticky úsporné produkty 
a učí je, jak šetřit se zdroji energie. Svým zaměstnancům nabízí řadu klasických 
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 mohou v některých 
regionech dávat děti do firemní školky, nebo je v létě posílat na tábory. 
Podporu dostávají i ti, co pečující o své blízké. Dobré vztahy s komunitou 
buduje skupina jednak v obcích, kde působí (různorodé lokální projekty), 
jednak napříč republikou (technické vzdělávání na školách, edukace obyvatel 
v 11 infocentrech společnosti). Nízkoemisní dopravu rozvíjí skupina instalací 
dobíjecích stanic pro elektromobily. Charitativní činnost podporuje vlastní 
nadací a k dobrovolnictví vede i své zaměstnance (darování krve, charitativní 
snídaně, průvan v šatníku…).



Plzeňský Prazdroj

Zvláštní cenu poroty v rámci kategorie TOP Odpovědná velká firma – Trendsetter 
získal Plzeňský Prazdroj. Tuzemská pivovarnická jednička staví své zásady 
udržitelného rozvoje na sedmi pilířích – péči o historický odkaz; podpoře 
domácího zemědělství a českých dodavatelů; rozvoji české pivní kultury; 
snižování spotřeby energie, vody a uhlíkové stopy; podpoře regionu; péči 
o zaměstnance; podpoře zodpovědné konzumace, která je pro ni důležitější 
než obchodní zájmy. Všechny oblasti rozvoje mají svá KPIs. Společnost, která 
se v roce 2017 stala součástí skupiny Asahi Group, dává velký důraz na 
transparentní a měřitelné výsledky a neustále se díky tomu zlepšuje. Velkou 
pozornost věnuje také snižování spotřeby vody při výrobě (od roku 2010 
snížila spotřebu o 1/3). Firma také recykluje nebo znovu využívá 98 % 
vyprodukovaného odpadu. Uhlíkovou stopu má snížit nový systém distribuce 
piva (nové soupravy mají o 10 % nižší spotřebu paliva, na trase Plzeň – Nošovice 
funguje vlaková doprava). Podnik si při šetření přírodních zdrojů všímá i detailů. 
Loni například s biopekárnou Zemanka zkoušel vyrábět sušenky z odpadního 
mláta. Odpovědnost k okolí dokazuje i tím, že strategii udržitelného rozvoje 
šíří dál prostřednictvím svých zaměstnanců a dodavatelů, jež v této oblasti 
vzdělává a kontroluje. Odpovědný přístup ke společnosti prokazuje firma 
i svými marketingovými aktivitami, které poukazují na aktuální témata, což je 
například projekt Na pivo s rozumem (prevence pití alkoholu řidičů před jízdou) 
či Respektuj 18 (změna tolerantního postoje veřejnosti k pití a prodeji alkoholu 
dětem a mladistvým).

Ocenění poroty za 
inspirativní přístup 
v udržitelném a odpovědném 
podnikání v roce 2019

+



Nezávislý rating pro střední a malé 
firmy, které strategicky rozvíjejí 
podnikání směrem na principech 
trvalé udržitelnosti a angažují se ve 
všech hlavních oblastech CSR.

 

Kategorie je otevřena firmám, které jsou lokální, 
nemají zahraniční mateřskou společnost nebo nejsou 
součástí zahraniční skupiny (se kterou by rozvíjely svůj 
přístup), zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců 
(nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků), jejich roční 
obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 
43 mil. EUR.

cena společnosti Plzeňský Prazdroj



Firma Hodnocené oblasti (% naplnění dané oblasti) Celkový 
rating
(v %)

Zlepšení oproti 
předchozím 

ročníkůmStrategie HR a 
diverzita

Dodavatelsko-
odběratelský řetězec

Životní 
prostředí

Podpora 
komunit

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

eBRÁNA 74,6 81 64,6 59,2 82,3 72 

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

FONERGY 73,5 82,5 80 61,1 57,7 71 

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

TOP 5
MALÝCH
FIREM



Ocenění poroty za 
inspirativní přístup 
v udržitelném a odpovědném 
podnikání v roce 2019.

