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Společnost očekává, že firmy  
budou podnikat odpovědně
Společenská odpovědnost 
firem se stala fenoménem. 
Žijeme v době, kdy již 
nestačí, aby výchovu 
generací zajišťovala pouze 
rodina a škola.

Společnost očekává, že svůj vliv na 
chování lidí budou mít i firmy. Chce 
se po nich, aby ovlivňovaly jednání 
lidí, aby upozorňovaly na hodnoty, 
ke kterým je třeba směřovat. Některé 
firmy toto očekávání společnosti 
dobrovolně naplňují, jiné se o to 
alespoň snaží. Cílem společenské 
odpovědnosti firem se tak kromě 
posilování pozitivního image značky 
stává směřování k vytyčeným hod-
notám a jejich sdílení ve společnosti.

Od roku 2014 se společenskou 
odpovědností zaobírá i vláda České 
republiky. V témže roce schválila 
Národní akční plán společenské 
odpovědnosti organizací v České 
republice, jehož cílem je přispět 
k rozvoji konceptu společenské 
odpovědnosti organizací v České 
republice a jeho pozitivních dopadů 
na společnost, hospodářský rozvoj 

a konkurenceschopnost České 
republiky. Strategický dokument byl 
připraven a je nadále upravován pod 
ministerstvem průmyslu a obchodu 
ve spolupráci s dalšími subjekty.

podobná témata

Ale zpět k byznysu a hodnotám. 
Mnohdy u firem jde o tatáž téma-
ta, na kterých intenzivně pracují 
neziskové organizace v rámci jejich 
poslání – ochrana přírodních zdrojů, 
snížení plýtvání, řešení konfliktů, 
ochrana lidských práv, zapojení lidí 
s hendikepem, úcta ke stáří, zvlád-
nutí postupující globalizace… 

Cílem společensky odpovědných 
obchodních aktivit je pak dané 
hodnoty sdílet s ostatními organiza-
cemi a vytvářet další aktivity, které 
je k tomuto cíli přibližují. Firmy tak 
stále více vytvářejí sofistikované 
projekty, které jsou součástí jejich 
celkové strategie, a zapojují do nich 
nejrůznější partnery. Soustředí se 
při tom na to, aby projekty měly do-
statečný dopad, který lze vyhodno-
tit. Podle toho si samozřejmě firmy 
hledají a vybírají partnery do svých 
projektů.

Tomu odpovídá i pohled nezis-
kových organizací, že společenská 
odpovědnost již dávno neznamená 
dobročinný dar na provoz organiza-
ce. Firmy hledají neziskové organi-
zace, které jsou na určitém stupni 

profesionalizace, které jsou schopné 
pracovat v širším kontextu, flexibil-
ně a dobře reagovat na změny.

Jednodušší výběr neziskovek

Najít profesionálně fungující ne-
ziskovou organizaci již není takový 
problém. V posledních třech letech 
se vedle zavedených organizací, jako 
je například Fórum dárců (donorsfo-

rum.cz) s jeho členskými nadacemi 
a nadačními fondy, objevily projekty 
zaměřené na podporu profesiona-
lizace, transparentnosti a prestiže 
neziskových organizací. Jedním 
z nich je vznik systému na hodnocení 
spolehlivosti neziskových organizací, 
kterému se též říká Značka spolehli-
vosti (znacka-spolehlivosti.cz). Tento 
systém pravidelně každý rok monito-
ruje, zda neziskovka, která se do hod-
nocení přihlásila, splňuje standardy 
transparentnosti a využívá dary od 
svých dárců tak, jak má. Dárce tak 
má jistotu, že držitel značky spolehli-
vosti funguje poctivě a profesionálně. 
Dalším z projektů je soutěž Nezis-
kovka roku (neziskovkaroku.cz).  
Neziskové organizace se každoročně 
mohou přihlásit do soutěže, jejímž 
cílem je zviditelnit práci neziskových 
organizací na veřejnosti. Zároveň jde 
o to podpořit neziskové organizace 
v jejich profesionalitě a nabídnout 
jim konkrétní srovnání s ostatními.

Marek Šedivý
prezident Asociace veřejně prospěšných  
organizací ČR (AVPO ČR)  
ředitel Nadačního fondu  
Ronald McDonald House Charities

Firemní  
společenská 
odpovědnost již 
dávno neznamená 
dobročinný dar na 
provoz nadace
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dvacet let. Taťána Fischerová 
(vlevo) s přáteli a kolegy, se který-
mi přes dvacet let provázela divá-
ky České televize v charitativním 
pořadu Adventní koncerty Janem 
Kačerem a Martou Kubišovou.



neziskové organizace se potýkají 
s podobnými problémy jako divadla

Společnost MOL, která v České republice patří 
k vedoucím obchodním společnostem v ob-
lasti distribuce a prodeje motorových paliv 
a maziv, vyhlásila letos v září ve spolupráci 
s Nadací Partnerství první ročník grantového 
programu Zelené oázy na podporu projek-
tů, které pomohou navrátit zeleň a vodní 
prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se 
například o tvorbu nebo úpravu přírodních 
zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo 
přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studá-
nek a pramenů a o projekty na sběr a využití 
dešťové vody. O granty ve výši až 140 tisíc 
korun mohli zájemci jako obce, školy, spolky 
a další organizace žádat od 21 září do 6. listo-
padu. Mezi úspěšné projekty se rozdělí celkem 
1 400 000 korun. 

Z grantového programu Zelené oázy lze 
získat finance například na zakoupení sazenic, 
potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly 
nebo pletivo, dále na odborné poradenství 
nebo na přípravu a tisk výukových a propagač-
ních materiálů. Jedním z důležitých kritérií 
při únorovém hodnocení grantových žádostí 
bude míra zapojení veřejnosti. Projekty by 
měly v co největší míře propojit obyvatele obce 
nebo města. Společná aktivita by měla být 
vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpověd-
nosti k místu, ve kterém sami žijí. Mezi další 

kritéria pak budou patřit například vhodný 
výběr druhů rostlin pro daný prostor, kvalita 
zpracované žádosti s konkrétními výstupy, 
které povedou ke zlepšení životního prostředí. 
Přednost dostanou projekty na místě přístup-
ném veřejnosti.      

Mezinárodní Skupina MOL představila svůj 
program Zelené oázy v Maďarsku, Rumunsku 
a na Slovensku v roce 2005. V průběhu let se tato 
mezinárodní iniciativa stala natolik úspěšnou, 
že se v roce 2014 rozšířila také do Chorvatska 
a Itálie, v roce 2015 do České republiky. Program 
Zelené oázy je ve všech zemích implementován 
jako společný projekt Skupiny MOL a vybrané 
partnerské nevládní organizace, která poskytuje 
místní a odborné znalosti v otázkách životního 
prostředí. 

Mol se v čR představuje se svými cSR aktivitami
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Herečka, moderátorka 
a politička Taťána Fischerová 
je známá také svou aktivní 
účastí v charitativní, 
občanskoprávní a ekologické 
oblasti. V mnohých 
sdruženích zastává 
nejvyšší funkce. Jen 
namátkou lze jmenovat 
například Český helsinský 
výbor (předsedkyně), 
Vize 97(členka správní rady), 
Národní rada postižených 
(místopředsedkyně), 
Mezinárodní divadelní 
institut (prezidentka) 
a podobně. „Občanská 
společnost má být základem 
demokracie, jenom tehdy 
může působit na to, aby 
politika byla vyvážená 
a nesloužila mocným 
lobbistům všeho druhu,“ říká 
v rozhovoru.

 Jste činná v mnoha organizacích. 
Jak to zvládáte?
Těžce. Vždycky si říkám, že už nic 
dalšího nepřiberu, ale potom se 
ukáže, že jde o něco důležitého, a tak 
to nakonec přijmu. Jsem pak opravdu 
v jednom kole. Ale je doba, kdy je to 
nutné, tak prostě přiberu do pomysl-
ného ranečku, co vláčím na zádech, 
ještě kousek a zatím jsem nepadla.

