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).

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 2014/2015. 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 pořadí stanoveno dle
celkového počtu získaných bodů. U strategických kategorií postoupily firmy
s nejlepším bodovým hodnocením do druhého kola, kde jejich zástupci
osobně prezentovali své koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly
o výsledku.
12. 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 školství,
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.

TOP
Odpovědná
firma
je příběh
odpovědného
podnikání

Milí přátelé,
uvažování o společnosti v celku, respekt k člověku a komunitě, sdílení zdrojů a vnímání
dopadů v souvislostech mohou změnit způsob podnikání.
Podle nedávného výzkumu si 2/3 lidí myslí, že musíme konzumovat ohleduplněji, abychom
zachovali kvalitní život další generaci. Jiné analýzy ukazují, že budoucí zaměstnanec si bude
vybírat práci zejména dle toho, jak zodpovědně se firma chová. A do třetice čerstvá data
dokládají, že podnik, který podporuje různorodé potřeby zaměstnanců a vychází vstříc
diverzitě, je o desítky procent výkonnější.
I proto Byznys pro společnost přináší do Česka manifest Enterprise 2020. Jakožto základní
dokument pro rozvoj CSR staví budoucnost Evropy na třech pilířích:

Zaměstnanost,
diverzita a inkluze
jako priorita
Oběhové hospodářství,
udržitelná města,
odpovědná výroba
a spotřeba
Transparentnost
a úcta k lidským právům
Společenská odpovědnost prokazatelně začíná být součástí profesních i nákupních
rozhodnutí. A doba, kdy informace zůstávaly ukryté za dveřmi firemních zasedaček, mizí.
Až 93 % zákazníků chce znát, jak konkrétní služba nebo výrobek pomáhá řešit společenské
či environmentální problémy dneška. A většina umí tolerovat, pokud se v CSR firmě něco
nedaří – za předpokladu, že říká o svém podnikání pravdu.
Poctivý reporting prospívá podnikání. Na druhou stranu, nepromyšlený tlak „shora“
a mechanicky uplatňované regulace mohou být pro celou společnost velmi dvojsečné, pokud
nestojí na sdílení společných cílů.
Nejlepší strategie letošních oceněných v TOP Odpovědná firma mají jedno společné:
jednoznačný příklon k dlouhodobým strategiím. Rychlé výsledky, jednorázové projekty či éra
focení při předávání charitativních šeků jsou pryč.
Proto TOP Odpovědná firma letos poprvé neoceňuje již a „pouze“ ty první na pásce,
ale poskytuje především nezávislé zhodnocení, jak na tom firmy v jednotlivých tématech
udržitelného byznysu jsou a jak se vyvíjejí.
Kreditu se dostává všem, kteří při svém podnikání myslí na společnou budoucnost.

Soutěžící v jednotlivých kategoriích jsou uvedeni v abecedním pořadí.

Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost

KPMG Česká republika
Expertní podpora je nejúčinnější

KPMG Česká republika podporuje rozvoj zaměstnanců nejrůznějšími cestami.
Jednou z nich je expertní dobrovolnictví. Experti pomáhají neziskovým
organizacím řešit konkrétní strategické otázky. Zároveň si rozšiřují odborný
rozhled a posilují měkké dovednosti. Kromě praktického mentoringu také
společnost vzdělává seniory ve finanční gramotnosti a matky vracející se
na trh práce. Za loňský rok věnovala KPMG Česká republika na podporu
občanského sektoru 2 369 dobrovolnických hodin.

PwC Česká republika
Nevyšlapanou cestou

PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2015
cena společnosti Microsoft Česká republika

Cena pro firmu, která realizuje projekty
nebo zavedla systémové interní procesy
zaměřené na péči o zaměstnané
a podporu jejich spokojenosti a rozvoje.

PwC Česká republika podporuje rozmanitost, odpovědnost a kreativní
uvažování. Tento přístup uplatňuje i ve své personální strategii. Potenciál
starších odborníků a zaměstnanců na rodičovské dovolené využívá
k překonání náročné sezónní práce v oddělení auditu. Nabídku sezónního
či projektového uplatnění využila díky individuálnímu přístupu většina
z 29 matek na mateřské dovolené. Více než 50 % lidí oproti loňsku zvolilo
zkrácený úvazek, a mohlo se tak věnovat rodině či studiu. Neotřelý způsob, jak
podpořit rodiče na pracovišti, nabízí nově zavedený benefit v podobě firemní
chůvy.