Bamboolik

Speciální cenu TOP Odpovědná malá firma – Trendsetter získala firma 
Bamboolik, která již od roku 2012, kdy začala na český trh dodávat látkové 
plenky jako alternativu k ekologicky nešetrným jednorázovým plenkám, prosazuje 
myšlenku odpovědnosti vůči okolí. Porota ocenila, že firma neustále usiluje 
o snižování uhlíkové stopy – materiál na plenky například do ČR již necestuje 
z USA a i všechny ostatní suroviny se firma snaží získávat z lokálních zdrojů. 
Podnik sdílí své hodnoty také s dodavateli (prověřuje, zda usilují o výrobu 
šetrnou k životnímu prostředí). Účastí v projektu Podnikni to! pomáhá rozvíjet 
místní podnikatelské komunity. Vzdělávat se snaží i své zákazníky, jimž vysvětluje, 
proč je dobré používat výrobky opakovaně a snižovat tím produkci odpadů. Při 
balení produktů využívá rozložitelné obaly a při distribuci je ukládá do několikrát 
používaných tašek a krabic, které získává díky zapojení se do iniciativy Reduca.cz 
(v prvním pololetí roku 2019 takto ušetřila 750 kg kartonových krabic). S ohledem 
na přírodní zdroje firma rozvíjí i nové výrobky (první české nerezové brčko). 
Zakládá také vlastní šicí dílnu, v níž bude vyrábět novou produktovou řadu 
(dílna tak nebude mít negativní ekonomický dopad na současné spolupracující 
podniky) a pracovat v ní budou matky samoživitelky či matky velmi malých dětí, 
které mají velké potíže získat flexibilní úvazky a mít tak možnost skloubit péči 
o rodinu se zaměstnáním. Podpora znevýhodněných skupin byla vždy prioritou 
společnosti – na zkrácený či částečný úvazek v ní pracuje téměř polovina 
zaměstnanců a z chráněných dílen pochází zhruba polovina její produkce.



Cena pro firmu, která komplexně, transparentně 
a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti 
odpovědného a udržitelného podnikání.

cena ING Bank



Titul obdržely všechny 
reporty, které získají alespoň 
80 % z celkového hodnocení.

Výsledné hodnocení (%)

Plzeňský Prazdroj     96 
Lidl Česká republika     87
Pivovary Staropramen    87
Skupina ČEZ      86
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko  80



Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu 
(rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska 
věku, pohlaví, handicapu, národnosti, sexuální 
orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem 
ovlivňují otevřenost firemní kultury. 

cena Skupiny ČEZ a Charty diverzity



1. místo 

Projekt:
Projekt duševního zdraví 
(Mental Health)

Accenture

Duševní potíže jsou v dnešní společnosti stále vnímané jako tabu a lidé jimi 
trpící jsou stigmatizováni a diskriminováni. V Accenture vnímají diverzitu mezi 
lidmi i v jejich psychické odolnosti a mentálních dispozicích. V roce 2018 spustili 
Projekt duševního zdraví, který zahrnuje psychologické poradenství nabízené 
zaměstnancům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Stěžejní součástí projektu 
je i vzdělávání zaměstnanců a vyškolení 25 tzv. Mental Health Allies. Ti se 
dobrovolně a nad rámec pracovní náplně zapojili do programu, aby mohli být 
nápomocni kolegům v případné těžké životní situaci, vyslechli je a je-li potřeba, 
odkázali na profesionály.

Accenture spolupracuje s organizací FOKUS, která zprostředkovává zaměstnání 
lidem s duševním onemocněním. Accenture finančně dotuje právě tato pracovní 
místa. V první fázi bylo zařazeno do projektu 12 klientů a 10 ho úspěšně absolvovalo. 
Firma tak otevřeně deklaruje, že duševní potíže jsou zcela normální zdravotní potíže, 
za které se nemusí nikdo stydět.



2. místo 

Projekt:
Buďte takoví,
jací jste

Microsoft 

Společnost iniciativou Buďte takoví, jací jste, a dělejte, co vás baví, aktivně 
podporuje myšlenku, že pouze pokud se zaměstnanci mohou na pracovišti bez 
obav projevovat autenticky, mohou naplno rozvinout svůj potenciál a kreativitu. 
Prostřednictvím programu Práce odkudkoli umožňuje každému nastavit si 
pracovní styl podle osobních preferencí; v loňském roce také posílili prostor pro 
skloubení náročné práce s rodinnými potřebami včetně moderních forem rodiny 
a potřeb blízkých, nejen dětí. Úspěch zaznamenal i jejich LGBT Ally program, kdy 
si zaměstnanci mohli ke vstupním kartičkám připnout duhové stužky vjadřující 
podporu otevřenosti na pracovišti. 

