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Firmy se předhánějí v závazcích
na snižování emisí, do popředí
jde kvalitní reporting i vstřícnost
k ženám.
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Komentář zakladatelky Byznysu pro
společnost o tom, že je důležitější, jak
udržitelně přemýšlíte, než co nakonec
uděláte.
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S velvyslancem Velké Británie
o nových trendech a motivování firem
k udržitelnému chování.
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Rozhovor

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vprůběhuloňskéhorokujsmeváhavěodhadovalidopadypan-
demienaudržitelnécílefiremapodporovali je, aby i v těžkých
dobách nepolevovaly ve svém úsilí, v započatých zelených
transformacích, inovacích, hledání systémových změn. Ne-
jenvýsledkyvědeckýchstudií či environmentální reporty, ale
i mnohé události týkající se klimatických změn potvrzovaly,
že je třeba přestat mluvit a začít konat.

Apřestože celosvětovápandemiepřinesla zaostřenípozor-
nosti zejména na sociální témata a na prohlubování rozdílů
a nerovností mezi lidmi, environmentální témata nezůstala
stranou.Firemní strategie aprojekty zaslanédo letošního, 18.
ročníku TOP Odpovědné firmy jsou toho důkazem.

Řadaspolečnostína trhurozhodněnezůstalaparalyzována
asvéodpovědnéaudržitelnéaktivitynaopakspíšeakcelerova-
la. Udržitelnost začíná společnostmi prostupovat a leckde již
tvoříklíčovýrámecprostrategickározhodnutí.Firmyrozšiřují
své odpovědné standardy na dodavatele, zákazníky, finanční
instituce stanovují nekompromisní pravidla pro udržitelné
financování projektů.

HlavníratingTOPOdpovědnéfirmy2021jevtépomyslnécílo-
vérovincezaplněnfirmami,mezikterýmijsouminimálnírozdíly
vhodnocení.Kvalitastrategiíaprojektůsezvýšilaanadúroveň
90procentcelkovéhohodnoceníse letosdostalomnohemvíce
podniků. Firmy spolupracují, aby minimalizovaly množství
odpadu, řeší ochranu vodních zdrojů a ekosystémů, podporují
místnípěstitelesurovin,učísvéspotřebiteleazaměstnanceod-
povědnémuchovánínebozakládajívýzkumně-vzdělávacícent-
ra.Sledujemeambicióznícíleavizeudržitelnébudoucnostifirem
ato,cobyloloniještěnovinkou,seletosstávástandardemnapříč
odvětvími.Projektypřihlášenénajaře jsoujižzastíněnydalšími
pozitivními změnami probíhajícími ve firmách v průběhu to-
hotopodzimu.Věříme, že témataudržitelnosti se stanouvelmi
brzy zásadní také pro novou politickou reprezentaci a orgány
veřejnésprávy,bez jejichžaktivnírole,podporyaspoluprácese
společnosti – a také my všichni – neobejdou.

Děkujeme, že jste součástí těchto důležitých a pozitivních
změn, a přejeme vám inspirativní čtení.
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Firmy se předhánějí v závazcích
na snižování emisí, do popředí jde kvalitní
reporting i vstřícnost k ženám. Letošní
18. ročník ratingu TOP Odpovědná firma
hodnotil přes 60 společností.

Trendem je snižovat
uhlíkovou stopu

Snižováníuhlíkovéstopyse stáváhlavnímtren‑
demvesnazefiremoudržitelnost.Deklarace líd‑
rů společností o snižování emisí vypouštěných
do atmosféry se staly také stěžejním ukazate‑
lem letošního ročníku ratingu TOPOdpovědná
firma2021. Většina společností, jež se přihlásily
dokategorieTOPOdpovědnávelkáfirma, sidala
konkrétní závazekdosaženíuhlíkovéneutrality
(emise, které firma do atmosféry vypustí, něja‑
kýmzpůsobemzase zachytí, například sázením
stromů,podporouobnovitelnýchzdrojůenergie
atd.). Dalších deset procent přihlášených firem
je na cestě k měření uhlíkové stopy a nastavují
si ve snižování emisí konkrétní cíle.
Rating udržitelného podnikání TOP Odpo‑

vědná firma existuje již osmnáct let a u hodno‑
cených společností sleduje dlouhodobost, jas‑
né cíle a komplexnost odpovědného přístupu
k podnikání. Do hodnocení se mohou přihlásit
společnosti všech velikostí, speciální kategorii
majímalé i velkéfirmy,přičemžmezi velképatří
společnosti nad 250 zaměstnanců nebo s roč‑
ním obratem vyšším než padesát milionů eur
(1,3 miliardy korun – pozn. red). Účast v ratingu
jebezplatná, jedinoupovinnostífirmy jevyplnit

dotazníko 110kritériích.Tamapují aktivity spo‑
lečností napříč oblastmi firemní odpovědnosti
audržitelnosti, od řízení lidí ažpovlivnaživotní
prostředí, svédodavatele,zákazníkyči jejichpod‑
porupotřebným,hodnotísetakéúroveňreporti‑
ngu, projektůnebodiverzitauvnitř společnosti.

Odpovědnost je už prioritou manažerů
Doletošníhoročníkusepřihlásilopřes60společ‑
ností, porota hodnotila 145 strategií a projektů.
„Od počátku šlo o to, aby přihlášené strategie
a projekty byly inspirací a motivací pro ostat‑
ní firmy na trhu. S hlavním ratingem bylo pak
možné sledovat celou šíři firemní odpovědnos‑
ti.Nyní jsmev situaci, kdy seodpovědnost stala
ve společnosti očekávaným standardem. Od‑
povědné chování k životnímu prostředí nebo
například v řízení lidí je nutné, pokud chtějí být
firmy dlouhodobě konkurenceschopné,“ říká
Daniela Němcová, ředitelka platformy Byznys
pro společnost, která rating sestavuje.
Němcová dodává, že odpovědný a udržitelný

rozvoj se postupně stává zásadním tématem
pro vrcholový management firem a tvoří také
hlavní rámecprozásadníbyznysovározhodnutí.

S

o ratingu

Přihlášené
strategie
a projekty
mají být
inspirací
a motivací
pro ostat‑
ní firmy
na trhu.
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Jak letošní ročníkukazuje, úroveňudržitelných
projektů a strategií se posouvá stále výše.
„Čím dál více firem se dostává nad hranici

90procentního hodnocení, které je nutné pro
uděleníoceněníLeader, a rozdílymezinimi jsou
minimální.Nemajípouzestrategii, alemají jasný
plán, rozvržené kroky a měřitelné cíle, kterých
chtějí ke konkrétnímu termínu dosáhnout, na‑
bízejí řešení,“ přibližuje Němcová.

Firmy reportují stále důsledněji
Hned za snižováním uhlíkové stopy, které se
stalo hlavním trendemvudržitelnosti, se velmi
rychle posouvá vpřed i kategorie reportingu.
„Letos jsme zaznamenali více než 44procentní
nárůstpřihlášenýchnefinančníchzpráv.Zvyšuje
se i jejichkvalita,kdynadhranici80procentního
hodnocení,kterézahrnujeúplnost,věrohodnost
akomunikaci, sedostalo jedenáctreportůoproti
osmi v loňském roce,“ podotýká Němcová.
K důslednému reportování o udržitelnosti fir‑

my tlačí i fakt, že zatímcopřed šesti lety se směr‑
nice Evropského parlamentu týkala zhruba tří
desítekspolečnostívČesku,zejménabank,ener‑
getickýchfiremnebofinančníchinstitucí,odroku

2023budoumusetnefinančníreportypublikovat
všechny společnosti, kterémají více než 250 za‑
městnancůsročnímobratempřes1,3mld.korun.
V letošním roce pořadatelé také sledují vý‑

znamný posun u velkých bankovních domů
do popředí ratingu. „Banky v Česku se snaží dr‑
žetkroksezahraničními standardy, kdyponich
plněnícílůudržitelnostivětšinoužádámateřská
společnostvcizině.Navíc začalaplatit evropská
norma, která od bank vyžaduje udržitelný pří‑
stup, odpovědnější chování a aktivní řízení kli‑
matických rizik,“ připomínáNěmcová.

Speciální kategorie letošního ročníku
Titul TOPOdpovědná velká firma se uděluje 25
společnostem (TOP 25). Firmy, které překročí
90procentní hranici hodnocení, se stávají Le‑
aderyudržitelnéhopodnikání. TitulTOPOdpo‑
vědnámaláfirmaseudělujespolečnostem,které
splní nejméně 60procentní hranici v celkovém
přístupu k odpovědnému podnikání. Výsledky
ratingu najdete na následující dvoustraně, me‑
dailonky vítězů potom od strany osm.
Strategie aprojektypřihlášenýchfiremposu‑

zuje odborná porota nezávislá na vyhlašovateli
ocenění. I letos byla porota složena z více než
50 odborníků z expertních organizací, státní
správy, komerčního sektoru, médií a význam‑
nýchosobností, které se podílejí na rozvoji udr‑
žitelného podnikání v Česku.
Jednou ze speciálních kategorií je TOP Od‑

povědná firma vstřícná k ženám a vyzdvihuje
tři nejlepší přístupy společností k ocenění žen.
Souvisí s náročnýmobdobímběhempandemie.
„Velkévytížení ženseprojevilovpandemii co‑

vidu‑19, kdy 70 tisíc z nich muselo opustit pra‑
covnítrh.Klíčovýbylstresadlouhodobáextrém‑
ní zátěž žen, které z domova pracovaly, často
učilysvédětiapečovalyodomácnost.Letos jsme
proto chtěli speciálně ocenit firmy, které si tyto
problémy uvědomují a snaží se je řešit. Formou
speciálních aktivit, programů, které mění stra‑
tegii společnosti, podporují ženy a jejich kariér‑
ní růst a jsou inspirací pro další firmy v Česku,“
shrnuje Němcová.

Ratingy propagují udržitelnost mezi lidmi
Markéta Svobodová, předsedkyně spolku Re‑
spON, působící v oblasti udržitelnosti, říká, že
ratingy, jako jetento,mají svůjvýznam.„Ocenění
mohou být pro firmy motivací k větší udržitel‑
nosti.Vorganizacíchpůsobí různémotivacepro
tobýtudržitelnější –například legislativa, přání
vlastníků či akcionářů, činnost konkurence, ale
i snaha být vidět. A zde hrají svou roli i soutěže,
ve kterýchmůže firma ukázat, jak si v udržitel‑
nosti stojívporovnánískonkurencí,“vysvětluje.
Oceňuje také, že ratingy, jako je tento, kde se

nebere v úvahu jen částka poslaná na charitu,
alehodnotí sekomplexně, pomáhají přibližovat
témaudržitelnostipomocíkonkrétníchdobrých
příkladů. „Firmy i jednotlivci semohou inspiro‑
vat a zjistit, že mnohé změny nejsou vůbec slo‑
žité,“ říká Svobodová.

text: Zuzana Keményová, foto: Shutterstock

Náročné období spo‑
jené s covidem‑19 se
promítlo také do ra‑
tingu TOP Odpovědná
firma. Letos byla vy‑
hlášena speciální ka‑
tegorie Firma vstřícná
k ženám. „V pandemii
byla dlouhodobá
extrémní zátěž žen,
které z domova
pracovaly, často učily
své děti a pečovaly
o domácnost. Proto
jsme chtěli speciálně
ocenit společnosti,
které si tyto problé‑
my uvědomují a snaží
se je řešit,“ vysvětluje
Daniela Němcová,
ředitelka platformy
Byznys pro společ‑
nost, která rating
sestavuje.
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Rating
Firma (v %)

Vodafone Czech Republic 95,5

Skanska 94,5

Velux Česká republika 93,9

ČSOB 91,9

Skupina ČEZ 91,7

Plzeňský Prazdroj 91,4

Tesco Stores ČR 90,8

Nestlé Česko 90,5

Accenture 89,9

MONETA Money Bank 89,5

Pivovary Staropramen 89,4

KPMG Česká republika 89,2

PwC Česká republika 89,1

Direct Parcel 87,3Distribution CZ

ING Bank 85,6

Kooperativa pojišťovna 85,4

ORLEN Unipetrol RPA 83,6

Albert Česká republika 82,9

IKEA Česká republika 81,9

Ĺ Oréal Česká republika 81,7

Lidl Česká republika 81,0

O2 Czech Republic 80,8

Coca-Cola HBS 80,6Česko a Slovensko

Hyundai Motor 79,0Manufacturing Czech

Komerční banka 78,5

InfografIka

Výsledky ratingu TOP
Odpovědná firma 2021
Výsledky TOP Odpovědná velká firma 2021 — TOP 25

Hodnocené oblasti (% naplnění v dané oblasti)srovnatelný výsledekzlepšení proti
předchozímu ročníku

Odpovědné Dodavatelský Životní Pomoc
Strategie HR řetězec prostředí okolí

97,6 96,9 95,2 93,7 94,6

93,4 93,9 93,3 98,0 93,2

94,6 94,1 92,3 97,1 90,6

94,5 94,5 82,0 94,8 93,9

92,9 95,3 92,4 87,2 91,3

93,6 90,6 91,6 89,2 92,4

91,4 91,6 86,4 93,1 91,4

94,2 91,9 89,8 88,6 88,5

90,7 95,8 87,3 88,4 87,3

86,9 89,7 92,0 89,8 89,0

93,3 87,1 87,3 87,3 93,3

89,9 92,5 87,3 88,4 87,9

93,5 89,4 92,4 81,3 90,9

89,9 86,4 83,3 90,2 86,5

92,2 84,4 90,4 71,4 93,1

82,4 88,7 91,4 74,6 91,7

79,0 83,4 88,9 83,0 83,3

85,8 81,7 87,8 73,6 87,9

72,6 85,8 88,1 79,6 82,7

71,0 88,7 86,2 89,2 70,3

88,3 83,9 83,0 76,2 74,4

88,9 82,1 69,3 74,9 91,9

85,1 81,3 78,3 71,4 89,7

83,1 80,6 76,5 70,5 86,7

84,6 82,6 81,0 73,6 71,2
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grafika: Eliška Černá

PROJEKTOVÉ KATEGORIE

Zdroj: Byznys pro společnost

Rating TOP Odpovědná firma 2021 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 odpovědných firem.
Titul TOP Odpovědná velká firma je udělen TOP 25 společnos-
tem, které jsou seřazeny dle celkové procentuální hodnoty je-
jich přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Firmy,
které překročí 90procentní hranici, se stávají Leadery udržitel-
ného podnikání. Titul TOP Odpovědná malá firma je udělen spo-
lečnostem, které splní nejméně 60procentní hranici v celkovém
přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

Záštita: MUDr. Zdeněk Hřib, záštita primátora hl. města Prahy, Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR. Partneři: Vodafone CZ, Skupina ČEZ, Plzeňský
Prazdroj, ING Bank ČR

Ocenění TOP Odpovědná firma 2021 podporují:

Firma Rating (v %)

Pivovary Staropramen 92,0

Lidl Česká republika 91,9

O2 Czech Republic 91,6

Plzeňský Prazdroj 90,9

Vodafone Czech Republic 89,7

Accenture 89,1

PwC Česká republika 88,5

Skupina ČEZ 86,5

Kooperativa pojišťovna 82,8

ČSOB 81,0

Philip Morris ČR 80,7

TOP Odpovědná firma v reportingu Cena ING Bank

Pozn.: Titul obdrží všechny reporty, které získají 80 % z celkového hodnocení.