Unilever ČR
Allen & Overy

Když rostou lidé, roste i firma
Firma, jejíž podnikání je založeno na lidech a jejich know-how, musí věnovat
pozornost i jejich potřebám. Advokátní kancelář Allen & Overy se této
zásady drží a výsledkem je dlouhodobě stabilní tým. Zaměstnanci mohou
využít flexibilních forem práce, vzdělávat se a po třech letech si vybrat
tříměsíční studijní volno. Firma nesází na nábor mladých lidí, kteří jsou ochotní
kariéře obětovat všechno. Naopak, respektuje a podporuje soukromý život
zaměstnanců. Důkazem je například skutečnost, že advokátky se do firmy
vracejí po mateřské dovolené na zkrácený úvazek.

Jen spokojení lidé pracují s nasazením
Jedničkou na trhu se může stát jen firma s nadšeným týmem. Společnost
Unilever ČR se proto stará o spokojenost a zdraví svých lidí. Projekt
Lamplighter pomáhá zaměstnancům sledovat a posilovat jejich fyzickou
i duševní kondici. Loni se zapojilo 57 % pracovníků. Navštívili např. semináře
o tom, jak se zdravě stravovat na pracovních cestách, předcházet stresu, nebo
jak si zachovat výkonnost a energii. Lamplighter pomohl zvýšit angažovanost
zaměstnanců o šest procent. Za zmínku stojí také nový benefit v podobě
Linky důvěry nebo on-line platforma MAPS pro (budoucí) rodiče.

DIVERZITA 2015
cena společnosti GSK

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

Plzeňský Prazdroj
Ženy k nám patří

O přístupu k diverzitě svědčí v Prazdroji výsledky: v roce 2010 bylo ve vedení
firmy 17 % žen, letos 28 %. Daří se to díky zaměření na ženy při náboru
a jejich podpoře v kariérním rozvoji i při návratu do zaměstnání. Prazdroj
nabízí zaměstnankyním možnost mentoringu a propojuje ženy v seniorních
pozicích i na začátku kariéry. Smyslem projektu je pěstovat otevřenou firemní
kulturu a přitáhnout do firmy talentované ženy. Do budoucna Prazdroj plánuje
podporu mezigenerační spolupráce, zejména prostřednictvím dobrovolnictví.

Allen & Overy

PwC Česká republika

Rovný přístup se vyplácí

Různost pohledů = lepší rozhodování

Tato advokátní kancelář dobře ví, že rozmanitost je konkurenční výhodou.
Proto věnuje péči všem členům týmu bez rozdílu. Začínající kolegové mají
k dispozici mentora a příležitost poznat různá právní odvětví, rodiče mohou
pracovat na částečný úvazek nebo z domova. Za pozornost stojí podpora
lesbické a gay komunity v podobě aktivně využívaného diskusního fóra. Díky
projektu New Job New Life působí ve firmě stážisté, kteří vyrostli v dětských
domovech. Chystanou novinkou je pak projekt Peerpoint určený externím
zájemcům, kteří upřednostňují krátkodobé zapojení.

V PwC Česká republika pracuje stejný podíl žen jako mužů, přičemž je snahou,
aby tomu tak bylo i v nejvyšším vedení. Firma zavedla globální strategii 2+1
na podporu žen. Interní projekt Women Coaches využívá zkušeností žen na
seniorních pozicích, které kolegům radí, jak sladit práci a rodinu. Diskriminaci
pomáhá předcházet etická linka, lidem se zdravotním postižením umožňuje
PwC uplatnění díky spolupráci se sociálním podnikem Startujeme o.p.s.
V interní kavárně nyní pracuje 9 lidí s lehkým mentálním postižením. A to není
všechno – budova firmy je kompletně bezbariérová.

GE Money Bank

Sodexo Benefity

Flexibilita pro všechny

Důkaz rovných šancí v praxi

Strategie „GE rozmanitě“ dbá na rovný přístup ke všem věkovým kategoriím
i potenciálně znevýhodněným skupinám. GE Money Bank umožňuje uplatnění
rodičům, starší generaci i nováčkům na pracovním trhu. Ženy se mohou
rozvíjet díky síti Women’s Network, 64 % zaměstnanců na rodičovské
dovolené využívá facebookovou skupinu určenou speciálně jim. O potřeby
kolegů se zdravotním postižením se stará pracovní skupina Bez bariér.
Stranou nezůstává ani tzv. „sendvičová generace“, která je letošní prioritou.