 Angažujete se především v oblasti 
humanitární či charitativní. Jakou roli 
hraje to, že váš syn je postižený?
Tím to samozřejmě začalo. Po roce 
osmdesát devět lidé pochopili, že mo-
hou něčeho docílit i tím, že se sdruží, 
a tak začala vznikat různá občanská 
sdružení. První mne oslovili právě 
rodiče postižených dětí a vzniklo 
sdružení Porozumění. Já sama jsem 
si uvědomila, že občanská společnost 
je nedílnou součástí demokracie. 
Aby politika byla vyvážená aktivním 
postojem lidí k různým tématům. No 
a postupně to začalo bobtnat.

 V Česku je dnes poměrně hodně 
různých nadací a neziskových orga-
nizací, nedávno jsem četl, že snad až 

120 tisíc. Není to spíše na škodu? Lidé 
tak mohou být odrazeni dát příspěvek, 
protože v takovém množství se ztrácejí 
a získávají nedůvěru.

Máte-li pocit, že by se měly nezis-
kové organizace redukovat, tak 
myslím, že by to nebylo dobré. 
Některé jsou malé a i ty mají svůj 
smysl. Většina těchto lidí to dělá ve 
svém volném čase a bez nároku na 
honorář. Ale nevylučuji, že někdy 
někde se za takovou organizací 
neskrývá někdo, kdo chce z lidské 
solidarity těžit. V každém pří-
padě se nemají dávat peníze bez 
rozmyslu, bez pečlivého uvážení 
a prověření konkrétní nadace nebo 
spolku. Ale myslím, že to dnes už 
lidé běžně dělají. Záleží i na samot-
ném sdružení. Musí být průhledné 
a transparentní.

 Máte v tom osobní zkušenost?
Když jsme s Martou Kubišovou 
a Honzou Kačerem uváděli advent-
ní koncerty, tak jsme byli důvěry-
hodní i proto, že jsme ukazovali, 
kam přesně darované peníze 
směřují. Na podzim jsme se vždy 
s kamerou rozjeli za obdarovaný-
mi a konfrontovali je s jejich sliby. 
To bylo velmi šťastně vymyšleno. 
Lidé pak vidí, jak bylo s jejich dary 
naloženo.  
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Energie, kterou Pražská energetika posky-
tuje, to není jen elektřina a plyn. Snažíme se 
dodávat i pozitivní energii a finančně pomáhat 
spoluobčanům v nelehké životní situaci. 

Už v roce 2012 jsme se při realizaci doná-
torských aktivit spojili s Nadačním fondem 
Charty 77, kde máme zřízen vlastní Fond PRE. 
Smyslem spolupráce je transparentní rozdělo-
vání finančních prostředků a podpora řešení 
zdravotních a sociálních potřeb osob se zdra-
votním postižením; spolupráce je pak přínosná 
a ekonomická v tom, že pracovníci nadace mají 
dokonalý přehled o postižených, spolupracují 
s lékaři a dalšími odborníky a za každou žádos-
tí vidí konkrétní příběhy. 

A když nám přijde třeba takový dopis, jaký 
za malou Petru napsali rodiče, cítíme uspo-
kojení a radost: „Včera jsem díky vám dostala 
úžasnou speciální tříkolku. Moje nožičky jsou 
zatím slabé a neudrží mne, ale na tříkolce 
jsem se naučila sama řídit a už jsem několi-
krát sama objela náš dům, a to je báječné, teď 
si připadám jako moje sestra a ostatní děti, 
které se venku prohánějí na koloběžkách a na 
kolech. Můžu s nimi i jezdit na hřišti a dávat si 
závody. Ještě to bude chvíli trvat, než všech-
ny dohoním, ale budu trénovat a jednoho 
dne budou všichni koukat! Jste moc hodní 
a udělali jste mi velikou radost s tak krásnou 
tříkolkou.“

Za vnučku Denisku poděkovala za dar na 
pořízení kvalitních sluchadel zase její babička. 
Bez pomoci by holčičce nikdy nemohli pořídit 
tak kvalitní pomůcky, které jí umožní vzdělá-
vání v „normální“ škole a hlavně komunikaci 
s rodinou a kamarády.

Peníze od Pražské energetiky však nepomá-
hají jen předem známým konkrétním jednot-
livcům či organizacím – školám, nemocnicím, 
SOS dětským vesničkám, postiženým sportov-
cům či seniorům. Prostřednictvím Projektu 
Šance například umožňujeme komerčně 
zneužívaným dětem, které žijí na ulici, vydělat 
si v rámci pracovní terapie nějaké peníze a osa-
mostatnit se. Snažíme se však pomáhat i těm, 
kteří přišli na svět zcela anonymně – například 
příspěvkem na provoz pražských babyboxů. 

Společnost ČEPS má zcela unikátní pozici 
v české ekonomice. Činnost firmy se odráží 
v každodenním životě občanů ČR. Funkčnost 
přenosové soustavy je totiž životně důležitá 
pro řádný chod národního hospodářství a celé 
společnosti. Podporou aktivit a programů, kte-
ré směřují ke kultivaci prostředí, se snažíme 
připomenout, jak důležitým a strategickým 
prvkem jsme. Za dobu fungování svého dár-
covského programu se ČEPS stala významným 
partnerem mnoha projektů zaměřených na 
sociální problematiku, ochranu životního 
prostředí, podporu kulturního dědictví, vědy 
a vzdělávání.

Dlouhodobě spolupracujeme s hendikepova-
nými sportovci a organizacemi tohoto zamě-
ření. Podporujeme tak třeba sportovní akce 
cyklistického sdružení tělesně postižených 
Černí koně, Asociaci pro pomoc handicapo-
vaným dětem nebo činnost sledge hokejistů. 
Zkušenosti máme také se zaměstnáváním zdra-
votně postižených osob v chráněných dílnách 
nákupem zboží, které vyrobí, a využíváním 
jejich služeb. Vedle postižených sportovců se 
v této sféře soustředíme na děti a mládež. I díky 
devět let trvající podpoře společnosti ČEPS se 
česká snowboardcrossová reprezentace – v čele 
s Evou Samkovou – umísťuje na stupních vítězů 
ve světových pohárech. Pyšní jsme i na úspěchy 
jedné z nejlepších českých sportovkyň Martiny 
Sáblíkové.

Už z celkové filozofie společenské odpo-
vědnosti vyplývá, že společnost ČEPS je 
aktivní i v problematice životního prostředí. 

Pomáháme růst konkrétním ekologickým 
projektům, jako je Čistá řeka Sázava. V letoš-
ním roce jsme zaštítili úklid 89 z celkových 
212 kilometrů, a to úsek Kácov–Pikovice. Jen 
v této oblasti bylo nalezeno a odvezeno přes 
17 tun odpadu.

Každý projekt, který společnost ČEPS podpo-
ruje, je něčím výjimečný a důležitý. Nerozlišu-
jeme mezi povahami jednotlivých projektů, ke 

každému přistupujeme individuálně. Do řady 
těch, kterým jsme se v letošním roce rozhod-
li pomoci, se začlenily i dva běžecké závody. 
Výtěžek ze startovného Run in Colors Pardu-
bice putoval na Nadační fond dětské onkologie 
Krtek. Akce Christmas Night Run zase podpořila 
Kapku Naděje. 

Nelze nezmínit oblast kultury, protože i ta 
utváří prostředí, v němž žijeme. Důkazem, 
že se na jednom místě mohou bavit příznivci 
nejrůznějších hudebních stylů, ale také tře-
ba milovníci divadla, je pro nás jednoznačně 
festival Mezi ploty. Uvědomujeme si, že starost 
o duševní zdraví je neméně důležitá a že by se na 
ni rozhodně v rámci společenské odpovědnosti 
nemělo zapomínat. 

