Vážené čtenářky a čtenáři,
Odpovědnost a udržitelnost už dávno nejsou jen abstraktní pojmy popsané vzletnými, leč bezobsažnými slovy ve výročních zprávách. Dají se velmi
přesně změřit a ohodnotit. Proto Byznys pro společnost i v roce 2020 vyhlašuje Top Odpovědné firmy – už posedmnácté! I nadále jde o jediný
nezávislý rating pro společnosti všech velikostí a oborů, který je komplexním hodnocením jejich celkového přístupu k odpovědnému a udržitelnému
podnikání. Rok 2020 se nepodobá žádnému z předchozích.
Zažíváme překotné změny, nevíme, co přinese zítřek. Společnost se od základu transformuje. Je tedy pochopitelné, že se na jaře 2020 s nástupem
pandemie objevila obava, zda budou témata odpovědnosti a udržitelnosti pro soukromýsektor stejně aktuální a naléhavá jako dřív. Firmy
primárně řešily bezpečnost zaměstnanců a pomoc nejzasaženějším skupinám obyvatel, koronavirová hrozba je přiměla přenastavit vnitřní procesy
a upravit svoji činnost. Velmi záhy se však potvrdilo, že principy CSR pro firmy zůstávají prioritou. Leckteré z nich dokonce přiměla k akceleraci
aktivit – najednou zjišťujeme, že práce z domova je možná, že zátěž žen-poskytovatelek péče je neúměrná… a z firem díkybohu zaznívá, že i nadále
chtějí věci posunovat dál.
Nabízíme vám výsledky ročníku 2020, jehož se zúčastnilo přes 60 společností a 125 projektů, které hodnotilo 55 nezávislých odbornic a odborníků.
Seznamte se s těmi nejlepšími na trhu. Zjistěte, které firmy pečlivě sledují, jak se jejich zaměstnancům žije a co potřebují pro to, aby mohli
efektivně vykonávat svoji práci. Zkoumají, jaké mají jejich činnost a produkty dopady na komunity i životní prostředí. Vědí, že pokud chtějí být
úspěšné v podnikání, musí hledat ohleduplná, šetrná, ekologická a dlouhodobá řešení. Kvůli sobě, kvůli společnosti, ale hlavně pro budoucnost.
Děkujeme, že s námi chcete sdílet a „posouvat“ dál. Má to smysl.

Daniela Němcová
ředitelka Byznysu pro společnost

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

JAK PRACUJEME?
Přinášíme měřitelné výsledky
Otvíráme firmám dveře k udržitelnosti a CSR a přispíváme k tomu, aby dosahovaly lepších
dlouhodobých výsledků. I malé kroky mají dopad a my
jej umíme měřit. Připravujeme vlastní nástroje, analýzy a měření, které umožňují srovnat
stav CSR mezi firmami navzájem i napříč Českou republikou.
Naše práce a spolupracující firmy jsou vidět
Snažíme se zůstat srozumitelní, jedině tak dokážeme náš obor přiblížit většině lidí. Naše
práce je vidět v médiích, jsme v této oblasti respektováni.
Jsme praktičtí a známe prostředí ve firmách
Přes ohromnou komplexnost a novost CSR oboru nezůstáváme u teorie. Tým BpS
kombinuje znalosti a zkušenosti z velkých firem, státní správy, neziskového
sektoru a médií a umí firmy provést všemi úskalími udržitelného přístupu. Od strategie po
konkrétní aktivity.
Věříme v synergii
Abychom mohli naplnit naši vizi, propojujeme firmy s dalšími partnery a stakeholdery a
vedeme s nimi otevřený dialog a spolupráci.

CO JE RATING TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA?
Rating TOP Odpovědná firma 2020 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
Dodavatelskoodběratelský řetězec
Životní prostředí
Podpora komunit
Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové
hodnocení nezávislých odborníků. Z těchto výsledků je sestaven konečný
rating všech TOP Odpovědných firem, které překonaly nastavenou
procentuální hranici úspěšnosti.
Titul TOP Odpovědná velká firma je udělen společnostem, které splní
nejméně 73procentní hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a
udržitelnému podnikání. Firmy, které překročí 90procentní hranici, se
stávají Leaders udržitelného podnikání.
Titul TOP Odpovědná malá firma je udělen společnostem, které splní
nejméně 60procentní hranici v celkovém přístupu.

Hodnocení poroty
Strategie a projekty přihlášených firem posoudila odborná porota
nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Porota byla složená z 55
odborníků a odbornic z expertních organizací, státní správy,
komerčního sektoru, médií a významných osobností, které se aktivně
podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.
Na základě hlasování porotců byli stanoveni:
držitelé titulu Trendsetter ve strategických kategoriích
TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma,
první tři firmy v projektových kategoriích,
nejlepší projekty v subkategorii Anti-Covid počin 2020.
TOP Odpovědná firma 2020 – nejprestižnější ocenění v oblasti
udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bylo uděleno již
posedmnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy
potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti
a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, přispívají k jejich
konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně
zapojují své zaměstnance. TOP OF vyzdvihuje nejzajímavější aktivity
přinášející inovativní řešení.

TOP 25
VELKÝCH
FIREM
Nezávislý rating pro velké firmy,
které strategicky rozvíjejí podnikání
směrem na principech trvalé
udržitelnosti a angažují se ve všech
hlavních oblastech CSR.
Kategorie je otevřena pro všechny
firmy, které zaměstnávají více než
250 zaměstnanců (nebo přepočtený
ekvivalent plných úvazků), jejichž
roční obrat je nad 50 mil. EUR,
bilanční suma roční rozvahy nad 43
mil. EUR, nebo které jsou součástí
mezinárodních společností s
centrálou mimo ČR, se kterou
spolupracují na své strategii a
programech v této oblasti.

Vodafone Czech Republic
Mobilní operátor se snaží nanejvýš transparentně informovat o svých ekonomických výsledcích,
hodnotovém řetězci svých produktů a služeb, dopadech na životní prostředí a o rizicíh a
příležitostech digitálního světa, jako jsou velká data, kyberbezpečnost, digitální rodičovství atd.
Tři hlavní strategické transformační cíle, na něž se Vodafone ČR dlouhodobě zaměřuje, a ve
kterých chce do roku 2025 zaznamenat významnou společenskou změnu, jsou následující:

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného
podnikání.