TOP Odpovědná malá firma 2021
Cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Firma Rating (v %)

eBrána 82,8

Good Sailors 72,1

Utukutu 64,3

MHA 61,8

TOP Odpovědná firma v životním prostředí

ORLEN
Unipetrol RPA

Pyrekol - chemická
recyklace plastů

Střešní fotovoltaická
elektrárna (1 MW)

Rozvoj eko doručování
a čisté city logistiky

Bobíci do školek

Thermo Fisher
Scientific Brno

Direct Parcel
Distribution CZ

Vuch
Speciální ocenění poroty:

1.

2.

3.

TOP Odpovědná firma pomáhající v okolí

Samsung Electronics
CZ a SK

Samsung Tvoje šance
#futureskills

Digitální vzdělávání pro
seniory – Digitální odysea

Volunteering projekt
Modrá linka

Vodafone Czech
Republic

Kyndryl Client
Center

1.

2.

3.

Podpora rozmanitosti
a práce s předsudkyŠkoda Auto

Speciální ocenění poroty:

Poděkování poroty Vodafone Czech Republic za projekt
Flexibilita pro každého, který shledávají inspirativním
a jsou zvědaví na výsledky v příštím roce.

TOP Odpovědná firma v diverzitě

IKEA Česká
republika Za bezpečný domov

Poskytování plnohodn.
práce handicapovaným

V Tesco je každý
vítán

Good
Sailors

Tesco
Stores ČR

1.

2.

3.

TOP Odpovědná firma vstřícná k ženám
SPECIÁLNÍ KATEGORIE

ČSOB Tesco Stores
ČR

Vodafone Czech
Republic

TOP Počin v dobrovolnictví

Samsung
Electronics
CZ a SK

Projekt: Dlouhodobá spolupráce
s Post Bellum CZ/SK na pomoc
seniorům během covidu i po něm

TOP Odpovědný leader

v udržitelnosti v diverzitě
Jan Juchelka, předseda
představenstva
a generální ředitel
Komerční banky

John Arthur Hollows,
předseda předsta-
venstva a výkonný
ředitel ČSOB
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TOP Odpovědná velká
firma – Leaders

Medailonky

Vodafone Czech Republic

Strategie udržitelného podnikání Vodafo‑
nu je v souladu s deseti základními principy
UN Global Compact a i s Cíli udržitelného
rozvoje (SDGs). Je shodná s posláním fir‑
my a stojí na třech pilířích: budování digi‑
tální společnosti, otevřenost pro všechny
a ochrana planety, ty se navzájem prolínají
a ovlivňují.

Také veškeré obchodní aktivity naplňují
tyto pilíře a princip odpovědného a udrži‑
telného podnikání. „Snažíme se o rovnová‑
hu mezi environmentální, sociální a eko‑
nomickou udržitelností, přičemž její udr‑
žení je největší výzvou. S ohledem na naše
poslání, zásady odpovědného podnikání
a naše cíle v oblasti ochrany planety na‑
bývá na důležitosti i osvěta a motivace na‑

šich obchodních partnerů. Chceme, aby
porozuměli našim zásadám a aby i oni so‑
ciální a environmentální odpovědnost in‑
tegrovali do obchodní činnosti. Budeme
pokračovat v podpoře technologií, které
mají pozitivní společenský dopad a sni‑
žují vliv lidské činnosti na planetu,“ infor‑
muje Zuzana Holá, ředitelka komunikace
a udržitelného podnikání, ředitelka Nadace
Vodafone.

Adodává,žeVodafonechceposílitsvouroli
ve společnosti coby silného a kompetentní‑
ho partnera. „Jdeme cestou nejen nabídky
služeb zohledňujících skupiny zákazníků se
specifickými potřebami, ale i vzdělávání v ob‑
lasti digitálních dovedností a on‑line služeb,“
říká Zuzana Holá.

ho trhu. Velkou výzvu spatřujeme v silnější
spolupráci s ostatními průmyslovými sek‑
tory a společném prosazování udržitelných
řešení. Velkým motivátorem k novým udr‑
žitelným přístupům pro nás zůstává bez‑
pečnost práce, zvládnutí klimatické změny
a vývoj v cenách stavebních materiálů. Jako
lídr trhu chceme inspirovat, chceme rozvíjet
naše projekty s prvky cirkulární ekonomiky,
rozvíjet na našem trhu technologie, které
přispívají jak k redukci uhlíkové stropy, tak
ke zvyšování efektivity. Co je však nejdůleži‑
tější, musíme nadále motivovat naše zaměst‑
nance k zavádění udržitelných řešení, která
jsou nejen šetrná k okolnímu prostředí, ale
i ekonomicky a hospodářsky výhodná,“ do‑
dává Petr Špaček, ředitel odboru Bezpečnost
a udržitelný rozvoj Skanska.

Společnost má ambici stát se lídrem také
vdiverzitě.Vefirměsiuvědomují,žepracovní‑
ci z různých etnických skupin, různého věku,
pohlaví a zázemí pozitivně podporují jejich
hodnotu s mottem Buďme lepší, společně.

Skanska

Skanska je jedna z hlavních stavebních
a developerských společností se širokým
portfoliem stavební výroby. Zároveň s po‑
skytováním služeb a produktů akcentu‑
je také svůj postoj k udržitelnému rozvo‑
ji, ochraně životního prostředí, etickému
podnikání, diverzitě, bezpečnosti a ochra‑
ně zdraví při práci. Společnost se profiluje
jako lídr trhu nejen v tzv. zelené výstavbě,
ale i v inovacích zaměřených na udržitel‑
nou výstavbu. Skanska respektuje a napl‑
ňuje Cíle udržitelného rozvoje jako rámec
pro měření výkonu a příspěvků vlastní prá‑
ce v udržitelném rozvoji.

Zaměřuje se na sedm úzce souvisejí‑
cích Cílů, které se promítají do svých hlav‑
ních hodnot. Cílem společnosti je působit
na všech domovských trzích na vysoké mo‑
rální úrovni. Samozřejmostí je jejich usilová‑
ní o snížení emisí uhlíku z provozu.

„Skanska má odpovědné podnikání zařa‑
zené pevně ve svých hodnotách, odpověd‑
ný přístup se však netýká jenom stavební‑
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ČSOB se strategii udržitelných a odpověd‑
ných politik věnuje více než pět let. Nad rá‑
mec této politiky se věnuje i tématu Respon‑
sible Behaviour. Znamená to rovnováhu mezi
očekáváním ze strany veřejnosti a vlastním
byznysem. V ČSOB se chtějí vyhýbat rizi‑
kům a úsilí o dosažení maximálních zisků
za každou cenu. V oprávněných případech
jsou připraveni vzdát se zisku ve prospěch
vyšších cílů.

„Od finančních institucí se očekává, že za‑
jistí přesměrování kapitálových toků do pro‑
jektů a odvětví ekonomiky, které umožní
přechod k udržitelnému hospodářství. K nej‑
větším výzvám, kterým čelíme, patří kromě
geopolitické situace i nepřehledná regulace
v oblasti udržitelných financí. K tomu, aby‑
chom mohli naplnit regulatorní požadavky
a začlenit řízení ESG rizik do našich inter‑
ních procesů a transparentně je vykazovat,
potřebujeme data, která z velké části chybí.
Bohužel zatím chybí osvěta a strukturovaný
přístup ze zodpovědných vládních institucí,

který by tento stav napravil. Co se týká pří‑
mého dopadu, dali jsme si závazek snížit naši
uhlíkovou stopu do roku 2030 o 82 procent.
Již letos máme sto procent zelené elektřiny
a jsme uhlíkově neutrální za použití off‑se‑
tů. Druhý závazek se týká naší role v dekar‑
bonizaci ekonomiky. Jako první banka jsme
ukončili přímé financování uhelných pro‑
jektů – proaktivně jsme vystoupili z těchto
expozic a naše expozice je v této oblasti čistá
nula. Nebudeme dále poskytovat financová‑
ní, pojištění ani poradenství v těchto pro‑
jektech. Dále rozvíjíme komplexní nabídku
produktů a služeb s přidanou hodnotou nad
rámec finančních standardních produktů,
která motivuje naše klienty k udržitelnému
chování. Naše nabídka adresuje jak jednotliv‑
ce a rodiny, tak jsme připraveni pomáhat čes‑
kým firmám s jejich přechodem k dekarbo‑
nizované ekonomice cíleným poradenstvím
v oblasti ESG a nabídkou vhodného investič‑
ního mixu do tranzice,“ říká Blanka Beranová
zodpovědná v ČSOB za udržitelnost.

Velux Česká republika

V roce 2020 představila firma Velux novou
korporátní CSR strategii, ta se věnuje nej‑
větším výzvám, kterým obecně celá společ‑
nost čelí. Veškerá jejich komunikace obsahu‑
je vazbu na odpovědné podnikání, aby bylo
zřejmé, že jde o základní kámen fungování.

Pro hodnocení a dokumentaci dopadů
produktů používá Velux analýzu životního
cyklu. Pro vlastní účely si vyvinuli Velux En‑
vironmental Product Assessments a záro‑
veň pro nové výrobky zpracovávají nezávisle
ověřené ekologické prohlášení o výrobku.
Environmentální aspekty fungování jsou
mezi hlavními parametry již od vývoje a de‑
signu výrobků, obalů i odpadů. Ve firmě při‑
jali velmi ambiciózní cíle. I ve vztazích se zá‑
kazníky a dodavateli se snaží být modelovou
společností. K roku 2020 se firmě podařilo
cíle naplnit a např. v případě redukce uhlí‑
kové stopy dosáhli snížení o 59 procent, při‑
čemž cíl byl 50 procent.

„Osobně je pro mě zklamáním přístup
naší nejvyšší politické reprezentace k otáz‑

kám udržitelnosti, především v oblasti en‑
vironmentálních výzev. Pro nás to nepřed‑
stavuje zásadní problém, ale pro širokou
veřejnost je velmi důležité, aby viděla, že
nejvyšší představitelé mají jako jednu z pri‑
orit právě odpovědný přístup k životní‑
mu prostředí. Pro inspiraci nemusíme cho‑
dit daleko, stačí se podívat na Slovensko
a na paní prezidentku Čaputovou. Velmi
se těším na dobu, kdy budou odstraněny
bariéry pro implementaci opatření právě
v environmentální oblasti. Udržitelnost
je jedním z hlavních pilířů naší strategie
a je implementována do všech aspektů na‑
šeho podnikání – od vývoje výrobků přes
jejich výrobu a distribuci až po řešení, co
s výrobkem po ukončení jeho životnosti.
Z praktických oblastí lze zmínit třeba jed‑
nodruhové a bezplastové obaly, zvýšení
akceptovatelné doby návratnosti u inves‑
tičních projektů přispívajících k udržitel‑
nosti atd.,“ komentuje situaci Ondřej Bo‑
reš, Public Affairs Manager firmy Velux.

82 %
ČSOB si dala záva-
zek snížit uhlíkovou
stopu do roku 2030
o 82 procent. Už tento
rok používají v provo-
zu sto procent zelené
elektřiny. Ve Skansce
se drží sedmi Cílů
udržitelného rozvoje.
Velký potenciál ale vidí
v zaměstnancích, které
motivuje k zavádění
udržitelných řešení.
Ta jsou nejen šetrná
k okolí, ale i ekonomic-
ky výhodná.

59 %
Ve firmě Velux se po-
dařilo k loňskému roku
snížit uhlíkovou stopu
o 59 procent. O snížení
vlivu lidské činnos-
ti na planetu usiluje
i Vodafone. U tohoto
telefonního operátora
se snaží o rovnováhu
mezi environmentální,
sociální a ekonomickou
udržitelností. Nyní
přistupují i k motiva-
ci svých obchodních
partnerů, aby se nad
odpovědným podniká-
ním zamysleli.