Stožáry přenosové soustavy jsou v krajině do-
minantním vizuálním prvkem a spolu s dalšími 
částmi elektrizační soustavy zajišťují bezpro-
blémový chod společnosti. Snažíme se proto, 
aby to byla nejen elektřina, která lidem vytváří 
pohodlí, ale aby jako celek působila i podpora 
těm, kteří pro zajištění plnohodnotného života 
potřebují pomoc druhých.

těžké osudy nás motivují pomáhat

dodáváme energii tam, kde chybí

BaRBoRa peteRová
Tisková mluvčí 

eva čančíková
PR specialistka



 Měl by se stát v této oblasti nějak 
angažovat?
V žádném případě by neměl činnost 
či počet nadací a podobně korigovat. 
Stát má mít především kontrolní 
funkci a zároveň vytvářet prostředí 
svými zákony tak, aby v oblasti nezis-
kového sektoru byla jasná a přijatel-
ná pravidla. Bylo by ale podle mého 
názoru prospěšné, kdyby stát vytvořil 
nějaký veřejnoprávní fond, kterým 
by mohl pomáhat některým nezis-
kovkám. Ne že by sama ministerstva 
rozhodovala, kolik kdy a komu dát 
na příspěvek, ale rozdělovaly by to 
důvěryhodné osobnosti, znalé pro-
středí a potřeb neziskového sektoru. 
Neziskový sektor je obecně podfinan-
covaný a často zápasí o přežití. Mnozí 
už také zanikli. A přitom dělají pro 
stát i společnost věci nenahraditelné, 
ať jde o sociální, ekologickou nebo 
lidskoprávní agendu.

 Některé tedy potřebují podpořit 
více?
Jistě. Především lidskoprávní, na ty 
sponzoři téměř nedávají. Na nemoc-
né děti už se společnost dávat na-
učila. To chytne za srdce. Ale pořád se 
nějak má za to, že lidská práva nejsou 
důležitá. Přitom to zasahuje do všech 
oblastí a týká se to téměř každého. 
Ať jde o právo rodinné, pracovní, 
sociální a další. Neziskovky zaměře-
né na lidská práva se stále potýkají 
s nedostatkem peněz. Například 
Český helsinský výbor. Je třeba platit 
například právníky, kteří se využívají 
velmi často. A získá-li taková nadace 
účelový grant, tak jej na základní 
činnosti použít nemůže. Několik 
důležitých lidí tam potřebujete, ale 
nemáte je z čeho platit.

 Jsou firmy, které neziskovkám 
nevěnují peníze, ale své služby, jako 
například právní nebo účetní. Nelze 
tento způsob využít?
Firmy, protože jejich charitativní 
akce jsou většinou i součástí mar-
ketingu či PR, ať se jedná o peníze 
nebo služby, se zaměří především na 
viditelné nadace. A to lidskoprávní 
nejsou. A pokud se někdo najde, je to 
pomoc jednorázová a vy to potřebuje-
te dlouhodobě.

 Srovnejte současnou situaci v nezis-
kové oblasti s jinými evropskými státy.
Neznám důkladněji situaci v jiných 
státech, ale myslím, že všude je to 
složité, ale na západ od nás to bude 
o něco lepší díky tradici a rozvinuté 
občanské společnosti, na východ zase 
ještě horší.

 Jste prezidentkou české sekce me-
zinárodního divadelního institutu. Lze 
porovnat problémy divadel s problémy 
neziskovek?
Určitě je to podobné. I tam se bavíme 
o financích, o rozpočtu pro kulturu, 
o podfinancování. A je to pořád do-
kola, stejně jako u neziskovek. Nejde 
o získání peněz na zachování standar-
du a už vůbec ne nadstandardu, ale 
opravdu o přežití. Například tanec je 
na tom naprosto špatně, přitom je to 
odvětví, které velmi dobře prosperuje 
a dělá nám dobré jméno v zahraničí.

 Nejspíš vnímáte situaci v oblasti 
postižených lidí velmi intenzivně. Jaká 
je v současnosti?
Za ministra Drábka se pomoc státu 
těmto lidem velmi osekala. V sou-
časné době se pomalu některé věci 
zlepšují. Například konečně vláda 

souhlasila navýšit příspěvek na péči 
o deset procent, když tato dávka na 
rozdíl od jiných nikdy nebyla valori-
zována. Vyjednávání trvalo rok, ale 
konečně se něco zlepší. Takže dnešní 
snaha je situaci vrátit do stavu utěše-
nějšího než za působení pana Drábka.

 Daří se to?
Něco ano, mnoho ne. Pár dílčích věcí 
se podařilo prosadit. Ale obecně situa-
ce všech oslabených lidí je v naší zemi, 
která patří k bohatým státům, těžká.

 Stačil by návrat do předdrábkovské 
éry? Tehdy jste byli spokojeni?
Ani tehdy to nebylo ideální. Jsou 
tady skupiny lidí, které nejsou v žád-
ných kolonkách. Například  par-
kinsonici. Ti se do žádných kolonek 
nevejdou. Přitom mají své specifické 
potřeby. Nebo zoufalá situace autis-
tů a tak dál. To je jeden problém za 
druhým. Psychiatrie. Tam se připra-
vuje reforma a doufejme, že konečně 
se začne realizovat.

 Působíte v této oblasti již dlouho. 
Zhodnoťte přístup k nadacím, k pomoci 
druhým u firem. Je patrný vývoj? Jste  
v tomto směru spokojená?
Určitě je pokrok v jejich přístupu 
viditelný. Spíš je otázka, kam peníze 
směřují. Hodně jde do sportu. U na-
dací jsou zase preferovány ty velké. 
A jak jsem již říkala, firmy si vybírají 
spíše viditelné oblasti. Sponzorství 
je druh reklamy, ale donátorů je stále 
málo.

 Co byl váš největší úspěch z hle-
diska charitativní oblasti, respektive 
z jakého počinu máte nejlepší pocit?

Jsem hodně ráda, že jsem mohla dělat 
mnoho let adventní koncerty. Mnoha 
lidem jsme pomohli. Nešlo tam 
jen o peníze, i když o ně šlo přede-
vším, ale i o porozumění. Koncerty 
otevíraly cestu k postiženým i k těm, 
kteří se o ně starají. To bylo nesmírně 
důležité. Mnoha lidem se po odvysí-
lání koncertů proměnil život. Náhle 
začali být chápáni a přijímáni. Jinak 
vše, co jsem dělala či dělám, mělo 
svůj význam. Například jsme už dost 
let s Marií Rottrovou a Martou Kubi-
šovou patronkami projektu Šance, 
který se stará o děti ulice, tedy o děti, 
které byly propuštěny z dětského 
domova a skončily na ulici. To zase 
ukazuje na to, co by jinak zůstalo 
skryto a nepovšimnuto. 

 Toto je celkem velký problém, ne-
měl by mít konkrétně u těchto dětí stát 
jistou odpovědnost? Když už za ně vzal 
na sebe odpovědnost do osmnácti let?
Jak říkám, nejlépe by bylo, kdyby 
pomohl této organizaci, aby co nej-
lépe mohla fungovat. Kdyby vytvořil 
dobré podmínky pro ty, kteří pomá-
hají. Stát by ale měl změnit přístup 
k rodinám, kterým děti odebírá. Měl 
by v tomto být citlivější. Mnohdy jsou 
totiž odebrány zbytečně. Například 
jen proto, že jsou sociálně slabé. 
Místo toho, aby se takové rodině po-
mohlo, tak se vezme dítě a tím začne 
jeho sešup do nebudoucnosti.

 Říkáte, že ráda vzpomínáte na kaž-
doroční adventní koncerty. Proč jste je 
opustila?
My jsme neodešli, ale byli jsme 
odejiti. Je to myslím tři roky. Chtěli 
moderátory omladit.

 Měli jste odezvy od diváků?
Měli a docela dost. Taky jsme to dělali 
přes dvacet let. Lidé k nám měli dů-
věru. Všichni tři jsme totiž byli hodně 
činní v oblasti charity i mimo tento 
pořad. Diváci tak věděli, že to děláme 
autenticky, že je to naše téma, že 
nejsme jenom profesionálové, kteří 
přijdou, před kamerami odvedou 
profesionální výkon a jdou domů.