Při podpisu Charty Diverzity byla společnost Sodexo Pass ČR mezi prvními.
Nezůstává jen u slov. Důkazem je např. vyrovnaný podíl mužů a žen v českém
nejvyšším vedení. Na otázky genderu a věkové diverzity se zaměří i nově
vzniklá síť Barevné Sodexo. Generální ředitelka Martina Grygar Březinová je
členkou fóra SWIFT (Sodexo Women’s International Forum for Talent), které
podporuje profesní růst žen. Sladit kariérní rozvoj a osobní život pomáhá
lidem projekt Rovnováha. Že se to daří, dokládá výzkum, podle nějž by práci
v Sodexo doporučilo přátelům 82 % zaměstnanců.

Partnerem ocenění jsou
Norské fondy, prostřednictvím
projektu Dejme (že)nám
šanci, který v České republice
realizuje Nadace Open Society
Fund Praha.

FIRMA VSTŘÍCNÁ
K ŽENÁM VE VEDENÍ 2015
Zvláštní ocenění za umístění v Indexu
zastoupení žen v představenstvech
a dozorčích radách českých firem.

Madeta

Proč téma diverzity považujete za důležité?
Každá firma se denně potýká s řadou problémů a otázek. Aby mohla nastalé
situace efektivně a pružně řešit nebo z nich vyvodit správné závěry, je
důležité mít na ně komplexní pohled. Vyváženě diverzifikovaný management
společnosti, ať už co se týče různorodosti pohlaví, nebo typu osobností, tento
pohled může poskytnout a firmě přinést konkurenční výhodu.

Skanska

Jsme vzorem ostatním

UDRŽITELNÝ
PRODUKT 2015
Cena pro firmu, která
efektivně uplatňuje
principy udržitelnosti
v oblasti produktového
portfolia.

dm drogerie markt
Vzděláváme své zákazníky

Spotřebitelská rozhodnutí určují příští podobu našeho světa. Společnost dm
drogerie markt si uvědomuje význam udržitelného podnikání. V odpovědném
přístupu proto podporuje i své zákazníky. Informační kampaň „Už dnes
myslím na zítřek“ formou soutěže motivovala kupující k tomu, aby se zajímali
o fair trade potraviny, produkty ekologického zemědělství nebo přírodní
kosmetiku. Do soutěže se zapojilo přes 100 000 zákazníků a prodej výrobků
šetrných k přírodě stoupl o 20 %.

Co se týče ohledů na životní prostředí, Skanska nezůstává jen u využívání
ekologicky neškodných materiálů, ale uplatňuje také principy oběhové
ekonomiky. Další komplexní inovací je zohlednění celého životního cyklu
stavebního projektu (Building Infomation Modeling). První stavbou, jejíž
realizace proběhla podle norem BIM, je kancelářská budova Riverview
Smíchov. Skanska jde příkladem ostatním firmám v oboru a ukazuje, že cílem
je měřitelná udržitelnost. Hlavními hodnotami jsou ekologická šetrnost,
životnost a spolehlivost materiálů.

Tchibo Praha

Udržitelnost začíná u zaměstnanců
Výrobky šetrné k životnímu prostředí tvoří velkou část sortimentu společnosti
Tchibo. Více než 35 % kávy pochází z udržitelného zemědělství, přes 80 %
bavlněných výrobků má certifikaci „bio“. Záměrem je podíl těchto produktů
zvyšovat. A také o nich informovat. Tchibo se však nevydává cestou
marketingové kampaně, ale vzdělává zejména své zaměstnance. V rámci
Kávové akademie probíhají workshopy věnované certifikaci, školením prošlo
33 obchodních zástupců, 83 vedoucích prodejen a 98 hostesek. Díky tomu
mohou zákazníkům nabídnout přesné a relevantní informace.

PwC Česká republika
Inovace i obyčejná skromnost

Kancelářský provoz má podstatně menší vliv na životní prostředí než výrobní
podnik. Přesto lze i tady najít rezervy a PwC ČR na tom systematicky pracuje.
Od snižování uhlíkové stopy přes omezování spotřeby papíru až po recyklaci
téměř veškerého odpadu. Uhlíkovou stopu se PwC ČR podařilo od loňska
snížit o 32 %. Pracovníci nemají již několik let služební automobily a při
cestování využívají městskou dopravu. Následováníhodným příkladem je
omezení leteckých pracovních cest o 18 %. Inspirativní jsou i technologické
inovace v pražském sídle firmy, které umožňují například využívání dešťové
vody ve strojních systémech budovy.

Skupina ČEZ

LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2015
cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena pro firmu, která efektivně usiluje
o ochranu životního prostředí a přináší
nová řešení jak pro svůj provoz,
tak pro ostatní partnery či zákazníky.

Heineken Česká republika
Voda se týká nás všech

Heineken považuje vodu za celospolečenské téma, což potvrdila i letošní
sucha. Význam dlouhodobé snahy společnosti Heineken o snižování spotřeby
vody ve výrobě tím ještě vzrostl. Od roku 2010 se jejím pivovarům podařilo
snížit spotřebu vody ze 4,5 hektolitru na 3,5 na 1 hektolitr vyrobeného piva.
Program „Voda – celospolečenské téma“ upozorňuje na otázky udržitelnosti.
Odstartoval konferencí Voda 2014, jejímž cílem bylo oslovit a zapojit do
spolupráce další firmy. Společná iniciativa v další fázi projektu má silnější
potenciál příznivě ovlivnit postoj veřejnosti i tvůrce legislativy.

Stromořadí pro budoucnost
Kromě opatření zaměřených na jadernou bezpečnost, ochranu ovzduší
a úsporu vody v elektrárnách se Skupina ČEZ aktivně podílí na vytváření
krajiny příznivé pro život. Konkrétně prostřednictvím grantového
programu Stromy. Na základě návrhů místních obyvatel podporuje ČEZ
výsadbu stromořadí po celé republice. Od roku 2011 tak u nás vzniklo či
bylo obnoveno 144 alejí. S vyhodnocováním žádostí pomáhají odborníci
na krajinářství a dendrologii a výsledkem je iniciativa, která lidem přináší
dlouhodobý užitek.

Microsoft

Programování pro budoucnost
Poptávka po IT odbornících stále roste a znalost programování začíná být
požadavkem i u netechnických povolání. Proto Microsoft podporuje české
školáky v rozvoji digitálních dovedností. Akademie programování ukázala
osmi stům kluků a holčiček, že programování je užitečné i zábavné. Nejlepší
z nich se zúčastnili vývojářského hackathonu ve firmě Microsoft. Dalších
1 500 dětí si mohlo zahrát na programátory na zlínském Festivalu filmů pro
děti a mládež. Na příští rok chystá Microsoft společně se sdružením Czechitas
týdenní Letní školu programování.

PwC Česká republika
Podporujeme podnikavost

SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2015
cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena pro firmu, která realizuje
kvalitní a efektivní programy
strategicky zaměřené na
podporu a rozvoj společnosti
v celostátním měřítku.

Vzdělávání, inovace a odpovědnost jsou hodnoty, které společnost PwC
promítá i do svých společensky prospěšných aktivit. Proto podporuje
vznikání a činnost sociálních podniků. Každoročně si navíc vybere konkrétní
sociální firmu, které pomůže s rozjezdem a odbytem, a daruje jí vstupní
kapitál. Díky PwC ČR dnes funguje sociální startup Forewear, který vyrábí
obaly z použitého oblečení, cateringová firma Café Bazaar zaměstnávající
lidi z dětských domovů a nejnověji společnost Startujeme, která provozuje
několik kaváren, pekárnu a tři prodejny v Praze a středních Čechách.

Siemens

Solidarita namísto předsudků
Společnost Siemens věří, že nejúčinnější je dobře zacílená podpora. Česká
pobočka firmy se proto rozhodla pomáhat konkrétním lidem bez domova.
Projekt Restart@Siemens nabízí pracovní uplatnění a hrazení nákladů
na bydlení lidem, kteří se chtějí dostat z bludného kruhu života na ulici.
Výsledkem je 39 kvalitních žádostí (z toho 12 od žen), 3 uzavřené smlouvy,
kladné reakce z německé centrály i od obchodních partnerů, velký mediální
ohlas a nominace projektu do celosvětové soutěže. Solidaritu projevují
i zaměstnanci firmy, kteří se hlásí jako dobrovolníci do podpůrných skupin.

FIRMA A ŠKOLA
cena Skupiny ČEZ

Cena za projekt, který komplexním
a systematickým způsobem zlepšuje
kvalitu a dostupnost vzdělávání v České
republice, rozvíjí vzdělávací procesy
a efektivním způsobem napomáhá k řešení
aktuálních problémů v dané oblasti.

Microsoft

Digitální dovednosti pro život i práci
Úspěšné uplatnění na pracovním trhu se odvíjí od schopností využívat
technologie. Společnost Microsoft proto podporuje rozvoj IT dovedností
u školních dětí, studentů i jejich učitelů. Program Vzděláváme pro budoucnost
pomáhá zavádět tablety do škol, Akademie programování seznamuje
děti s kódováním (v letošním roce absolvovalo desetihodinový workshop
800 dětí). Výsledkem programu BizSpark je 500 aktivních startupů,
dvouletým pracovním programem MACH určeným absolventům vysokých
škol prošlo 17 studentů.

Samsung Electronics CZ a SK
Propojujeme školu a podnikání

Digitalizace škol je nový trend, ruku v ruce s ním však musí jít technická
podpora učitelů. Společnost Samsung Electronics proto školám nabídla
ojedinělý projekt Škola dotykem. Záměrem bylo zmapovat využití
a přínos digitálních technologií ve výuce. Iniciativa, které se zúčastnilo
9 základních škol a 3 gymnázia, vzbudila značný mediální ohlas a potvrdila
smysluplnost tabletů v hodinách. Pozitivní reakce vyvolal také pětiměsíční
vzdělávací program Rozhled – Samsung Digital Academy, díky kterému se
s technologiemi seznámily děti v dětských domovech a pěstounské péči.

prostředí motivovala k tomu, že se rozhodla zaměřit svá další studia na
anglický jazyk. Další významnou součástí našeho pro bono programu
je i zapojení kolegů v maratonech podporujících charitativní projekty.
Na začátku září se nám zapojilo 12 běžců ve čtyřech štafetách, a to byl jen
jeden ze čtyř závodů, kterých se letos účastníme.

ASEKOL

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2015
Hlavní cena pro odpovědné malé
a střední firmy, které udržitelným,
strategickým a inovativním způsobem
rozvíjejí své podnikání.
Co se vám za posledních 12 měsíců
podařilo ve vašem odpovědném
přístupu posunout/změnit?
Allen & Overy

V posledním roce se tým Allen & Overy aktivně podílel na zhruba 20 pro bono
projektech. Mezi projekty patří spolupráce s Britskou obchodní komorou,
které jsme bezplatně pomohli nastavit a zajistit právní rámec fungování jejího
dobrovolnického programu. Dále jsme se podíleli na „New Job New Life“,
partnerském projektu platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy
Maxové dětem, kdy jsme nabídli 14denní stáž třem studentkám z dětských
domovů, které měly možnost vyzkoušet si práci v prostředí advokátní
kanceláře. Jednu ze stážistek tato zkušenost z práce v mezinárodním

Ocenění nás mile potěšilo, protože potvrdilo naši dlouhodobou snahu
být environmentálně i sociálně odpovědnou společností. Jen za poslední
rok se nám podařilo, díky veřejným výběrovým řízením na zpracování
elektroodpadu, otevřít až 20 pracovních míst pro osoby s handicapem. Velice
důležitá je i osvěta a podpora veřejnosti, kdy sami lidé mohou podpořit
zaměstnávání osob s handicapem prostřednictvím našeho charitativního
projektu Koruna za kilo. Díky rozsáhlé sběrné síti, třeba červeným
kontejnerům, které rozmisťujeme v ulicích po celé ČR, se navýšilo množství
vysbíraného elektrozařízení o 8 %.

Centrum andragogiky

Postavili jsme nové školicí středisko s bezbariérovým přístupem, které
je šetrné k přírodě. S novou stavbou jsme vytvořili i nová pracovní místa
v souladu s politikou rovných příležitostí a zaměstnáváme 50+, matky po
mateřské dovolené, studenty a osoby se zdravotním postižením, pro které
vytváříme alternativní formy práce vč. bezbariérového přístupu. Nové
prostory nám dovolily dále pracovat na přístupu CSR a účastnit se tak i větších
projektů, vést osvětu a díky rozšíření týmu spolupracovníků i ve větším
měřítku vzdělávat naše klienty. Protože se náš tým rozrostl, nynější směrnice
a myšlenky musely získat nový kabát, a to nejen v rámci příručky kvality
podnikání, protikorupční politiky, ale také uvést k životu směrnice týkající
se chování a jednání našich zaměstnanců navenek, ale také k sobě samým.
Založili jsme kulturní a vzdělávací Centrum CIHELNA, pro celé rodiny (děti,
dospělí, senioři) s programy na každý den od zábavy, jazyků, celovečerních
akcí se známými osobnostmi až po praktické semináře a kurzy.

GALVAMET

Víc důvěřovat svým lidem, dát jim prostor k adoraci. Zanedlouho se celá naše
zahrada zaplnila květy a naši lidé hrdostí.

Heineken Česká republika

ODPOVĚDNÝ REPORTING 2015
Cena pro firmu, která
komplexně, transparentně
a efektivně měří a komunikuje
své aktivity v oblasti
odpovědného a udržitelného
podnikání.

Kvalitní report je stručný, přehledný a graficky názorný materiál, který mě
baví, když ne přečíst, aspoň prolistovat.

KPMG Česká republika

Zpráva o odpovědném podnikání je pro nás ideálním nástrojem, jak
komunikovat s našimi klienty, zaměstnanci, potenciálními zaměstnanci,
regulátory a dalšími důležitými zájmovými skupinami. Zajímá nás, jaká témata
vnímají lidé, kteří jsou naší firmě blízcí, jako pro nás klíčová. Chceme otevřeně
informovat o naší firmě a o projektech, které nás posouvají na cestě k trvalé
udržitelnosti. Naše zpráva za rok 2014 dostupná na www.cestakudrzitelnosti.
cz je jedinečná svou interaktivní podobou, která umožňuje každému
čtenáři snadno najít informace zajímavé právě pro něj. Návštěvníci stránek
s reportem se také mohou vyjadřovat k jeho obsahu nebo jeho části sdílet
a komentovat na sociálních sítích.

PwC Česká republika
Co pro vás znamená
kvalitní report?
Československá obchodní banka

Jednoduše řečeno, kvalitní report – a nemusí jít právě o výkaznictví v oblasti
společenské odpovědnosti – je takový, který si čtenář se zájmem prostuduje
a třeba se k němu i vrací pro informace nebo z něho čerpá inspiraci. Aby
takový report mohl vzniknout, musí si reportující subjekt zodpovědět celou
řadu otázek. Prvořadé je ujasnit si, pro koho report vypracovává (osoby
a instituce s klíčovým významem pro podnikání společnosti jako takové) a co
reportem sleduje (zvýšení reputace, splnění informační „povinnosti“, posílení
konkurenční výhody). Tím v podstatě definuje obsah reportu. Report, který
nabízí pravdivé informace o tématech, která jsou v popředí čtenářova zájmu,
a to v rozumném rozsahu a poutavou formou, je pak právem považován
za kvalitní.

PwC ČR každoročně publikuje zprávu o svých aktivitách v oblasti firemní
odpovědnosti. Při reportingu udržitelného rozvoje uplatňuje mezinárodní
metodiku Global Reporting Initiative (GRI). Chceme být dobrým příkladem
pro firmy v českém prostředí a podporovat zájem veřejnosti o otevřenou
komunikaci a odpovědný přístup k podnikání. Reporting se stává aktivním
nástrojem pro řízení naší organizace. Pomocí rostoucího zapojení našich
zaměstnanců, klíčových partnerů a dalších zainteresovaných stran určujeme
hlavní priority pro řízení dopadů našich aktivit na okolí. Transparentně
komunikujeme, jak se nám daří je naplňovat.
Více podrobností o udržitelném podnikání a společensky prospěšných
aktivitách PwC ČR zrealizovaných za minulý finanční rok se dozvíte v naší
zprávě na www.pwc.cz/odpovednost.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
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.

AGROFERT
Ammann Czech Republic
Automotive Lighting
Bamboolik
Comfort Energy
E.ON
EBSCZ
ENVIFORM
Google

IBM GSDC
KPMG Česká republika
Mary Kay
NOMINAL
Plzeňský Prazdroj
Provident Financial
PwC Česká republika
Sodexo
Sodexo Benefity

Michaela Chaloupková

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

Členka představenstva a ředitelka divize
správa Skupina ČEZ Michaela Chaloupková je
nominována za aktivní a inovativní zapojení
v oblasti CSR v České republice. Propagaci
myšlenek trvale udržitelného, odpovědného
byznysu se věnuje dlouhodobě a koncepčně.
Díky své ojedinělé pozici v rámci tuzemského
korporátního světa (Skupina ČEZ) se soustředí
na to, aby CSR vize a projekty dostávaly reálný
obsah a dopad jak uvnitř firmy, v níž působí, tak
celkově na trhu velkých firem.

ODPOVĚDNÝ LEADER 2015
cena společnosti Zentiva

Cena za osobní přínos
k rozvoji odpovědnosti a CSR.

Věra Výtvarová

Drahomíra Mandíková

Drahomíra Mandíková, členka top
managementu Plzeňského Prazdroje,
se věnuje dlouhodobě rozvoji trvale
udržitelného podnikání v České
i Slovenské republice. Angažuje
se v posouvání podnikatelského
prostředí směrem k větší odpovědnosti
a udržitelnosti a zaměřuje se hlavně
na oblast diverzity ve firmách a rozvoj
ženského leadershipu.