Československá obchodní banka
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Plzeňský Prazdroj

Oblasti odpovědného a udržitelného podni‑
kánísePlzeňskýPrazdrojvěnujedlouhodobě.
Strategie udržitelnosti a její hlavní pilíře jsou
alfouaomegoupřitvorběpodnikatelskéstra‑
tegiespolečnosti.FiremníhodnotyvPrazdroji
jsou založené na principu ochrany dědictví,
a to jde ruku v ruce se strategií udržitelnosti.

V roce 2020 ve společnosti představili no‑
vou strategii udržitelného rozvoje do roku
2030. Ta se stala klíčovým předpokladem pro
to, jak firmapodniká i jakchce vbudoucnu vi‑
dět svou společenskou roli a dosahovat zisku
udržitelně. Strategie je zároveň středobodem
při tvorbě hospodářské strategie firmy. Stra‑
tegie Plzeňského Prazdroje „Na budoucnost!“
je postavena na komplexním přístupu k udr‑
žitelnosti.

„Při prosazování odpovědného podnikání
je pro nás výzvou, aby se s jeho principy neu‑
stáleztotožňovalinašizaměstnanci,kteří jsou
hlavními ambasadory odpovědnosti. Výzvou
je také schopnost nacházet partnery z doda‑
vatelsko‑odběratelskéhořetězce,odpěstitelů

chmeleažpoprovozovatelerestaurací,sekte‑
rýmipotommůžemedlouhodoběspolupraco‑
vat. Zároveň nesmíme zapomínat i na to, že je
potřeba dál sledovat trendy mezi spotřebiteli
a včasně a správně reagovat, abychom byli
dál schopní naplňovat jejich očekávání. Pro
dosažení našich závazků začínáme od sebe,
učíme se například lépe pracovat s obalový‑
mi materiály. Pokračujeme dál v šetrném za‑
cházení s vodou, kde je ještě stále prostor pro
další zlepšování. Podobně jako v šetrném za‑
cházení s vodou máme v celé řadě oblastí již
dobře našlápnuto, protože se udržitelnosti
historicky velmi intenzivně věnujeme. Jinde
si naplnění našich závazků naopak ještě vy‑
žadujezměnupřístupuamyšleníovýrobních
procesech. V těchto oblastech proto pracu‑
jeme se zaměstnanci, vzděláváme se v tren‑
dech a na základě nových znalostí nastavuje‑
meinovéinterníprocesy,“říkáMonikaKrejčí,
Public Affairs & Sustainable Development
Manager pro Česko a Slovensko z Plzeňské‑
ho Prazdroje.

nost. Pro jednotlivé oblasti ESG si Skupina
ČEZ stanovila základní cíle vycházející z ESG
faktorů. Všechny cíle jsou zastřešeny pod ná‑
zvem Vize 2030 Čistá Energie Zítřka.

Akcelerovaná strategie plně respektuje
společenské a politické priority Evropské
unie i Česka v oblasti ekonomiky a energe‑
tiky. „Mezi naše největší výzvy patří dekar‑
bonizace výroby elektřiny, tepla a dosažení
uhlíkové neutrality. Velkou výzvou při těch‑
to krocích bude minimalizovat negativní
sociální dopady na nejzranitelnější skupi‑
ny. Ve Vizi 2030 jsme se zavázali k 13 cílům
ve všech ESG oblastech. Abychom jich do‑
sáhli, čeká nás hodně práce. Nadále bude‑
me pokračovat v přeměně našich výroben
na nízkoemisní, vybudujeme nové obnovi‑
telné zdroje a postaráme se o zaměstnance,
kteří budou dotčeni odchodem od uhlí. Sou‑
běžně s tím zdigitalizujeme klíčové zákaznic‑
ké procesy a navýšíme podíl žen v manage‑
mentu,“ vysvětluje Kateřina Bohuslavová,
ředitelka ESG Skupiny ČEZ.

Skupina ČeZ

Veřejně prospěšným aktivitám se Skupina
ČEZ věnuje od svého založení. Byla jedním
z průkopníků zavádění konceptů firemní
společenskéodpovědnostivČeskuavzorem
pro ostatní firmy. Patří prostřednictvím své
nadace k nejštědřejším firemním dárcům
vzemi.Postupněseposunulaodspolečenské
odpovědnosti k udržitelnému rozvoji a sle‑
dováníESGfaktorů.SkupinaČEZseřídístra‑
tegií udržitelného rozvoje s názvem Energie
pro budoucnost, která navazuje na firemní
strategii. Obsahuje pět základních priorit:
zajistit udržitelný provoz, být dobrým part‑
nerem,přinášetužitečnářešenízákazníkům,
umožnittransformacienergetikyanastarto‑
vat motor inovací.

V roce 2021 Skupina ČEZ akceleru‑
je ve srovnání s rokem 2019 naplňování
schválené celoskupinové strategie s důra‑
zem na ESG, které chápe jako komplexní
přístup k řízení firmy v rychle se měnícím
prostředí s cílem vytvářet dlouhodobě udr‑
žitelné hodnoty důležité pro celou společ‑

inovace
Aby zvládl plzeňský
pivovar naplnit svou
strategii udržitelnosti,
učí se například lépe
pracovat s obalovými
materiály a pokračuje
v šetrném zacházení
s vodou. V ČEZ chtějí
přeměnit výrobny
na nízkoemisní, budují
nové obnovitelné zdro-
je a plánují se postarat
o pracovníky, kteří bu-
dou dotčeni odchodem
od uhlí. Také chtějí více
žen v managementu.
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nestlé Česko

Podnikání potravinářské firmy Nestlé se řídí
konceptem vytváření sdílené hodnoty Crea‑
ting Shared Value, který vyjadřuje základní
přístup Nestlé ke společenské odpovědnos‑
ti. Vychází z myšlenky, že pro dlouhodobou
úspěšnost podnikání je nezbytné, aby přiná‑
šelo hodnotu nejen vlastním akcionářům, ale
také společnosti, ve které působí.

Nestlé má nastaveny tři cílové skupiny:
jednotlivci a rodiny, společnost a komunita,
planeta. Společnost také na podzim 2020
představila plán k dosažení nulových emisí
do roku 2050. Ten je rozdělen do dvou milní‑
ků, tj. snížení CO₂ do roku 2025 o 20 procent
a do roku 2030 o 50 procent.

„Výzvou je najít řešení odpovídající veli‑
kosti firmy, naléhavosti situace a přináše‑
jící řešení v dlouhodobém horizontu. Ne‑
chceme se vydat slepou cestou nebo cestou
snadných zkratek, protože ty dlouhodobě
nefungují. Uvědomujeme si, že dosáhnout
uhlíkové neutrality znamená jít cestou ino‑
vací, spolupráce a vyhledávání nových mož‑

ností, jak se zlepšovat a rozšiřovat znalosti
v této problematice. Zároveň chceme být
těmi, kdo inspirují i ostatní na této cestě
a nastavují trendy v odvětví udržitelného
potravinářství. Hlavními kroky jsou, vedle
hledání řešení přispívajících ke snižovaní
a odstraňování naší stopy, změna firemní
kultury, tj. nastavování standardů zajiš‑
ťujících udržitelnost ve všech činnostech
a při všech rozhodovacích procesech firmy.
Intenzivně vzděláváme naše lidi v oblas‑
ti udržitelnosti tak, aby jejich rozhodnutí
byla kvalifikovaná a efektivní, usilujeme
o změnu myšlení z lineární na cirkulární
logiku fungování firmy a ekonomiky. Pod‑
porujeme a spolupracujeme na změnách
v zemědělském hospodaření z intenzivního
na udržitelné, resp. regenerativní, abychom
docílili snížení uhlíkové stopy surovin nut‑
ných pro naši výrobu. Tato transformace je
součástí naší cesty k nulovým čistým emi‑
sím do roku 2050,“ říká Marina Šilhánová,
CSR manažerka Nestlé Česko.

Tesco Stores ČR

Tématem společenské odpovědnosti a udr‑
žitelnosti se firma zabývá od roku 2006.
Strategie skupiny Tesco v oblasti udržitel‑
nosti a CSR je označovaná jako Little Helps
Plan a je naplňována napříč celou skupinou.
Dělí se na čtyři pilíře: produkty, lidé, planeta
a místa. Každý pilíř identifikuje oblasti dopa‑
du naší činnosti. Pilíř „produkty“ se zaměřuje
na udržitelnost produktů, budování vztahů
s dodavateli, prevenci plýtvání potravinami
a udržitelnost obalů. Pilíř „lidé“ se zabývá
odpovědností vůči zaměstnancům, diver‑
zitě a inkluzi či podmínkám pro kvalitnější
život. Pilíř „planeta“ je zaměřený na ochranu
životního prostředí a odpovědný dodavatel‑
ský řetězec.

„Největší výzvu v rámci strategie odpověd‑
ného podnikání jsme stanovili sami sobě a je
to náš čerstvě oznámený cíl dosažení klima‑
tické neutrality do roku 2035 v rámci vlast‑
ních provozů a se zahrnutím všech skleníko‑
vých plynů. Vedle investic a nastavení inter‑
ních postupů potřebujeme znát také fakto‑

ry, které dosažení tohoto cíle mohou ovliv‑
ňovat, ať už se jedná o legislativu, podpůrné
nástroje pro plnění klimatických závazků či
státní politiku. Boj proti klimatickým změ‑
nám, snižování odpadů a udržitelnost potra‑
vinářství jako celku vyžaduje zapojení všech
aktérů a Tesco chce jít příkladem. Opatření
průběžně implementujeme a zaznamenali
jsme pokrok, ať už se jedná o snahu dosáh‑
nout nulového plýtvání potravinami, využí‑
vání obnovitelných zdrojů energie nebo mít
do roku 2025 všechny obaly výrobků vlast‑
ních značek Tesco v plně recyklovatelných
obalech,“říkáKatarínaNavrátilová,generální
ředitelka Tesco Česká republika, a dodává, že
v následujících měsících budou pokračovat
v přípravě plánu pro splnění jejich cíle klima‑
tické neutrality do roku 2035.

„Klíčové pro nás zůstává transparentně,
veřejně a pravidelně informovat o stavu pl‑
nění našich závazků, protože právě to dělá
naši strategii udržitelnosti unikátní,“ vy‑
světluje Katarína Navrátilová.

2035
To je rok, do kdy
chce Tesco dosáhnout
klimatické neutrality.
Potravinářská firma
Nestlé se chce do-
stat na nulové emise
do roku 2050. Cestu
si rozdělili na dvě
části: nejdříve snížit
CO2 do roku 2025
o 20 procent, o pět
let později dokonce
o 50 procent.
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www.hnvino.cz
100 % ZBOŽÍ

SKLADEM V PRAZE
SLEVA 200 KČ
NA PRVNÍ NÁKUP

DOPRAVA ZDARMA
OD 6 LAHVÍ

NOVÁ VÍNA
KAŽDÝMĚSÍC

NÁVYKOVÉ BUBLINKY!

SLEVA NA
PRVNÍ NÁKUP

NABÍDKA

KVALITNÍCH
VÍN

KOVÉ BUBLINKY!

Prosecco Superiore
Valdobbiadene DOCG

Spumante Brut

Prosecco Superiore
Asolo DOCG

Col Fondo Spumante Brut

395 Kč 360 Kč

Cava Bohigas
Extra Brut Gran Reserva

Crémant ROSÉ
Steinweg 2018

Cava Bohigas
Brut

Reserva

Crémant Chardonnay
Schaefferstein 2018

Cava Bohigas
Semi Sec Reserva

289 Kč 490 Kč

289 Kč

350 Kč 490 Kč

EK014027

12-13_TOP firma.indd 12 27.10.2021 9:43:39



13

D
o mnoha oblastí našich životů za-
sáhla pandemie. Do některých ne-
gativně, až tragicky, v některých
naopakakcelerovalazměnu. Inten-
zivnější snahy jasně vidíme v ob-
lasti udržitelnosti. Pandemie totiž

ukázala, jakúzcepropojené jsouotázkysociální,
ekonomickéaekologické. Stále sevšakhledáme
v tom, jak tuto oblast uchopit a jak o ní pozitiv-
ně mluvit.

Podle studie McKinsey si 90 procent členů
ačlenekvedenímyslí, žeudržitelnost jeklíčová,
ale jenom více než polovina firem je schopna in-
tegrovat totopřesvědčenídosvéstrategie.Může
za tím být nutnost zásadně odlišně přemýšlet
obyznyseazměnitvětšinudosavadníchprocesů
i celkovéfilozofiefirem.Ato jeúkolpronejvyšší
vedení společností, kterémusí zajistit v tétoob-
lasti mnohem aktivnější leadership.

Do fondů s pozitivním dopadem
na společnost šly investice za 120 mld. eur
Jak potvrzuje studie McKinsey, přístup „počká-
me, až co přijde“ může znamenat zásadní ztrá-
ty v budoucnu. Kvalitní přístup k udržitelnosti
přinese růst a také efektivitu, zejména ve vy-
užití zdrojů, která může jít až do desítek pro-
cent. I proto stále více firem směřuje k uhlíko-
vé neutralitě nebo zavádí cirkularitu. Zároveň
poroste význam tohoto tématu u talentů nebo
zákazníků.

Pro firmy to přináší jasný signál, že pokud
tak doposud neučinily, budou muset postavit
ESG principy (z anglické zkratky environmen-
tal, social and corporate governance – jedná se
o fondy či investory, kteří se při tvorbě svého
investičního portfolia zaměřují na pozitivní do-
pad svých investic) do centra své dlouhodobé
strategie. Udržitelné modely byznysu jsou ty,
kde téma udržitelnosti nestojí bokem hlavního
rozhodování. Podíváme-li senaúspěšné společ-
nosti, pak holistický přístup k udržitelnosti po-

text: Pavlína Kalousová
foto: Plzeňský Prazdroj

KOMENTÁŘ

Neptejte se,
co děláte, ale jak
udržitelněmyslíte

stupně nahrazuje klasické stanovování dílčích
cílů nebo projektů.