 Přejděme k tématu, které je 
v současné době pro společnost asi 
nejpalčivější, a to k imigrantům. Jste 
činná v humsnitárních a lidskoprávních 
organizacích, ve kterých se současná 
krizová situace jistě silně odráží. Jak ji 
vnímáte? Bylo špatné odmítnutí kvót?
Konkrétně kvóty jsou hodně slo-
žitý problém a je potřeba se na něj 
podívat z mnoha úhlů. Principiálně 
pro kvóty ale nejsem, neboť to je něco 
zvnějšku, je to určitý druh násilí. Já 
jsem pro dobrovolné přijímání imig-
rantů. Naše vláda ale nechce přijímat 
vůbec nikoho. Je třeba si uvědomit, že 
lidé tam jsou vyvražďováni, nemají 
často na jídlo, nemají prostě nic a ži-
voří a přežívají. A takto přežívají už 
několik let. Zkusme si představit, jak 
bychom to snášeli my sami. A Itálie 
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Stejně jako v minulých dvou letech, tak i v říjnu 
2015 vyvrcholila v časopise Moje psychologie 
úspěšná akce Měsíc v růžové, která byla zamě-
řena na prevenci rakoviny prsu. Časopis Moje 
psychologie věnoval celé říjnové Růžové číslo boji 
proti rakovině prsu. Částka z prodeje a 10 procent 
z inzertních příjmů tohoto vydání bylo poskyt-
nuto nadaci Mamma HELP. Dne 7. října 2015 se 
v divadle Studio DVA konalo v rámci poděkování 
partnerům akce Růžového čísla speciální diva-
delní představení Vysavač s Bohumilem Kleplem 
v hlavní roli. Všem partnerům, kteří projekt časo-
pisu Moje psychologie podpořili, osobně podě-
kovala ředitelka organizace Mamma HELP Jana 
Drexlerová. Spolu se sdružením Mamma HELP 
vydavatelství Mladá fronta připravilo úspěšnou 
akci Aukce LAVIČEK, jejíž vyhlášení proběhlo 31. 
října v OC Letňany Praha. Projekt získal podporu 
mnoha předních českých umělkyň a umělců. 
Aukce se uskutečnila od 25. září do 18. října 2015. 
Tým časopisu Moje psychologie předal sdružení 
Mamma HELP finanční šek v celkové hodnotě 
170 702 tisíc korun. 

Vydavatelství Mladá fronta a partneři, 
společnosti MasterCard Europe a Tesco Stores 
ČR, odstartovali 14. září 2015 první společný 
charitativní projekt Běh Mladé fronty na pod-
poru Olivovy dětské léčebny. Běhu se zúčastnili 
zástupci uvedených společností včetně orga-
nizátora projektu a také děti z dětské léčebny. 
Každá společnost zapojená do projektu vybrala 
šestičlenné týmy z řad svých zaměstnanců. Za 

každý uběhnutý kilometr získala dětská léčebna 
10 korun. Vyběháno bylo 35 120 korun, ale všich-
ni partneři a organizátor soutěže navýšili částku 
na celkových 50 tisíc korun. Patron projektu, 
známý ultramaratonec a zakladatel Běžecké 
školy Miloš Škorpil, předal řediteli léčebny šek 
na částku 50 tisíc korun, za niž léčebna pořídí 

sportovní pomůcky pro léčbu obezity (běžecký 
pás, trekingové hole, rotoped a tonometr).

V rámci Interního charitativního projektu 
v roce 2015 jsme opakovaně finančně podpořili 
děti s tělesnými hendikepy. Občanské sdruže-
ní pro hipoterapii Caballinus provádí terapii 
nejčastěji u dětí s centrálními koordinačními 
poruchami. V dubnu a v listopadu jsme uspo-
řádali charitativní velikonoční prodej a před-
vánoční prodej knih. Zaměstnanci, kteří si 
zakoupili knihu z produkce našeho vydavatel-
ství, pomohli zakoupením knih těmto hendike-
povaným dětem. Spolugarantem projektu, který 
organizujeme již třetím rokem, je Martin Zach. 
Vydavatelství Mladá fronta pravidelně poskytu-
je bezplatný inzertní prostor mnoha charitativ-
ním projektům. V roce 2015 vydavatelství Mladá 
fronta významně podpořilo také akci Světluška, 
organizovanou Českým rozhlasem, a projekt 
Cena Senior roku, který vyhlásila Charta 77. 

Ve Veolii přistupujeme k CSR komplexně, dlouho-
době se věnujeme projektům na ochranu život-
ního prostředí i četným programům v sociální 
oblasti.

V environmentální oblasti jsme se letos zamě-
řili především na podporu přírodní rozmanitosti 
– biodiverzity. Projekty, které přírodě pomáhají 
několika různými způsoby, se v ČR momentálně 
realizují v patnácti našich areálech. Odborným 
partnerem projektu je Český svaz ochránců 
přírody a právě jeho představitelé provedou 
audit, během kterého se posuzuje momentál-
ní stav areálu a podmínky pro život rostlin 
a živočichů. Na základě vypracované zprávy 
jsou pak doporučeny úpravy, jejichž realizace 
probíhá po odsouhlasení vedením dané regio-
nální společnosti skupiny Veolia a zástupcem 
vlastníka objektu. Například v areálu Pražských 
vodovodů a kanalizací na Floře letos odstartoval 
pilotní projekt, jehož cílem je alespoň částečně 
vracet přírodu na místa, která jí patří. Zatrav-
něné plochy nad podzemními vodojemy byly ve 
spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 
upraveny tak, aby došlo ke zvýšení rozmanitosti 
divokých druhů živočichů a rostlin.

V rámci oblasti podpory diverzity a rovných 
příležitostí nám letos v listopadu udělalo radost 
ocenění Rady kvality ČR za aplikaci Age mana-
gementu, které získal náš projekt VESNA (Veolia 
Senior Academy). Z hlediska age managemen-

tu nám jde především o odpovědný osobní 
i firemní přístup k ochraně a péči o zdraví, 
rozvoj pracovního prostředí, efektivní nastavení 
rozdělení a organizace práce, rozvoj mezigene-
rační spolupráce a podporu a propagaci rozvoje 
fyzické i mentální kondice zaměstnanců. 

I nadační fond Veolia měl letos opět velmi 
aktivní rok. Mezi realizovanými projekty jme-
nujme alespoň již tradiční MiniGRANTY Veolia, 
kde podporujeme veřejně prospěšné regionál-
ní projekty, jichž se zaměstnanci společností 
skupiny Veolia účastní z vlastní iniciativy ve 
svém volném čase jako dobrovolníci. Letošním 
novým programem je Stále s úsměvem, který je 
zaměřený na podporu aktivního života seniorů 
v komunitním životě. Prostřednictvím tohoto 
programu chceme v ČR pomáhat tomu, aby se 
seniorům u nás žilo lépe. Rozhodli jsme se proto 
podporovat projekty, které pomohou zlepšit 
přístup společnosti k seniorům a respektovat 
jejich potřeby, usnadní každodenní život těch 
seniorů, kteří již potřebují pomoc a nemají se na 
koho obrátit.

charitativní projekty vydavatelství Mladá fronta

cSR veolie – životní prostředí  
i sociální oblast

teReza kaRBanová
CSR manažerka

pavlína Míčová
PR manažerka
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má už tolik uprchlíků, že dá přece 
rozum, že je nutné se s ní podělit 
o pomoc! Za časů války v Bosně 
u nás přece také pobývali uprchlíci, 
bylo jich až na třicet tisíc a žádný 
problém z toho nevznikl. Jenom se 
tehdy o nich tak masivně nemluvilo. 
Měli u nás většinou jenom dočasný 
pobyt, a když tam válka skončila, tak 
se většina z nich vrátila domů. Jen 
zbytek u nás pracuje a žije dál. Jsou 
přínosem pro naši společnost. Dokto-
ři, inženýři, knihovnice atd.

 Je řešení dočasné udělení azylu?
Ano, ten bychom udělovat měli ales-
poň v kapacitě, kterou máme. Já mám 
pocit, že u nás vzrůstají nelidskost 
a nenávist ke druhému. Vzpomeňme 
si, kolik našich lidí v roce 1968 odešlo 
do ciziny a nešlo jim tady přitom o ži-
vot, šlo jen o nesouhlas s režimem. 
Takže mi přijde hodně drastické, 
když u nás nechceme vůbec nikoho.