1. Inovace v energiích: snížit emise CO2 o 50 % a zvýšit efektivitu technologií;
2. Mladí lidé: podpořit mladé v jejich vzdělání a rozvoji, v přípravě na budoucí výzvy trhu;
3. Diverzita a rovnost: tento cíl zahrnuje jak rozvoj a účast žen na trhu práce a ve společnosti,
tak i další skupiny obyvatel, jako jsou lidé s postižením, sexuální menšiny nebo lidé ohroženi
diskriminací kvůli věku nebo kulturním a náboženským rozdílům.
Tyto jednotlivé cíle Vodafone naplňuje napříč celou organizací prostřednictvím konkrétních aktivit
a iniciativ, měří výstupy a také výsledky, resp. dosaženou změnu. Filantropickým projektům se
dlouhodobě věnuje Nadace Vodafone. Všichni zaměstnanci mají možnost 2 dny v roce věnovat
svůj pracovní čas dobrovolničení. V rámci projektu Týden jinak může 5 vybraných zaměstnanců
věnovat zvolené neziskové organizaci 5 pracovních dní a částku 20 tisíc Kč.

Skanska
Stavební společnost akcentuje svůj postoj k udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí,
etickému podnikání, diverzitě, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Profiluje se jako leader
trhu v tzv. „zelené výstavbě“ i v inovacích zaměřených na udržitelnou výstavbu. Zároveň s
poskytováním služeb a produktů v oblasti stavební výroby akcentuje Skanska svůj postoj k
udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí, etickému podnikání, diverzitě, bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci.

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného
podnikání.

Snaží se zlepšovat hodnocení svých projektů, produktů a služeb a aktivně hledat způsoby, jak
posílit udržitelnost svého podnikání a snížit negativní vlivy v průběhu celého životního cyklu.
Zaměřuje se na udržitelný rozvoj, soustředěnou snahu o hodnocení environmentálních rizik,
zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádění kvalitních projektů s minimem vad
a reklamací a etické působení na trhu. Vstupuje do připomínkování projektových návrhů tak,
aby ovlivnila co nejšetrnější využití vody, prioritně cílí na omezení využívání pitných vod ve
výrobních procesech na všech úrovních. Zajímá se o energetickou účinnost a šetrnost a
prosazuje je jak z hlediska výhody pro zákazníky, tak pro celou společnost.
Skanska téměř jako jediná ve stavebním průmyslu odebírá takřka ze 100 % energii z
obnovitelných zdrojů České republiky (větrnou, z biomasy a vodní). Rozvíjí též aktivity v oblasti
energetického managementu zaměřené na ukládání energie v budovách.

Tesco Stores ČR
Tématy společenské odpovědnosti a udržitelnosti se řetězec zabývá již od r. 2005, závazek stát
se uhlíkově neutrálním do roku 2050 například přijal už v r. 2009. Od přibližně stejné doby drží
společnost ve firemní kultuře tři základní hodnoty:
1. nikdo nedělá pro zákazníky více než my;
2. chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se chovali k nám;
3. každá malá pomoc může mít velký význam.

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného
podnikání.

V rámci CSR strategie se zaměřuje na udržitelnost produktů a obalů, jejichž cílem je snížit
negativní dopad na životní prostředí, lépe hospodařit se vzácnými zdroji a nabízet udržitelnější
produkty (např. recyklovatelné obaly u všech cenových kategorií), na ochranu životního
prostředí a odpovědný dodavatelský řetězec. Společnost se snaží nabízet kvalitní pracovní
místa a získávat odpovědné a loajální zaměstnance. Ti se poté zapojují do mnoha aktivit, jako
jsou sbírky či „dobrovolnické“ teambuildingy, kdy zároveň pomáhají neziskovým organizacím ve
svém okolí.
Úzce spolupracuje s potravinovými bankami a snaží se co nejvíce neprodaných potravin včas
darovat lidem v nouzi. Pravidelně probíhají dobročinné akce jako Stromy splněných přání
(nákup vánočních dárků pro děti z dětských domovů), colleagues fundraising, darování
oblečení, pečení cukroví s výnosem pro neziskovky apod. Zároveň společnost od roku umožňuje
každému z cca 11 000 zaměstnanců strávit jeden den v roce placeným dobrovolnictvím v
neziskové organizaci dle vlastního výběru.

Pivovary Staropramen
Druhý největší producent piva v České republice se přirozeně zajímá o komunity, v nichž působí.
Chce zlepšovat prostředí kolem sebe, je si vědom stopy, kterou za sebou jako výrobní
společnost zanechává. Proto se snaží veškerý dopad snižovat a nastavuje si ambiciózní cíle,
které vedou k ochraně životního prostředí a zodpovědnému nakládání s přírodními zdroji. Ve
spolupráci s městskými částmi a dlouholetými partnery z neziskového sektoru se zapojuje do
dialogu, organizuje, nebo se podílí na aktivitách, které vedou k následnému zlepšení stavu věcí
a jako dobrý soused se snaží pomáhat potřebným.

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného
podnikání.

Klíčovou součástí všeho jsou zaměstnanci společnosti. Staropramen již v roce 2017 představil
strategii udržitelnosti Naše pivní stopa 2025, která reflektuje problémy, jimž toto odvětví čelí –
od klimatických změn po rostoucí potřebu chránit cenné zdroje. Strategie spočívá na třech
pilířích: zodpovědné konzumaci, udržitelné výrobě a zaměstnancích a místních komunitách.
Základní firemní hodnoty pak tvoří pilíře čtyři – budovat výjimečné značky, potěšit zákazníky,
získávat zdroje pro růst a rozvíjet skvělé lidi.
Společnost klade velký důraz na lokální podmínky a potřeby svých dlouholetých partnerů z
neziskového sektoru a spolupracuje s městskými částmi, ve kterých sídlí její pivovary. Jejím
cílem je být dobrým sousedem. Klíčovou součástí všech CSR aktivit jsou zaměstnanci, zapojují
se např. v rámci akce „Dny, kdy pomáháme aneb Community Days“. Každoročně se akce v
Praze, Brně a Ostravě účastní cca 200 zaměstnanců.

Plzeňský Prazdroj

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného podnikání.

