TOP odpovědné
projekty
a strategie 2016

Největší odborná
platforma pro
odpovědné a trvale
udržitelné podnikání
v České republice.
Pomáháme desítkám
společensky
odpovědných firem
sdílet a dále šířit
principy CSR
(Corporate Social
Responsibility).

TOP Odpovědná firma 2016
Nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje
nejzajímavější a inovativní aktivity tuzemských firem na poli trvale udržitelného
a odpovědného podnikání.
Hlavním cílem a posláním soutěže je dlouhodobý koncepční rozvoj CSR témat
v České republice, propagace jejich významu a pozitivních dopadů na život naší
společnosti.
Cena TOP Odpovědná firma je otevřena pro malé i velké firmy. Hodnotíme
a oceňujeme společnosti, které jsou ve své oblasti jedinečné, hledáme lídry.
Díky jejich pozitivním příkladům z praxe můžeme motivovat další nové firmy,
aby se k principům odpovědného a udržitelného byznysu připojily a rozvíjely je
ve své činnosti.
V letošním ročníku TOP Odpovědná firma byly hodnoceny strategie a projekty
realizované v letech 2015/2016. Hodnocení provedla odborná komise složená
ze zástupců/kyň komerčního a neziskového sektoru, státní správy, expertů
a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného
podnikání v ČR.
U tematických a speciálních kategorií bylo výsledné hodnocení stanoveno
dle celkového počtu získaných bodů. U strategických kategorií se stanovilo
hodnocení dle bodového zisku, ty, které dosáhly nejvyšší úrovně, postoupily
firmy do druhého kola, kde jejich zástupci osobně prezentovali své koncepty
odborným komisím. Ty následně rozhodly o nejlepší strategii roku.
13. ročník TOP Odpovědná firma se koná pod záštitou předsedy Senátu
PČR Milana Štěcha, Poslanecké sněmovny ČR, Úřadu vlády, ministra pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Děkujeme všem, kteří pomáhají cenu TOP Odpovědná firma realizovat
a napomáhají tak dlouhodobému rozvoji odpovědného podnikání v České
republice.

Milí přátelé,
máte v ruce přehled nejlepších projektů a strategií za uplynulý
rok. Prezentují úsilí a energii stovek a tisíců lidí z firem, kteří iniciují
kvalitativní změnu jak ve svých firmách, tak ve společnosti. Nejlepší
strategie letošních oceněných v TOP Odpovědná firma mají společné
znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti:
hodnotový posun a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných
aktivit zapojovat.

Pavlína Kalousová
předsedkyně
Byznys pro společnost

Firmy již dnes stále častěji integrují principy udržitelnosti do
každodenního chodu. Co ale s vyšší integrací odpovědného přístupu
do byznysu firmy získávají? V prvé řadě jde o otevření se inovacím,
oslovení a získání nových zákazníků či trhů. Odpovědné podnikání
také, pokud je aplikováno strategicky, může firmám přinést lepší
ekonomické výsledky, zejména například v případě efektivních
environmentálních opatření a snižování nákladů. V neposlední řadě
jde o předcházení rizik, a to jak z pohledu provozního, regulativního
či reputačního. Firmám se stále více daří nemít CSR pouze jako
přidružené aktivity, ale propojují je s byznys strategiemi, produkty
a celkovým směřováním. O tom svědčí i letošní vítězné projekty
a firmy ceny TOP Odpovědná firma.
Stálý zájem o cenu TOP Odpovědná firma i po 13 letech její
existence nás velmi těší. TOP Odpovědná firma je dnes jediným
veřejným ratingem pro odpovědné podnikání a CSR u nás. Umožňuje
firmám srovnat své přístupy a dosáhnout zlaté, stříbrné či bronzové
úrovně, což každoročně oslovuje nové firmy. Do letošního ročníku
se jich zapojilo poprvé 25, z nichž některé se rovnou zařadily mezi ty
nejlepší.

Soutěžící v jednotlivých kategoriích jsou uvedeni v abecedním pořadí.

KPMG Česká republika
Neziskovky nám pomáhají růst

PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2016
cena společnosti Microsoft Česká republika

Cena pro firmu, která zavedla inovativní
projekt či prokáže proaktivní přístup v rozvoji
nového přístupu k práci a pracovnímu
prostředí, postaveném na flexibilitě,
dlouhodobé péči o lidské zdroje, nových
způsobech hledání a práci s talenty, podpoře
spokojenosti a rozvoje zaměstnanců.