Microsoft dále podporuje principy rovnosti můžu a žen (nekompromisně stejné 
platy bez ohledu na pohlaví), nabízí plně hrazenou rodičovskou dovolenou 
například i pro adoptivní páry, pěstouny či homosexuální páry, podporuje 
ženy a dívky v IT a také věkovou diverzitu na pracovišti. Nabízí různé možnosti 
dovolené a osobní volna s ohledem na životní situaci, například při ztrátě 
blízkého je to 10 dní placeného volna. Během posledního 1,5 roku využilo jednu 
z možností programu Buďte takoví, jací jste přes 15 % zaměstnanců v ČR a SR.



3. místo 

Projekt:
Gender Diversity –
Connected She Can

Vodafone Czech Republic

Vodafone zastává názor, že díky firemnímu prostředí, které podporuje otevřenost 
a rozmanitost, si získá a udrží ty nejtalentovanější zaměstnance. Snaží se, aby se 
u nich cítili dobře lidé bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci či identitu 
nebo specifické potřeby, a v náborových kampaních tuto otevřenost zdůrazňuje. 

Projektem Gender Diversity – Connected She Can cílí na rovné podmínky 
a podporu žen na pracovišti i při výběrovém řízení. Do roku 2025 se chce 
stát nejlepším zaměstnavatelem pro ženy, do roku 2030 chce mít 40 % žen ve 
vedení. Zároveň podporuje iniciativu OSN HeForShe, která tematizuje rovnost 
žen a mužů. Zaměřuje se také na vzdělávání dívek v oblasti IT, pořádá kurzy 
Girls in STEM pro středoškolačky. Projekt Reconect zase pomáhá ženám vrátit 
se po kariérní pauze (často ve věku 40+). Představil také novou interní směrnici 
o domácím násilí, která nabízí obětem podporu ve formě až 10 dnů volna 
a kontakty na specializované pracoviště, prostřednictvím Nadace Vodafone také 
podporuje aplikaci Bright Sky právě pro oběti domácího násilí.



Speciální ocenění poroty 
za otevřenost vůči mladým 
ze znevýhodněných skupin

Projekt:
Nebuď v tom sám –
mladí lidé z Domů
na Půl cesty
na České poště

Česká pošta

V červenci 2018 spustila Česká pošta projekt Nebuď v tom sám, který se 
soustřeďuje na mladé lidi z Domů na půli cesty. Domy poskytují ubytování 
osobám do 26 let věku, které po dosažení plnoletosti opustily dětské domovy. 
Tito lidé jsou často v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními 
silami. Obvykle nemají stálé zaměstnání, pendlují mezi brigádami, potýkají se 
s exekucemi, na pracovišti nedokážou navázat sociální vztahy s vedoucím a kolegy 
a nedokáží plnit pracovní povinnosti. Individuálním přístupem pomáhá Česká 
pošta těmto mladým lidem začlenit se do do fungování firmy a usnadňuje jím tak 
i lepší orientaci v osobním životě.

Pilotní část projektu byla spuštěna ve spolupráci s Domem na půli cesty 
u Michelského mlýna v Praze. Česká pošta vytvořila podpůrné materiály, vytipovala 
vhodné pobočky i manažery, kteří se budou mladým lidem věnovat. Případné 
překážky řešili zaměstnanci individuálně, například právě ve spolupráci s Domem 
na půli cesty či nastavením vyhovující pracovní doby. Za rok od spuštění projektu 
se do iniciativy zapojilo 9 mladých lidí, k červenci 2019 na poště pracují 4 mladíci 
a pátému hledají umístění. Projekt byl pro firmu inspirací ke spuštění další iniciativy, 
tentokrát zaměřené na zaměstnávání mladých lidí s mentálním postižením.



Cena pro firmy, které strategicky rozvíjejí společnost 
a místní komunitu, aktivně zapojují své zaměstnance 
do celé škály CSR projektů, zaměřují se na aktuální 
společenská, komunitní a lokální témata a problémy 
a efektivním způsobem a spolu se zaměstnanci 
napomáhají k jejich řešení.