 Mnozí jdou dál a poukazují přímo 
na vzrůstající xenofobii a rasismus 
českého národa či společnosti. Není to 
přehnané a zavádějící? Ten strach není 
z neznámého, ale naopak z konkrétních 
informací o chování muslimů, samo-
zřejmě díky médiím. Obávají se hlavně 
terorismu, zatím u nás latentního. 
Nebylo bezproblémové přijetí muslimů 
v devadesátých letech z Bosny dáno 
i tím, že byli Evropané?

Jsou tady skupiny, z kterých xenofo-
bie cítit je, ale zahrnout celou spo-
lečnost, to by bylo dost silně řečeno. 
Co se týká bosenských muslimů, 
možná máte pravdu, ale ani Syřané 
nejsou barbaři. Jsou to vzdělaní lidé. 
A i když se vyskytnou nějaké excesy, 
nemůžeme k nim přistupovat podle 
principu kolektivní viny jako k jedné 
mase. Média mnohé zjednodušují 
včetně života muslimů či v muslim-
ských zemích.

Rozumím sociálnímu strachu, že 
když se v krátkém čase přijme velké 
množství lidí, tak se destabilizuje 
společnost. Ale my říkáme, pojďte 
vzít ne milion, ale aspoň to málo, co 
můžeme. Pojďme se chovat jako lidi. 
Pomoc člověku v nouzi by nemělo 
být nic výjimečného, mělo by to být 
samozřejmé.

 Události v Paříži v podstatě pod-
pořily kartu s muslimským, respektive 
imigrantským terorismem. Strach se 
pomalu zakořeňuje a většina lidí se stá-
vá obezřetnější. V Praze se například 
zrušilo rozsvícení vánočního stromu.
Já mám taky strach. Ale vzpomeň-
te si, nedávno u nás vzal obyčejný 
člověk zbraň a vystřílel v hospodě 
své známé. Ve světě plném násilí, 
kde jsou k dispozici miliony zbraní 
a každý se může vyzbrojit, nikdy 
nemůžete vědět, kdy komu rupne 
v hlavě a něco provede. Buďme velmi 

opatrní, abychom nesklouzli k princi-
pu kolektivní viny.

 Takže přistupovat individuálně. Lze 
to zvládnout?
Musí se to zvládnout. Víte, pokud 
nastane globální oteplování, a v dů-
sledku toho nebudou mít lidé co jíst, 
neboť bude někde horko a sucho 
a neúroda, tak se stejně migrace jako 
taková nezastaví nebo znovu objeví. 
Zásadní řešení ale musí zajistit spo-
lečně celá Evropa i svět. Ovšem ráda 
podotýkám, že se musíme měnit my 
i systém. Systém také buď podpo-

ruje egoismus a staví jednoho proti 
druhému, což je náš dnešní svět, nebo 
může fungovat na solidaritě, bez 
které lidstvo stejně nemůže přežít. 
Systémy, které stojí na solidaritě 
a sounáležitosti se vším živým včetně 
odpovědnosti za druhé, jsou jediné 
nosné a je třeba je budovat.

 Neměla tento problém Evropa řešit 
už minimálně před rokem či dvěma?
To jistě měla. Ale nezbývá než to řešit 
dnes. Budoucnost máme ve vlastních 
rukou.
 Vlastimil Poliačik

Společenská odpovědnost firem je v podstatě 
nový způsob přemýšlení, daleko za hranicemi 
přístupu „po nás spálená tráva“. Naopak v ide-
álním případě by po nás měla tráva zůstat ještě 
zelenější, než když jsme na ni prvně vstoupili. 
Proto i naše firma – chce-li patřit mezi moder-
ní a perspektivní elementy na trhu 21. století 
– se aktivně hlásí k tomuto dosud dobrovolné-
mu přístupu, který se zcela jistě stává normou 
chování na trhu. I když ve skutečnosti to pro 
naši společnost úplnou novinkou není. Je to již 
několik let, kdy jsme začali přemýšlet o naší 
„ekologické stopě“ a díky tomu jsme například 
přestali kupovat vodu v plastových lahvích. 
Také jsme postupnou elektronizací naší interní 
agendy dosáhli snížení spotřeby papíru a nižší 
jsou i náklady na cestování a tím spotřeba 
paliv. Možná banální začátky, ale s reálným 
výsledkem.

naše firemní stopa? důstojná a odpovědná 

Na druhé straně se aktivně účastníme řady 
projektů s dopadem na ekologii jako napří-
klad posuzování projektů obnovitelných 
zdrojů energie, testování plně elektrických 
vozidel nebo moderních baterií. Mezi nejno-
vější aktivity, které lze zahrnout pod pojem 
společenské odpovědnosti, patří oblast 
nakládání s vodou. Momentálně se rozbíhá 
společný projekt TÜV SÜD Czech s.r.o. a Vý-

zkumného ústavu vodohospodářského  
T. G. Masaryka, jehož cílem je zpracování me-
todiky pro výpočet a ověření tzv. vodní stopy. 
Důvody jsou zcela zřejmé – pitná voda se 
stává strategickou surovinou, které je již nyní 
nedostatek, a prognózy do nejbližší budouc-
nosti jsou přímo varovné. Proto považujeme 
naše angažmá v této oblasti za naprosto 
samozřejmé a potřebné.

A zcela jistě to není poslední akce naší 
firmy v rámci Corporate Social Responsibility, 
tedy CSR. Ty další na sebe nenechají dlouho 
čekat. Máme-li být lídrem na trhu, pak musí-
me převzít tuto roli ve všech jejích aspektech. 
Jestliže chceme kultivovat podnikatelské 
prostředí, pak musíme jít sami příkladem. Je 
to závazek vůči našim současným i budoucím 
zaměstnancům a jejich rodinám, ale i ostat-
ním lidem. Je to naše „firemní stopa“.

náš závazek: odpovědná firemní stopa  

oleg SpRužina
Generální ředitel
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Ještě před patnácti lety 
bylo CSR v Česku prakticky 
neznámým pojmem. Při 
hledání tohoto výrazu 
v médiích v roce 2000 lze 
najít pouhých pět záznamů. 
A ani jeden z nich se netýkal 
společenské odpovědnosti. 
Objevil se jako zkratka 
pro Československou 
republiku, technologii pro 
svářecí stroje, případně 
inovativní postup při výrobě 
pneumatik.  

Poprvé se CSR v souvislosti s od-
povědností firem objevilo v tuzem-
ských médiích v roce 2002. A v loň-
ském roce již média o CSR referovala 
v 840 případech. Jen málokteré číslo 
lépe ilustruje, jak obrovský posun 
zaznamenala společenská odpověd-
nost v České republice za posledních 
patnáct let. 

To, že tuzemské CSR drží krok se 
světovým vývojem v některých oblas-
tech, ukázaly například čtyři ročníky 
pražského CSR Summitu, který 
přináší unikátní možnost porovnat 
trendy z vyspělých zemí s tuzemskou 
realitou. V Česku se rychle zabydlelo 

firemní i expertní dobrovolnictví 
a další formy pomoci firem veřejnosti 
a neziskovému sektoru.  

Měření cSR

Rozšířily se rovněž různé formy 
měření společenské odpovědnosti 
firem. V současné době se v českém 
prostředí diskutuje přibližně o pat-
nácti systémech měření firemního 
CSR, které se vzájemně liší v tom, na 
jaké cílové skupiny se zaměřují nebo 
jaký je jejich rozsah. 

Podle údajů, které uvádí nezisková 
organizace Byznys pro společnost, 
se například GRI a OECD směrnice 
shodně zaměřují na ekonomické, 
sociální a environmentální pro-
blémy a reflektují názory svých 
stakeholderů, ale liší se jejich cílové 
skupiny. GRI směrnici mohou pou-
žívat veškeré organizace, ale OECD 
směrnice jsou určeny výhradně pro 
mezinárodní společnosti. U ostat-
ních směrnic pouze některé nabízejí 
nezávislý audit a certifikaci.

absence zelených témat

Zatímco u formy CSR tak Česká 
republika drží se světem krok, u ob-
sahu stále zaostává o mnoho let za 
těmi nejvyspělejšími státy. Ukazuje 
to nejen srovnání příspěvků tuzem-

ských a zahraničních řečníků jak 
na CSR summitech, tak na dalších 
akcích zaměřených na společenskou 
odpovědnost.  

