Férové podnikání
má cenu
a vy ji můžete získat

přehled nejlépe hodnocených
společností a projektů za rok 2017
zdroj inspirace pro aktivní přístup
v rozvoji trvale udržitelného
podnikání

www.odpovednefirmy.cz

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 2017
Nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje
nejzajímavější a inovativní aktivity tuzemských firem na poli trvale udržitelného
a odpovědného podnikání.
Hlavním posláním ceny je dlouhodobý koncepční rozvoj CSR témat v České
republice, propagace jejich významu a pozitivních dopadů na život naší
společnosti.
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 byly hodnoceny strategie a projekty realizované v letech
2016/2017. Hodnocení provedla odborná porota složená ze zástupců/kyň
komerčního a neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných
osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
TOP Odpovědná firma není „soutěž“ – je to ojedinělý nezávislý systém ratingu,
který hodnotí a oceňuje strategické aktivity v oblasti firemní udržitelnosti.
Výsledky tak ukazují seznam úspěšně hodnocených firem dle ratingu (nikoliv
pořadí) v úrovni zlatá, stříbrná a bronzová.
U projektových 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 porotám. Ty následně rozhodly
o výsledku.
14. 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 Jana Chvojky, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR a Zastoupení
Evropské komise v ČR.
Děkujeme všem, kteří pomáhají cenu TOP Odpovědná firma realizovat
a napomáhají tak dlouhodobému rozvoji odpovědného podnikání v České
republice.

Co nás všechny za 14 let naučila
cena TOP Odpovědná firma?

Pavlína Kalousová
předsedkyně
Byznys pro společnost

Odpovědná firma není (jen) o soutěžení
Přestože každý rok vyhlašujeme strategie a projekty, které mají pro ten daný
rok sloužit jako inspirace těm ostatním, nejdůležitějším krokem pro nás
i ocenění bylo, že jsme přešli od hodnocení pořadí k ratingu firem v oblasti CSR
a udržitelného přístupu k podnikání. Každá firma tak může získat zpětnou vazbu
na svůj přístup na úrovni zlatá až bronzová.
Odpovědná firma jako barometr CSR
TOP Odpovědná firma je tedy dnes pro mnoho firem způsobem, jak získat
benchmark pro svůj přístup. Celá řada firem si dle tohoto nástroje sestavuje
nebo ladí svou strategii v CSR. Nástroj je odlišný pro velké a menší společnosti.
A nejen ty malé se, dle svých slov, řídí výsledky a doporučením od odborníků.
Důkazem je i skutečnost, že se kvalita výrazně posunula a v roce 2017 na zlatou
úroveň dosáhl rekordní počet velkých i menších firem.
Funguje pouze integrovaný přístup
Úspěšné jsou pouze ty společnosti, které mají komplexní a integrovaný přístup
k udržitelnému podnikání a CSR. Ten letos najdeme u většiny firem, které uspěly
v ratingu TOP Odpovědná firma.
Synergie a spolupráce posouvá téma dopředu
Skutečného přínosu lze v dnešním složitém světě dosahovat už pouze
v partnerství a ve spolupráci napříč sektory. Problémy jsou tak komplexní,
že je třeba sdružovat síly a prostředky. I TOP Odpovědná firma a další aktivity
Byznysu pro společnost jsou zde proto, aby pomohly nejen firmám lépe
podnikat, ale také, aby je podpořily ve spolupráci a partnerství.
Děkujeme všem společnostem, které se nejen do letošního ročníku
zapojily a také všem partnerům, kteří nám tento unikátní nástroj a přístup
umožňují rozvíjet.

TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2017
CENA VEŘEJNOSTI

cena pro malé i velké firmy, které své programy
nastavují na základě aktuálních společenských
potřeb, mají profesionální přístup, sledují dopady
své činnosti a jsou inovativními leadery v této
oblasti
Firmy nominovala široká veřejnost a vítěze zvolili svým hlasováním čtenáři
IHNED.cz.