Udržitelnému podnikání se největší výrobce piva u nás začal systematicky věnovat jako jeden z
prvních, vytvořil si vlastní metodiku pro monitorování vývoje indikátorů úspěšnosti. Cílem
interaktivní sekce k udržitelnosti na webu Plzeňského Prazdroje je podělit se o zkušenosti, ale
také sdílet i širší informace o oblastech jeho podnikání, ve kterých je prostor ke
zlepšení - společnost usiluje o maximální transparentnost. Dalším jejím cílem je zvyšování
obecné informovanosti o udržitelném podnikání a nových trendech v této oblasti. Má komplexní
systém řízení rizik, který mapuje všechny činnosti firmy.
Pravidelně konzultuje se svými stakeholdery jejich požadavky, zájmy a očekávání. Při
rozhodování využívá proces významnosti, který identifikuje nejdůležitější otázky pro partnery a
podnikání společnosti. Výsledky procesu jí pomáhají při identifikaci potenciálních rizik a k
celkové udržitelnosti podnikání. Všichni zaměstnanci firmy jsou ambasadory odpovědného
přístupu k alkoholu – procházejí povinným školením. Jsou také povinni každoročně absolvovat
školení vztahující se k etice a integritě.

Ocenění poroty za inspirativní přístup
v udržitelném a odpovědném podnikání
v roce 2020

Průběžně jsou seznamováni se strategií trvale udržitelného rozvoje a dosažených milníků.
Hlasují o nejlepší veřejně prospěšné projekty v rámci grantových programů na podporu komunit
a účastní se interaktivního bezpečnostního školení. 16 % zaměstnanců se loni zapojilo do
dobrovolnického programu.

Skupina ČEZ
Energetický gigant je též jedním z průkopníků zavádění konceptů firemní společenské
odpovědnosti v ČR. Prostřednictvím své nadace patří rovněž k nejštědřejším firemním dárcům.
Řídí se strategií udržitelného rozvoje, která obsahuje 5 základních priorit: zajistit udržitelný
provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci
energetiky a nastartovat motor inovací.
Výsledky stakeholder dialogu, změna firemní strategie, stejně jako Zelená dohoda pro Evropu
vyhlášená na konci 2019, představují nové výzvy, na které chce skupina reagovat. Aktualizuje
proto svoji strategii udržitelného rozvoje, aby účinněji odrážela tyto změny.

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného
podnikání.

Společnost se zaměřuje na produkty a služby, které šetří životní prostředí a finance
zákazníků – loni se snížily emise CO2 u zákazníků o 36 700 tun, na střechy jejich domácností
bylo instalováno 537 fotovoltaických elektráren se souhrnným výkonem 2800 kWp, většina s
bateriovými systémy pro ukládání vyrobené energie. Firma v r. 2019 snížila spotřebu pitné vody
o téměř 13 %, povrchové vody pak o více než 7 %.
Skupina ČEZ podporuje školy s technickým zaměřením a jejich studenty – celkově téměř 70
partnerských SŠ a 13 technických fakult VŠ – a přispívá ke zvýšení podílu bezemisní dopravy
(provozuje 216 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily). Prostřednictvím infocenter v
elektrárnách podporuje cestovní ruch.

VELUX Česká republika
Výrobce střešních oken předjímá vizi tzv. „modelové společnosti“, která vytváří produkty
užitečné pro společnost a se svými zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i akcionáři zachází lépe
než většina jiných firem. Tato vize určuje způsob podnikání firmy dodnes a promítá se do
každodenního fungování na všech úrovních. Společnost je vlastněna potomky zakladatele a
nadacemi, které rodina založila a jsou na ní nezávislé. Většina zisku plyne právě těmto nadacím
a ty ho využívají na podporu vědy, kultury a ochrany životního prostředí.

Firmy, které překročí 90procentní hranici,
se stávají Leaders udržitelného
podnikání.

VELUX se zaměřuje především na energetiku a ochranu klimatu, nulovou produkci odpadu,
udržitelné hospodaření se zdroji a zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V období 2019–2020
se mu konkrétně podařilo snížit uhlíkovou stopu o 47 %, recyklovat 97 % odpadu z výroby či ho
použít pro výrobu energie a využít 99,6 % dřeva z certifikovaných udržitelných zdrojů. Co se
bezpečnosti týče, na milion pracovních hodin připadá v této společnosti 1,7 pracovních úrazů,
tedy 5x méně, než je benchmark odvětví.
Většina zaměstnanců se do odpovědných aktivit zapojuje a sama přichází s nápady. Součástí
pravidelného zaměstnaneckého průzkumu je i CSR a benefity pro zaměstnance. Ti pak navrhnou
vedení oblasti, kde by se podle jejich názoru měla firma angažovat, z těchto podnětů byl
zaveden příspěvek na sport, na společné kulturní akce, podpora dětského domova Dagmar,
běhu pro světlušku či maňáskové divadlo pro děti v nemocnicích.

cena společnosti Plzeňský Prazdroj

TOP 5
MALÝCH
FIREM
Nezávislý rating pro střední a
malé firmy, které strategicky
rozvíjejí podnikání směrem na
principech trvalé udržitelnosti a
angažují se ve všech hlavních
oblastech CSR.

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

Bamboolik

Titul TOP Odpovědná malá firma je
udělen společnostem, které splní nejméně
60procentní hranici v celkovém přístupu.

Ocenění poroty za inspirativní přístup
v udržitelném a odpovědném podnikání
v roce 2020

Slovo, které prostupuje podnikáním společnosti, je smysl. Výrobce látkových plen a produktů
moderní ekologické domácnosti věří, že je smysluplné chovat se zodpovědně k životnímu
prostředí, nevytvářet zbytečný odpad, (ať už v podobě použitých plenek nebo menstruačních
pomůcek), dbát na udržitelnost výrobního procesu a usilovat o to, aby udržitelné bylo celé
podnikání. Chce též šířit osvětu v oblasti ekologie.
Loni se Bamboolik soustředil na zaměstnávání matek se stíženým postavením na trhu práce,
otevřel vlastní šicí dílnu, která zaměstnává matky dětí do 4 let věku a matky samoživitelky.
Fungování dílny je postaveno na částečných a flexibilních úvazcích, což je ve výrobní firmě
unikát. Pokud to situace umožní, v tomto roce společnost plánuje šicí dílnu rozšířit a jít i nadále
příkladem ostatním.
Speciální cenu TOP Odpovědná malá firma – Trendsetter získala firma již po několikáté. Porota
znovu ocenila, jak firma dlouhodobě usiluje o zlepšení procesů uvnitř firmy. Díky svým
produktům mohou velmi výrazně ovlivnit myšlení a chování svých zákazníků. Aktivně se
zaměřují na získávání certifikovaných dodavatelů a naplno se věnují průzkumu trhu a variant,
které jim přinesou kvalitní a eticky získaný materiál pro své výrobky. Šicí dílna, která
zaměstnává samoživitelky a umožňuje flexibilitu práce, poté uzavírá komplexnost jejich
strategie udržitelnosti.

eBRÁNA

Titul TOP Odpovědná malá firma je
udělen společnostem, které splní
nejméně 60procentní hranici v
celkovém přístupu.