V příspěvcích zahraničních 
účastníků se to pravidelně hemží 
nepřeberným množstvím odstínů 
zelené, u tuzemských vystupujících 
se téma životního prostředí objevuje 
okrajově nebo vůbec.   

Zástupci zahraničních společností 
prezentují svoje závazky na sni-
žování uhlíkové stopy a konkrétní 
postupy, jak toho chtějí dosáhnout, 
v českém prostředí ještě diskuze 
o uhlíkové stopě a dalších zelených 
tématech v rámci společenské 
odpovědnosti není příliš viditelná. 
Zmíněné snižování uhlíkové stopy 
například loni v rámci své společen-
ské odpovědnosti v médiích komuni-
kovaly zhruba jen tři firmy.  

Nižší zájem tuzemských firem 
o zelená témata se odráží mimo jiné 
i v nižší úrovni jejich finančních 
příspěvků na podporu dobročinných 
projektů z této oblasti. Zatímco 
v USA tvoří výdaje privátních firem 
prostřednictvím nadací jejich maji-
telů na životní prostředí 9,4 pro-
centa celkového počtu příspěvků na 
dobročinnost, v České republice jsou 
to jen zhruba tři procenta.  

Možná právě příklady ukázkové 
praxe ze zahraničí přispějí k tomu, 

že se zelené trendy v rámci tuzem-
ské společenské odpovědnosti prosa-
dí rychleji. A výskyt zelených témat 
v Česku zaznamená stejně raketový 
růst jako celá oblast CSR za posled-
ních patnáct let.

Slabé sociální podnikání

Zelená témata nejsou jedinou oblas-
tí, kde Česko v porovnání se zahra-
ničím propadá. Téměř stejně špatně 
je na tom i v oblasti sociálního pod-
nikání. Zatímco například ve Velké 
Británii se společensky prospěšné 
podniky podílejí na HDP 12 procenty, 
v České republice jich zatím existují 
jen něco přes dvě stovky. 

Málo rozvinutému prostředí 
sociálního podnikání odpovídá 
i tuzemská legislativa. Na rozdíl od 
řady vyspělých zemí, kde má tento 
sektor delší tradici, neexistuje v Čes-
ku speciální zákon, který mají státy 
jako Finsko, Rakousko, Itálie anebo 
Velká Británie. Ten však není pod-
mínkou, sociální podnikání funguje 
i v zemích, které k němu speciální 
legislativu nemají. 

Zákonná úprava měla v Česku 
původně vzniknout v roce 2013, 
dodnes však nebyla schválena. Ani 
chystaná změna zákona však zřejmě 
nepodpoří sociální podnikání v celé 
šíři. Zaměří se patrně jen na úpravy 
pro integrační sociální podniky, tedy 
podniky, které zaměstnávají znevý-
hodněné osoby, především postižené 
nebo příslušníky menšin. 

To podle odborníků ukazuje na 
zásadní nepochopení sociálního 
podnikání v České republice. Kromě 
zmíněných okruhů totiž ve vyspělých 
zemích spadají do oblasti sociálního 
podnikání i životní prostředí, ale 
i rozvoj vzdělávání nebo zaměstna-
nosti.

nelichotivá bilance

Kvůli důrazu na formu, ale ob-
rovském zaostávání v obsahu se 
tuzemská společenská odpovědnost 
a dárcovství propadá v mezinárod-
ním srovnání stále hlouběji. Pokud 
se v roce 2012 objevily alarmující 
články, že se Česká republika pro-
padla v prestižním srovnání World 
Giving Index, který připravuje Gallu-
pův ústav, z 81. na 94. příčku, pohled 
na letošní žebříček je ještě více 
tristní. Česko obsadilo nelichotivou 
130. pozici a umístilo se hluboko za 
zeměmi, jako je Senegal, Mauretánie, 
Pákistán nebo Tádžikistán. 

Pokud se české firmy nezačnou 
konečně zaměřovat na obsah CSR 
a nabízet pomoc tam, kde to tuzem-
ské neziskové organizace skutečně 
potřebují, bude výsledkem i těch nej-
sofistikovanějších reportů a měření 
společenské odpovědnosti jen další 
sestup České republiky v mezinárod-
ním srovnání.
 Dalibor Dostál

české cSR za vyspělými 
zeměmi ztrácí stále více
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SolidaRita v kRizi. Pracovníci Státního zdravotních ústavu třídí v roce 1938 sbírku směřující do pohraničí.
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Workshop pro inspiraci 
k praktickému uplatnění cSR
V podnikání poslední dobou zažíváme poměrně 
velké změny. A to především ve vztahu k společenské 
odpovědnosti. CSR se již běžně stává součástí firem-
ních strategií. Už není aktuální otázka, zda ano, ale 
jak, případně s kým. Vánoční workshop o společen-
ské odpovědnosti firem pořádaný společností Media 
Events Company chtěl odpovědět právě na tyto dvě 
otázky. Řečníci tak přítomné seznamovali se sou-
časnou problematikou CSR i s konkrétními příklady.

V obecnější rovině se problematiky dotkla Pavlína 
Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost, 
Karolína Fialová, ředitelka Nadace Neziskovky.
cz, a Alena Gmentová, ředitelka Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR. Spíše konkrétní názor 
pak přinesla z pohledu nadací Michaela Chovan-
cová, ředitelka Dejme dětem šanci, a z hlediska 
firem Lenka Čábelová, manažerka komunikace 
společnosti Microsoft, Jitka Heřmanová, ředitelka 
Nadace O2 a Radka Nedvědová, manažerka v od-
dělení Akademie PricewaterhouseCoopers ČR. 

V oblasti CSR klade PRK Partners důraz 
na důkladný výběr vhodných subjektů pro 
vybudování dlouhodobého vztahu v rámci 
poskytování právní a materiální pomoci 
a na dlouhodobou osvětu českého práva 
a informovanosti veřejnosti v právní ob-
lasti. Z našich pro bono projektů můžeme 
jmenovat spolupráci s Nadací Terezy Ma-
xové, Fórem dárců, Nadací Zdeňka Bakaly, 
Randovy nadace, Opatstvím Nový Dvůr, 
Nadačním fondem pro Březnici či meziná-
rodní organizací Lex Mundi. Podporujeme 
rovněž kapelu The Tap Tap, Nadaci Kap-
licky Centre, Trapistický Klášter Naší Paní 
nad Vltavou, Pacientský spolek pro léčbu 
konopím a další. Pro naše klienty pořádá-
me bezplatné semináře a vydáváme Právní 
aktuality.
Zaměstnancům a spolupracujícím advo-
kátům pak PRK Partners nabízí možnost 
práce z domova (systém mobilních zaří-
zení, připojení VPN), flexibilní pracovní 
úvazky (příprava na advokátské zkoušky, 

při mateřství apod.) či finanční a materiál-
ní podporu v mateřství. Součástí benefitů 
jsou společenská a sportovní setkání, růz-
né formy celoživotního vzdělávání a široké 
spektrum realizace od přístupu k význam-
ným lokálním a zahraničním mandátům po 
možnost publikování odborných článků 
v širokém spektru médií.
V rámci přístupu k obchodním partnerům 
vybíráme dodavatele podporující trvale 
udržitelný rozvoj (pečivo od biopekárny, 
grafické a tiskařské služby od společnosti 
Dot 1, která zaměstnává osoby postižené 
autismem, či věnujeme dárky z dílen nada-
cí). PRK Partners uplatňuje odpovědný pří-
stup k životnímu prostředí (třídění odpadu, 
účast v iniciativě „Do práce na kole“, řízení 
firemního tisku, využívání recyklovaného 
papíru pro interní potřeby, apod.).
Výsledek našeho snažení: PRK Partners 
se v říjnu 2015 umístila na bronzové příč-
ce 12. ročníku TOP Odpovědné firmy roku 
v kategorii malých a středních firem. 