SHM
Odpovědné podnikání nevnímá firma jen jako normu, ale v širším pojetí jako
obecný model podnikání. Dlouhodobě buduje důvěryhodnou firmu, která
vyznává princip společenského prospěchu. To představuje nejen charitativní
činnost, na kterou vyčleňují 3 % provozního zisku, ale i vytváření kulturního
pracovního prostředí, budování férových vztahů s obchodními partnery
a pozitivní soužití s regionem. Motivují a inspirují zaměstnance k zapojení do
dobrovolnictví a k vytváření aktivní občanské společnosti.

Mezi dalšími nominovanými byly společnosti:
ASEKOL, GRUND, IBM Česká republika, KPMG Česká republika,
Plzeňský Prazdroj.

ODPOVĚDNÝ
LEADER 2017
Osobnosti nominovala široká veřejnost a vítěze
zvolili svým hlasováním čtenáři IHNED.cz.

cena společnosti O2 Czech Republic
za osobní přínos k rozvoji odpovědnosti a CSR
Bohdan Wojnar
Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO
zodpovědný za oblast lidských zdrojů
Bohdan Wojnar je jako člen představenstva ŠKODA AUTO a prezident sdružení
AutoSAP přesvědčen o potřebě kultivace podnikání, kvalitativního rozvoje
zaměstnanců a obecně odpovědného přístupu ke společnosti jako celku.
Osobně se angažuje v rozvoji komunitního života a filantropii tak, aby se
v Česku stala běžnou součástí života. V neposlední řadě pak patří nejen jako
dlouhodobý člen Akademické rady VŠE, ale také jako předseda Správní rady
ŠKODA AUTO Vysoké školy a člen Správní rady VŠCHT k velkému podporovateli
a hybateli moderního vzdělávání v ČR.

Dalšími finalisty byli:
Milena Jabůrková – členka vedení IBM Central Region
Vladimír Velebný – generální ředitel Contipro

SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ PROJEKT
2017

cena pro firmu, která realizuje kvalitní a efektivní
programy strategicky zaměřené na podporu
a rozvoj společnosti v celostátním měřítku
Globus
Partner pro příjemný život
Komunitní iniciativy v působištích společnosti Globus se těší dlouhodobé
podpoře této firmy. Záběr pomoci je široký: od dětského domova přes
revitalizaci veřejného prostoru po podporu kulturního a sportovního vyžití.
O projektech, které získají podporu, rozhodují zaměstnanci i zákazníci Globusu.
Znalost potřeb místního společenství jim umožňuje rozhodnout o nejlepším
řešení. Podporu v programu Globus Lepší svět tak dostávají smysluplné záměry,
kterým chybějí finance.

KPMG Česká republika
Podnikavé děti mění svět
Projekt iKid inspiruje děti k činorodosti. Teenageři ve věku 10–14 let si na vlastní
kůži ověří, že jejich myšlenka může změnit svět. Projekt dává dětem prostor
vyzkoušet si vlastní podnikatelský nápad hravou formou – za pomoci učitelů
a lidí z byznysu. Během půl roku si dětí zkusí vše, co je třeba pro úspěšné
podnikání, zažijí simulaci založení startupu a seznámí se s myšlenkou sociálního
podnikání.

IBM Česká republika
Efektivnější léčba cukrovky
Hlavní motivací projektu je rostoucí počet nemocných diabetem u nás i ve
světě. Společnost IBM má ve zdravotnictví co nabídnout a proto se rozhodla
soustředit na zlepšení výsledků léčby cukrovky. Řešení spočívá v nalezení
ukazatelů, které pomohou při rozhodování o nejlepší léčbě daného pacienta
a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu nad průměrnou úroveň. Společnost IBM
tím zefektivní léčbu diabetických pacientů a urychlí lékařům práci.

O2 Czech Republic
Nástrahy internetu – a jak na ně
Bezpečné chování na internetu je prioritou společnosti O2 již delší čas.
Záměrem projektu Bezpečně na internetu je naučit děti i dospělé předcházet
rizikům jako kyberšikana, kybergrooming, sexting a další. Vzdělávacími akcemi
O2 prošlo již 6 000 dětí, 550 rodičů, přes 200 učitelů a na 60 seniorů po celé
ČR. Společnosti O2 jde o to naučit rodiče a děti používat moderní technologie
bezpečně, efektivně a co nejpřínosněji.