1. místo 

Projekt:
Česká rodina žije – 
Rodiče samoživitelé v práci

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Projekt pojišťovny Kooperativa se zaměřil na problémy rodičů samoživitelů, 
zejména matek, které se ocitly nebo mohou ocitnout v obtížné sociální situaci 
a jsou ohroženy chudobou. Projekt se snaží řešit zejména jejich případnou 
předluženost a ztížený přístup na trh práce. Pomohl už téměř 90 rodičům 
samoživitelům v šanci získat práci, řešit finanční situaci či zadluženost a bydlení 
nebo zlepšil jejich šance na sladění práce a péče o rodinu. 

Pilotně ve spolupráci s neziskovými organizacemi a zaměstnavateli Kooperativa 
podpořila matky z Brna a Ústí nad Labem. Vznikla komplexní poradna, která 
zahrnuje finanční a dluhové poradenství, sociální poradenství, pracovně právní 
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 % z nich. Do celkové 
snahy navíc firma zapojila širší veřejnost a další zaměstnavatele, pro které 
připravila v regionech semináře.



2. místo 

Projekt:
Nadační fond ŠKODA AUTO – 
partnerství pro rozvoj regionu

ŠKODA AUTO

Na konci roku 2018 byl založen Nadační fond ŠKODA AUTO, do kterého 
firma alokovala 780 milionů korun, které v následujících letech přispějí ke 
zvýšení atraktivity Mladoboleslavska, tedy okolí hlavního výrobního závodu, 
který zaměstnává přes 25 tisíc lidí. Má tak vzniknout místo, kde chtějí lidé žít, 
bydlet a pracovat. 

Na začátku roku 2019 proběhlo úvodní 10týdenní kolo projektu formou on-line 
dotazníku, kdy obyvatelé regionu mohli přijít s názory a návrhy na zlepšení kvality 
života ve městě a okolí. Dotazování vzbudilo velký zájem: zareagovalo na něj přes 
12 tisíc lidí. Bylo vybráno 2300 konkrétních návrhů v 10 hlavních oblastech.
K již zahájeným dílčím iniciativám patří například spuštění sdílených kol REKOLA 
v Mladé Boleslavi nebo start koncepčního plánování cyklistiky v regionu. Nadační 
fond úzce spolupracuje s ostatními klíčovými regionálními aktéry a snaží se 
motivovat i další partnery k vlastním mimořádným investicím do prioritních oblastí.



3. místo 

Projekt:
Internet je náš kamarád

Vodafone Czech Republic

Mobilní operátor Vodafone zapojil do svého dobrovolnického projektu Internet 
je náš kamarád zaměstnance a začal školit seniory v domovech důchodců 
v Česku a zvyšovat jejich digitální dovednosti. Internet v dnešní době je skvělým 
nástrojem inkluze, podporuje sociální začleňování bez ohledu na věk, pohlaví 
nebo zdravotní postižení, pro seniory je tak velikou příležitostí k chybějícímu 
sociálnímu kontaktu, sebevzdělávání nebo smysluplnému naplnění volného 
času. Projekt se soustředí i na vzdělávání seniorů z hlediska možných podvodů 
a trestných činů ve virtuálním světě.

Pilotního spuštění projektu se účastnilo 40 zaměstnanců Vodafonu s tím, že 
projekt se postupně rozšiřuje napříč všemi regiony. Do domovů důchodců 
darovala firma nebo přímo zaměstnanci vyřazené funkční počítače a ve 
spolupráci z neziskovou organizací Život 90 vznikly didaktické materiály pro 
seniory i školitele. Společnost dál interně školí své zaměstnance v dovednostech 
pracovat v rámci digitální gramotnosti právě se seniory.



Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které 
cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní 
prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.



1. místo 

Projekt:
Živá výrobní hala LIKO-VO

LIKO-S

Společnost LIKO-S, přední výrobní a stavební rodinná firma ze Slavkova u Brna, 
realizovala první živou halu na světě. Reagovala tak na fakt, že zastavěné prostory 
se přehřívají, venkovní plochy bývají rozpálené a teplota vzduchu uvnitř budov 
bez klimatizace šplhá k neúnosným hodnotám. Živá výrobní hala LIKO-Vo ta je 
odpovědí na otázku, jak vybudovat průmyslovou stavbu odpovědnou k životnímu 
prostředí. Stavba započala na podzim roku 2018 ve vyschlé krajině, na jaře 2019 
již stála na místě ekologická zelená hala se zelenými parkovacími plochami, 
dvěma retenčními nádržemi a relaxační zahradou pro zaměstnance.