Agentura, která se zabývá digitálním marketingem, považuje zodpovědný a udržitelný rozvoj za
svůj nejdůležitější cíl. Vytváří stabilní týmy založené na diverzitě, spokojenost zaměstnanců je
pro ni prioritou. Organizuje řadu sportovních a týmových akcí. Nedílnou součástí
podnikatelského modelu společnosti je filantropie, své úsilí v tomto směru napíná k malým
dětským sportovním skupinám situovaným především v Pardubickém kraji, kde působí. Jejím
záměrem je dělat dětem sport přístupnější, vzdělávat a podporovat trenéry a učitele, a
podporovat takové lokální projekty, které zvyšují pohybovou gramotnost a zdravý životní styl. V
roce 2020 proběhla už druhá eBRÁNA olympiáda, jejímž prostřednictvím firma vybírá peníze na
užitečný dobročinný projekt. V polovině loňského roku si tak „vysportovala “ už 62 400 Kč.

Biopekárna Zemanka
Všechny produkty českého výrobce sladkých bio sušenek a slaných krekrů nesou označení bio a
při jejich výrobě jsou používány výhradně suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Společnost prostřednictvím svého jednatele šíří osvětu o ekologickém zemědělství a o cirkulární
ekonomice a podporuje nové inovativní projekty. Hlavním posláním firmy je inspirovat zákazníky
k odpovědnému životnímu stylu a další výrobce a obchodníky k udržitelnému, vědomému
podnikání a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí. Firma pracuje na nových
projektech jako jsou cirkulární potravinářské produkty. Letos na trh uvedla první z nich, krekry z
mláta, ale ve spolupráci s partnery z řad velkých společností testuje další, například zpracování
kávové sedliny či zužitkování zbytků ovoce a zeleniny při výrobě džusů.

ESPIRA Investments

Titul TOP Odpovědná malá firma je
udělen společnostem, které splní
nejméně 60procentní hranici v
celkovém přístupu.

Poradce private equity fondu má principy odpovědnosti a udržitelnosti ve svém DNA – fond
investuje jen do malých a středních firem se zaměřením na diverzifikované týmy a diverzitu v
managementu. Jeho cílem je, aby ve vedení firem byly co nejvíce zastoupeny ženy. Preferuje
odvětví a firmy s pozitivním dopadem na společnost. Podporuje odpovědné podnikání,
transparentnost, zlepšení přístupu k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, komunitám a
životnímu prostředí. Loni byl spuštěn program, který klade důraz na včasnou intervenci při
řešení situací souvisejících s duševním zdravím na pracovišti. Prostřednictvím společnosti, do níž
investoval, fond na jaře též poskytl rychlou pomoc učitelům více než 200 veřejných škol, sdílel s
nimi know-how a podpořil je při přechodu na on-line výuku.

MHA
Společnost, která se zabývá podporou obchodu a marketingu, považuje odpovědné chování ve
všech aspektech své činnosti za nezbytné. V rámci ochrany životního prostředí je jejím cílem
minimalizovat tvorbu odpadů, kontrolovat spotřebu vody a optimalizovat spotřebu energií. Loni
tak došlo ke snížení hodnoty spalin ze spalování zemního plynu o cca 14 %, úspoře na spotřebě
pitné vody 12–20 %, v nákupu elektrické energie o 42 % a zemního plynu o 28 %. Při vlastní
produkci firma hledá řešení, která povedou ke snížení materiálové spotřeby, a snaží se
maximálně využívat obnovitelné zdroje. V sociální oblasti se soustředí na zaměstnance, u
kterých klade důraz na soulad pracovního a osobního života a průběžné vzdělávání i na
ochranu zdraví při práci. Podporuje též vybrané organizace, spolky a zájmová sdružení zejména
na Humpolecku, kde působí.

cena společnosti ING Bank
Titul obdržely všechny reporty,
které získají alespoň 80 % z
celkového hodnocení.
Cena pro firmu, která komplexně,
transparentně a efektivně měří a
komunikuje své aktivity v oblasti
odpovědného a udržitelného
podnikání.

Výsledné hodnocení

(%)

Accenture Central Europe

92

PWC Česká republika

90

Pivovary Staropramen

90

Lidl Česká republika

89

Skupina ČEZ

88

Plzeňský Prazdroj

87

Letiště Praha

85

Kooperativa pojišťovna

82

1. místo: IKEA Česká republika s. r. o.
Projekt: Propojení dvou světů: Podpora náboru a integrace osob se zdravotním postižením

V České republice je více než milion osob se zdravotním postižením a tvoří tak významnou část
naší společnosti. Ačkoli se podíl OZP výrazně zvyšuje s přibývajícím věkem, tato skupina je
významně zastoupena ve všech věkových kategoriích (do 44 let je to cca 5 %). Hlavní problémy
v integraci jsou chybějící pracovní příležitosti a možnosti uplatnění na pracovním trhu, kde se
lidé se zdravotním znevýhodněním často setkávají u zaměstnavatelů s předsudky a obavami,
aby zvládli pracovní tempo a odváděli kvalitní práci.