Michaela Chovancová jako příklad úspěchu před-
stavila přítomným Martina Kuglera, chovance dět-
ského domova Domino Plzeň, který díky péči na-
dace Dejme dětem šanci vystudoval Vyšší odbornou 
školu obor sociální práce a sociální pedagogika.

Jaký má přístup Microsoft k CSR, sdělila 
publiku jeho manažerka Lenka Čábelová: 
„Microsoft byl založen s vizí tvořit techno-
logie, které lidem pomohou dosahovat 
jejich sny. To vyjadřuje i naše mise – Po-
máhat lidem a organizacím na celém světě 
dokázat více. Společenská odpovědnost 
je tak nedílnou součástí obchodního mo-
delu. Spolupracujeme s tisíci českých fi-
rem, které na našich produktech vytvářejí 
vlastní inovativní řešení pro zákazníky. 
Rozvíjíme projekty, jejichž cílem je pomoci 
řešit dlouhodobé společenské problémy. 
Příkladem je Akademie programování, 
která pomáhá připravit děti na budou-
cí trh práce. A usilujeme o to, aby naše 
výrobky a služby respektovaly klíčové 
potřeby zákazníků, například v oblasti 
ochrany osobních údajů a bezpečnosti.“

Změny podle Pavlíny Kalousové z Byzny-
su pro společnost neprobíhají jen v byz-
nysu, ale i ve společnosti a reagovat na 
ně jednotlivě, individuálně, již pomalu 
nestačí. „Stále častěji bude potřeba 
na zásadní situace reagovat systémo-
vě a mezi aktéry vytvářet spolupráci,“ 
upozornila. Jako příklad uvedla velmi 
úspěšnou akci Národní potravinová sbír-
ka, kde se spojily velké potravinářské 
řetězce a několik sítí drogerie a kosmetiky.
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Zástupce hlavního partnera workshopu z PRK Partners, Jan Kohout (uprostřed). 

Partner  
v oblasti  
médií a eventů
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Evropskou směrnici o nefinančním 
reportingu 2014/95/EU mohou 
společnosti pojmout dvěma způsoby. 
Jako nutné zlo a dodatečnou regulaci, 
nebo jako možnost zmapovat celou 
oblast svého podnikání, jeho dopady 
na okolí, zaměstnance a životní pro-
středí s cílem stanovit lepší strategie 
v rozvoji firmy a lépe rozpoznat 
rizika, jež v budoucnosti mohou pod-
nikání společností negativně ovlivnit. 
Právě v duchu druhého principu byla 
směrnice přijata. Do českého práva 
musí být zahrnuta nejpozději šestého 
prosince 2016 a platit by měla začít 
prvního ledna 2017.

na koho se povinnost bude 
vztahovat 

Povinnost nefinančního reportingu 
se vztahuje jen na ty velké podniky, 
které jsou subjekty veřejného zájmu, 
a velké skupiny, kde mateřským pod-
nikem je subjekt veřejného zájmu 
a zároveň v obou případech průměr-
ný počet zaměstnanců společnosti 
nebo skupiny přesahuje pět set. 

Evropská unie upustila od povin-
nosti reportingu pro malé a střední 
podniky s ohledem na svou poli-
tiku celkového snížení regulační 
zátěže pro tyto podniky. Přestože 
malé a střední podniky a skupiny 
a velké podniky a skupiny, které 
nejsou subjektem veřejného zájmu, 
nebudou mít zákonnou povinnost 
nefinančního reportingu, neměly by 
jej opomíjet. Nepřímo se jich totiž 
může týkat ze dvou důvodů:

Některé menší podniky fungují 
jako dodavatelé zahraničních společ-
ností s dobrovolně (nebo od roku 2017 
povinně) zavedeným nefinančním 
reportingem a hlavně environmentál-
ním systémem řízení, které od svých 
dodavatelů přesné ukazatele v oblasti 
vlivů na životní prostředí v hojné 
míře vyžadují. Nebo se může jednat 
o případ, kdy se mateřská společnost 
rozhodne v rámci reportingu a kon-
solidace skupiny uvádět nefinanční 
informace. Řízení dodavatelského 
řetězce a sledování environmentál-
ních ukazatelů právě u dodavatelů či 
dceřiných firem je pro velké podni-

ky jednou z cest, jak snížit dopady 
svého podnikání na životní prostředí 
a zvýšit svou odpovědnost vůči spo-
lečnosti, například v oblasti lidských 
a sociálních práv. Se závěry klima-
tické konference v Paříži lze navíc 
očekávat ještě větší tlak minimálně 
v environmentálním reportingu.

Reportovat ano, ale podle čeho

Hlavní a v současnosti všeobecně 
přijímané standardy pro nefinanční 
reporting vychází z úmluvy OSN 
Global Impact (UNGC) a iniciativy 
Global Reporting Initiative (GRI). 
Implementace směrnice je na jed-
notlivých státech unie a je možné, 
i když ne moc pravděpodobné, že 
některé vytvoří vlastní vnitrostátní 
rámce nebo implementují jiné rám-
ce, jako je například systém pro envi-
ronmentální řízení podniků a audit 
(EMAS), směrnici Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti 
nebo normu Mezinárodní organizace 
pro normalizaci ISO 26000 a další.

na co by se měly připravit 
české firmy v oblasti 
nefinančního reportingu

Počet společností reportujících svou společenskou odpovědnost (N100 = Průměr 100 největších společností za každou zemi zapojenou do průzkumu. G250 = 250 největších globálních společností)

Poměr společností reportujících svou společenskou odpovědnost v jednotlivých zemích. Vztahuje se vždy na 100 největších společností v dané zemi.

Právě kvalita a možnost vzájem-
ného objektivního srovnání repor-
tovaných informací bude klíčová 
pro naplňování cílů směrnice. 
Ostatně podoba a porovnatelnost 
reportingu, byť pouze emisního, se 
stala jedním z hlavních témat již 
zmíněné klimatické konference v Pa-
říži. Závěry konference i směrnice, 
o které mluvíme, sledují podobné 
cíle a bylo by více než vhodné, pokud 
by minimálně v environmentálních 
ukazatelích existovala co možná 
nejvyšší konzistence.

Reporting v čR a ve světě 

Z nedávné studie KPMG vyplynulo, 
že celosvětově 73 procent ze sta 
největších společností zveřejňu-
je zprávy o udržitelném rozvoji, 
z nichž 78 procent je připraveno dle 
výše zmiňovaného mezinárodně 
uznávaného rámce Global Repor-
ting Initiative (GRI). Mezi roky 2011 
a 2013 došlo k nárůstu počtu zpráv 
sestavených dle rámce GRI o devět 
procent. V České republice podle 
studie reportuje nefinanční ukazate-
le pouze 43 procent firem, kterých se 
povinnost bude od roku 2017 týkat. 
Většina společností navíc v průzku-
mu KPMG uvedla, že informace o své 
odpovědnosti zveřejňovat chtějí.

Firmám hrozí prodlevy

Přestože stále neznáme finální po-
dobu, v jaké bude směrnice 2014/95/
EU implementována do českého 
právního řádu, lze očekávat, že firmy 
mohou mít problém s naplněním 
jejích požadavků. V současnosti je 
podobný problém vidět u plnění 
požadavků plynoucích ze zákona 
o hospodaření energií. Povinnosti, 
které stanovuje, se dotýkají zhruba 
2150 firem. Odkládání řešení na po-
slední chvíli spolu s nedostatečným 
počtem akreditovaných energe-
tických auditorů pak způsobuje, 
že řada firem k zákonnému datu 
požadavky nesplní.

Zda podobná situace nastane u ne-
finančního reportingu, jisté není, 
podcenit situaci by firmy ale neměly.