Hala, kterou navrhlo architektonické studio Zdeňka Fránka, je opláštěna zelenými 
fasádami a zelenou střechou. Budova zabírá plochu 1200 m2, klimaticky přitom 
ovlivňuje území o rozloze až půl hektaru. Voda používaná při výrobě v hale je 
čištěna ve střešních a fasádních kořenových čistírnách, vyčištěná se později 
využívá k zalévání zeleného pláště haly, neodchází tedy do kanalizace. Díky 
odparu vody rostlinami současně dochází k ochlazení budovy i vnitřních prostor, 
v zimě zase budovu izolují. Moderní stavba spojuje moderní potřeby výroby 
a současně reaguje na probíhající klimatickou změnu.



2. místo 

Projekt:
Ekologie jako klíčová firemní 
hodnota Alza.cz

Alza.cz

Alza.cz si jako největší tuzemský online prodejce uvědomuje dopad svého podnikání 
na životní prostředí, i proto jsou v tomto směru aktivity firmy rozmanité. V kancelářích 
i v prodejnách se recykluje až 9 druhů odpadu, provozuje sběrná místa baterií 
a elektroodpadu, v kancelářích se pije kohoutková voda ze sodobarů a firma několik 
let používá 100% rozložitelné tašky. Má nainstalované úsporné osvětlení, kdy díky 
LED svítidlům spoří až 80 % elektrické energie oproti běžným svítidlům, zapíná světlo 
pohybem a některé jejich provozy osvětlují světlovody a světlíky denním světlem. 
Recyklují tonery z tiskáren, dokumenty si posílají elektronicky a vedou k tomu i své 
zákazníky. Za každého nově přijatého zaměstnance firma zasadí strom. Podporují 
elektromobilitu a cyklodopravu: v Bratislavě zboží rozvážejí i cyklokurýři, zaměstnanci 
se připojují k dopravě do práce na kole.

Neprodejné zboží firma nelikviduje, ale nabízí k upotřebení neziskovým 
organizacím. Zboží s nízkou poruchovostí viditelně označuje na svých stránkách 
a podporuje i projekty Opravárna a Opravme Česko. Při manipulaci a transportu 
výrobků využívá znovupoužitelné obaly. Nově Alza také vyvinula privátní značku 
AlzaPower a AlzaEco. Tyto produkty jsou baleny výhradně do papírových obalů 
a drogerie je složením maximálně šetrná k přírodě.



3. místo 

Projekt:
No time for waste

Tesco Stores

Obchodní řetězec Tesco se aktivně zapojuje do boje proti plýtvání potravinami. 
Problémem planety je, že se 1/3 potravin ročně ve světě vyhodí, vzniklý odpad 
pak přispívá ke zvyšování emisí skleníkových plynů. Jídlo by nemělo přicházet 
nazmar ani z morálního hlediska, zejména v době, kdy každý 9. člověk na 
světě hladoví. V souladu s Cílem udržitelného rozvoje OSN 12.3, tedy snížit 
potravinový odpad do roku 2030 o polovinu, zavedl řetězec několik opatření. 

Jednak se snaží efektivněji objednávat a zásobovat, aby odpad vznikal 
minimálně, školí své zaměstnance a zapojuje je do řešení problému. Nevyužité 
potraviny daruje charitám, sekundárně je poskytuje pro výkrm zvěře, případně na 
ekologické využití. Za poslední rok se Tesku podařilo snížit potravinový odpad o 
38 %, za dva roky o celých 55 %. Zatím v pěti prodejnách zaměstnanci využívají 
mobilní aplikaci Food Cloud, která pomáhá v reálném čase sdílet a nabízet 
potravinové přebytky charitativním organizacím v blízkém okolí. V uplynulém 
roce Tesco darovalo 1 125 tun potravin v hodnotě 40 milionů Kč.