Skupina VEOLIA
STARTér: Věř si a podnikej!
Snižovat nezaměstnanost v regionech a posilovat uplatnění znevýhodněných
osob pomáhá dlouhodobý program určený menším podnikatelům v začátcích.
STARtér podporuje veřejně prospěšné projekty v oblastech jako tradiční výroba,
netradiční řemesla, volnočasové aktivity pro děti, mládež a seniory, ale také
sociální služby pro handicapované.

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ
ZAMĚSTNANCI 2017

cena pro firmu, která aktivně zapojuje své
zaměstnance do CSR projektů, podpory veřejně
prospěšného sektoru a do řešení společenských
či environmentálních problémů
Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS
Studenti poznávají právo
Specifikem programu Podzim s právem je zaměření na mladé lidi
v Moravskoslezském regionu. Program vzdělává středoškolské studenty
v oblasti práva. Zúčastnění studenti mají možnost diskutovat se zajímavými
osobnostmi z oboru a setkávat se s přednášejícími z pražské Právnické fakulty.
Mohou si vyzkoušet vysokoškolský styl studia, spolupracovat se studenty
z jiných gymnázií a zjistit tak, co všechno spadá do širokého pojmu právo.

KPMG Česká republika
Nejcennější je odbornost
Zaměstnanci KPMG pomáhají neziskovým organizacím lépe nastavit řízení
a procesy a tím profesionalizují jejich činnost. Činnosti v programu Pomáháme
tím, co umíme, mají podobu školení, individuálních odborných konzultací,
služeb pro bono a mentoringu v konkrétních oblastech. Program prospívá
nejen neziskovkám, ale i společnosti KPMG: zaměstnanci získávají nový pohled
a dovednosti, které zužitkují ve své každodenní práci.

Moneta Money Bank
Krok za krokem s neziskovkou
Dobrovolníci z banky MONETA spolupracují s každou neziskovou organizací
individuálně a dlouhodobě. Pomáhají v regionech, kde žijí, a díky těsné
spolupráci přesně vědí, jak a kde pomoci. Zaměstnanci sami přicházejí s návrhy,
jaké organizace podpořit. Projekt je výjimečný svým rozsahem i otevřeností:
v loňském roce odpracovali dobrovolníci téměř 8 000 hodin, a to bez časového
omezení v rámci pracovní doby i ve svém volném čase. Zapojit se mohou
i členové rodiny nebo jejich přátelé.

POČIN ROKU 2017

cena společnosti ČSOB
za odvážný, inovativní CSR projekt, který se nebojí
vybočit ze zavedených postupů a standardních
aktivit firmy
Albatros Media — nadace albatros
Knihy letí ke všem dětem
Jedinečný projekt, který zpřístupňuje vzdělávání sociálně znevýhodněným
romským dětem. Nadace Albatros při výběru podpory pečlivě zvažuje skutečný
dopad aktivit a vybírá oblasti, které se netěší podpoře z veřejných či jiných
zdrojů. Projekt pomáhá narovnat nerovné startovní podmínky dětí promyšleným
způsobem: podporuje jednotlivce, pomáhající organizace i školy. Díky Nadaci
Albatros dostává mladá romská generace důležitou životní šanci.

DIVERZITA
2017

cena společnosti GSK
za projekt, který podporuje rozmanitost pracovních
týmů z hlediska věku, pohlaví či dalších hledisek
a pozitivním způsobem ovlivňuje vnímání diverzity
ve firemním prostředí
Vedle projektu roku zde byly oceněny i nejlepší strategie diverzity a inkluze
dle metodiky DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment). Celkové
výsledky na www.diverzita.cz.

SAP Services
Pestrost v praxi
Společnost SAP bere inkluzi vážně – a prakticky. Dává příležitost k uplatnění
lidem s poruchou autistického spektra. Program Autism@Work zapojuje
kolegy s autismem do pracovního procesu i do společenství zaměstnanců SAP.
Program běží úspěšně přes dva roky a v rámci upraveného přijímacího řízení
zaměstnala pražská pobočka SAP již 12 pracovníků na různých pozicích v oblasti
HR i financí.