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

IKEA proto v rámci společného projektu s Borůvkou o.p.s. chce navýšit počet osob se zdravotním
postižením zaměstnaných v jejích obchodních domech, lépe poznat jejich potřeby a očekávání a
podpořit je i jejich vedoucí, aby byli lépe začleněni do svého týmu a do společnosti samotné. V
rámci projektu už vznikla 4 nová pracovní místa v OD Černý Most, čímž se počet tamních
zaměstnanců se zdravotním postižením zdvojnásobil. Do projektu se zapojilo 5 pracovníků HR,
podařilo se tak rozšířit kompetence jak zástupců obchodního domu, tak v rámci podpůrné
servisní organizace IKEA. Jako inovativní vnímá firma zapojení různých stakeholderů, spolupráci
s neziskovou organizací, ale také zážitkovou formu realizovaných workshopů, které slouží k
aktivní práci s předsudky a nastartování změny i v pohledu na zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením v organizaci. Získané zkušenosti chce využít ke škálování projektu v rámci celého
regionu Česko, Maďarsko a Slovensko, kde se nachází 8 jejích obchodních domů. Do konce roku
2022 hodlá v České republice vytvořit dalších 45 pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením.

2. místo: Česká pošta
Projekt: Z externisty internistou: zaměstnávání odsouzených a lidí s trestní minulostí

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

Hlavní myšlenkou projektu bylo dostat do podvědomí skutečnost, že stát sice zavírá lidí, kteří
přišli do rozporu se zákonem, ale zároveň jim umí prostřednictvím státního podniku dát i druhou
šanci. Projekt vytváří prostor pro cílenou spolupráci dvou státních subjektů vězeňské služby a
pošty s přesahem státního podniku směrem k resocializaci odsouzených. Cílem je zaměstnávat
odsouzené jak uvnitř pošty, tak i v prostorách jednotlivých věznic, nastavit plošnou spolupráci s
Vězeňskou službou ČR napříč celou poštou, zavést zaměstnávání odsouzených jako standardní
podporu znevýhodněných osob na trhu práce, účastnit se Pohovorů na nečisto ve věznicích,
spolupracovat plošně s organizací Rubikon, pomáhat zvyšovat kvalifikaci odsouzených, aby našli
lepší uplatnění na trhu práce po výkonu trestu, aktivně pracovat se zpětnou vazbou a pomáhat
v resocializaci odsouzených.

3. místo: Vodafone Czech Republic
Projekt: Family Friendly Benefity
V oblasti rodičovské politiky bylo cílem umožnit každému rodiči v prvních měsících trávit čas se
svými dětmi společně, aniž by se obávali dopadu na jejich finance nebo kariéru. Je to také další
velký krok vpřed v oblasti rovnosti žen a mužů - zacházení se všemi novými rodiči stejně pomáhá
řešit vnímání pohlaví na pracovišti a odstranit potenciální nevýhodu, kterou ženy v průběhu
přestávek v kariéře zažívají. Sladit pracovní život s tím rodinným není vždy lehké. Vodafone dělá
maximum pro to, aby se to jeho zaměstnancům dařilo. Společnost Vodafone prostřednictvím
Nadace Vodafone financovala první českou aplikaci pro oběti domácího násilí Bright Sky CZ,
která má pomoci odhalit signály násilného vztahu a nabídnout možnosti pomoci. Je určena
každému, kdo se v takové situaci může nacházet, nebo má sám obavy o někoho blízkého, a
naplňuje tak svou strategii ve společenské odpovědnosti – technologie pro společnost.

Bamboolik
Projekt: Šicí dílna Bamboolik zaměstnávající matky dětí do 4 let věku a matky samoživitelky

Šicí dílna byla vybudována jako sociální podnik, který se zaměřuje na podporu zaměstnanců z
ohrožené cílové skupiny: matky dětí do 4 let věku a matky samoživitelky. Řada žen se potýká s
tím, že s narozením dítěte výrazně klesne jejich pozice na pracovním trhu, stejně tak prudce
klesnou i jejich příjmy. Není obvyklé, že výrobní firma či dílna bere v potaz potřeby
zaměstnanců. Pozice ve výrobě často začínají brzy ráno (takže je nemožné předtím obstarat
děti), případně jsou postaveny na směnném provozu a zaměstnanec nemá možnost do
plánování směn příliš zasahovat.

cena Charty diverzity
Speciální ocenění poroty za otevřenost
vůči matkám samoživitelkám a
inovativní řešení projektu jako dobrý
příklad praxe v malé firmě.

Bamboolik nyní postavil novou šicí dílnu na částečných a zároveň flexibilních úvazcích. Směny
švadlen jsou plánovány po konzultaci s nimi. Proces plánování výroby je tím pochopitelně
náročnější, ale pozitivním důsledkem tohoto přístupu je například to, že švadleny jsou plně
zastupitelné a výpadek jedné z nich nijak neohrozí plynulost výroby.
Směny v dílně jsou plánovány tak, aby respektovaly potřeby zaměstnankyň a jejich dětí.
Bamboolik poskytl zaměstnankyním rekvalifikaci a pracuje také na jejich osobnostním rozvoji a
také na rozvoji manažerských dovedností mistrové, která je přímou nadřízenou švadlen.
Tato aktivita je pro zaměstnance firmy velmi motivující. Management zároveň udržuje přímý
kontakt se švadlenami, kdy probíhají například pravidelné individuální pohovory švadlen s
manažerem výroby.

Accenture Central Europe
Projekt: Podpora work-life balance rodičů

cena Charty diverzity
Speciální subkategorie letošního
ročníku vyzvyhuje nejlepší projekty a
iniciativy firem v době pandemie
nemoci COVID-19, které rychle
reagovaly a změnily jak zaběhnuté
postupy na pracovišti, tak i poskytly
pomocnou ruku celé společnosti.

Pružnou pracovní dobu, práci z domova či možnost neplaceného pracovního volna po dobu
několika měsíců společnost dlouhodobě vnímá jako vytváření vhodných podmínek na to, aby ze
sebe její lidé dokázali vydat to nejlepší. Flexibilitu a personalizovaný přístup potřebují zejména
pracující matky a otcové, jsou klíčové pro jejich spokojenost a kvalitu práce. Na podzim 2019 a
na jaře 2020 byly stávající dlouhodobé aktivity rozšířeny o psychologické poradenství pro blízké
příbuzné zaměstnanců, měsíční schůzky Working Mothers a interní komunikační kampaň na
podporu pracujících maminek Many Roles, One Woman. Situaci související s pandemií covid-19
se firma svým zaměstnancům-rodičům snažila a snaží co nejvíce ulehčit. Poskytla jim
poradenství a prostor na sdílení užitečných informací a snažila se též vyplnit čas jejich dětem.