Cena za otevřený přístup k ženám. Oceňuje přístupy, 
které potvrzují podporu zastoupení žen ve vedoucích 
pozicích, rovné odměňování a příležitosti, podporu 
talentu žen, možnost sladit rodinu a kariéru, podporu 
žen v různých věkových kategoriích apod.
O vítězi rozhodovali čtenáři www.e15.cz.

cena Deníku E15 ve spolupráci 
s Byznysem pro společnost



1. místo Vodafone Czech Republic

Vodafone realizuje množství aktivit týkajících se odpovědného přístupu 
firmy vůči ženám. V programu Connected She Can podporuje otevřenost 
a rozmanitost na pracovišti. Aktivně podporuje celosvětovou iniciativu OSN 
HeForShe. Pomáhá i obětem domácího násilí na pracovišti a ve společnosti 
obecně. Firma také realizuje Týden žen v březnu, který naplňuje inspirativními 
přednáškami, přednáší na konferencích, spustila komunikační skupinu žen 
Women in RED a spolu s Byznysem pro společnost založila platformu Women 
in Leadership. Realizuje vzdělávací program Code like a girl, pro středoškolačky 
pořádá Girls day event. Do talentových programů Vodafone zařazuje 50 % žen, 
v rámci programu Reconnect zase pomáhá ženám po kariérní pauze (často ve 
věku 40+) vrátit se na pracovní trh.



2. místo ExxonMobil Business Support Center Czechia

ExxonMobil mimo jiné nabízí svým zaměstnankyním Leadership program pro 
ženy Atairu a firma zavedla také iniciativu WIN (Women Interest Network). 
Jejím cílem je usnadnění profesního a osobního růstu všech žen ve společnosti, 
zaměřuje se přitom na podporu pracujících rodičů, profesní rozvoj, rovnováhu 
osobního a profesního života a také branding značky ExxonMobil v tomto 
ohledu. Pražská skupina WIN se přitom stala jednou z nejsilnějších v ExxonMobil 
globálně. Pořádají proto semináře a přednášky, za poslední dva roky jich 
uskutečnili okolo 30. Podílejí se také na programu Exchange4U, pravidelná 
měsíční setkání více než 120 lidí z 55 společností. Ve firmě působí také rodinný 
průvodce Family Advisor, který je určený k podpoře zaměstnanců v různých 
životních a rodinných situacích. Zaměstnance propojuje i vzájemně, pořádá 
vzdělávací workshopy, semináře a přednášky interních i externích odborníků.



3. místo Accenture

Společnost Accenture má za cíl globálně dosáhnout rovného zastoupení 
mužů a žen do roku 2025; česká pobočka už toto kritérium splňuje, kdy počet 
zaměstnankyň představuje 51 %. Firma interně realizuje školení v oblasti 
nevědomých stereotypů, které se týkají i genderu. Při příležitosti Mezinárodního 
dne žen pravidelně pořádá fórum týkající se rovných příležitostí žen a jejich 
kariérních možností. Společnost také pomáhá organizovat akce zaměřující se na 
nábor žen do oblastí technologií, její Komunita rodičů zase několik let vytváří 
aktivity nejen pro rodiče, ale i pro děti samotné, například akci Bring your 
child to work nebo Vánoční kreativní den. Nově firma pořádá měsíční schůzky 
Working Mothers, čtyřikrát ročně pak setkání Keep in touch pro rodiče na 
rodičovské dovolené a také setkání pro budoucí maminky.



Děkujeme všem společnostem, které se do letošního ročníku zapojily

Accenture

ADP Employer Services Česká republika, a. s.

Advantage Consulting, s. r. o.

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s. r. o.

AGC Automotive Czech a. s.

Alza.cz a. s.

Bamboolik s. r. o.

BOHO CO, s. r. o.

Calabar Invest, a. s.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.

Colognia press, a. s.

Continental Barum s. r. o.

Česká pošta, s. p.

Česká televize

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

Český ostrovní dům s. r. o.

ČEZ, a. s.

Deloitte CZ Services s. r. o.

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

dm drogerie markt s. r. o.

E.ON Česká republika, s. r. o.

eBRÁNA s. r. o.

Edenred CZ s. r. o.

EULER HERMES SA, organizační složka

ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o

FONERGY s. r. o.

Foreigners.cz, s. r. o.

Foxconn European Manufacturing Services s. r. o.

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.