Společnost KPMG se neziskovému sektoru věnuje dlouhodobě. Mentorská
podpora pomohla už desítkám občanských sdružení a spolků. Díky spolupráci
na konkrétních otázkách mají firemní experti příležitost k profesnímu i osobnímu
rozvoji. Letos jich pomáhalo celkem 12. Dalších 267 pracovníků se zúčastnilo
pravidelných DobroDnů. Lidé v KPMG také využívají nabídky sociální firmy
Pasta Fidli, která ve firmě zajišťuje obědy. K odpovědnosti vůči vlastnímu zdraví
motivuje zaměstnance projekt Zdravá firma KPMG.

O2 Czech Republic
Máme recept na pěstování talentů
Ve společnosti O2 Czech Republic pracuje množství lidí s velkými znalostmi,
vysokou mírou odborností a chutí předávat své zkušenosti dál. Úvaha nad tím,
jak využít tento potenciál, vyústila ve vznik programu Expert as Trainers (EasT,
expertní trenér), který je založen na principu zaměstnanci školí zaměstnance.
Expert As Trainers se podařilo díky obsahu kurzů a jejich kvalitě zabudovat do
standardního způsobu vzdělávání, který je jak managementem, tak zaměstnanci
oceňovaný a využívaný. Projekt pomáhá využívat a rozvíjet potenciál všech
zaměstnanců – ať v roli interních lektorů či účastníků. Školení pořádaných v roce
2015 se zúčastnilo 440 zájemců. Letos proběhlo již 50 kurzů pro celkem 500
lidí, kteří jejich kvalitu ohodnotili v průměru známkou 1,3.

DIVERZITA 2016
cena společnosti GSK

Cena pro firmy, které strategicky
podporují diverzitu (rozmanitost)
pracovních týmů z hlediska
věku, pohlaví a dalších hledisek
a pozitivním způsobem ovlivňují
vnímání diverzity ve firemním
prostředí.

Sodexo Pass ČR
Pestrost v praxi
Společnost Sodexo míří vysoko – v roce 2017 chce mít ve vedení 40–60 % žen.
Rozmanitost při tom podporuje různými cestami: kariérní podporou žen, flexibilními pracovními úvazky, vzdělávacími programy na téma diverzita, sdílením
ověřených postupů a aktivním přístupem k age managementu. Celkem 130
zaměstnanců se loni zúčastnilo pěti workshopů věnovaných tématům „mužský
a ženský princip v byznysu“ a „autenticita a strach“.

Vodafone Czech Republic
Otvíráme citlivá témata
Vodafone podporuje diverzitu jako své strategické téma a zaměřuje se na
všechny skupiny. Například na téma LGBT. Benefity, které jsou samozřejmé
pro heterosexuální zaměstnance, v případě lesbické či gay orientace vždy
neplatí. Právě to se snaží společnost Vodafone změnit. Zavedla volný den
na registrované partnerství a 5 dnů volna při narození dítěte pro partnerku
maminky. Vodafone aktivně i finančně pomáhá s organizací Prague Pride,
zaměstnanci mezi sebou vybrali peníze na projekt sbarvouven.cz, který pomáhá
lidem s „coming outem“.

GlaxoSmithKline
Pečujeme o zdraví neziskového sektoru
Společnost GlaxoSmithKline se věnuje neziskovým organizacím v oblasti služeb
a péče ve zdravotnictví. Odborníci z GSK neziskovkám radí například s PR,
finančním a projektovým řízením. Podílejí se také na zdravotně osvětovém
programu Krokuz pro ženy z azylových domů či projektu INICIO, který pomáhá
dlouhodobě nezaměstnaným ženám pustit se do podnikání. Díky globálnímu
projektu PULSE pomáhají odborníci z GSK i v rozvojových zemích. Na plný
úvazek.

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ
ZAMĚSTNANCI 2016
Cena pro firmu, která zavedla dlouhodobé
či inovativní nástroje pro zapojování
zaměstnanců do podpory veřejně
prospěšného sektoru, CSR projektů a aktivně
se zapojuje do řešení společenských či
environmentálních problémů.

Dell Computer
Dobrovolničíme čím dál víc!
Když mají zaměstnanci na výběr, jak chtějí pomáhat, přináší to výsledky. Ve
společnosti Dell se dnes dobrovolnictví věnují téměř tři čtvrtiny zaměstnanců.
Za čtyři roky toto číslo vzrostlo více než dvojnásobně. Lidé v Dellu přispívají
na Národní potravinovou sbírku, finančně podporují kampaň Movember
a prevenci rakoviny prsu, věnují se mladým lidem z dětských domovů v rámci
prázdninových praxí. Vysoké účasti napomáhá i vtipná forma propagace
a možnost setkávat se mimopracovně.

IBM Česká republika
Jde nám o změnu
Posun v myšlení lidí je hlavním motivem veřejně prospěšných aktivit IBM.
Do aktivit se zapojují zaměstnanci jak individuálně, tak v týmech. Romským
studentům pomáhají uspět ve studiu, pro dívky připravují letní IT tábor.
Prostřednictvím Pride Business Fora otevírá IBM témata, která řeší lesbická a gay
komunita. K celonárodní diskusi o vzdělávání přispěli experti z IBM analýzou
obsahu sociálních médií pro think tank EDUin. Díky odbornému speed datingu
propojuje IBM v rámci Know-how pro lepší svět firmy a neziskovky, IBM Think
Academy podporuje inovace v boji s virem Zika atd.

KPMG Česká republika
Pomáháme v tom, co umíme nejlépe
Výběr a vedení lidí, daně, interní procesy, to vše musí umět neziskovky, které
chtějí svou práci dělat kvalitně a dlouhodobě. Přesně tyto znalosti a zkušenosti
jim může nabídnout společnost KPMG. Děje se tak díky vzdělávacímu projektu
Rok společně – Krok dopředu i prostřednictvím pro bono služeb. V roce 2015 se
experti z KPMG věnovali neziskovkám v časovém rozsahu 2 600 hodin. Kromě
toho školili seniory a matky na mateřské ve finanční gramotnosti, darovali krev
a účastnili se pravidelných DobroDnů.

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ
PROJEKT 2016
Cena za inovativní a partnerský projekt,
který podporuje a rozvíjí společnost
a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální
témata a problémy a efektivním způsobem
napomáhá k jejich řešení.

L’Oréal Česká republika
Skloubit vědu a rodinu je věda
Proto je zde projekt „Pro ženy ve vědě“, který každoročně oceňuje dvě
nadějné vědkyně částkou ve výši 250 tisíc korun. Vítězky mohou částku využít
na financování odborné stáže, vybavení laboratoře nebo na zajištění kvalitní
péče o děti. Projekt vznikl v Paříži před téměř 20 lety ve spolupráci společnosti
L´Oréal a UNESCO. Za svou existenci ocenil přes 2 000 žen ze 108 zemí.
V České republice byl uveden v roce 2006 a od té doby inspiruje mladé dívky,
které zvažují vědeckou kariéru, a pomáhá zvyšovat zastoupení žen ve vědeckých
radách a na sympoziích.

Pivovary Staropramen
Fesťáky pro všechny
Pivovary Staropramen nejen podporují hudební festivaly, ale také je zpřístupňují
všem lidem bez ohledu na handicap. Vozíčkářům se tak otevřely akce jako Mezi
ploty, Rock for People, Votvírák a mnohé další. Mobiliář v podobě nájezdů,
chodníků a vyvýšených plošin se vyrábí z odpadního materiálu – víček od
PET lahví, do kterých Staropramen stáčí pivo. Projekt „Festivaly bez zábran“
tak v loňském roce umožnil 170 vozíčkářům zažít atmosféru letního „fesťáku“
a propojil světy lidí s handicapem i bez něj na šesti akcích.

Skupina ČEZ
Pohněte kostrou pro dobrou věc
Poslouží vám k tomu mobilní aplikace EPP, která změří vaši tělesnou aktivitu.
Podle toho, kolik energie jste vydali, získáte body, jež můžete poslat některému
z dobročinných projektů, které společnost ČEZ finančně podpoří. Můžete běžet,
šlapat na kole nebo pěšky, aplikace je určená nejširší veřejnosti. Za loňský rok
si ji do mobilu stáhlo přes 120 tisíc uživatelů. Díky jejich sportování získalo 139
neziskových projektů podporu ve výši 10 207 649 korun.

Sanofi
Chlapi, starejte se o sebe!
Záměrem projektu „STK pro chlapy“ bylo změnit skutečnost, že muži se o své
zdraví starají často hůře než o své auto. A podařilo se. Za pomoci speciálních
festivalových ToiToi toalet a týmu promotérů, studentů medicíny. Společnost
Sanofi spojila síly s nadačním fondem olympionika Petra Koukala a oslovila na
letních festivalech přes dvacet tisíc mužů. Téměř 600 z nich se na preventivní
vyšetření skutečně vypravilo a zaslalo o tom potvrzení. Dalším záměrem
projektu je vytvořit komunitu 10 tisíc mužů, kteří dbají na své zdraví a o třetinu
zvýšit počet těch, kteří prevenci absolvují pravidelně.

SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ PROJEKT
V OBLASTI MÉDIÍ

Česká televize
Zábava, která pomáhá
Česká televize se nově, prostřednictvím tzv. adopce oblíbených pořadů,
rozhodla pomáhat neziskovým organizacím získávat finanční podporu.
Zatím nejúspěšnějším počinem v projektu „Adopce pořadu“ bylo propojení
vybraného dílu StarDance s Centrem Paraple. Pořad shlédlo přes milion
diváků a zaslalo dárcovské SMS v celkové hodnotě 4 500 00 korun. Společně
s individuálními a firemními dary se částka vyšplhala na rekordních 12 milionů.
Česká televize dále takto podpořila například sdružení Liga proti rakovině,
Elpida a Pestrá společnost.

LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2016
cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena za projekt, produkt nebo službu, které
pomáhají snižovat negativní dopady činnosti
firmy na životní prostředí nebo aktivně
přispívá k jeho ochraně.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA
V našich trávnících to žije!
Podpora druhové rozmanitosti (biodiverzity) je součástí strategie společnosti
Veolia od loňského roku. I proto prošlo posouzením Českého svazu ochránců
přírody již 18 areálů firmy. Výsledkem jsou desítky nově vysazených stromů
a keřů, které nabízejí útočiště ptákům, včelích úlů, „hmyzích hotelů“ a budek
určených netopýrům. Uniformní trávníky se mění na květnaté louky, revizí
prochází i množství chemikálií používané k jejich údržbě. Díky soutěži „Škola do
přírody“ se zkoumání biodiverzity se věnují také školní kolektivy.

CEMEX
Těžba v souladu s přírodou? Ano, jde to.
Štěrkovna v Nákle je nejen zdrojem stavebního materiálu, ale i místem výskytu
vzácných živočišných a rostlinných druhů. Ukázal to přírodovědný výzkum,
který firma CEMEX uskutečnila společně s Českou společností ornitologickou.
Podařilo se nalézt unikátní stanoviště – zátoky a slepá ramena –, která vznikají po
vytěžení písku. CEMEX dále plánuje sestavení praktických opatření, jež umožní
pokračování aktivní těžby a zároveň posílení populací živočichů a rostlin, které
ve volné krajině už téměř nenajdete.

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2016
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Hlavní cena pro odpovědné malé a střední
firmy, které udržitelným, systematickým,
komplexním, strategickým a inovativním
způsobem rozvíjejí své podnikání.
Co se vám za poslední rok podařilo
v odpovědném přístupu posunout / změnit?

ALLEN & OVERY

Posun ve vnímání odpovědného přístupu rádi ilustrujeme na dvou projektech,
a to „Sportem a zdravou stravou pomáháme sobě i druhým“ a „Zlepšujeme
právní prostředí v České republice“. V souvislosti s prvním projektem jsme
zaznamenali nárůst osobního zapojení našich kolegů, a to v četných sportovních
aktivitách a při charitativních obědech. Výsledkem je jak posílení vlastního
zdraví, tak věnování finančních prostředků vybraným společnostem. Druhý
projekt je zaměřen na zlepšování právního prostředí v České republice.
Vkládáme do něj zvláště naše bohaté zkušenosti a rovněž do něj vstupujeme
i jako iniciátoři a organizátoři speciálních akcí. Jako příklad bychom rádi zmínili
zapojení do expertních skupin připomínkujících novou legislativu v oblasti
ochrany osobních dat, nemovitostí, daní nebo regulace kapitálových trhů.

ASEKOL

Opětovný zisk prestižního ocenění v rámci TOP Odpovědné firmy je pro nás
motivací neustále přicházet s novinkami v rámci recyklace elektrozařízení,
znovuvyužití materiálu i v podpoře osob s handicapem. V letošním roce je to
již druhé potvrzení, že jdeme správným směrem, tedy být environmentálně
i sociálně odpovědnou společností. Tento cíl se nám daří dosahovat společně
s našimi partnery, veřejností a v neposlední řadě i zaměstnanci. V konkurenci
32 000 firem nás vyznamenala odborná porota celoevropským oceněním EBA
v kategorii Korporátní a environmentální udržitelnosti.
Jen za poslední rok se ASEKOLU podařilo prostřednictvím veřejného
výběrového řízení na zpracování elektroodpadu, otevřít až 20 pracovních míst

pro osoby s handicapem. Nedílnou a velice důležitou součástí je pro nás osvěta
a podpora veřejnosti. Sami lidé mohou pomoci při zaměstnávání i rekvalifikaci
osob s handicapem prostřednictvím našeho charitativního projektu Koruna za
kilo.
Díky unikátní sběrné síti se řadíme mezi nejlepší kolektivní systémy v Evropě.
Naši snahou je neustále ji rozšiřovat a usnadnit tím každému dostupnost
recyklace elektrozařízení. Například prostřednictvím červených kontejnerů se
podařilo zvýšit počet vysbíraného elektrozařízení o 12%. Pomocí tzv LCA studie
můžeme toto recyklované množství odpadu převést na úsporu přírodních
zdrojů. Zvýšením poměru recyklace se například podařilo ušetřit téměř 12 000 l
vody. Stejné množství je spotřebováno při 200 sprchování.

BAMBOOLIK

Přestože jsme zatím opravdu malá firma, snažíme se, aby každá naše aktivita
byla prospěšná. Za posledních 12 měsíců jsme hodně vyrostli a s námi i naše
projekty. Mimo jiné jsme uspořádali řadu osvětových akcí, dotáhli zdárně
do realizace projekty na podporu pěstounských rodin a pacientů s nemocí
motýlích křídel, pomohli otevřít další dvě chráněné dílny, kterým jsme dali
práci. Podařilo se nám dát mnohem více prostoru iniciativě zaměstnanců
i externích spolupracovnic. I díky účasti v ocenění TOP Odpovědná malá firma
se učíme od zkušenějších a naše CSR aktivity tak začínají být propracovanější
a systematičtější.

ZOD BRNIŠTĚ

Pro zemědělskou firmu je přirozené přispívat k místnímu rozvoji. To bylo a bude
součástí naší dlouhodobé strategie. Hodně věcí se nám již povedlo. Byli jsme
v kraji první firma, která zavedla soukromé stipendium pro střední školy. V nově
vybudovaném Ekocentru Brniště máme agro-envi kroužek, vedeme vzdělávací
programy pro školy a pořádáme řadu akcí pro místní obyvatele. Poskytujeme
také zázemí a podporu místním spolkům (dobrovolní hasiči Brniště, lokální
umělecké soubory, sportovní oddíly, skauti, atd.). Zavedli jsme novou tradici
akcí pro veřejnost, a co do návštěvnosti již začínáme překračovat hranice kraje.
O Brništi a našich aktivitách se v kraji začíná vědět.
Úžasné na tom je, že se spontánně zapojují naši zaměstnanci a místní komunita
v Brništi. Roste počet dobrovolníků, přidávají se místní firmy, lidé přicházejí
s novými nápady. To považujeme za nejlepší měřítko a velice nás to povzbuzuje
do další práce na tomto poli.

Co pro vás znamená kvalitní report?

KPMG Česká republika

ODPOVĚDNÝ REPORTING 2016
Cena pro firmu, která komplexně,
transparentně a efektivně měří a komunikuje
své aktivity v oblasti odpovědného
a udržitelného podnikání.

Kvalitní report je pravdivý a vyvážený. Nechlubí se, nebojí se přiznat, že se
něco nepovedlo splnit. V ideálním případě by měl report sloužit nejen jako
komunikační nástroj firmy se všemi relevantními zájmovými skupinami, ale také
jako nástroj řízení reportované oblasti.

Plzeňský Prazdroj

Důkladný interní reporting v oblasti udržitelnosti a transparentní komunikace
jeho výsledků je standardem, který dlouhodobě prosazujeme. Zprávu o trvale
udržitelném rozvoji Plzeňský Prazdroj vydává již od roku 2006 a od té doby se
kvalita nefinančního reportingu firem rapidně zvýšila. O to víc nás těší, že jsme
v uplynulém roce uspěli i v mezinárodním srovnání a získali ocenění Green Frog
Award.

HEINEKEN Česká republika

Kvalitní report pro nás znamená hodně, zvláště pokud vykazujeme dobré
výsledky v oblasti, která má celospolečenský dopad a dává smysl i našemu
okolí. Naše výroční zpráva o udržitelnosti předkládá dosažené výsledky v oblasti
společensky odpovědného a trvale udržitelného způsobu výroby piva. Těchto
aktivit každým rokem přibývá, jsou lepší a efektivnější, což informace obsažené
v této zprávě dokládají. A to nás těší.

PwC Česká republika

PwC ČR každým rokem vylepšuje a transparentně komunikuje zprávu o svých
aktivitách v oblasti firemní odpovědnosti, ve které uplatňuje mezinárodní
metodiku Global Reporting Initiative (GRI). Chceme být nejen dobrým
příkladem pro firmy, ale také aktivně podporovat zájem veřejnosti o odpovědný
přístup k podnikání v České republice. Do našich aktivit firemní odpovědnosti
se nám každým rokem daří zapojovat čím dál více zaměstnanců, klíčových
partnerů a dalších zainteresovaných stran, což má pozitivní dopad na prostředí,
ve kterém působíme i motivovanost zaměstnanců.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2016
cena veřejnosti vydavatelství Economia

Jednotlivé firmy navrhovali ve veřejné
nominační části čtenáři vydavatelství
Economia i zástupci široké veřejnosti, vítěze
vybrala po posouzení nominací odborná
porota hlasováním.
Accenture
Advantage Consulting
Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS
Bamboolik
CÍGLER SOFTWARE
IBCSD LAB
IBM Czech Republic
IBM Slovensko
KPMG Česká republika
Plzeňský Prazdroj
PwC Česká republika
Skupina ČEZ
TDZ Turn
Vodafone Czech Republic
ZOD Brniště

ODPOVĚDNÝ LEADER 2016

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2016

Cena za osobní přínos k rozvoji
odpovědnosti a CSR.

Hlavní cena pro odpovědné velké firmy,
které udržitelným, systematickým,
komplexním, strategickým a inovativním
způsobem rozvíjejí své podnikání a angažují
se ve všech hlavních oblastech CSR.

Osobnost navrhovali ve veřejné nominační části čtenáři
vydavatelství Economia i zástupci široké veřejnosti, po
posouzení nominací vybrala vítěze odborná porota
hlasováním.

Co se vám za poslední rok podařilo ve vašem
odpovědném přístupu posunout/změnit?

Accenture

Jan Žůrek

Jan Žůrek je jedním ze zakladatelů KPMG Česká republika, v letech 2010–2016
její vedoucí partner. Téma CSR mu bylo vždy blízké a během jeho vedení se
společenská odpovědnost dostala mezi čtyři strategické priority firmy. Ve svých
veřejných projevech se dlouhodobě nevyhýbá těžkým tématům, jako například
uprchlictví, problematika menšin, konec života a další. Filantropii se věnuje
i v soukromém životě. Působí v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj
a je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Rádi bychom zmínili dvě aktivity, které považujeme v oblasti udržitelného
podnikání v uplynulých 12-ti měsících za stěžejní: 1. Radikální proměna celého
konceptu práce s našimi lidmi – přešli jsme od půlročního vyhodnocování
práce zaměstnanců k aktivnímu průběžnému procesu, který je mnohem více
zaměřen na silné stránky jednotlivců, jejich využívání pro dosahování firemních
cílů a individuálně nastavovaných priorit. Klademe taky mnohem větší důraz
na možnosti dalšího rozvoje, tj. budoucnost našich lidí. 2. V rámci projektu
Accenture Academy jsme vytvořili aplikaci Jobventura což je on-line interaktivní
interview, díky němuž tak, jako na trenažéru, lze nacvičit skutečný pracovní
pohovor. Oba výše zmíněné projekty budeme rozvíjet i v příštím roce společně
s dalšími projekty napříč všemi oblastmi udržitelného podnikání: ekonomické,
environmentální a sociální.