To, že roste důležitost principů ESG, potvrzu-
je i skutečnost, že jen v prvním čtvrtletí přilá-
kaly fondy postavené na udržitelnosti investice
ve výši 120 miliard eur. To je téměř 20procentní
nárůst oproti stejnému období loňského roku.

Chudoba a nerovnost se díky pandemii
dostane do popředí zájmu
Doposudspíšeenvironmentálněvnímané téma
přináší potřeby i v dalších oblastech. Čtyři z de-
seti expertů z celého světa se podle posledního
průzkumu GlobeScanu shodují, že pandemie
v rámci agendy udržitelnosti zejména posílí do-
padnasociální témata, jako jechudobaarostou-
cí nerovnosti. Přístup k dostupným energiím,
potravinovábezpečnost,diverzitanebozvýšený
negativnídopadnaněkteréskupiny jsoutémata,
která rostou ve své naléhavosti.

Tato diskuse se vede již i u nás, a to v souvis-
losti s potřebou přechodu na klimaticky vstříc-
nější zdroje energie i v důsledku cen emisních
povolenek.

I tlak na hodnotové řetězce a ceny vstupů
z poslední doby ukazují, že musíme co nejdří-
ve mluvit o dlouhodobé vizi udržitelnosti a bu-
dovat vyšší odolnost proti šokům a výkyvům,
které ovlivní ekonomiku, společnosti i životní
prostředí. Proto i budoucí podoba udržitelnosti
bude vyžadovat aktivní roli státu a spolupráci
s firemním sektorem a nové iniciativy napříč
soukromým sektorem.

A samozřejmě bude také zásadní, jak se nám
toto témapodaříunásvysvětlit akomunikovat.
Zatím se bohužel ve veřejném prostoru objevují
zejména environmentální témata spíše jako ta,
která bychom měli sledovat s obavami.

Autorka je zakladatelkou aliance Byznys
pro společnost. Nyní je ředitelkou firemních
vztahů a komunikace v Plzeňském Prazdroji

Udržitelné
modely
byznysu
jsou ty,
kde téma
udrži-
telnosti
nestojí
bokem
hlavního
rozhodo-
vání.
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MEDAILONKY

eBrána

V oblasti odpovědného a udržitelného
podnikání je firma zastřešující služby v ob-
lastidigitálníhomarketinguaktivníodpočát-
kuzaložení, tedy 17 let.Vefirměkladouvelký
důraznatýmovoupráci,kvalitníkomunikaci
či skvělé vztahy, a to imimopracovní.
Základníhodnotou,která jespojuje, jeneu-

stále se zlepšovat, jaknaúrovnifirmy,pozic,
tak i osobního rozvoje. Propodnik je důleži-
té, aby zaměstnanci žili vybalancovaný pra-
covní i osobní život, vytváří jimk tomutedy
zázemí a uzpůsobuje fungování na všech
úrovních.Spokojenýčlověkmůžetvořit spo-
kojené klienty. Odpovědný přístup k jejich
zaměstnancům jepropojený sodpovědným
přístupem ke komerční činnosti.

Tak, jak přistupují ke svým zaměstnan-
cům, chtějí přistupovat i ke svým klien-
tům a nabídnout jim rodinný, přátelský
přístup založený na důvěře. Pokud by ta-
kové principy nefungovaly uvnitř firmy,
nebudou fungovat ani směrem k jejím
zákazníkům. Pro podnik je důležité vybrat
si takového klienta, pro kterého mohou
být přínosema zároveň je to přínosné i pro
firmu. Je potřeba tyhle kombinace hledat
a neprodávat za každou cenu.
„Podnikatodpovědněvyžaduje lepší, chyt-

řejší a inovativnější postupy, aby se dosáhlo
stejnéhovýsledkujakoufirem,kterétoneře-
ší,“ vysvětlujevýkonnýředitela spolumajitel
eBrányMartin Semerád.

Hlavní obchodní komoditou firmy jsou
kvalitní reference,které jsouzaloženénapo-
zitivní zkušenosti jejichpartnerůazákazní-
ků. Většinu nových pracovních příležitos-
tí dostávají především díky dobré pověsti.
Vzhledem k různorodým projektům a pra-
covním specializacím je jejich tým velice
rozmanitý. Díky tomu se jim daří navzájem
obohacovat amít lepší rozhled.
„Jsme přesvědčeni o tom, že podniká-

ní jen pro zisk už dnes není ‚in‘ a že každá
společnost by měla mít další rozměr svého
počínání. Velké společnosti už dnes rozumí
tomu, že oblast CSR je důležitá, u menších
astředníchpodnikůale stálenarážímenato,
že nějaká podpora společnosti má prioritu
‚nekonečno‘. Jepaknáročnézažívat tytoná-
razy do zdi, když opustímenaši sociálně od-
povědnoubublinu,“ komentuje situaci Filip
Molčan, spoluzakladatelGoodSailors.Klíčo-
vou ingrediencípro jejichpodnikání je spojit
byznys a sociální prospěšnost.

Good Sailors

V Good Sailors se odpovědnému podnikání
věnují více než 17 let. Začínali v roce 2002
jakoklasická ITfirma.Popár letech seknim
přidalkoleganavozíku,kterýzačalpracovat
jako programátor (dnes technický ředitel),
a firmu napadlo, že by ráda spojila klasické
podnikání s tím smysluplným. Začali tedy
aktivnězaměstnávathandicapované.Vpod-
statě 100 procent vedení společnosti Good
Sailors jsou handicapovaní lidé.
Snaží se zaměstnance zapojovatdo strate-

gickýchrozhodnutífirmyadorealizacesvých
projektů. Zaměstnanci semohouvyjadřovat
i k tomu, jaké zakázky jako společnost bu-
dou realizovat a jakéne.GoodSailors jemalá
firma s 25 zaměstnanci. Jsou tudíž komor-
ní firmou, kde se všichni znají velmi dobře
a jsou k sobě navzájem otevření. Díky tomu
jsou také schopni společně rychle vyřešit či
sladitproblémyfirmy,potřebyzaměstnanců
anacházetnová řešení, která jimumožnído-
tahovat projekty k úspěšnémukonci.

TOP Odpovědná malá
firma
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MHA

Strategií společnosti MHA, firmy posky-
tující služby v oblasti podpory obchodu
a marketingu, je chovat se přirozeně od-
povědně. Je to pro ně přirozená součást fi-
remníkultury, kdoneníochotentoakcepto-
vat, nemůže vMHA dlouhodobě fungovat.
Ve firmě si všímají vlastních nedostatků,
diskutují o nich a postupně je napravují.
Z jejich pohledu je zcela nezbytné a součas-
ně společensky žádoucí, aby se firmy cho-
valy odpovědně vůči životnímu prostředí,
zaměstnancům, obchodním partnerům,
dodavatelům a aby podporovaly vybrané
projekty zoblasti sociální, vědomostní, kul-
turní a sportovní.
Jednoduše chtějí, aby kdokoliv, kdo

přijde do reálného jednání s MHA, měl
na jeho konci dojem, že se jedná o společ-
nost, která má nastavena sice přísná, ale
transparentní pravidla svého jednání – a že
to je v konečném důsledku vlastně všech-
no správně.

Petr Hendrych, jednatel společnosti
MHA, vysvětluje: „Zatímco se odpověd-
nost stává top tématem vrcholovéhoman-
agementu i politiků, běžnáprovozní realita
je docela smutná, a tak musíme svádět boj
nejen se zákazníky, ale i s dodavateli na-
šich zakázkových výrobků a služeb. Ještě
více se vyhraníme vůči našim obchodním
partnerům. Nastavíme si dodržování prin-
cipů udržitelnosti v rámci jakékoliv formy
vzájemnéspolupráce jakonepřekročitelnou
podmínku.Pronás je tentoprincip jiždávno
přirozenoufilozofií, přidáme ještěnapropa-
gaci a vnímání našeho ekologického bran-
du, hodláme ještě výrazně posílit. Nadále
usilovně pracujeme na dosažení energetic-
ké soběstačnosti celé firmy, investujeme
do tohoto řešení čas i prostředky.“
Ve společnosti se snaží dát prostor pro ja-

kýkoliv potenciál. Zájemačisté úmysly jsou
pro ně základními kritérii pro další spolu-
práci obou stran.

Utukutu

Rodinná firma na výrobu designových po-
hybových hraček vznikla v roce 2014 a od té
doby se snaží uvádět jednotlivé kroky v ob-
lastiodpovědnéhoaudržitelnéhopodnikání
do firemní strategie a reálně na nich praco-
vat. Je pro ně důležité odpovědně pracovat
s tématempohybu dětí a dospělých a tvořit
produkty, které pohyb budou podněcovat
a stanou se součástí rodin na několik let či
generací.
Letošní rok jepropodnikpřelomový.Více

neždřívpracují nadlouhodobéfiremní stra-
tegiiudržitelnéhopodnikání.Hlavnímyšlen-
kou je pro firmu lokální výroba. Chtějí i na-
dále vyrábět vČesku. Jeproněvelmidůleži-
té, že neoutsorcují výrobu do jiných (i když
„levnějších“) zemí.
S výrobou souvisí pečlivý výběr materiálů.

Jejichhlavnímmateriálemjedřevo/překližka.
Snaží se najít odpovědného dodavatele, který
by zajistil materiál z oblastí, které jsou šetrně
obhospodařované–čilinejlépedřevozpracová-
vané lokálněnebo s certifikátemPEFCči FSC.

Utukutu komunikuje filozofii firmy,
férové podnikání, férové vztahy s dodava-
teli, výběrmateriálů, jejich šetrné, ve vel-
kémíře ruční zpracování. Udržitelnost je
pro ně na 1. místě před vidinou přesunutí
výroby do velké strojní sériové výroby. To
ale znamená omezený počet produktů,
které jsou schopni za rok vyrobit v kvali-
tě, která je pro ně důležitá. Řeší také vytě-
žovánímateriálu při výrobě jednotlivých
komponentů. Firma se snaží ovlivňovat
komunitu kolem sebe informacemi o své
filozofii.
„Utukutu musí držet balanc mezi poža-

davky trhu na standardy výroby a certifika-
ci materiálů, které zvyšují náklady výroby,
z jedné stranyanákupnímimožnostmi spo-
třebitelů ze strany druhé. Věnujeme pozor-
nostaenergii zpracovávání zbytkovéhoma-
teriálu a udržujeme si kvalitu tak, abychom
mohli férově zaplatit všem lidem, kteří se
podílejí na chodu firmy,“ sdělují Lída a Gábi
z Utukutu.

Hodnoty
Ocenění získají firmy,
které své podnikání
nastavují na základě
aktuálních společen-
ských potřeb, sledují
dopady své činnosti
a jsou lídry v této
oblasti. Střední a malé
podniky jsou hodno-
ceny podle kritérií,
která zohledňují jejich
možnosti a priority
a nezohledňují fi-
nanční investice, ale
především hodnotový
a strategický rámec.

50 mil.
Kategorie je otevřena
pro firmy, které jsou lo-
kální, nemají zahraniční
mateřskou společnost
nebo nejsou součástí
zahraniční skupiny.
Zaměstnávají méně
než 250 zaměstnanců
(nebo přepočtený ekvi-
valent plných úvazků)
a jejichž roční obrat je
do 50 mil. eur a bilanč-
ní suma roční rozvahy
do 43 mil. eur.
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Zdánlivě nemožné
cíle? Takové mám
nejradši
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Nikoliv, ekologie a společenská odpovědnost
nejsou tématem jen pro jednu část politické‑
ho spektra a ne, nejde o téma, které by se dalo
odložit, až se budeme mít lépe. Protože dobře
jsme se už měli. Velvyslanec Spojeného králov‑
stvíVelkéBritánieaSeverníhoIrskaNickArcher
upozorňuje, že na formální debaty o tom, co je
možné a kdomá za úkolmyslet na stav životní‑
ho prostředí, není prostor. Aktivity jeho úřadu
i kulturní a společenské projekty, které britské
velvyslanectví v Česku dlouhodobě podporuje,
jeho přesvědčení potvrzují.
VelkáBritániebudeod31. říjnado12. listopadu

veskotskémGlasgowhostit26.KonferenciOSN
ozměněklimatu.Včeskévrcholnépoliticevšak
téma prakticky neexistuje a s ním ani rámec,
kterýbypomohl českémubyznysuse lépev této
oblasti zorientovat. Archer jeho zástupcůmdo‑
poručuje vlastní iniciativu a inspiraci ve fungo‑
vání některých britských nadnárodních firem.
Ocenit by tomohli i spotřebitelé.