GlaxoSmithKline s.r.o

HAPI s. r. o.

HENKEL ČR, spol. s r. o.

HENNLICH s. r. o.

HP Inc Czech Republic s. r. o.

IBM Česká republika, spol. s r. o.

IKEA Česká republika, s. r. o.

ING Bank N.V.

INTENSITY s. r. o.

Kateřinská Hotel, s. r. o.



Komerční pojišťovna, a. s.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Koyo Bearings Česká republika s. r. o.

KPMG Česká republika, s. r. o.

Kuoni Destination Management s. r. o.

ĹOréal Česká republika, s r. o.

Letiště Praha, a. s.

Lidl Česká republika v.o.s.

LIKO-S, a.s 

L‘Oréal Česká republika, s. r. o.

Microsoft s. r. o.

MONETA Money Bank, a. s.

MSD Czech Republic s. r. o.

Nestlé Česko s. r. o.

O2 Czech Republic, a. s.

PERFORMIA, spol. s r. o.

Philip Morris ČR a. s.

Pivovary Staropramen s. r. o.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

PwC Česká republika, s. r. o.

Puls investiční s. r. o.

Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o.

sanofi-aventis, s. r. o.

Skanska a. s.

Sodexo Pass Česká republika a. s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Šetina, Komendová & Partners s. r. o., advokátní kancelář

ŠKODA AUTO a. s.

ŠKO-ENERGO, s. r. o.

Tesco Stores ČR a. s.

TGS nástroje-stroje-technologické služby, spol. s r. o.

UNIPETROL RPA, s. r. o.

VELUX Česká republika, s. r. o.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Vodafone Czech Republic a. s.



Děkujeme členům a členkám odborné poroty
Všichni porotci a porotkyně jednají v souladu s Etickým kodexem, ve kterém je ošetřen možný střet zájmů.
V kategoriích, kde firma soutěží, nemohou zástupci a zástupkyně dané společnosti hodnotit.

Bärtl Štěpán ..................................................CAMP Praha

Bendl Jiří .........................Ministerstvo životního prostředí

Boháč Jiří  ..................................................Thermo Fisher

Břeská Lenka ............................................................Pfizer

Bučová Eva........................................................ ING Bank

Dobišová Magdaléna ...........................................Skanska

Drbalová Vladimíra .................... Svaz průmyslu a dopravy

Dvořáková Dana ...................................................... KKCG

Fencl Jan .................................. Vodafone Czech Republic

Grygar Březinová Martina .................................... NEECO

Hogenová Marcela ..................................... Allen & Overy

Holub Petr  .............................. Aliance Šance pro budovy

Homfray Šárka ...................................................... ČMKOS

Horák Petr  .................................................Miele technika

Hruška Martin ........................................ Česká spořitelna

Hyklová Ludmila  ..........Ministerstvo průmyslu a obchodu

Chaloupková Michaela ................................. Skupina ČEZ

Chvalkovská Eva ........ Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Jonáš Martin  ..................................................HENNLICH

Jonášová Soňa ......................................................INCIEN

Konopíková Jana .....................................................Sanofi

Koudelková Petra ...........Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze

Krupičková Žaneta ................................Deloitte Advisory

Kříženecká Karolína ....................................HOCHTIEF CZ

Legnerová Kateřina .................................................... VŠE

Lukáčová Ľubomíra .......................................Philip Morris

Mareš Jan .......................Ministerstvo životního prostředí

Matyáštíková Monika ............................ Plzeňský Prazdroj

Němcová Veronika ..................................................... ING

Palčinský Juraj ........................................................Antalis

Pertold Filip  .....................................................CERGE-EI

Pešek Ondřej ............................................................. VŠE

Profota Ladislav .................................................Metrostav

Simerská Lenka ......... Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Šilhánová Edita ............................... Pivovary Staropramen



Šilhánová Hana ........................................................NROS

Šilhánová Martina ................................................... Nestlé

Šonská Steklíková Eliška .................................... GoodCall

Šplíchalová Klára  ......................................... Fórum dárců

Švejcarová Jitka .......................................................ČSOB

Thorne Vanda................................................ NYU Prague

Tomas Ondřej ................................................CleverMaps

Třebický Viktor ............................................................ CI2

Vaníčková Anna  ........................... KPMG Česká republika

Vaňková Markéta .......................................... LEGO Group

Vaňoučková Petra ......................... Kooperativa pojišťovna

Vejplacha Martin ....................................Česká pojišťovna

Vicenová Milena  ......................................................TAČR

Vidovićová Lucie ......Fakulta sociálních studií Masarykovy 

univerzity Brno



Projekt podporuje Philip Morris ČR, a. s.



Projekt podporuje Philip Morris ČR, a. s.



BpS – Byznys pro společnost 
aliance udržitelných firem 

Již 15 let pomáháme  
firmám nacházet recept  
na udržitelnost!

Byznys pro společnost si Vás dovoluje pozvat 
na galavečer spojený s vyhlášením prestižní ceny

TOP Odpovědná firma 2018 
čtvrtek 15. listopadu 2018 od 20.00 
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4, vchod 4
Záštitu nad slavnostním večerem převzal  
předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček,  
předseda Senátu PČR Milan Štěch  
a ředitelka Zastoupení Evropské komise v ČR Dana Kovaříková.   
welcome drink od 19.30 
Večerem provází Tomáš Měcháček. Hudba DJ Růžový partner. 
galavačer má zero waste koncept

TOP Odpovědná firma 
je nezávislá cena za společenskou 
odpovědnost a udržitelné 
podnikání firem. Cenu uděluje 
BpS – Byznys pro společnost, 
aliance udržitelných firem.

BpS – Byznys pro společnost 
největší aliance firem prosazující 
odpovědný a udržitelný přístup  
v podnikání v České republice. 

Pozvánka platí pro 2 osoby. 
Vaši účast, prosím, potvrďte  
do 12. listopadu 2018 na:  
event@byznysprospolecnost.cz 
tel: 240 201 195   hlavní mediální partner  

  záštita  

  partneři kategorií 

  hlavní partneři  

  partneři  
partner kategorie TOP  
Odpovědná malá firma 

partner kategorie  
TOP Odpovědná firma v diverzitě  

partner kategorie  
TOP Odpovědná firma  
v životním prostředí  

partner kategorie Gesto roku  
2018: Vzdělání a odpovědnost

partner kategorie  
TOP Odpovědná firma  
v komunitě – Počin roku
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Pozvánka platí pro 2 osoby. 
Vaši účast, prosím, potvrďte  
do 12. listopadu 2018 na:  
event@byznysprospolecnost.cz 
tel: 240 201 195   hlavní mediální partner  

  záštita  

  partneři kategorií 

  hlavní partneři  

  partneři  
partner kategorie TOP  
Odpovědná malá firma 

partner kategorie  
TOP Odpovědná firma v diverzitě  

partner kategorie  
TOP Odpovědná firma  
v životním prostředí  

partner kategorie Gesto roku  
2018: Vzdělání a odpovědnost

partner kategorie  
TOP Odpovědná firma  
v komunitě – Počin roku

BpS – Byznys pro společnost 
aliance udržitelných firem 

Již 15 let pomáháme  
firmám nacházet recept  
na udržitelnost!

Byznys pro společnost si Vás dovoluje pozvat 
na galavečer spojený s vyhlášením prestižní ceny

TOP Odpovědná firma 2018 
čtvrtek 15. listopadu 2018 od 20.00 
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4, vchod 4
Záštitu nad slavnostním večerem převzal  
předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček,  
předseda Senátu PČR Milan Štěch  
a ředitelka Zastoupení Evropské komise v ČR Dana Kovaříková.   
welcome drink od 19.30 
Večerem provází Tomáš Měcháček. Hudba DJ Růžový partner. 
galavačer má zero waste koncept

TOP Odpovědná firma 
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BpS – Byznys pro společnost 
největší aliance firem prosazující 
odpovědný a udržitelný přístup  
v podnikání v České republice. 

Pozvánka platí pro 2 osoby. 
Vaši účast, prosím, potvrďte  
do 12. listopadu 2018 na:  
event@byznysprospolecnost.cz 
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  záštita  
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TOP Odpovědná firma  
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TOP Odpovědná firma  
v komunitě – Počin rokuA MOLSON COORS COMPANY

Partneři:Hlavní partneři:



BpS – Byznys pro společnost
V Tůních 11, 120 00 Praha 2

www.byznysprospolecnost.cz
www.odpovednefirmy.cz