Deloitte Czech Republic
Projekt: Kariérní poradenství online
V HR týmu společnosti se rozhodli nabídnout zdarma konzultace širokému okruhu zájemců,
které postihla ekonomická krize související s pandemií. Tito lidé se ocitli bezradní na pracovním
trhu a v nové situaci vyžadovali pomoc. Jednalo se jak o středoškolské studenty snažící se najít
uplatnění, tak o vysoce postavené profesionály, kteří byli kvůli krizové situaci propuštěni z prací,
nedělaly se mezi nimi rozdíly. Proběhlo 70 individuálních konzultací přes online platformy.
Odborníci se během nich věnovali jak konzultaci životopisů a LinkedInu, tak se zaměřili i na
kariérní konzultace a hledali možnosti, kde se mohou kandidáti uplatnit anebo jaké kompetence
mají rozvinout při změně oboru. Ke každému přistupovali holisticky a snažili se pro něj najít
řešení, které by reflektovalo jeho specifické potřeby a požadavky. Tento přístup odráží firemní
kulturu, která klade důraz na rozvoj jedince.

1. místo: GZ Media
Projekt: Kroužky Robotika je hra

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

Nadační fond největšího výrobce gramofonových desek na světě, založený v roce 2017, se
mimo jiné zaměřuje na podporu technického vzdělávání. Jednou z aktivit, které tento cíl
naplňují, jsou kroužky Robotika je hra. Fond je pořádá ve spolupráci se školami na Berounsku
a Soběslavsku, kde společnost působí. Hlavním smyslem kroužků je přitáhnout děti k
technickým oborům jako potenciálně zajímavým pro jejich kariéru. Fond pro kroužky pořizuje
vybavení, s nímž děti pod vedením vyškolených lektorů pracují. Kroužky běží již v 8
partnerských školách a navštěvuje je skoro stovka dětí od 8 do 15 let. Firma současně jako
zaměstnavatel vnímá nedostatek technicky kvalifikovaných uchazečů o práci, takže
sekundárním cílem projektu je přispět k celkovému zlepšení úrovně technického vzdělávání
(firma například uspořádala odborné semináře pro pedagogy partnerských SOŠ a SOU).
Projekt zároveň nabízí zaměstnancům rozvoj dalších kompetencí – techničtí pracovníci firmy
působí v kroužcích jako lektoři. Je to též forma benefitu pro rodiče dětí v cílové skupině
projektu: Společnost svým zaměstnancům umožňuje, aby se jejich děti zúčastnily robotického
tábora za zvýhodněnou cenu.
Firma hodlá své know-how v rámci svých regionů zprostředkovat do dalších škol. Nyní
projekt podporuje ze svého nadačního fondu a také sama přímo, v roce 2019 činily investice
do vybavení pro kroužky 384 000 Kč. Aby se projekt mohl ještě více rozšířit, bude hledat
optimální model financování, např. ve spolupráci s krajem.

2. místo: AGC Automotive
Projekt: TECHNOWIZZ - AGC Automotive Czech a podpora technického vzdělávání

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

V posledních letech v české společnosti téměř všichni neustále skloňují úroveň technického
vzdělávání nově příchozích pracovníků. Ne všichni si ale uvědomují, že je potřeba hrát aktivní
roli v tomto procesu. S ohledem na nedostatek technicky vzdělaných pracovníků jsme se
rozhodli aktivně podpořit rozvoj technického středoškolského vzdělávání. Od 4. ročníku jsme
zapojili také vysoké školy – TUL a UJEP. Do soutěže jsou zapojovány subjekty v několika
úrovních - školy, kantoři jako mentoři soutěžících jednotlivců nebo týmů, tak také studenti
samotní. Učí se tak spolupráci na zadaném úkolu, řešení reálných projektů, ale také se učí
další dovednosti - např. tvorba prezentací, prezentování před komisí atd. To vše jim dává
možnost být v kontaktu s reálným životem průmyslové výroby a fungováním technicky
orientovaných společností a získávat tak cennou praxi do budoucího života.

3. místo: ŠKODA AUTO
Projekt: Nadační fond ŠKODA AUTO – partnerství pro rozvoj regionu
Firma patří mezi nejvýznamnější zástupce automotive průmyslu v ČR a dlouhodobě patří mezi
lídry v přístupu ke společenské odpovědnosti jak vůči svým zaměstnancům, tak k lidem žijícím
v blízkosti výrobních závodů. Díky hospodářským výsledkům společnosti v posledních letech
se otevřela možnost sdílet tento úspěch s okolím, a tak byl na konci roku 2018 založen
Nadační fond ŠKODA AUTO. Cílem aktivit fondu je přispět ke zvýšení atraktivity
Mladoboleslavska – tedy vytvořit z regionu v okolí hlavního výrobního závodu společnosti
místo, kde chtějí lidé žít, bydlet a pracovat. Na základě úvodních analýz a také sběru více než
2.300 podnětů od občanů Mladoboleslavska byla definována strategie fondu – 10 pilířů pro
atraktivitu regionu a do těchto oblastí života směřuje podpora na vybrané projekty. V roce
2019 to byla podpora pro více než 100 projektů v celkové hodnotě přes 66 milionů korun.

Česká televize
Projekt: Mimořádné vzdělávací projekty ČT pro školáky, rodiče i pedagogy

Speciální subkategorie letošního
ročníku vyzvyhuje nejlepší projekty a
iniciativy firem v době pandemie
nemoci COVID-19, které rychle
reagovaly a poskytly pomocnou ruku
svému okolí i celé společnosti.

Česká televize se jako médium veřejné služby dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání, rozvíjení
mediální gramotnosti a kritického myšlení. V reakci na jarní uzavření škol v celé České republice
kvůli epidemii onemocnění covid-19 spustila ČT řadu mimořádných vzdělávacích projektů, aby
usnadnila domácí vzdělávání žákům, rodičům i učitelům. Pouhých pět dn po vyhlášení
nouzového stavu na jaře 2020 začala vysílat pořad UčíTelka. Každý den po skončení UčíTelky
následovalo odpolední pásmo pořadů pro žáky druhého stupně s názvem Odpoledka. Dalším
mimořádným vzdělávacím počinem byla Škola doma. Jeho cílem bylo pomoci studentům, kteří
se připravují na přijímací zkoušky na střední školy či víceletá gymnázia. Primární cílovou skupinu
pořadů tvořilo víc než 1,7 milionu žáků a studentů. V dubnu byl v předstihu před plánovaným
termínem spuštěn webový portál ČT edu, který nabízí přes 3 000 volně dostupných vzdělávacích
videí pro učitele, žáky i jejich rodiče.