Milan Flosman
Director KPMG ČR 



zaměstnanci škoda auto se aktivně 
účastní firemní společenské odpovědnosti
Jako největší český průmyslový pod-
nik se ŠKODA AUTO mnoha způsoby 
angažuje pro společnost – ve smyslu 
trvalé politiky společenské odpo-
vědnosti (CSR). Automobilka nyní 
svou CSR strategii dále zintenzivnila 
a soustředí projekty CSR do čtyř pi-
lířů: dopravní bezpečnost, technické 
vzdělání, podpora dětí a bezbariéro-
vá mobilita. K tomu je nutno přičíst 
také řadu ekologických opatření, 
podporu zaměstnanců a aktivní roz-
voj regionů, v nichž má automobilka 
své výrobní závody. 

příspěvek zaměstnanců

Do společenské odpovědnosti se 
ŠKODA snaží aktivně zapojovat 
i své zaměstnance, čímž přispívá 
k sociální angažovanosti a zvyšování 
povědomí o problémech ve společ-
nosti. Zaměstnanci již od roku 2013 
mohou měsíčně přispívat jedné 
nebo více neziskovým organizacím 
prostřednictvím srážky ze mzdy. 
ŠKODA navyšuje vybranou částku 
na dvojnásobek, přičemž: 80 procent 
posílá jednotlivým neziskovým orga-
nizacím dle rozhodnutí zaměstnan-
ce a 20 procent je určeno pro úhradu 
studia talentovaných chlapců 
v dětském domově Vasantrao Naik 
v Aurangabádu v blízkosti indického 
závodu automobilky.

I samotný výběr neziskových 
organizací, které jsou v rámci pro-
jektu podporovány, je plně v režii 
zaměstnanců. Ti neziskové orga-
nizace a jejich projekty navrhovali 
a následně o nich hlasovali. Takto 
bylo vybráno i šest organizací, které 
se mohou ucházet o podporu za-
městnanců pro následující období 
2016 až 2018. 

Například společnosti Život dětem 
a Helppes obhájily své místo v pro-
jektu i v novém období. 

pHelppeS

Helppes je organizace založená 
v roce 2001 s celostátní působností 
a zabývá se pořizováním a výcvi-
kem asistenčních a vodících psů. 
Prostředky věnované zaměstnanci 
a dorovnané společností ŠKODA 
AUTO  umožňují rozšiřovat pro-
jekt „Pomoc přichází na čtyřech 
tlapkách“, jehož cílem je začle-
nění osob s těžkým zdravotním 
postižením do společnosti a zajistit 
jim kvalitnější život pomocí psího 
anděla – speciálně vycvičeného 
asistenčního psa. 

V srpnu letošního roku se konal již 
14. ročník slavnostní promoce letoš-
ních psích absolventů, kteří prošli 
akademií této neziskové společnosti. 
Mezi 15 psími studenty složili svůj 
„promoční“ slib i dva labradorští 
retrieveři Bady a Amanda, kteří byli 
pořízeni ze zaměstnaneckých sbírek.

Bady tak již pomáhá panu Milano-
vi z Pardubic, který částečně ochrnul 
po úrazu (viz foto). Z blízkosti fenky 
Amandy se těší čtyřletá Vladěnka 
z Lovosic, která trpí dětskou mozko-
vou obrnou. 

Do konce roku 2015 se rozhodlo 
neziskovou organizaci Helppes 
podpořit 522 zaměstnanců. Celkově 
vybrali více než 590 tisíc Kč, ŠKO-
DA AUTO pak příspěvek navýšila 
na celkových 1, 065 milionu korun. 
Vzhledem k tomu, že pořízení 
a jednoletý výcvik asistenčního psa 
stojí v průměru 220 tisíc korun, 
smečka škodováckých psů se ještě 
rozroste. 
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I. V oblasti dopravní bezpečnosti 
podporuje automobilka řadu projektů v celé 
České republice. Internetový výukový 
program „ŠKODA hrou“ hravou formou 
nabádá ke správnému chování v silničním 
provozu. Soutěž „Cesty městy“ již deset 
let oceňuje opatření, konkrétně zvyšující 
bezpečnost silničního provozu v českých 
městech a obcích. V rámci regionálního 
grantového programu „Dopravní výchova“  
automobilka pomáhá u nejmladší generace 
vytvářet správné návyky v oblasti dopravní 
bezpečnosti.

II. Velký důraz klade ŠKODA na téma 
technického vzdělání. V současné době 
automobilka kooperuje s desítkami škol 
všech vzdělávacích stupňů na konkrétních 
projektech. Navíc společnost rozšiřuje svou 
nabídku studentských praxí v technických 
oborech, umožňuje dodatečné vzdělávání 
pedagogů a zdarma školám poskytuje 
učební pomůcky a technické vybavení. 
Prostřednictvím projektu „Věda má 
budoucnost“ pracuje ŠKODA s desítkami 
učitelů, ředitelů a kariérních poradců 
základních škol.

III. Třetím pilířem je podpora dětí. ŠKODA 
je partnerem Nadace Terezy Maxové pro 
podporu znevýhodněných dětí. Projektem 
„Rozjedu to!“ se snaží prostřednictvím 
dodatečného vzdělání, psychologické 
podpory a další péče postavit desítky 
11- až 14letých dětí z dětských domovů 
na stejnou startovní čáru při výběru 
budoucího povolání, jakou mají děti 
z běžných rodin.  Již od roku 2002 
se automobilka angažuje v projektu 
„Zdravotní klaun“, který se stará 
o dlouhodobě hospitalizované děti. 

IV. Čtvrtým pilířem aktivit společnosti 
ŠKODA AUTO je bezbariérová mobilita. 
Do této oblasti patří mimo jiné projekt 
ŠKODA Handy, díky němuž mohou tělesně 
postižení získat v dealerstvích ŠKODA 
kvalitní rady pro zajištění a přestavbu vozu. 
Grantový program „Region bez bariér“ 
pomáhá snižovat překážky, které brání 
hendikepovaným v co největším zapojení 
do života, a to jak v přístupu k zaměstnání 
nebo ke vzdělávání, tak i k volnočasovým 
aktivitám jako jsou sport, cestování nebo 
kultura.

čtyři pilíře strategie cSR společnosti škoda auto

život děteM

Posláním organizace Život dětem je 
pomoc vedoucí ke zlepšení zdravot-
ního stavu a kvality života vážně 
nemocných dětí v rámci celé České 
republiky. 

Společnost se snaží pomáhat nejen 
zdravotnickým a dětským zařízením, 
ale především ekonomicky slabým 
rodinám, jejichž děti trpí vážnými 
nemocemi s nákladnou léčbou. 

Získané finanční prostředky jsou 
využívány na základě lékařských 
zpráv, doporučení a dokladu o pří-
jmech a výdajích rodiny. Rodiny ne-
dostávají finanční dary, ale potřebné 
přístrojové vybavení, zdravotnické 
a kompenzační pomůcky, speciální 
výživu, ozdravné pobyty apod., které 
organizace nakupuje přímo. 

Zaměstnanecké sbírky umožni-
ly pomoc už třiceti čtyřem vážně 
nemocným dětem z regionů kolem 
závodů ŠKODA AUTO. 

Například šestiletý Kubík bo-
juje s dětskou mozkovou obrnou, 
důsledkem těžkého krvácení do 
mozku při předčasném porodu, 
s epilepsií a mentálním postižením. 
I přes všechny komplikace je Kubík 
veselý, hodný a vnímavý chlape-
ček. Aby se mohl ve všech směrech 
zlepšovat, je potřeba neustálých 
rehabilitací, které mu pomáhají. 
Proto byl Kubíkovi uhrazen půlroč-
ní individuální program v rozsahu 
dvaceti terapií. 

Do konce roku 2015 darovalo 
504 zaměstnanců celkově 660 tisíc 
korun, firma přidala dalších 530 tisíc 
korun.



Reliable security systems
®

cctv.inshop.cz

774 833 233

Bezpečí, klid a jistota
- smysluplná investice.

RELICAM - funkční řešení
dálkového dohledu vašich prostor.

On-line přístup na kamery všude, kde máte internet

Možnost záznamu non-stop i při pohybu

Jednoduché ovládání české menu

Noční přísvit venkovní i interiérové verze

Poradenství zdarma návrhy, konzultace

Sestavy na míru pro kanceláře, domy, sklady...

MF_225x297.indd   1 17.12.15   14:58