LEADER
V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
2017

cena společnosti Tetra Pak Česká republika
pro firmu, která efektivně usiluje o ochranu
životního prostředí a přináší nová řešení jak
pro svůj provoz, tak pro partnery či zákazníky
Skanska
Nestavíme globální skleník
Společnost Skanska neuhýbá z dlouhodobé cesty směrem k úsporám energie
ve výrobě i v provozu. Daří se jí omezovat zejména emise CO2 ve stavebnictví,
které je stále jedním z největších producentů tohoto skleníkového plynu.
Úsporná opatření nabízí i svým zákazníkům v rámci projektů. Skanska tak
jasně ukazuje, že je udržitelnou firmou, která neúnavně posouvá své limity
v odpovědnosti. Program Zelená energie z obnovitelných zdrojů tak pozitivně
ovlivňuje standardy v celém stavebnictví.

ODPOVĚDNÝ
REPORTING 2017

cena společnosti KPMG Česká republika
pro firmu, která komplexně, transparentně
a efektivně měří i komunikuje své aktivity v oblasti
odpovědného a udržitelného podnikání
Co pro vás znamená
kvalitní report?
Československá obchodní banka
Kvalitní report pro nás reprezentují hodnoty, jakými jsou pravdivost,
důvěryhodnost, vyváženost a transparentnost. Těmito kvalitami se řídíme
a současně se vždy snažíme upoutat čtenáře zajímavou a kreativní formou.
Již druhým rokem jsme do grafické přípravy reportu zapojili společnost
Good Sailors, která dává hendikepovaným smysluplnou práci. K reportingu
nepřistupujeme jen jako k informační povinnosti, ale především je to pro nás
jedinečná příležitost, jak široké veřejnosti představit náš dlouhodobý přístup ke
společenské odpovědnosti.

Letiště Praha
Otevřená komunikace je jedním z bodů CSR strategie Letiště Praha a kvalitní
reporting k tomu neodmyslitelně patří. Podrobná analýza aktivit z oblasti
udržitelného rozvoje nám zároveň pomáhá odhalit místa, na která je nutné
se v budoucím období více zaměřit. Vážíme si tohoto ocenění, neboť i to je
důkazem, že jdeme správným směrem.

Plzeňský Prazdroj
Kvalitní reporting stavíme na vysoké úrovni transparentnosti a důkladnosti. Naší
dlouholetou snahou je skrze Zprávu o trvale udržitelném rozvoji Plzeňského
Prazdroje informovat naše okolí o všech důležitých environmentálních,
sociálních a ekonomických aspektech našeho podnikání. Jsme rádi, že odborná
i laická veřejnost naši snahu oceňuje a vítá.
Vodafone Czech Republic
Kvalitní report je pro nás důležitým nástrojem, který nám umožňuje sledovat
dlouhodobý dopad podnikání Vodafone na společnost a životní prostředí.
Pomáhá nám vyhodnocovat výsledky naši činnosti v rámci dlouhodobé strategie
udržitelného podnikání a dostát závazků globálních Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs) a principů iniciativy OSN Global Compact. Zároveň se v reportech
snažíme o maximální transparentnost, bez které nelze budovat důvěru
a dlouhodobé partnerské vztahy ve společnosti.

TOP ODPOVĚDNÁ
MALÁ FIRMA
2017

cena společnosti Plzeňský Prazdroj
hlavní cena pro odpovědné malé a střední firmy,
které udržitelným, strategickým a inovativním
způsobem rozvíjejí své podnikání
Co vám účast v letošním ročníku
TOP Odpovědná firma přinesla?
Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS
Finálové účasti si velmi vážíme a vnímáme ji jako ocenění odpovědného
přístupu naší společnosti, který praktikujeme již bezmála 20 let. Díky
TOP Odpovědné firmě jsme vytvořili samostatnou CSR strategii, což posunulo
naše obecně prospěšné aktivity minimálně o úroveň výše. Za posledních
dvanáct měsíců se nám podařilo rozšířit nabídku bezplatné právní poradny,
navázat spolupráci se vzdělávacími institucemi v našem regionu a také
zdokonalit systém rozvoje našich zaměstnanců. V neposlední řadě jsme
naše aktivity rozšířili o zcela nový projekt Podzim s právem, v rámci něhož
zasvěcujeme mladé talentované studenty do tajů práva a současně si vybíráme
ty nejlepší z nich pro případnou další spolupráci.