Věra Výtvarová je vedoucí partnerkou
auditorských služeb PwC ČR. Byla
první Češkou v nejužším vedení české
pobočky PwC. Kromě tvrdé práce
a rodiny má ještě „vedlejší činnost“
– je mecenáškou Národního divadla
a členkou dozorčí rady Transparency
International. Tento rok se stala
patronkou Ceny Via Bona, která usiluje
o to, aby se filantropie a dárcovství
staly běžnou součástí života v Česku.
Věra Výtvarová patří dlouhodobě
mezi 25 nejúspěšnějších žen českého
byznysu.

Accenture

V rámci projektu Accenture Academy se nám za posledních 12 měsíců
podařilo pomoci 17 mladým lidem opouštějícím dětský domov najít
zaměstnání a mít stabilně zapojených 15 dětských domovů (138 mladých
lidí) do projektu. Jsme také pyšní na projekt pro naše zaměstnance, kde
šlo o celkovou změnu koncepce portálu s benefity Caffeteria dle podnětů
našich zaměstnanců, a v neposlední řadě se nám podařilo zlepšit procesy
a uživatelské prostředí Business Intermediary Portálu (BI portál), který je
naším centrálním nástrojem na screening dodavatelů s ohledem na jejich
byznys a etické praktiky. Nemáme prostor ke zmínění dalších aktivit, ale
v letošním a také v příštím roce plánujeme pracovat a posunovat se dál
ve všech oblastech udržitelného podnikání: ekonomické, environmentální
a sociální.

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2015
Hlavní cena pro odpovědné velké
firmy, které udržitelným, strategickým
a inovativním způsobem rozvíjejí své
podnikání a angažují se ve všech hlavních
oblastech CSR.

KPMG Česká republika

Za největší úspěch považujeme integraci odborné pomoci neziskovému
sektoru do vzdělávacího systému pro zaměstnance společnosti KPMG Česká
republika. V rámci dlouhodobé mentoringové spolupráce s neziskovkami se
naši lidé rozvíjejí v technických i měkkých schopnostech a dovednostech,
které využívají v práci pro klienty. Odbornou pomoc si tedy kolegové plánují
v rámci svého profesního či osobního rozvoje a zpětnou vazbu od neziskovek,
kterým pomáhají, používají při interních rozvojových a kariérních diskusích.
To je jen jeden z mnoha kroků, které děláme směrem k udržitelnosti našeho
podnikání. Čím dál více propojujeme naše odpovědné aktivity s každodenní
podnikatelskou činností a realizujeme pouze projekty, které nejen pomáhají,
ale zároveň rozvíjejí nás jako firmu.

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

V uplynulém roce jsme představili naši novou ambici v oblasti udržitelného
podnikání. Nový program Prosperita zahrnuje klíčové oblasti našeho
podnikání, které nazýváme společné světy. Slovo společné je pro nás
důležité, protože všechny zahrnuté oblasti nechceme řešit sami, ale
v úzké spolupráci s našimi partnery, zákazníky, dodavateli, neziskovými
organizacemi, regulátory či komunitami.

Skanska

Skanska v České republice a na Slovensku dlouhodobě podporuje rozvoj
šetrného stavebnictví. Zakládáme si na bezpečné práci, ochraně životního
prostředí a spolupráci s komunitou na našich projektech. Během posledních
dvanácti měsíců jsme rozvinuli náš projekt firemního dobrovolnictví Podej
ruku a přijali vyšší standard bezpečnosti práce v podobě povinného
vybavení brýlemi a rukavicemi zaměstnanců na našich stavbách. Současně
pokračujeme v posuzování životního cyklu našich produktů s cílem ještě
výrazněji šetřit přírodní zdroje.

Skupina ČEZ

I v uplynulých dvanácti měsících Skupina ČEZ rozšiřovala své aktivity pro
postupné naplňování cílů odpovědného podnikání. Nejvíce jsme se posunuli
v oblasti reportování a měření našich společensky odpovědných aktivit.
V pilotním projektu běží zavádění nefinančního reportingu dle GRI G4
do firemních procesů. Dále jako jedna z prvních firem v ČR jsme si změřili
metodou LEA naši připravenost reagovat na pracovní potřeby zaměstnanců
s ohledem na jejich životní fázi. A v neposlední řadě jsme vydali Zákaznický
kodex, který je komplexně cílený na spokojenost zákazníků, a taktéž Etický
kodex, který je závazný pro chování všech zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Tchibo Praha

Těší nás, že se nám pro myšlenku CSR podařilo získat většinu zaměstnanců.
To, že je pro ně tato oblast důležitá, potvrzuje jejich angažovanost v rámci
firemních CSR projektů a také aktuální výsledky zaměstnaneckého
průzkumu, v němž se 97 % respondentů vyjádřilo, že vnímají Tchibo jako
odpovědnou firmu.