Direct Parcel Distribution

Letos jsme úspěšně integrovali novou strategii společenské odpovědnosti pod
názvem DrivingChangeTM. Chceme být zodpovědným partnerem všem lidem
a firmám, se kterými spolupracujeme, a pomáhat společnosti, ve které žijeme.
V naší každodenní práci se zaměřujeme na čtyři oblasti, ve kterých dokážeme
změnit věci k lepšímu: emise CO2e snižujeme na nulu, ve městech doručujeme
s citem, přicházíme s inovacemi a v neposlední řadě žijeme pro naši společnost.

DrivingChangeTM je pro nás zároveň velká výzva. Stanovili jsme si konkrétní
a měřitelné cíle. Jedním z nich je snížení vyprodukovaných emisí. S tím souvisí
i nejnovější projekt na kompenzaci emisí, který je realizován přímo v České
republice.

KPMG Česká republika

V KPMG pomáháme tím, co umíme. Proto své know-how předáváme
neziskovkám a sociálním podnikům, aby dosáhly vyšší efektivity řízení. Současně
věříme, že budoucnost bude pro sociální podnikání příznivá. Téma sociálního
podnikání jsme tak začali podporovat u mladší generace a do budoucna
jej chceme představovat na všech úrovních vzdělávacího systému v České
republice. Letos jsme na univerzitách rozjeli program Škola odpovědného
podnikání. Studenti se do programu hlásí s vlastním podnikatelským záměrem,
naši profesionálové pro ně poté vedou odborné kurzy týkající se problematiky
založení nového podniku. Účastníci svůj podnikatelský záměr v průběhu
vypilují a na závěr soutěží před komisí složenou z partnerů KPMG o individuální
poradenství přímo na míru.

Plzeňský Prazdroj

V uplynulém finančním roce jsme dosáhli významného pokroku v oblasti
spolupráce s našimi partnery z řad drobných podnikatelů v segmentu
pohostinství a tradičního maloobchodu. Kromě obchodních partnerství se
zaměřujeme na rozvojové aktivity, vzdělávání a společné strategické plánování
v období plném změn. V rámci našich programů alkoholové odpovědnosti jsme
oslovili 2 440 182 dospělých a prvky udržitelnosti do vlastní komunikace přijaly
již tři naše značky- Birell, Excelent a Velkopopovický Kozel.

Skupina ČEZ

Odpovědnost a udržitelný rozvoj vnímá Skupina ČEZ jako nedílnou součást
své firemní filosofie a také jako zdroj nových příležitostí pro firmu i pro celou
společnost. V roce 2016 představila strategii udržitelného rozvoje pod
názvem ENERGIE PRO BUDOUCNOST, jejímž cílem je podpořit podnikání

vedené s ohledem na společenskou odpovědnost a v souladu s ochranou
životního prostředí. V zájmu větší transparentnosti zavádí také nefinanční
reporting. Dlouhodobě razí odpovědný přístup k zaměstnancům, zavedla nové
firemní principy, nabízí flexibilní formy práce a podporuje sladění profesního
a osobního života. Skupina ČEZ je také velkým podporovatelem a průkopníkem
elektromobility.

Vodafone Czech Republic

Uplynulých dvanáct měsíců byly pro naši společnost zlomové. V roce 2015
se Vodafone v České republice přihlásil k plnění Cílů udržitelného rozvoje
a v roce 2016 k principům UN Global Compact. Přešli jsme z modelu korporátní
společenské odpovědnosti do modelu udržitelné korporace s jasnou strategií
udržitelného podnikání (Sustainable Business) do roku 2025, stejně jako
Vodafone Group a ostatní pobočky Vodafone po světě. Do implementace
strategie se zapojila jednotlivá oddělení korporace a týmy uvnitř oddělení.

Byznys pro společnost je
největší nezávislá platforma
pro odpovědné firmy v ČR.
Našimi členy jsou přední
české podniky a nadnárodní
korporace. Nabízíme nástroje
a profesionální podporu pro
strategický rozvoj odpovědného
podnikání, CSR a diverzity
ve firmě. Vytváříme otevřený
prostor pro spolupráci a sdílení
zkušeností trvale udržitelného
byznysu. Jsme národní
partnerskou organizací sítě
CSR Europe. Do aktivit Byznys
pro společnost se každoročně
zapojuje víc než 8000 firemních
zaměstnanců.
www.byznysprospolecnost.cz

Výběr z našich projektů
TOP Odpovědná firma

Sestavujeme jediný žebříček v České republice, který dlouhodobě oceňuje
a hodnotí firemní CSR strategie a projekty. Oceňujeme firmy, které se
strategicky věnují odpovědnému podnikání v klíčových oblastech společenské
odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení v rámci udržitelného podnikání.
www.topodpovednafirma.cz

Diverzita a evropská Charta Diverzity

Jakožto národní koordinátor řídíme implementaci evropské Charty Diverzity,
v níž se zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní
prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní
stav. Zároveň vedeme celonárodní vzdělávací a komunikační projekt Diverzita+,
který pomáhá nastavit podmínky a pravidla pro oblast diverzity a inkluze ve
firmě. Zpřístupňujeme firmám měření DISA (Diversity and Inclusion Strategic
Assessement), realizujeme odborná setkávání a interní kampaně ve firmách.
www.diverzita.cz

Národní potravinová sbírka

Největší charitativní akci svého druhu pořádáme s Českou federací
potravinových bank a Armádou spásy. Partnery jsou přední výrobci a prodejci
potravin. Potraviny, které lidé darují, putují k lidem v nouzi přímo v místech, kde
dárci žijí. Akce zároveň upozorňuje na problematiku plýtvání potravin.
www.potravinypomahaji.cz

Give & Gain a Engage Day

Kromě pravidelných programů firemního dobrovolnictví organizujeme
jako národní partner pro ČR nejvýznamnější dny mezinárodního firemního
dobrovolnictví. Give & Gain Day, jehož hlavní myšlenkou je společná pomoc
firem veřejně prospěšným organizacím, probíhá v květnu. Na podzim se
odehrávají Engage Days, jejichž cílem je přinést prospěch komunitě a regionu.
www.zapojimse.cz
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Břeská Lenka, CSR Manager, GlaxoSmithKline
Březinová Martina, ředitelka, Sodexo Benefity
Čábelová Lenka, PR manažerka, Microsoft Česká republika
Černá Veronika, vedoucí týmu ochrany životního prostředí, Skanska
Drbalová Vladimíra, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU, Svaz
průmyslu a dopravy ČR
Dvořáková Dana, Corporate Communication Director, KKCG
Fronk Karel, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska
Hogenová Marcela, office manager, Allen & Overy
Chaloupková Michaela, členka představenstva, Skupina ČEZ
Jásek Vít, Unie zaměstnavatelských svazů
Jonák Petr, Head of External Affairs, BMM Group
Kárníková Anna, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády
Kohoutová Lenka, předsedkyně správní rady NFOZP
Kosatíková, Kristina, IBM Česká republika
Koudelková Petra, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK
Králíková Alena, manažerka společenské odpovědnosti, ČSOB
Krupičková Žaneta, manažerka, Deloitte Advisory
Orálek Petr, šéfredaktor, Economia
Palánová Andrea, Manager, HRS, PwC Česká republika
Palčinský Juraj, jednatel, Antalis
Pešek Ondřej, katedra marketingu, FPH VŠE
Pokorná Ivana, CSR Supervisor, KPMG Česká republika
Pražáková Emilie, Novartis
Prudký Ladislav, odbor podnikatelského prostředí, MPO ČR
Sverdlinová Terezie, ředitelka, Nadace Terezy Maxové dětem
Šestáková Lucie, odbor koordinace hospodářských politik EU, Úřad vlády ČR
Šilhánová Edita, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary
Staropramen
Šilhánová Hana, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti
Šilhánová Martina, CSR manažerka, Nestlé
Šindelková Anna, specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj
Šonská Steklíková Eliška, HR Advisor & Headhunter, GoodCall
Třebický Viktor, ředitel, CI2
Tojflová Marie, specialista pro odpovědný přístup k alkoholu, Plzeňský Prazdroj
Vaňoučková Petra, ředitelka Kooperativa - Nadace pojišťovny
Vostrý Karel, Unie zaměstnavatelských svazů
Zábranský Vladimír, jednatel, PRVNÍ CHODSKÁ
Záluský Jan, vedoucí redakce speciálních projektů, Economia
Zmítková Hana, nezávislá expertka
Žížalová Pavla, Public Sector Advisory, PwC Česká republika
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