ASEKOL
Zisk zlaté úrovně v kategorii TOP Odpovědné malé firmy je samozřejmě
ohromným úspěchem a potvrzením, že naše aktivity na poli společenské
odpovědnosti mají smysl. Říká se do třetice … Nám se to letos opravdu
podařilo, samozřejmě to ale znamená také obrovský závazek. Je pro nás
důležité i nadále podporovat zaměstnávání handicapovaných prostřednictvím
rekvalifikačních kurzů a pomáhat jim tak navracet se do běžného života. Zároveň
chceme posílit osvětové aktivit pro nejmenší a v neposlední řadě zapojit i celý
tým ASEKOL. To je totiž jedna z našich základních hodnot.

eBrána
Opakovaná účast ve finále cen TOP Odpovědná firma je pro nás oceněním
správného směřování našeho odpovědného přístupu. Je důkazem toho, že
na naši odlišnou firemní kulturu a udržované firemní hodnoty můžeme být
náležitě hrdí. Že jsou silnými a jedinečnými stavebními pilíři, které nás odlišují
od konkurence a přispívají ke spokojenosti našich zaměstnanců. Účastí v ceně
možná motivujeme i ostatní firmy, aby nebyly jen standardním pracovním
kolektivem, ale aby se staly součástí životního stylu zaměstnanců, právě jako
eBRÁNA.
ERGOTEP, družstvo invalidů
Ergotep, družstvo invalidů je špičkový subjekt na chráněném trhu práce
ČR, kterému se daří vedle velmi efektivního byznysu realizovat významné
společenské a integrační projekty.
Účast v ceně TOP Odpovědná firma vnímáme jako zajímavou příležitost pro
zviditelnění úspěšného podnikatelského příběhu založeného na usilovné
práci a skvělých nápadech. Ocenění obohatilo náš firemní život a v celkovém
kontextu pomáhá celé společnosti formovat objektivní názor na význam
společenské odpovědnosti.
Channel Crossings
V Channel Crossings poskytujeme nejen kvalitní jazykové služby, ale také
vnímáme potřeby našich zaměstnanců a prostředí, ve kterém působíme. Proto se
věnujeme řadě společensky prospěšných projektů. Dlouhodobě podporujeme
ženy na rodičovské dovolené při návratu na trh práce a propagujeme zavádění
flexibilních forem zaměstnání. Školám po celé ČR jsme partnery při zkvalitňování
metod výuky. Ocenění v soutěži TOP Odpovědná firma je pro nás jak radostí,
tak i potvrzením toho, že jdeme po správné cestě za naplňováním naší vize
a hodnot.

ZOD BRNIŠTĚ
Chtěli jsme především získat zlatý certifikát a potvrdit si, že naše strategie je na
nejvyšší možné hodnocené úrovni. Jako správný zemědělský hospodář cítíme
odpovědnost za celé území, kde působíme, neboť naše činnost má největší
dopad na kvalitu života. Nejprve usilujeme o úspěšné zvládnutí podnikatelské
mise a pak získanou prosperitu rozdělujeme mezi investiční rozvoj, spokojenost
zaměstnanců a rozvoj celého regionu. Prokazujeme, že právě zemědělství
a odpovědné podnikání může být synonymem.

TOP ODPOVĚDNÁ
VELKÁ FIRMA
2017

hlavní cena pro odpovědné velké firmy, které
udržitelným, strategickým a inovativním způsobem
rozvíjejí své podnikání a angažují se ve všech
hlavních oblastech CSR
Co vám účast v letošním ročníku
TOP Odpovědná firma přinesla?
Accenture
Díky TOP OF máme detailní zpětnou vazbu, jak se nám daří plnit naše vize při
zlepšování práce s našimi lidmi, klienty, dodavateli a také, jak si naše projekty
vedou v oblasti společenské odpovědnosti v porovnání s jinými velkými firmami
v České republice. V souladu s naší globální vizí chceme pracovat na tom, aby
naše aktivity zlepšovaly podmínky, v jakých žijeme a pracujeme. TOP OF nám
dává nejen tuto zpětnou vazbu, ale i důvěru, že na naše lokální aktivity můžeme
být hrdí, což je pro nás posilou pro další práci.
GSK
Účast v letošním ročníku TOP Odpovědná velká firma byla pro nás přelomová.
Poprvé jsme se dostali mezi ty nejlepší. Mohli jsme si tak potvrdit, že všechny
změny, které jsme v posledních dvou letech nastartovali, začínají přinášet
své plody. Ukázalo se, že klíčem k úspěchu je propojení jednotlivých aktivit,
které v oblasti CSR děláme, zjednodušení a zlepšení komunikace a především
maximální zapojení zaměstnanců do celého procesu od vzniku projektů do
jejich realizace. Ocenění patří především našim zaměstnancům.

KPMG Česká republika
Cesta udržitelného podnikání má smysl a nezastíráme, že pro firmu je také
výhodná. Stavíme na etickém a transparentním jednání, protože sami chceme
podnikat v příjemném prostředí. Naše služby jsou zárukou těchto principů.
K odpovědnému podnikání chceme pomáhat i ostatním, vedeme tak
neziskovky k efektivnějšímu řízení nebo podporujeme sociální podnikání mladé
generace. Máme velkou radost, že se nám za naši cestu dostává uznání a díky
TOP Odpovědné firmě můžeme příklady dobré praxe ukázat i ostatním.
NESTLÉ ČESKO
Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Naším posláním je
zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Naplňujeme jej
prostřednictvím tzv. vytváření sdílených hodnot (Creating Shared Value), který
vyjadřuje základní přístup Nestlé ke společenské odpovědnosti firem. Vychází
z myšlenky, že pro dlouhodobou úspěšnost podnikání je nezbytné přinášet
hodnotu nejen vlastním akcionářům, ale také společnosti, ve které firma působí.
Hlavními prioritami Nestlé v oblasti společenské odpovědnosti jsou oblasti:
výživa, voda a mladí lidé. Ocenění TOP Odpovědná firma, které jsme získali,
je pro nás potvrzením toho, že jdeme správným směrem. Těší nás to o to víc,
že jsme v dobré společnosti ostatních odpovědných firem.
Plzeňský Prazdroj
Společenská odpovědnost a dlouhodobá udržitelnost je v srdci našeho
podnikání. Velice nás proto těší, když naše snahy a aktivity získají uznání
od odborníků na slovo vzatých. Náš úspěch je zároveň velkou motivací
a závazkem k pokračujícímu budování úspěšné a udržitelné budoucnosti.

Skupina ČEZ
Tak jako jsme byli u založení Byznys pro společnost, tak jsme i věrnými účastníky
této ceny už od jejího založení. Pro Skupinu ČEZ jde o možnost každoroční
sebereflexe nastavení systému a aktivit spojených s odpovědným podnikáním.
Součástí DNA naší energetické firmy je úsilí o neustálé zlepšování v celém
spektru našich činností a cena TOP OF nám pomáhá ve sledování velmi široké
oblasti udržitelného rozvoje.
Komentáře, které v rámci hodnocení dostaneme, bereme jako velmi účinnou
a potřebnou zpětnou vazbu, která nám umožňuje se dále zlepšovat a rozvíjet.
A nakonec jakékoli ocenění je pak pro nás radostí a oceněním našich
dlouhodobých snah v oblasti udržitelného rozvoje.
Škoda Auto
Společnost ŠKODA AUTO se jako největší průmyslový zaměstnavatel v České
republice dlouhodobě řídí zásadami ochrany životního prostředí a společenské
odpovědnosti. Budoucí výzvy v oblasti e-mobility a digitalizace ještě více
podtrhují náš proaktivní přístup k trvale udržitelnému rozvoji. Účast v soutěži
TOP Odpovědná firma nám pomohla ohlédnout se za minulým obdobím,
představit detailně naše aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje a poskytla
nám potřebnou zpětnou vazbu od hodnotitelů i srovnání s dalšími velkými
firmami v České republice.

Mezi dalšími nejlepšími společnosti v této kategorii jsou:
Československá obchodní banka
Direct Parcel Distribution CZ
E.ON Česká republika
Microsoft
O2 Czech Republic
Skanska
Tesco Stores ČR
Vodafone Czech Republic

Děkujeme odborné porotě
Porota se při hodnocení řídí Etickým kodexem ceny TOP Odpovědná firma.

Břeská Lenka, CSR Manager, GSK
Čábelová Lenka, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti,
Microsoft

Martínková Radka, zakladatelka a jednatelka, Bamboolik
Matyáštíková Monika, Public Affairs Manager CZ&SK, Plzeňský Prazdroj
Orálek Petr, Special Projects and New Business Director, Economia
Palánová Andrea, Manager, HRS, PwC Česká republika
Palčinský Juraj, jednatel, Antalis

Dobišová Magdalena, Chief Officer Ethics, D&I, Skanska

Pešek Ondřej, katedra marketingu, FPH VŠE

Drbalová Vladimíra, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU,
Svaz průmyslu a dopravy

Pražáková Emilie, Novartis

Dvořáková Dana, Corporate Communication Director, KKCG

Růžička Karel, Partner odpovědný za CSR a Audit, KPMG Česká republika

Dzúrová Marta, vztahy s veřejností, Palata – Domov pro zrakově postižené

Šonská Steklíková Eliška, Chief People Care Officer, GoodCall

Fronk Karel, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska
Hauptmann Jiří, předseda správní rady, Voda základ života

Šilhánová Edita, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí,
Pivovary Staropramen

Hogenová Marcela, office manager, Allen & Overy ČR

Šilhánová Hana, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Chaloupková Michaela, členka představenstva, Skupina ČEZ

Šilhánová Martina, Corporate Affairs, Nestlé Česko

Jásek Vít, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Švejcarová Jitka, specialista společenské odpovědnosti, ČSOB

Ježková Martina, HR Director, Tchibo Praha

Třebický Viktor, ředitel, CI2

Kačabová Anna, ředitelka Nadace O2

Tomas Ondřej, zakladatel, CleverMaps

Konopíková Jana, CSR and Communication Specialist, Sanofi

Vaníčková Anna, Specialist Corporate Social Responsibility,
KPMG Česká republika

Kosatíková, Kristina, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Professional,
IBM Česká republika

Prudký Ladislav, odbor podnikatelského prostředí, MPO ČR

Vaňková Markéta, External Relations Manager, EU Packing, LEGO Group

Koudelková Petra, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK

Vaňoučková Petra, Nadace Kooperativa

Krupičková Žaneta, manažerka, Deloitte Advisory

Vejplacha Martin, HR manažer, Česká pojišťovna

Kytýr Libor, Communication Director,
Zentiva Generics Platform & Sanofi CZ and SK

Vokáč Tomáš, výkonný ředitel, Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu (DofE)

Lupač Mirek, ředitel, Agentura Koniklec

Vystavěl Martina, Communications Specialist, Česká bankovní asociace

Mališková Marie, CSR & Sponzoring, O2 Czech Republic

Záluský Jan, vedoucí redakce speciálních projektů, Economia

Mareš Jan, zástupce ředitelky, Odbor pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády

Žížalová Pavla, Public Sector Advisory, PwC Česká republika

Byznys pro společnost

Inovativní
projekt
New Job
New Life

2013

Od roku
se projektu zúčastnilo
více jak
mladých lidí

540

Podporujeme začleňování mladých lidí
z dětských domovů a pěstounských rodin na trh práce
Zvyšujeme
jejich konkurenceschopnost
Podporujeme rozvoj
jejich sociálních a pracovních dovedností
Rozvíjíme nástroje inkluze zaměstnavatelů
jako mentoring, pohovory nanečisto
Zapojujeme odpovědné firmy
a další organizace

www.newjobnewlife.cz

záštita

Ministerstvo ﬁnancí
České republiky

hlavní partneři

partneři
partner
kategorie Diverzita

partner kategorie TOP
Odpovědná malá firma

partner kategorie
Odpovědný leader

partner kategorie
Odpovědný reporting

hlavní mediální partner

mediální Partneři

partner kategorie
Leader v životním
prostředí

partner kategorie
Počin roku

partner
galavečera

Byznys pro společnost
V Tůních 11, 120 00 Praha 2
www.byznysprospolecnost.cz
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