Děkujeme odborné hodnoticí komisi
12. ročníku cen TOP Odpovědná firma 2015:
Březinová Grygar Martina, generální ředitelka, Sodexo Benefity
Břeská Lenka, CSR Manager, GlaxoSmithKline
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
Dvořáková Dana, nezávislá expertka
Fronk Karel, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska
Hanousek Alexandr, finanční ředitel, EKOLAMP
Hejl Milan, Managing Partner, AMI Communications
Hogenová Marcela, office manager, Allen & Overy LLP, organizační složka
Horáková Petra, novinářka, MY89.cz (předtím Economia)

Pešek Ondřej, katedra marketingu, FPH VŠE

Horecký Jiří, prezident Unie zaměstnavatelských svazů

Pražáková Emilie, ředitelka vnějších vztahů, Novartis

Chaloupková Michaela, členka představenstva, Skupina ČEZ

Prudký Ladislav, odbor podnikatelského prostředí, MPO ČR

Jásek Vít, Unie zaměstnavatelských svazů

Puff Pavel, manažer útvaru strategický nábor, Skupina ČEZ

Ježková Martina, HR Director, Tchibo Praha

Rak Tomáš, nezávislý expert

Jonák Petr, Head of External Affairs, BM Management

Skoumalová Alena, HR Manager, Antalis

Kaňoková Simona, Expert Corporate Social Responsibility, Skupina ČEZ

Smetáčková Irena, Pedagogická fakulta UK

Kohoutová Lenka, předsedkyně správní rady NFOZP

Steklíková Eliška, Recruiter, GoodCall

Kolář Petr, zástupce proděkana pro vztahy s praxí a PR, FPH VŠE

Sverdlinová Terezie, ředitelka, Nadace Terezy Maxové dětem

Koudelková Petra, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK

Šestáková Lucie, zástupkyně státního tajemníka
a ředitelka Odboru koordinace hospodářských politik EU, Úřad vlády ČR

Králíková Alena, manažerka společenské odpovědnosti, ČSOB
Krupičková Žaneta, Senior Manager, Deloitte Audit
Kytýr Libor, ředitel firemní komunikace, Zentiva
Lorman Jan, předseda a ředitel, ŽIVOT 90
Mašínová Petra, CEO, NEWTON Media
Mulačová Jana, HR Business Partner, Tchibo Praha
Neupauerová Jana, manažerka programů, Nadace Vodafone Česká republika
Olšanová Květa, katedra mezinárodního obchodu, FMV VŠE
Orálek Petr, šéfredaktor, Economia
Palčinský Juraj, jednatel, Antalis

Šilhánová Edita, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí,
Pivovary Staropramen
Šilhánová Hana, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti
Šilhánová Martina, CSR manažerka, Tesco Stores
Šindelková Anna, specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj
Šlechta Aleš, jednatel, Galvamet
Třebický Viktor, ředitel, CI2
Tojflová Marie, specialista pro odpovědný přístup k alkoholu, Plzeňský Prazdroj
Tomas Ondřej, ředitel, CleverMaps
Urban Michal, ředitel, Odbor pro mládež, MŠMT ČR
Vostrý Karel, finanční manažer, Unie zaměstnavatelských svazů
Zábranský Vladimír, jednatel, PRVNÍ CHODSKÁ
Závitkovský Pavel, Partner, KPMG Česká republika
Zmítková Hana, nezávislá expertka

Brožura vznikla s laskavým přispěním
společností Allen & Overy a KPMG Česká republika.
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TOP Odpovědná firma a Diverzita TOP OF jsou v roce 2015 součástí podpory
témat pracovní diverzity, která jsou rozvíjena v návaznosti na projekt Diverzita
2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Ten je realizován
ve spolupráci s Otevřenou společností, Národohospodářským ústavem
Akademie věd UK a norským Institute for Social Research díky finanční
podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci,
který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl
intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud
nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.
www.diverzita.cz

Byznys pro společnost
V Tůních 11, 120 00 Praha 2
www.byznysprospolecnost.cz
www.topodpovednafirma.cz
Tato brožura vznikla v rámci vyhlášení 12. ročníku cen TOP Odpovědná firma 2015.
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