Deloitte Czech Republic
Projekt: Deloitte for schools – Online vzdělávání v době koronaviru

Speciální subkategorie letošního
ročníku vyzvyhuje nejlepší projekty a
iniciativy firem v době pandemie
nemoci COVID-19, které rychle
reagovaly a poskytly pomocnou ruku
svému okolí i celé společnosti.

Pandemie covid-19 neušetřila ani školství a školy ze dne na den postavila před výzvu, jak
přesunout klasickou výuku do online prostředí. Proto se společnost rozhodla uspořádat sérii
webcastů Deloitte for Schools, kde odborníci školám, rodičům a studentům radili, jak
proniknout do světa online výuky. Série sestávala z 9 dílů, jejichž prostřednictvím byly v
průběhu jara 2020 ve spolupráci s dalšími partnery představeny platformy pro online výuku a
organizace podporující online vzdělávání na českém trhu, a rozebraly se právní a psychologické
otázky tématu. Přednášející si vyslechli názory a zkušenosti ze strany škol, studentů i rodičů.
Webcasty byly vysílány zdarma každý týden online z Deloitte video studia. Zájemci se na
odborníky mohli obracet s dotazy také přes nonstop hotline s garancí odpovědi do 48 hodin.
Díky tomuto projektu společnost vytvořila komunitu čítající téměř 700 členů, kterou nyní podle
plánu vzdělává dalšími webcasty, tentokrát na téma umělé inteligence.

Vodafone Czech Republic
Projekt: Mobilní aplikace Bright Sky pro odhalení domácího násilí

Speciální subkategorie letošního
ročníku vyzvyhuje nejlepší projekty a
iniciativy firem v době pandemie
nemoci COVID-19, které rychle
reagovaly a poskytly pomocnou ruku
svému okolí i celé společnosti.

Mobilní aplikace Bright Sky dokáže odhalit domácí násilí a uživatelům nabízí kompetentní řešení
jejich situace. Pomáhá jak obětem, tak každému, kdo má obavy o někoho blízkého, že by se
mohl nacházet v nebezpečném násilném vztahu. Aplikace je rozcestníkem, který problém
identifikuje a nabízí i řešení, tím přispívá ke zkvalitnění života obětí násilí. Boří mýty týkající se
domácího násilí a cílí nejen na ženy, ale i na muže či stejnopohlavní páry. Databáze kontaktů na
organizace, které pomáhají obětem domácího násilí, i na policii, přispívá k posílení pozice všech
těchto institucí. Zaměstnanci společnosti pomáhájí v šíření osvěty ve svých komunitách pomocí
letáků a videí. Na tým Nadace Vodafone se pravidelně obracejí ti z jejich kolegů, kteří mají
obavy o někoho ze svého okolí, kdo zažívá domácí násilí. Díky interní směrnici mají nárok na 10
dní placeného volna, pokud jsou sami obětí násilí nebo pokud chtějí pomoci někomu blízkému,
kdo se v takové situaci nachází.

1. místo: Skanska
Projekt: Rebetong a Šedá voda

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

Zbytky ze zdemolovaných staveb představují až polovinu všech odpadů vyprodukovaných v
České republice. Kameniva, které je potřeba pro výrobu betonu, přitom rychle ubývá, za
posledních 34 let se neotevřel žádný nový lom. Společnost Skanska právě přichází s unikátním
materiálem, který by oba tyto problémy mohl vyřešit. Začala totiž používat takzvaný
recyklovaný beton, vyvinutý ve spolupráci s českou firmou ERC-TECH a vyráběný až ze 100%
recyklované stavební suti. Řeší tím obrovský objem odpadu, který v současnosti po demolicích
staveb končí na skládkách. Životnímu prostředí zároveň uleví snížením uhlíkové stopy, a to
například omezením těžby i dopravy potřebné k převezení kameniva z omezeného počtu lomů
na betonárnu. Stavebnictví je největší konzument přírodních zdrojů: cementu a hlavně kameniva
(7,5 mil. m3 betonu/rok v ČR). Cílem projektu je změnit přístup z „downcycling principu“ na
„upcycling“ a nastavit tak základní dispozice cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.
Hospodaření s tzv. šedou vodou je důmyslná technologie, instalovaná v suterénu budovy, která
přečistí vodu z koupelnových umyvadel, van a sprch, a je následně využívána pro splachování
toalet. Pokud tzv. šedé vody z uvedených zdrojů nestačí, systém je doplní o zachycenou
dešťovou či pitnou vodu. Díky systému šedé vody šetří obyvatelé více než čtvrtinu běžné
spotřeby pitné vody. Projekt nebyl dotován z externích zdrojů typu dotací či grantů.

2. místo: ADLER Czech
Projekt: Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.
– Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací
Unikátní kombinace fotovoltaické elektrárny s akumulačními bateriemi a kogeneračními jednotkami,
spolu s možností chytrého nabíjení elektromobilů a manipulačních strojů, včetně měření a regulace. FVE
má dvě části - na fasádě a na střeše. Kapacitu baterií je možné softwarově „řídit“ v závislosti na počasí,
aktuálním využití a požadavcích provozu. Ojedinělé kogenerační jednotky jako světově nejekologičtější
zařízení svého druhu s extrémně nízkými emisemi jsou určeny pro výrobu elektřiny a tepla pomocí
zemního plynu. Důvody uskutečnění projektu byly zejména pozitivní dopad na životní prostředí, snížení
skleníkových plynů, zvýšení soběstačnosti ve využívání energií i finanční úspory. Celkový vývoj probíhal 3
roky. Stavebně nezávislými byly kogenerační jednotky, které společnost financovala bez dotace. Roční
úspora emisí CO2 FVE dosahuje 291 t, energií 248 MWh, což vychází finančně na 923 tisíc korun.
Cena za projekt, aktivity, produkt
nebo službu, kterécíleně pomáhají
snižovat negativní dopady na životní
prostředí nebo aktivně přispívají k jeho
ochraně.