Udržitelnost je nyní úkolem nás všech. Ovliv-
ňuje vás ten koncept jako zákazníka, byť třeba
na podprahové úrovni? Stává se vám, že byste
se zastavil u pultu v potravinách a pak si nákup
rozmyslel? Lidé si takhle občas odpustí hovězí…
Stávásemito,byťsetoasiprojevujezvláštněasub‑
jektivně. Pokud jde omaso, moc ho nejím, takže
nejde o zcela vědomé šetření planety. Nestojí mě
to zvláštní úsilí, i protomámv tétooblasti slušné
skóre.Člověksepořádnanějakéúrovnipřizpůso‑
buje.Nesnášímnakupováníoblečení,cožbysedalo
považovat za doklad mého závazku vyhýbat se
takzvanérychlémódě.Řeklbych,ževesvémvěku
a životní fázi už nejsem ideálním spotřebitelem.
Víte, co se říká: zážitky jsounakonec vždyckydů‑
ležitějšínežvěci.Přijal jsemtopřesvědčenízasvé.

text: Zuzana Válková, foto: HN – Honza Mudrarozhovor

Zaznamenal jste v poslední době nějaké firemní
opatření motivované ekologií a společenskou
odpovědností, které na vás udělalo dojem?
Opatření, která mi dodávají optimismu, jsou ta,
která senaprvní pohled zdají téměřnedosažitel‑
ná.Myslím,že jdeodůležitýprincip.Včástičeské
společnostipanujevůčihodnotěpodobněstano‑
vených cílů skepse. Já jsem velkým zastáncem
úkolů,kterézprvupůsobí jakonemožné.Spřibli‑
žujícímse termínemsplnění se také zdají dosaži‑
telnější než v době, kdy si je člověk uložil. Pokud
bychomsebavilitřebaozelenémpodnikání,tech‑
nologiesednesrozvíjejíazároveňzlevňujínepřed‑
stavitelnýmtempem.Člověksiprotoklidněmůže
říct, že za 10 let dokáže to a to, přestože semu to
přiznalostidostupnýchtechnologiízdánemožné.
Popěti letech zjistí, že nákladyna změnu semar‑
kantněsnížily, azároveňmákdispozicimnohem
víc nástrojů, jak svého cíle dosáhnout. Největší
dojemnamědělají lidé, kteříuvažujíprávě takto:
to, co dnes vypadá jakonesmysl, zítra půjde.

Pozastavil jste se někdy nad tím, že téma udrži-
telnosti se ve vrcholné české politice prakticky
nevyskytuje?
BěhempřípravnaklimatickýsummitvGlasgow
jsme díky průzkumůmmezi českými zájmový‑
mi skupinami dospěli k závěru, že tuzemsko je
k tématu klimatické změny poněkud skeptické
a je odolné vůči určitému druhu komunikace
environmentálních témat. Je zřejmé, že u vás
přílišnerezonujemesianistickýpřístup.Ale to je
v pořádku. Existují pragmatičtější způsoby, jak
výzvu lidem vysvětlit. Častomyslím na přístup
někdejšíbritsképremiérkyThatcherové ilustro‑
vaný heslem „odcházím‑li z místnosti, zhasnu
světla“. Člověk tím sice v prvé řadě šetří sobě,
jenže tím šetří i planetu.

N

Na pohodlná opatření už není čas. Odhodlání
britského velvyslance v Česku Nicka Archera
a jeho úřadu v oblasti udržitelného rozvoje je
inspirací tuzemským firmám, které čekají na chvíli,
až se jim dostane vedení a podpory od státu.
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Jaký druh podpory nabízí britská vláda firmám,
které se snaží situaci přizpůsobit?
Jdeokombinaci legislativyamnožstvístřízlivých
pobídek,kterépodporujízměnuchování.Existuje
teorie, kdy lidi nenutíte, ale „pošťouchnete“, aby
sezačali chovat jinak.Funguje tovýtečně.Vroce
2008jsmeschválilizákonosníženíprodukceskle‑
níkových plynů o 80 procent do roku 2050. Šlo
oprvnízákonsvéhodruhunasvětě.Existujetaké
zákon zavazující všechny vlády, aby průběžně
sledovaly, jak velký kus cesty urazily. Pak exis‑
tují drobnější zákonnéúpravy podporující třeba
offshorovévětrnéelektrárny, ty jsou jednouzvý‑
hodSpojenéhokrálovstvícobyostrovníhostátu.
Předtím ovšem bylo nutné pro takto získanou
energii vytvořit trh: když to začínalo, byla cena
takto získaných energií 2,5krát vyšší než těch,
které generovaly stejné elektrárny ve vnitroze‑
mí. Cena se už výrazně snížila. Odklon od těžby
mořské ropy zase vytváří pracovnímísta, daří se
přitomvyužívatstávajícíchbudovazařízení.Nic‑
ménětohlevšechnopředpokládáiniciativuvlády.

Navzdory všemu úsilí, existuje oblast, na kterou
se zapomíná? Něco, co se neděje, ale mělo by?
Velkouvýzvou,kteráužprostupujevšemizápad‑
ními společnostmi, je fakt, že dosud jsmek těm‑
to změnámpřistupovali v období nepřetržitého

ekonomického růstu.Měli jsme se dobře a zvlá‑
dali jsme investovat do zelené energie, aniž by‑
chomlidemzvedaliúčtyzaelektřinuaplyn.Glo‑
bální energetický trh byl také poměrně klidný.
To, conásčeká, jevýrazněnáročnější terén.Ceny
energií stoupají, všichni budememuset zaplatit
dva roky s covidem, a to ještě nevíme, co se sta‑
ne příští rok. Dokážeme tedy udržet nastavené
tempo ochrany klimatu i v časech ekonomické
nejistotyaúspor?Tojedůvod,pročjetakdůležité
přistupovatkezměnámspodporouspolečnosti,
s politiky, kteří nás povedou, ale zároveň budou
vnímavívůči jejichdopadunapříjemdomácností.

Zdá se, že si české firmy ještě nějakou dobu
budou muset poradit bez politického vedení. Co
byste jim vzkázal?
Těžkovybrat jedinouvěc. Fungování některých
velkýchbritskýchspolečností–azároveňtuzem‑
skýchfirem,takovéTescovČeskuzaměstnává10
tisíc lidí–ovlivňujezpůsob, jakýmktétověcipři‑
stupujemevBritánii. Jdeo jednuzfirem,kteráse
rozhodla razantně snížit objem potravinového
odpadu.Běhemčtyř let sehopodařilo snížit o 71
procent. Jejich podnikání to mimochodem ze‑
fektivnilo.Zákazníci vBritánii jsouzpodobných
kroků nadšení. Třeba začnou být z podobného
přístupu nadšení i zákazníci v Česku.

Nick Archer
velvyslanec

Šéfem diplomatické
mise Spojeného
království Velké Británie
a Severního Irska
v Česku je od ledna
2018.

Dříve působil v národní
investiční agentuře
UK Trade & Investment.

Někdejší blízký
spolupracovník prince
Charlese.

Udržitelnost hraje vpodnikáníAlbertadůležitou roli

Ochraněpřírody, zdrojů, spolupráci s farmáři či animalwel-
faresespolečnostAlbertvěnujepo celoudobupodnikání
vČesku,tedyvícenež30let.Odroku2018obchodníksnížil
uhlíkovou stopu téměř o 20 procent a za stejné období

daroval potravinovýmbankámpřes2800 tunpotravin.Na podporu
komunita dětí ze sociálněznevýhodněnéhoprostředípakprostřed-
nictvím Nadačního fondu Albert věnoval v uplynulých dvanácti le-
tech přes 120milionů korun. Všechna tato čísla ale nejsounahodilá,
vychází z promyšleného a strategicky řízeného postupu.

Zdravě a udržitelně
V rámci svévizepodporujeAlbert také zdravý životní styl zákazníků
azároveňzdravé,bezpečnéa inkluzivnípracovníprostředísprostorem
pro rozvoj zaměstnanců.Soustředí sena rozšiřování sortimentuzdra-
vých potravin u výrobků vlastních značek. Zdravé čerstvé potraviny
tvoří přibližněpolovinucelénabídky.
„VAlbertusesnažímedělatzdravéjídlo, lokálnípotravinyčibiokvalitu

dostupnoupro všechny a nabízímeho za férové ceny. Součástí našich
aktivit je také reformulace produktů, kdy v nich společně s dodavateli
snižujemeobsahsoli, cukrůčipřídatných látekznámýchjakoéčka,“vy-
světlujecestuzákazníkůAlbertakezdravíMartinaČerná,ředitelkapro
udržitelnosta zdraví v obchodechAlbert.

Sníženíuhlíkovéstopyo 50procenta nulovýplastovýodpad
Alberttakékontinuálněpracujenasnižovánívlivunaživotníprostředí.
Zanecelétřirokyzredukovaluhlíkovoustoputéměřo20procentstím,
žedo roku2030 seby seměl dostat na polovinu ve srovnání s rokem

2018.„Uvýrobkůvlastníchznačeksměřujemeknulovémuplastovému
odpadu do roku 2025. Řešení zahrnuje redukci obalovýchmateriálů
aposunkrecyklovatelnýmneboopakovaněpoužitelnýmplastům.Kro-
mě toho jsme se do roku 2025 zavázalimít čtvrtinu plastovýchobalů
uproduktůnašichvlastní značekz recyklovanýchmateriálů,“ vysvět-
luje Černá. Jen na ovoci a zelenině bylo vloni ušetřeno 192 tunplastu.

Albertpomáhápotřebným

V průběhu celého rokuAlbert pravidelně daruje potravinovým
bankámneprodanépotraviny.Letosseopětzavázaldaryzdvojná-
sobitna3200000porcí.Užteďjejasné,žetotočíslopřekoná,pro-
tožezatřičtvrtěrokusibankaodvezlajiž2,6milionuporcí.Vpřed-
vánočnímčasesetakéřetězecrozhodlučinitmimořádnýdar,kdy
vprůběhuněkolikatýdnůdarujeprostřednictvímpotravinových
sbírekmilion porcí jídla potřebným. S rozvozempomůže sedm
novýchdodávek,kte-
rédarujepotravinové
bance do konce roku
ketřemjiždarovaným
autům. V poskytová-
níneprodanýchpotra-
vinAlbertspolupracu-
jetakésfarmamiazá-
chrannými stanicemi
prozvířata.

AdvertoriAl

EK‑013699
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P
ožadavky na zveřejňování nefinanč-
níchinformací,tedypovinnéreporto-
vání sociálníchaenvironmentálních
dopadů z podnikání, které se týkají
například veřejně obchodovaných
společností, bank a pojišťoven, jež

mají více než 500 zaměstnanců, doznají výraz-
ných změn. Podle vznikající směrnice Evropské
unie nazvané Corporate Sustainability Reporti-
ng Directive, která nahradí současnou směrnici
známou pod zkratkou NFRD, se zásadně rozšíří
rozsah působnosti nefinančního reportingu.
Firmy nad 250 zaměstnanců tak budou po-

vinny od roku 2023 zveřejňovat klíčové úda-
je ze svého podnikání o rizicích a dopadech
na udržitelnost. Přestože by se mohlo zdát, že
tato úprava přinese jen další administrativní
zátěž,firmámi investorůmsenaopaksníží.Eko-
nomickýdopadpandemie covidu-19 totižnejen
vyzdvihlvýznamudržitelnéhorozvojeapotřebu
přesměrovatkapitálovétokysměremkudržitel-

text: Marek Vácha, foto: archiv Byznys pro společnostINFORMOVÁNÍ

Nefinanční reporting
Transparentní zveřejňování nefinančních dat bude
klíčovým předpokladem pro získání investic.
Vznikající směrnice Evropské unie ovlivní tisíce firem.

nýmprojektům,nýbrž ipotřebuzavést jednotný
klasifikační systém, tzv. EU taxonomy.
Díkyněmubudemožnéurčit, kteréhospodář-

ské činnosti lze považovat za environmentálně
udržitelné. Jak uvádí Lucie Wadurová, senior
taxmanagerzfirmyDeloitte: „Stávajícípředpisy
jsou jen rámcové a nechávají podnikům hodně
prostoruprovlastní tvorbu. S tímbyvýznamně
mohla pomoci nová legislativa EU.“
Právěsjednocenítěchtokritérií,naplánovaných

na rok 2022, usnadní investorům, bankám a po-
jišťovnám najít společný jazyk a jasnou definici
toho, jakéaktivityfiremjsouskutečněudržitelné,
avyvarovatsetakrizik,napříkladgreenwashingu.
V současnosti si totiž podniky i investoři často
stěžují na chaos v reportování a na jeho nejed-
noznačnost. Konkurenceschopnost a prosperita
firem, a to imalých a středně velkých, tak budou
úzce propojeny s jejich ochotou shromažďovat
a sdílet relevantní nefinanční informace – popr-
vépodle jednotnýchstandardůnapříčcelouunií.

Podle vznikající
směrnice EU na-
zvané Corporate
Sustainability
Reporting Di-
rective, zkráce-
ně CSRD, budou
muset firmy nad
250 zaměstnan-
ců od roku 2023
zveřejňovat
klíčové údaje
ze svého pod-
nikání o rizicích
a dopadech
na udržitelnost.
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Nejčastější podporu dostávají ve firmách rodiče,
kvůli stárnutí populace ale bude potřeba podpořit
ty, kteří se starají o starší a nemocné lidi. To je cesta
k velmi loajálním zaměstnancům.

Ve firemní diverzitě chybí
péče o neformálně pečující

Vrbou zaměstnanců je Martina Slabá už sedm
let. Ve společnosti ExxonMobile pomáhá s ro‑
dičovstvím, řešením rozvodů, ohrožením dětí
na internetu, domácím násilím nebo péčí o ne‑
mocné. Její pozice se nazývá rodinná poradky‑
ně a aktuálně pomáhá s tím, jak skloubit práci
a rodičovství, přibližně 700 rodičům, z toho je
170 na rodičovské dovolené. I tak může vypa‑
dat podpora diverzity, tedy zaměstnanecké roz‑
manitosti. ExxonMobile je jednou z globálních
společností, které jsou v Česku nejdál s podpo‑
rou diverzity a inkluze. Právě mezinárodní firmy
do Česka přinesly před lety trend budovat takové
týmy, v nichž spolupracují lidé všech věkových
a národnostních skupin a lidé s nějakou odliš‑
ností a specifickými potřebami.

V Česku se začala diverzita šířit a rozvíjet po‑
stupněatémataspojenáspostavenímženvespo‑
lečnosti a na trhu práce byla mezi prvními. Do‑
pady pandemie covidu‑19 jen zvýraznily význam
a potřebnost diverzity a inkluze pro zaměstna‑
vatele. Firmy sice měly v krizovém období méně
času a také finančních prostředků, ale mnohem
více se zaměřily na oblasti podpory zdraví, men‑
tálnípodporuzaměstnancůasolidarituvtěžkých

časech. Pandemie zároveň ukázala, jak potřebná
je práce pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Fakt, že témata diverzity a inkluze rezonují stá‑
le víc, dokládá dlouhodobý zájem o aktivity orga‑
nizaceByznysprospolečnost.TavČeskuzaštiťuje
užodroku2014evropskouChartudiverzityspod‑
porouEvropskékomise,vnížsesignatářizřadza‑
městnavatelů hlásí k závazku rozvíjet všeobecně
tolerantní, nediskriminační a vstřícné pracovní
pracovní prostředí. Počet jejích signatářů během
uplynulých let přerostl stovku.

Mezi signatáře patří mimo jiné banky. Napří‑
klad Komerční banka, Moneta Money Bank, Čes‑
ká spořitelna, ČSOB, ING Bank. Významnými
a aktivními signatáři jsou Vodafone, Ikea, Škoda
Auto, Tesco, ČEZ, Accenture, PwC nebo Philip
Morris. Proč jsou tahouny diverzity právě glo‑
bální společnosti, vysvětluje Pavel Štern, ředitel
programů organizace Byznys pro společnost:
„Mezinárodní společnosti zaměstnávají mnoho
lidí z různých částí světa a bez diverzity a inklu‑
ze se jednoduše neobejdou. Mají na to rozvinuté
metody, postupy a strategie,“ říká manažer a do‑
dává, že takové firmy si dávají navíc dlouhodobé
cíle, jak na národní, tak globální úrovni. „Lze jim

V

Diverzita
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„Angažujemeseivpodpořeamotivaciotců,kte‑
říbytakzžensňalistálemarkantnípřevahuvpéči
o děti, což zásadně ukázala covidová krize,“ říká
Šternadoplňuječísla: „Podle letošnístudieWorld
Happiness Report zkrátily během covidu matky
svou pracovní dobu zhruba čtyřikrát až pětkrát
více než otcové. Spolu s tím se jim i snížila mzda.“

Naopak zatím nejméně řešeným tématem je
vše spojené se stárnutím populace. „Je to obrov‑
ské téma, které když nebudeme řešit, může mít
obrovské ekonomické dopady,“ varuje Štern.
Už v roce 2030 u nás bude dva a půl milionu lidí
ve věku nad 65 let, v roce 2050 už tři a půl milio‑
nu. „To zásadně ovlivní podobu trhu práce. Spolu
se stárnutím se bude zvyšovat počet neformálně
pečujících, kterých je nyní už kolem dvou milio‑
nů. Spadají sem lidé pečující o stárnoucí rodiče,
nemocné partnery, rodiče handicapovaných dětí
nebo ti, kteří pečují o blízké lidi po úrazech. Jsou
to lidé, kteří chodí naplno do práce, a drtivou
většinu z nich jsou ženy,“ říká Štern a dodává,
že tato skupina je obecně dlouhodobě zaměst‑
navateli opomenutá, což trvalo i během covidu.
„Zaměstnavatelé, ale i stát by měli pro tyto lidi
vytvářet takové podmínky, aby mohli svou situ‑
aci přijatelně zvládat,“ apeluje manažer.

Jedním z příspěvků k tématu byl letos nultý
ročník ceny Zaměstnavatel přátelský k nefor‑
málně pečujícím, kterou uspořádal Byznys pro
společnost v partnerství s ministerstvem práce
a sociálních věcí. Inspirací k tomu byl projekt
Byznysu pro společnost Starám se a pracuji.

Skupin, které potřebují podporu a různé pod‑
mínky v pracovním prostředí, je víc. Struktu‑
rálně by Česku hodně pomohla lepší systémová
podpora zaměstnávání cizinců. „Český trh práce
potřebuje přilákat kvalifikovanou pracovní sílu
ze zahraničí, potřebuje propracovanější systém
integrace zahraničních zaměstnanců a také je‑
jich rodin do společnosti,“ říká Štern.

Zaslouží si podpořit i mladí lidé. Ať už ti, kteří
přicházejízregionů,kdenenítolikpracovníchna‑
bídek a možností rozvoje, anebo ti, kteří vyrůstali
v dětských domovech, pěstounských rodinách
acelkověnemajísilnýsociálníkapitál.Právěnaty
se ve své strategii diverzity a inkluze zaměřilo
Tesco,prokterésediverzitavposlednímrocesta‑
la klíčovým tématem. Vydalo souhrnnou zprávu
o diverzitě a inkluzi, uspořádalo festival diverzity
aodstartovalovzdělávání,kterésměřovalonejpr‑
ve k manažerům, později i všem zaměstnancům.

„Začleňování dětí z dětských domovů je citlivé
téma. Lidé, kteří vyrostli v takových sociálních
podmínkách, nemají většinou moc pracovních
návyků. Ale je v nich obrovský potenciál, protože
když se je podaří začlenit a zaučit, jsou loajální,“
poznamenáváHRředitelkaTeskaDanielaHrbko‑
vá. V jejich obchodní síti k nim vyžadují individu‑
ální přístup. „Personál je třeba doplňovat citlivě
sohledemnato,abycelýkolektivvprodejnědob‑
ře fungoval. Proto naše manažery i týmy učíme
s minoritami pracovat. Řada z nich se s mnohými
z nich v osobním životě ještě nepotkala a nemusí
chápat jejich potřeby,“ uvádí Hrbková.

text: Hana Vacková, foto: Shutterstock

Zaměstnavatelé už
chtějí pomáhat rodi-
čům s dětmi, kterým
nabízí širokou škálu
benefitů. Opomí-
jeným tématem je
ale zatím potřeba
pečovat o stárnoucí
členy rodiny. Pro
pracovníky, kteří se
ve volném čase sta-
rají například o své
rodiče, zatím mnoho
firem odpovídající
podmínky vytvořit
nedokáže.

říkat i kvóty, to je ale termín, který v Česku budí
bohužel negativní ohlas,“ říká Štern.

Cíle jsou ale podle něj nesmírně důležité. Firmy
totiž jejich prostřednictvím nastavují v podstatě
novou realitu, což pak vede ke změně systému
myšlení a náhledu na věc. „Vždy tu bude argu‑
ment, že někdo takové cíle a kvóty nepotřebuje.
Stačísealepodívatstoletzpátky.To,conámdnes
přijde jako samozřejmost, o tom naši předkové
ani nesnili – například osmihodinová pracovní
doba,“ dává příklad Štern.

Existuje řada průzkumů, které ukazují, že čím
rozmanitější zaměstnanecká základna, tím lepší
majípodnikybyznysovévýsledkyatakévětšíspo‑
kojenost a nižší fluktuaci. Dokládá to například
studie poradenské společnosti McKinsey, která
vyčíslila, že společnosti s etnicky, genderově či
věkově vyváženými týmy mají o 33 procent vyšší
pravděpodobnost,ževykážouzisk.Jetodánotím,
že pestrý tým přináší větší vhled do věcí – vidí víc
příležitostí na trhu, víc možností inovovat pro‑
dukt, lépe nacházejí nové zákazníky.

Byznys pro společnost pomáhá firmám s tím,
jakdiverzituainkluzirozvíjetapodporovatvpra‑
xi. Jak takové týmy postavit, jak je udržet a jak
pomoci specifickým skupinám k začlenění v ko‑
lektivu. „Nejčastěji řešeným tématem v českých
firmách je podpora rodičů. Nabádáme zaměstna‑
vatele hlavně ke vstřícnému zaměstnávání rodi‑
čů, možnostem pracovat na částečné, respektive
flexibilní úvazky i usnadnění návratu z rodičov‑
ské dovolené,“ popisuje Štern. Dodává, že ačkoliv
jsou v mnoha firmách už pokročilé programy, po‑
řádjeprostorprozlepšení,vícesystémovépomo‑
ci je podle něj potřeba i ze strany státu.
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VítězoVé

TOP Odpovědná firma
pomáhající okolí

Cena pro firmu, která podporuje
společnost a komunity a/nebo
zapojuje zaměstnance do řešení
společenských problémů,
zaměřuje se na aktuální problémy
a napomáhá k jejich řešení.

Samsung Electronics CZ a SK

Projekt: Samsung Tvoje šance

Projekt firmy Samsung Tvoje šance
#futureskills je devítiměsíční rozvojo-
vý program pro motivované studenty
středníchavysokýchškolzČeskaaSlo-
venska.Cílemprojektujepřipravitmla-
délidinazměnynatrhupráceapomoci
jimuspět vmodernímsvětě plnémno-
výchtechnologiíaspolečenskýchvýzev.
Primárnícílovouskupinoujsouvybraní
účastníci projektu, kterým v Samsun-
gu pomáhají s rozvojem. Sekundární
cílovouskupinutvořímladí lidévevěku
od 15 do 30 let, které oslovují prostřed-
nictvím tisku, sociálních sítí awebu.
Propagováním rozvoje vybraných 10

účastníkůposkytuje firma tipy a dopo-
ručenínavzdělávacíplatformynebouži-
tečné digitální nástroje. Kromě šíření
motivace k rozvoji zapojují také účast-
níkydotýmovýchprojektů,kterézapo-
mocí design thinkingmetodologie řeší
problémyv rámci tématu „Mladí v prá-
ci“.Sprofesionálnímvedenímsetakvě-
nujídůležitýmsociálnímtématům,kte-
rápřetavívkonkrétnířešení.Úspěšnost
měří měsíčně, čtvrtletně a ročně kvali-
tativními i kvantitativnímiukazateli.
Samsung takéoslovuje lektorya lidi

z praxe, kteří kvalitně připravují zá-
jemce mezi 17 a 21 lety na různorodé
profesnídráhy.Účastníci projektuab-
solvují exkurze, stáže a stovky hodin
workshopů, kurzů a konzultací, čímž
zvyšují své šance na spokojenou bu-
doucnost a úspěšnou kariéru.
Kromě toho, že přinášejí inovativní

řešenívtýmovýchprojektech, rozvíjejí
i dlouhodoběsvéprofesnívize, talenty
a silné stránky. Každý ročník je firma
svědkem velkých osobnostních i pro-
fesních proměn, inspirativních život-
ních cest a momentů. Proto se jedná
o srdcový projekt firmy a důležitou
součást strategie.Zaměstnanciavede-
ní společnostiSamsungsedoprojektu
aktivně zapojují jako lektoři, hodno-
titelé či mentoři. Na tvorbě a realiza-
ci projektu spolupracují s neziskovou
organizací Institut kariéry a rozvoje.

TOP Odpovědná firma
v životním prostředí

Cena pro firmu, která v rámci
dlouhodobé strategie zavádí
opatření, jež vedou ke snižování
negativního dopadu firmy
na životní prostředí, a ve své
strategii a jednotlivých projektech
nastavuje měřitelné cíle a výsledky
dokumentuje.

ORLEN Unipetrol RPA

Projekt: Pyrekol – chemická
recyklace plastů – vývoj
technologie na využití
odpadních plastů v rafinerském
a petrochemickém průmyslu

Projekt je realizovánfirmouOrlenUni-
petrol, výzkumným vzdělávacím cen-
trem Orlen UniCRE a VŠCHT v Praze.
Jehocílemjevyvinoutkompletní tech-
nologické řešení, které umožní přemě-
nitodpadníplastynízkékvalityname-
ziprodukty, které se stanou surovinou
prorafinerskýapetrochemickýprůmy-
sl.Projekt jerealizovántakézapodpory
programuTrendTAČR.Hlavnímotiva-
cí není jen otázka udržitelnosti plastu,
ale také společenská odpovědnost vý-
robců primárních plastů. Právě petro-
chemickýprůmyslstojícíuzroduplastu
by se měl podílet na řešení této výzvy.
OrlenUnipetrolseaktivněsnažípřispět
ke vzniku nového odvětví pro chemic-
kourecyklaciplastů.Právětamůžezod-
padníhoplastu získat surovinupro vý-
robunovéhoplastu vpůvodní kvalitě.
Cílem projektu je umožnit průmys-

lovéuplatněníkonceptuchemické re-
cyklaceodpadníchplastůapneumatik
vývojemčioptimalizacíceléhotechno-
logickéhořetězce.Taktozískanémate-
riály budou dosahovat kvality původ-
ních plastů a ve srovnání například se
spalováním těchto odpadů ve spalov-
nách (v Česku běžně využívaný způ-
sob) budenavíc generovatúsporupří-
mo emitovaných skleníkovýchplynů,
a tov rozsahuaž tunyCO2ekv.na tunu
takto zpracovaného odpadu.
Všechny vyvíjené klíčové technolo-

gické postupy byly v laboratořích ově-
řenyanyníprobíhají přípravypolopro-
vozních experimentálních aparatur,
na nichž bude demonstrována funkč-
nost navržených postupů a také bude
pokračovatvývoj.Klíčovýmvýsledkem
je v současné fázi ověřování koncepcí
technologickýchkrokůpotřebnýchkre-
alizaci technologického řetězce.

TOP Odpovědná firma
v diverzitě

Cena Charty diverzity pro podnik,
který strategicky podporuje
diverzitu pracovních týmů
z hlediska věku nebo pohlaví
a pozitivně ovlivňuje vnímání
diverzity ve firemním prostředí.

Ikea Česká republika

Projekt: Za bezpečný domov

Péčeo lidi, ale i diverzitaa inkluze jsou
součástí hodnot a vizí Ikey. Ve firmě
jsou přesvědčeni o tom, že je důleži-
té vytvářet pracovní prostředí, kde se
všichnizaměstnancicítívítáni, respek-
továni, podporováni a oceňováni, a to
bez ohledu na jejich identitu a původ.
Jde jim totiž o to, aby z rozdílů vytěži-
li co nejvíc. Když je každý sám sebou
a přispívá svou jedinečností, rosteme
všichni společně.
Firma se navíc věnuje také spole-

čenským problémům, a to převážně
domácímu násilí. Věnuje se mu pro-
střednictvím svého projektu Za bez-
pečný domov. Domácí násilí předsta-
vuje dlouhodobý a závažný společen-
ský problém, který narůstal vlivem
aktuálníchopatření kvůli koronaviru.
Každá druhá žena v Česku zažila psy-
chickénásilí a 21procent žense setka-
lo s fyzickýmnebo sexuálnímnásilím.
Tento problém ještě více prohloubila
opatření v pandemii, kdy jsme doma
trávili mnohem více času.
Přední české organizace věnující se

pomociobětemdomácíhonásilí v roce
2020uvedly,žepoptávkapojejichsluž-
bách vzrostlameziročně o 40 procent.
V Ikee jsou přesvědčeni, že domov by
mělbýtbezpečnýmmístemprokaždé-
ho,aprotochtějíobětempomoci.Zavá-
zalisekpětikrokům,kterýmichtějípři-
spětkřešenítétoproblematikyvČesku.
Díky práci s neziskovými organiza-

cemidefinovali klíčovéoblasti aaspek-
ty problému, nakteré je třeba se zamě-
řit–stereotypy,sekundárníviktimizace,
chybějící infrastrukturaakapacityslu-
žeb,spolupráceklíčovýchstakeholderů
nebo nedostatečná legislativa –, v Čes-
ku nejsou zakotveny povinnosti státu
voblasti ochranyapomoci obětemdo-
mácího násilí. Osvětovou komunika-
cí od listopadu 2020 oslovili asi 50 až
70 procentpopulace.Včervnu2021Par-
lamentČRschválil idíkyaktivnípodpo-
řezestranyIkeyzahrnutíobětídomácí-
honásilímezi zvláště zranitelné oběti.
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TOP Odpovědná firma
vstřícná k ženám
Československá obchodní
banka

V ČSOB v době pandemie pracovali
s tím, že je nutné ulehčit ženám nasta-
lousituaci. Soustřeďují senejennaženy,
ale férověnavšechnyrodiče (povzbuzují
i otce, aby přebrali role tradičně zastá-
vané ženami). Benefity více využívají
ženy, které v rodině zastávají tradičněji
role vychovatelek, pečovatelekavdobě
pandemie i učitelek. Kromě již tradič-
ních benefitů z Programu pro rodiče
vČSOBnavíc zavedli pět dní placeného
volnanavíc, caredays, abymatkynemu-
sely nastupovat dlouhou ošetřovačku
a zvládlyhomeoffice i péči oděti. Bene-
fit jepostavenýnavzájemnédůvěře,bez
dokazování či reportování.VČSOB jsou
fér ke všem, myslí i na duhové rodiny
a kolegy LGBT. Např. týdenní „otcov-
skou“ může čerpat i žena z lesbického
páru,kteráneporodila.Vbancetaképo-
kračují vprogramuŽenyvmanagemen-
tu, kdyvěří, že více ženv řízení pomáhá
k inkluzivnímu prostředí vstřícnému
nejen k ženám.

Jan Juchelka,manažer roku 2019 a bankéř roku 2019, se udrži-
telnémuaodpovědnémupřístupuvěnujedlouhodoběapokra-
čuje v něm i jako předseda představenstva a generální ředitel
Komerčníbanky.Podjehovedenímsibankastanovilacíldosáh-
noutdoroku2026uhlíkovéneutrality.Knaplněnícílepřispívá
energetickýmanagement, digitalizace procesů či proměna vo-
zového parku. Udržitelné principy se promítají i do investiční
výstavby. KBplní četné dobrovolné závazky v oblasti udržitel-
nostisladěnéscíliEUsměřujícímikuhlíkovéneutralitědoroku
2050, nabízí udržitelné produkty a služby – financování udrži-
telných řešení, elektromobility, investování do odpovědných
fondů nebo poradenství v oblasti dotací. Svým přístupem Jan
Juchelkamotivujekezměněmanažeryi institucenapříčobory.
„Udržitelnost je jednímznejdůležitějšíchaspektůbyznysutéto
doby. Proměňuje celá odvětví podnikání. V KB udržitelností
žijeme.Osobněsesnažímjítpříkladem,podporuji zelenoumo-
bilitu,vícechodímpěšky, jezdímMHDanakole,“říkáJuchelka.

Působí jako generální ředitel skupiny ČSOB šestým rokem.
Je známý jako ten, kdo diverzitě opravdu věří. ČSOB je první
bankou, kterámá tři ženyvpředstavenstvu. Ženycelkově za-
stávají 38 procentmanažerskýchpozic, banka provozuje dvě
vlastní školičky (v Praze a Hradci Králové) a přispívá na ná-
klady spojené s péčí o děti. V ČSOB běží program pro kolegy
ve věku 55 let a více a program integrace zdravotně postiže-
ných kolegů díky rozsáhlé spolupráci se sociálními podniky.
ČSOB také získala ocenění platformy Pride Business Forum,
a to jako první česká banka v rámci soutěže LGBT Friendly
Employer. JohnHollows velmi podporuje i koncept flexibili-
ty, který je zaměstnanci vysoce oceňován. Umožňuje nejen
využití vzdálené práce z domova, ale je i jedním z klíčových
prvkůpropodporuvytvořenískutečně inkluzivníhoprostředí.
Vhybridní spolupráci vidí jednoznačněbudoucnost a kflexi-
bilitě dodává: „Díky tomu budeme ještě více atraktivním za-
městnavatelem pro současné i budoucí kolegy.“

Vodafone Czech Republic

Ve Vodafonu si stanovili dlouhodobý
cíl mít ve vedení do roku 2030 alespoň
40 procent žen. Firma se snaží pod-
porovat ženy v různých fázích života.
Pořádáním každoročních kurzů pro-
gramování promladé se snaží přilákat
do oboru IT více žen. Firma podporuje
také rodiny, hradí ženám rozdíl mezi
peněžitoupomocí vmateřství aplatem
za prvních 16 týdnů mateřské dovole-
né. Do 1,5 roku věku dítěte umožňu-
je návrat do práce na částečný úvazek
za plný plat. Operátor také klade dů-
raz na pomoc obětem domácího násilí
a na prevenci v této oblasti. Prostřed-
nictvím své aplikace Bright Sky CZ na-
bízí komplexní podporu. Společnost
také spustila, spolu s dalšími dvěma
podniky, Akademii proti domácímu
násilí, kde edukuje ostatní firmy, jak
nastavit pomoc obětem. Ve Vodafonu
jsou si také vědomi náročné úlohy ne-
formálněpečujících, aproto se rozhodli
podpořit neformálně pečující až deseti
dny volna navíc.

Tesco Stores ČR

VTesku si uvědomují, že ženy jsou srd-
cem jejich podnikání, utvářejí 75 pro-
cent jejichpracovníhokolektivu.Pozici
seniorních manažerek a ředitelek za-
stává 48 procent žen. V souladu s mo-
ttem „V Tesku je každý vítán“ pracují
na tom, abyvšechnykolegyněakolego-
vébyli podporovánibez rozdílu.Nemají
benefity jen pro ženy, neboť zastáva-
jí princip rovnosti v rámci pracovních
podmínekaodměňování zaměstnanců.
Přesto ženy patřímezi klíčovou skupi-
nu. Ve firmě dbají na zvyšování podílu
ženvevedoucíchpozicích.Letosvbřez-
nu provedli několik změn ve struktu-
ře vedení, do kterého se vypracovaly
dvě ředitelky, včetně pozice generál-
ní ředitelky Teska v Česku. Podporu-
jí ženy v rozvoji a profesním postupu
na seniornější role, většinamanažerek
provozoven vyrostla v Tesku interně.
Od července letošního roku ještě více
usnadňují skloubení pracovních závaz-
ků s osobnímživotemnovýmipravidly
pro podporu rodin.

TOP Odpovědný leader
v udržitelnosti
Jan Juchelka
předseda představenstva
a generální ředitel Komerční banky

TOP Odpovědný
leader v diverzitě
John Hollows
předseda představenstva
a výkonný ředitel ČSOB
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text: Hana VackováSpolupráce

Nejvíce dobrovolníci
pomáhají v ekologii
Dobrovolnická pomoc z firem se do neziskových
organizací po covidu znovu vrací. Zájem je hlavně
v oblasti udržitelnosti a ekologii.

P
řijdou,shraboulistí,pomohousúčet‑
nictvímneboupravíweb.Zatímcoje‑
jich vlastní práce stojí. Jejich šéfům
afirmámtoalenevadí,naopaktooce‑
ňují.Podporují totiždobrovolnictví–
zapojenísvýchzaměstnancůvnezis‑

kovýchorganizacích.Majína toobvykledvadny
v roce, v některých firmách tohoto specifického
pracovního volna využívá až půlka pracovníků.
Dobrovolnicképrogramyjsouzaměstnaneckým
benefitem,nanějžslyšíhlavněmladí, zároveňale
fungují skvěle jakopropagaceznačky, stmelovač
kolektivu i nástroj rozvoje zaměstnanců.
DobrovolnictvíafilantropievůbecprošlyvČes‑

ku v průběhu let podstatnými změnami. Zatím‑
co dříve často podnikům stačilo poslat peníze
nakontaneziskovýchorganizací,nyní jsoumno‑
hemkreativnější. „Společenskáodpovědnostpře‑
stalabýtněčím, cochcevedení, ale jeužmnohde
prvkem, který proniká do jádra firmy a promítá
seaždoproduktovénabídky,“říkáJanaSkalková,
manažerkaHRprogramůByznysuprospolečnost
(BPS), organizace, která pomáhá podnikům for‑
movat a podporovat jejich CSRaktivity.
V oblasti dobrovolnictví se BPS angažuje

od roku 2004, kdy založila iniciativu Zapojím se.
Ta spojuje firmy a jejich dobrovolníky s nezisko‑
vými organizacemi, které potřebují jednorázově
nebopravidelněpomocníkyzvenčí.Firmám,které
sestanoučleny,dávákdispoziciportálsnabídkou
dobrovolnickýchakcípocelémČesku.Zároveňje
expertní institucí, která radí, jak nastavit dobro‑
volnický programuvnitř firmy a jak ho rozvíjet.
PavelKučera,manažerfiremníhodobrovolnic‑

tví BPS, se stará o všechny jejich dobrovolnické
aktivityaplatformuZapojímse.Mányní40spo‑
lečností, dvacet z nich je aktivních celý rok pra‑
videlně, pro další část vytváří jednorázové akce
někdyinamíru.Neziskovýchorganizací,kterým
lzepřispětpřesplatformupomocí, je 1200. „Díky
naší platformě zde firemní dobrovolníci odpra‑
cují ročně až 60 tisíc hodin,“ vyčísluje Kučera.

Běhemcovidu jichbyloovšemmnohemméně,
stejně jakopočtuhromadnýchakcí, kterénajed‑
nou a nadlouho nebylomožné realizovat. „Před
covidem bylo až 900 akcí za rok, během pande‑
mie ale měli zaměstnanci od svých firem často
přísnější zákazy, než jaké nakazoval stát,“ říká
Kučera.Dobrovolnictvísetedypřesunuločásteč‑
nědoon‑lineprostředí,platformatakzaangažo‑
valadesítkylidía jinaksenedobrovolničilovůbec.
JednouzezapojenýchfiremjeMonetaMoney

Bank, která umožňuje svým pracovníkům dva
dny absence na pracovišti. Jimi to ale nekončí.
Poutosorganizacemipokračuje ivevolnémčase
zaměstnanců.Zněkterýchsestávají ambasadoři
a napojují jimi vybrané organizace na grantový
programMonetyMoney Bank.
Vedle tétobanky je členemplatformy iVienna

InsuranceGroupneboČEZ,kterýsvépracovníky
zapojujedodobrovolničenívrámcipracovnídoby
už 14 let. Firmyna spolupráci oceňují komplexní
zajištěnídobrovolnictvíahlavněznalostnezisko‑
véhosektorunapříčcelouzemí. „Výhodoujespo‑
lupráceskoordinátoremBPS,kterýznástrategii
naší společnostiapodletohonámsestavujeakce
doslovanamíru,“ říkáLenkaJindráková,zástup‑
ce CSR v České podnikatelské pojišťovně, jež je
součástí Vienna InsuranceGroup.
Vdobrovolnictví jenyníobrovskýzájemoeko‑

logii. BPS proto vytváří nový program. „Začne
na jaře a vytváříme ho s řadou environmentál‑
ních organizací. Nabídneme firmám adoptovat
a osvojit si kousek zajímavé přírodní lokality,
tůň, les apodobně, okterý sepododbornýmve‑
denímbudoustarat, čistit, sázet stromky.Uvidí,
jakémá jejich péče dopady na udržitelnost kra‑
jiny, zadržování vody a snižování CO₂ v atmo‑
sféře,“ popisuje novinku Kučera. Tlak na ekolo‑
gii ale v BPS musí brzdit. „Ekologie je důležitá
a uvědomujeme si, že toto téma je nutné řešit,
ale udržitelnost spatřujeme i v neméně podsta‑
ných oblastech dobrovolnictví, jako je podpora
handicapovaných nebo seniorů,“ říká Kučera.

Podle průzkumu
Byznysu pro
společnost mezi
neziskovými or-
ganizacemi jim
během covidu
nejvíc chyběla
dobrovolnická
pomoc, uvedlo
to až 70 procent
organizací.
Po celý rok mají
velký zájem
firmy o ekologii,
sociální organi-
zace se zase těší
velké pozor-
nosti například
před Vánocemi.
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ANKETA

Letošní ročník nezávislého ratingu TOP Odpovědná firma slaví své
18. narozeniny. Proto jsme se zeptali partnerů projektu, jak hodnotí
dosavadní vývoj podnikání v Česku, a to z pohledu udržitelného rozvoje
své firmy. Celé rozhovory naleznete na www.odpovednefirmy.cz.

UDRŽITELNOST A FIRMY

1V roce 2020 jsme představili naši novou stra-
tegii udržitelnosti, do které jsme od začátku už

během jejího samotného vzniku zapojovali celou
firmu. Strategie udržitelnosti je proto dnes sou-
částí obchodní strategie i každodenního rozho-
dování společnosti. Vyplývají z ní konkrétní zá-
vazky a srozumitelně popsané cíle. Lidé, kteří se
u nás s tématem udržitelnosti ve svém byznysu
potkávají amají ho ve svých cílech, zadání rozumí
a mají dostatečný prostor pro zavádění nových
postupů a nápadů.

2Velkou výzvou je dosažení uhlíkové neutrality
v celém našem dodavatelsko-odběratelském

řetězci. Závazkyplnímeu řadyprojektův rámcina-
šich pivovarů. Už dnes ale víme, že do budoucna se
musíme ještěvícezaměřit takénapříležitosti, které
senámanašimpartnerůmnabízí i za jejichbranami.

Monika Krejčí
Public Affairs &
Sustainable Development
Manager CZ/SK, Plzeňský
Prazdroj

Eva Bučová
vedoucí komise pro
udržitelnost, ING Bank
Česká republika

1Rolí bankyvoblasti udržitelnosti je podporovat
klientyna jejich cestě prostřednictvímúčelové-

ho a odpovědnéhofinancování, jakožto i poraden-
stvím. ING se této oblasti věnuje již 20 let. Udrži-
telnou cestu ING nastartovala auditem vlastního
vlivu na životní prostředí a identifikováním cest
k dosažení uhlíkové neutrality. Sami jsme celo-
světově uhlíkově neutrální již od roku 2007. Při-
dal se postupně udržitelný reporting, nastavení

TOP Počin v dobrovolnictví 2021
Doba covidu-19 měla obrovský vliv na pro-
pad počtu firemních dobrovolníků, kteří
dříve pravidelně pomáhali v neziskových
a veřejně prospěšných organizacích. Oce-
něnívyzdvihuje systematickýpřístupfirem
k zapojení zaměstnanců do dobrovolnic-
kých aktivit a programů, a to i v době ome-
zení a ztížených podmínek.

Samsung Electronics CZ a SK
Projekt: Dlouhodobá spolupráce s Post Be-
llum CZ/SK na pomoc seniorům během
i po covidu.
V rámci strategie společenské odpověd-

nostiSamsungdlouhodoběpodporujemladé

Doplnění k tématu ze strany 24

V Prazdroji proto rozvíjíme například řadu aktivit
směrem k pěstitelům surovin, se kterými hledá-
me nová inovativní řešení. Velké plány a výzvy nás
vsouvislosti suhlíkovouneutralitoučekají voblasti
práce sobalyaodpadya silnýmtématem jeunásuž
dlouhodoběschopnostzadržovatvoduvkrajině,kde
se také nechceme zastavit na půli cesty.

lidi do 30 let. Firma se věnuje hlavně jejich
vzděláváníapomocispřípravousevstupem
na trh práce. Během první vlny pandemie
se ale v Samsungu rozhodli svými technolo-
giemi pomoci i těm, kteří se ukázali být tou
nejohroženější skupinou – seniorům.
Sociální izolaci čelí senioři nejen v době

této krize, ale i mimo ni. Propojení s okol-
ním světembylo ale kvůli bezpečnostimož-
népouzedíky technologiím.ProtoSamsung
spojil síly s organizací Post Bellum v Česku
a na Slovensku, aby pomocí produktů a lidí
pomohl seniorům zvládnout toto těžké ob-
dobí.
Prvotním cílem projektu bylo poskyt-

nout neziskové společnosti Post Bellum

tablety, na které budou moci pamětníci
bezkontaktně nahrávat svoje vzpomínky
na20. století v rámciprojektuPamětináro-
da.Tabletypak rozvážela autaMojeGalaxy
s dobrovolníky od Samsungu. Druhotným
cílem bylo rozdávání tabletů konkrétním
„technologicky zdatnějším“ seniorůmavy-
braným domovům důchodců, aby mohli
být v kontaktu s blízkými. Kdispoziciměli
i krátká instruktážní videa, která natočili
trenéři ze Samsungu. Díky realizaci této
spolupráce zjistili, že zaměstnance jemož-
né přimět k dobrovolnictví, pokud jim to
dává smysl, a že jde i přesmnoho omezení
hezkou myšlenku přetavit v dlouhodobý
a smysluplný projekt.

1Jaké kroky vaše firma
učinila, abyseudržitel-

nýrozvoj stal součástíva-
šeho podnikání?

2Jakévýzvyočekáváte,
žejepotřebapřekonat,

aby vaše firma dosáhla
dlouhodobě odpovědné-
ho růstu?

25-26_TOP firma.indd 25 27.10.2021 9:46:33



Zuzana Holá
ředitelka komunikace
a udržitelného podnikání,
Nadace Vodafone

1VeVodafonujsmeprincipyudržitelnéhopodniká-
ní integrovalipřímodoposlánífirmy,kterýmříká-

me,že„spojujemesvětprolepšíbudoucnost“.Firemní
strategie stojí na třech pilířích – budování digitální
společnosti, inkluzi pro všechny a ochraně planety.
Technologie umožňují rovný přístup ke vzdělání či
práci pro všechny, a i proto jsou pro nás diverzita
a inkluze takzásadní témata.Atonejenformouote-
vřenépodporyznevýhodněnýchskupin,ale ivrámci
obchodníchnabídek,kdysesoustředímenazpřístup-
něnídatovýchtarifůconejširšímuspektruzákazníků,
ať už se jednáo seniory, studenty, nebodržitele ZTP.
V oblasti ochrany životního prostředí celou naši síť
v Evropě od července pohání energie výlučně z ob-
novitelnýchzdrojůa také senámdaří zefektivňovat
její spotřebu.Napříkladobjemdatpřenesenýchvsíti
Vodafonu narostl za uplynulý rok o 70 %, celková
spotřeba energie však zůstala téměř stejná, množ-
ství emisí na jednotku přenesených dat se podařilo
dokonce snížit. V loňskémroce jsme zrychlili náš cíl
dosáhnout uhlíkové neutrality o deset let – v rámci
vlastníhoprovozudoroku2030avrámciceléhodo-
davatelského řetězcedo roku2040, přičemž jednot-
livékrokypotvrdila iniciativaScienceBasedTargets
jako opatření splňující cíle Pařížské dohody.

2Postupnésnižováníuhlíkovéstopy–nejenvlast-
ní, ale iv rámcidodavatelskéhořetězce iuzákaz-

níků–jerozhodněvelkávýzvanejbližšíbudoucnosti.
Vodafone Group se proto stal zakládajícím členem
evropsképlatformyGreenDigitalCoalitionazavázal
sek investicímdovývojea zavádění ekologičtějších
digitálních technologií. Důležité je v této souvislos-
ti i odpovědné zacházení se zdroji, pro ekologicky
smýšlející zákazníky jsmeproto zavedli EcoRating,
tedy hodnocení telefonů z hlediska dopadu na ži-
votníprostředí.Udržitelnostalenení jenoživotním
prostředí. Nesmímeproto vynechat sociální aspekt
anaši rolivoblastikonektivityadigitalizace,kteráse
pro běžný život všech lidí stala naprostounutností.

1Veřejně prospěšným aktivitám se věnujeme již
od založení v roce 1992. Byli jsme jedním z prů-

kopníků zavádění konceptů firemní společenské
odpovědnosti v ČR a vzorem pro ostatní firmy. Po-
stupně jsme se posunuli od společenské odpověd-
nostikudržitelnémurozvojiavroce2016 jsmepřed-
stavili pětipilířovou strategii udržitelného rozvoje
snázvemEnergieprobudoucnost,kteránavazovala
nanašifiremnístrategiiazakomponovaladokaždo-
denního života firmy aktivity zaměřené na podpo-
ru vybraných globálních Cílů udržitelného rozvoje
OSN.Vkvětnu 2021 jsme vyhlásili Vizi 2030 –Čistá
energie zítřka. Podstatně jsme zrychlili naši dekar-
bonizační strategii a koncepci podnikatelské čin-
nosti jsmeposílili sledovánímESGfaktorů.Témata
ESG jsou zakomponována do DNA firmy a udrži-
telná i obchodní strategie se snoubí v komplexním
a provázaném systému. Vize 2030 stojí na dvou pi-
lířích: (1)přeměnitvýrobníportfolionanízkoemisní
a dosáhnout uhlíkové neutrality a (2) poskytovat
nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaz-
nickou zkušenost na trhu. Abychom svou vizi na-
plnili, stanovili jsme si ambiciózní, konkrétní a ve-

Covid 19
Kvůli omezením
spojeným s pandemií
koronaviru byli senioři
prakticky odříznuti
od svých blízkých.
Díky společnosti
Samsung, která se
rozhodla spolu s ne-
ziskovou organizací
Post Bellum rozvážet
tablety do domovů
důchodců, se senioři
mohli s rodinou aspoň
přes technologie spo-
jit. Za tuto iniciativu
získali ocenění Top
Počin v dobrovolnictví
za rok 2021.

Kateřina Bohuslavová
ředitelka ESG,
Skupina ČEZ

řejně vyhlášené cíle v oblasti životního prostředí,
sociálních vztahů a transparentnosti řízení firmy.

2Velkouvýzvoujesamozřejmědekarbonizace:od-
klonoduhlí a s tím spojené snížení emisí sklení-

kovýchplynů,kekterémujsmesepřihlásilivsouladu
sPařížskoudohodouwellbelow2degrees.Uvědomu-
jeme si naléhavost tohoto úkolu, a proto jsme také
přijalizávazekkBusinessAmbitionfor1.5 °C.Zároveň
cítímepovinnostvůčivšemnašimstakeholderům,ať
užzaměstnancům,dodavatelům,nebozákazníkům,
které naše kroky nesmí nijak ohrozit nebo omezit.
Mám velkou radost, že Inven Capital se stal první
uhlíkověneutrální společnostíSkupinyČEZ.Dalším
velkýmcílem je zvýšení podílu ženvmanagementu,
což není v energetické oblasti snadné.

udržitelné obchodní strategie, odpovědného pří-
stupu napříč celou bankou a cílů managementu
v oblasti udržitelnosti a následně odpovědných
produktůproklienty. Podporujemenízkouhlíkové
společnosti a zapojujeme všechny zainteresované
strany uvnitř i vně ING do aktivit, které potvrzují
naši pozici udržitelné banky. Dalším krokem bylo
přistoupení k cílůmPařížské dohody, audit celého
globálního úvěrového portfolia a identifikace cest
k nasměrování jednotlivých sektorů s nejvyšším
podílemna globálních emisích k těmto cílům, zná-
mým jako přístup Terra. Ten se stal jedním ze zá-
kladních měřitelných přístupů k řízení portfolií
pro celý finanční sektor.

2Jsou zde tři hlavní výzvy, jako je klimatická
změna, boj o vodu a nedostatek zdrojů. Lidé,

vlády a firmy musí společně jednat a začít se cho-
vat odpovědně, aby zpomalili globální oteplování.
Společnosti, které se zaměřují naklimatickézměny
a nedostatek zdrojů, společnosti, které přistoupily
nazměnusměremkudržitelnosti, budouvítězi zítř-
ka. A my chceme podporovat vítěze. Proto jsme se
taképřipojili kNet-ZeroBankingAlliancenapodpo-
ru světa s nulovými čistými emisemi skleníkových
plynů do roku 2050. To pro nás znamená, že nyní
použijemenášpřístupTerraknasměrovánínašeho
úvěrovéhoportfolia kudržení ročníhonárůstuglo-
bální teplotymaximálně o 1,5 °C, nikoli dosud defi-
novanéhohlubokopod2 °C.Vidímeto jakoskvělou
příležitost využít naše zkušenosti a znalosti, aby-
chom našim klientům usnadnili přechod do světa
nulových emisí.
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speciál hospodářských novin:

ZELENÁ, STŮJ!

www.HN.cz/Special

Rozhovor se šéfem Kofoly
Jak se hledají firmy s dobrou karmou?

Dva rezidenční projekty, které ukazují zelenou budoucnost bydlení
Reportáž z akvaponické farmy, kde se chovají ryby a saláty zároveň

Rozhovor o tom, jak s pomocí mobilu lze snižovat emise

EK014026
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Marian Kay | diptych: Justice & Injustice
olej na plátně; dva obrazy 80×80 cm; 2021

Vstup do aukce

www.AukceSance.cz

Charitativní AUKCE
UMĚLCI „DĚTEM ULICE“ 2021

Marian Kay | diptych: Justice & Injustice Marian Kay | diptych: Justice & Injustice 
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