3. místo: Tesco Stores ČR
Projekt: Žádné jídlo nazmar
V Tescu nechtěji za žádnou cenu plýtvat dobrým jídlem. Zveřejňování detailních údajů o odpadu
umožňuje jasně identifikovat místa jeho vzniku a na základě toho přijímat vhodná opatření a zároveň
upevňovat spolupráci s dodavateli i partnery a společně bojovat proti plýtvání potravinami. Na projekt
prevence a snižování potravinového odpadu se zaměřují řadu let. Důležitou součástí je efektivní prevence
a zužitkování potravinových přebytků, a to především jejich darováním potřebným nebo jako krmivo pro
zvěř či jiné ekologické využití. Od roku 2020 všechny obchody darují potravinové přebytky prostřednictvím
potravinových bank a jejich partnerů, během období 2019-2020 takto darovali 1188 tun potravinových
přebytků. Od začátku programu v roce 2016 se podařilo snížit potravinový odpad o 66 %. Splnili tak Cíl
udržitelného rozvoje OSN 12.3 o 11 let dříve. Největším úspěchem však je angažovanost zaměstnanců,
kteří pomáhají zachraňovat potraviny a aktivně tak podporují místní komunity.

Děkujeme všem společnostem, které se do letošního ročníku zapojily:
Accenture Central Europe B.V., org. složka
ADLER Czech, a.s.
Advantage Consulting, s.r.o.
AGC Automotive Czech a.s.
Alza.cz a.s.
Bamboolik s.r.o.
Biopekárna Zemanka s.r.o.
BNP Paribas Personal finance SA, odštěpný závod
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Continental Barum s.r.o.
Česká pošta, s.p.
Česká televize
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Deloitte CZ Services s.r.o.
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o
eBRÁNA s.r.o.
Edenred CZ s.r.o.
ESPIRA Investments s.r.o.

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.
GlaxoSmithKline s.r.o.
GZ Media, a.s.
HP Inc Czech Republic s. r. o.
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
IKEA Česká republika s.r.o.
ING Bank N.V.
Kaufland Česká republika v.o.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
KPMG Česká republika s.r.o.
LEGO Traiding s.r.o.
Letiště Praha a. s.
Lidl Česká republiks v.o.s.
L'Oréal Česká republika s.r.o.
MHA, s.r.o.
MONETA Money Bank, a. s.
Nestlé Česko s.r.o.
O2 Czech Republic a.s.
Philip Morris ČR a.s.
Pierburg s.r.o.

Pivovary Staropramen s.r.o.
Plzeňský Prazdroj a.s.
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
PwC Česká republika s.r.o.
Reklamní společnost McDonald's s.r.o.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Skanska a.s.
Skupina ČEZ
Sodexo - integrovaný facility management
a zařízení školního stravování s.r.o.
Sodexo Pass Česká republika a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tesco Stores ČR a.s.
Tchibo Praha, spol. s r.o.
ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
VELUX Česká republika, s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
W.A.G. payment solutions, a.s.

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

Bendl Jiří .............................................Ministerstvo životního prostředí
Boháč Jiří.........................................................................Thermo Fisher
Břeská Lenka ............................................................................... Pfizer
Bučová Eva..............................................................................ING Bank
Čech Martin.............................................................Nadace Partnerství
Doubnerová Veronika.........................................Byznys pro společnost
Drbalová Vladimíra.......................................Svaz průmyslu a dopravy
Fabian Lenka...............................................................VOGUE LEADERS
Fencl Jan.......................................................Vodafone Czech Republic
Grygar Březinová Martina...........................................................NEECO
Hamarneh Iveta...................................Vysoká Škola Obchodní v Praze
Hogenová Marcela..........................................................Allen & Overy
Homfray Šárka............Českomoravská konfederace odborových svazů
Homolka Marcel..........................................................Nezávislý expert
Hruška Martin.............................................................Česká spořitelna

Chvalkovská Eva..................................Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jonáš Martin................................................................................HENNLICH
Kalousová Pavlína...........................................................Plzeňský Prazdroj
Klimeš David.................................................................................Economia
Konopíková Jana..................................................................Sanofi-aventis
Koudelková Petra..........Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze
Krupičková Žaneta............................................................Deloitte Advisory
Kříženecká Karolína.......................................................................ING Bank
Kundrata Miroslav.........................................................Nadace Partnerství
Legnerová Kateřina.................................Vysoká škola ekonomická v Praze
Lukáčová Ľubomíra..................................................................Philip Morris
Mareš Jan..................................................Ministerstvo životního prostředí
Mašková Lenka........................................................................Tchibo Praha
Novák Josef.............................................................................................CI2

Palánová Andrea....................PricewaterhouseCoopers Česká republika
Palčinský Juraj..............................................................................Antalis
Pešek Ondřej.......................................Vysoká škola ekonomická v Praze
Pokorný Lukáš.....................................Masarykova univerzita (RECETOX)
Schvarczová Hana...............................Ministerstvo průmyslu a obchodu
Schwarz Josef......................................Zastoupení Evropské komise v ČR
Skalková Jana......................................................Byznys pro společnost
Sochor Vladimír...................................Ministerstvo průmyslu a obchodu
St. James Kristýna......................................................nezávislá expertka
Šilhánová Martina.........................................................................Nestlé
Šonská Steklíková Eliška...........................................................GoodCall
Thorne Vanda...........................................New York University in Prague
Trubačík Tomáš...............................................Aliance Šance pro budovy

Vaníčková Anna....................................................KPMG Česká republika
Vaňková Markéta..................................................................LEGO Group
Vaňoučková Petra...............................................Kooperativa pojišťovna
Vashkevich Stepan......................................Institut Cirkulární Ekonomiky
Vávra Martin....................................................ČSOB Asset management
Vicenová Milena.......................Technologická agentura České republiky
Viktorinová Nikola................Úřad vlády ČR, Odbor rovnosti žen a mužů
Vokáč Tomáš..............................Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Vosecký Vojtěch......................................expert na cirkulární ekonomiku
Wadurová Lucie..........................................................nezávislá expertka
Zástupce...............................................................................Skupina ČEZ
Zavadilová Tereza.............................................................................E15
Zemanová Marie...................................................Byznys pro společnost
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Záštita:

Mediální partner:

