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Úvodní slovo partnera reportu Udržitelné Česko 2021
Vážení přátelé odpovědného podnikání,

je mi ctí mít možnost vás u příležitosti 50. výročí výroby první Coca-Coly v Česko- 
slovensku oslovit prostředním této publikace, která přináší nové pohledy na od-
povědné podnikání v České republice.

Pojem odpovědnosti se v  byznysovém prostředí za několik málo posledních let 
významně proměnil. Společnosti si již nevystačí s odpovědností jen za to, co se 
děje za zdmi jejích závodů. Odpovědnost se rozšířila do všech aspektů firemního 
života, od ochrany zdraví zaměstnanců i  jejich rodin přes vztahy s nejrůznějšími 
komunitami, na které má činnost firmy dopad, až po odpovědnost za osud celé 
naší planety. Odpovědné podnikání se dnes jednoduše stalo normou pro všechny 
z nás. Ač se odpovědně musí chovat všichni, troufám si říci, že jsou to právě velké 
globální firmy, které mají v odpovědném přístupu k podnikání zásadní roli. Kromě 
toho, že mohou svou činností ovlivnit celý svůj sáhodlouhý dodavatelský řetězec 
i  tisíce svých zaměstnanců a  jejich rodin, jsou to právě velké společnosti, k  je-
jichž značkám vzhlíží miliony, či dokonce miliardy lidí po celém světě. Změny, které 
mohou tyto firmy svým odpovědným podnikáním nastartovat, sahají daleko za  
hranice jejich zdí i daleko za hranice naší představivosti.

Jsem hrdý na to, že se společnosti Coca-Cola HBC tyto změny daří nastartovat. 
Ať už jde o  naši misi udržitelnosti, kterou chceme do roku 2025 snížit spotřebu 
primárních plastů, nebo o  bezprostřední pomoc hrdinům boje s  koronavirem, 
jimž jsme za uplynulý rok darovali nápoje v řádech desítek milionů korun, aktivity  
Coca-Cola HBC mění své okolí k lepšímu. Potvrzením budiž ocenění od prestižního 
Dow Jonesova indexu, který naši společnost za rok 2020 označil jako nejudržitel-
nější nápojovou firmu světa. Věřím, že nejen tímto oceněním inspirujeme řadu 
malých a  středních podnikatelů, stejně jako velkých globálních hráčů, s  nimiž 
se dennodenně utkáváme o  přízeň našich zákazníků a  spotřebitelů. Jsou to  
koneckonců oni, bez nichž bychom ony kýžené změny nikdy nenastartovali.

Děkuji za váš čas i společné úsilí.

S úctou
Dan Timotin
Generální ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

„Odpovědnost se rozšířila 
do všech aspektů firemního 

života.”

SLOVO ÚVODEM

Report Udržitelné Česko vychází v  návaznosti na 4. ročník konference Leadership & CSR, 
unikátní akce, která propojuje téma společenské odpovědnosti a  udržitelnosti firem 
s otázkou jejich vedení. Konference každoročně prezentuje české i zahraniční lídry a  jejich 
přístup k udržitelnosti v byznysu.
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Úvodní slovo generálního partnera konference
Leadership & CSR 2021

Byznys se mění, nezůstává stejný. Mění jej zákony, pravidla, konkurence, média. 
Dnes jej ale mění hlavně sami zákazníci. Ti již nevyžadují pouze kvalitní produkt 
a služby, ale nově chtějí, aby firma, které dávají svoje peníze, sdílela i jejich hod-
noty. Chtějí se s ní identifikovat. Když identifikace nefunguje nebo když je firma 
zklame, odcházejí i se svojí peněženkou.

Souvisí to i s tím, jak se ekonomická a zákaznická síla přesouvá ke generacím 
mileniálů a Gen Z, pro něž jsou udržitelnost a etika byznysu extrémně důležité. 
Transparentnost, udržitelnost a  sounáležitost s „velkými tématy dneška“ se 
tak staly v dobrém slova smyslu komoditou. Zároveň jsou velmi důležité, když 
chcete získat a udržet talentované zaměstnance.

Dnes již mnohokráte popsanými příklady funkčního firemního aktivismu jsou 
třeba NIKE a  jejich podpora Colina Kaepernicka, Nestlé a  snaha o  100% re-
cyklaci jednorázových kapslí nebo trend kolem elektroaut. Zároveň vzniká 
celé nové odvětví spojující datovou analytiku, udržitelnost, CSR, etiku byznysu 
a storytelling, kdy se firmy v rámci tzv. ESG (environmental, social, governance)  
standardů snaží své externí zainteresované strany přesvědčit o  tom, že právě 
ony jsou čistý, etický a přírodu nezatěžující byznys.

Za sebe si myslím, že je to správná cesta. Správná cesta, jak lépe propojit firmy 
a  jejich zákazníky, stejně jako firmy, komunity a  širokou veřejnost. ESG navíc 
funguje nejen jako reputační PR, ale i  jako svébytná byznysová příležitost, kdy 
společnost McKinsey spočítala, že dobře odpracovaná ESG strategie může 
snížit náklady na kapitál o  10  %. Stejně tak umí dobré ESG zvýšit klientskou 
a  zákaznickou loajalitu, prodávat produkt a  pomoci obchodu. V  tomto ohledu 
je skvělé, že téma ESG je stále aktivněji uchopováno i u nás doma v Čechách. 
Představuje totiž okno do budoucnosti!

Jan Růžička
Chief External Affairs Officer, Home Credit Group

„Dobře odpracovaná ESG 
strategie může snížit náklady 

na kapitál o 10 %.”

Úvodní slovo ředitelky Business Leaders Forum

Společenská odpovědnost firem a udržitelnost byznysu jsou bezpochyby tématem 
dnešní doby. Již řadě firem není lhostejné, jakou hodnotu poskytují svým zá- 
kazníkům, jak se cítí jejich zaměstnanci, zda se férově chovají k partnerům a 
dodavatelům a jaký má jejich činnost vliv na naši planetu. Jde o ty firmy, které 
se dokázaly adaptovat v prostředí neustále se měnícího trhu a umí dostát stále  
vyšším ekologickým i etickým nárokům svých zákazníků, státu i akcionářů.  
Motivace evropskými i národními cíli a regulace některých oblastí však nestačí.  
Privátní sektor může jít i dál – nastavit si vlastní, ambicióznější cíle a stát se 
opravdu udržitelným byznysem.  
  
Smyslem reportu Udržitelné Česko je ukázat, že strategický přístup k udržitel-
nosti je přínosem pro každou firmu bez ohledu na odvětví, ve kterém působí,  
a službu nebo produkt, který nabízí. Naleznete zde příklady z praxe společností, 
jejichž úspěch potvrzuje myšlenku, že udržitelnost není jen nákladovou položkou  
v rozpočtu. Naopak, změna přístupu a adaptace na měnící se preference zákazníků 
a akcionářů je dnes nutnou podmínkou k úspěchu. 

A protože při jakékoliv změně je zásadní otázka správného vedení, které inovace 
podněcuje a podporuje, zabývali jsme se i tím, jak veřejnost vnímá roli úspěšného 
lídra dnešní doby. Průzkum společnosti Ipsos, jehož výsledky zde naleznete, nabízí 
odpověď nejen na tuto otázku. Vyjádření samotných lídrů českého i zahraničního 
byznysu si můžete přečíst v úvodních proslovech a v rozhovoru, kde oni sami pre- 
zentují své názory na strategii udržitelnosti i konkrétní cíle a projekty svých firem. 

Mezi texty reportu Udržitelné Česko najdete také stručný přehled toho, jak ovlivnila 
agendu udržitelnosti pandemie covidu-19 nebo jak se udržitelnosti věnuje veřejný 
sektor, konkrétně Ministerstvo zahraničních věcí. 

Business Leaders Forum sdružuje takové firmy, které jsou odhodlané vytvářet 
udržitelný byznys. Je mi ctí představit vám na následujících stránkách příklady  
dobré praxe mnohých z nich. Můžete se jimi inspirovat, případně se k nám připojit. 
Společně pak můžeme pokračovat v naší misi a posouvat prostředí českého trhu 
směrem k větší udržitelnosti a odpovědnosti firem.  

Tereza Koucká
ředitelka Business Leaders Forum

„Smyslem reportu 
Udržitelné Česko je 

ukázat, že strategický 
přístup k udržitelnosti 

je přínosem pro každou 
firmu bez ohledu

na odvětví.”
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Zároveň došlo ke zlepšení řízení udržitel-
nosti u  velkých společností. Dle globální 
zprávy KPMG Prioritizing in a  pandemic 
zůstaly otázky životního prostředí klíčovým 
tématem této oblasti, avšak sociální otáz-
ky, jako je bezpečnost lidí, fyzické a duševní 
zdraví, osamělost a  sociální začlenění, se 
staly novou prioritou. Důležitým se stalo 
i  zmírnění dopadu covidu-19 na dodava-
telský řetězec. Krize vedla k přehodnocení 
komplexních globálních dodavatelských 
řetězců, které vznikly v  posledních 20 až 
30 letech, a  ke zvýšení zájmu o  lokální 
a cirkulární zásobovací modely, které jsou 
flexibilnější a odolnější vůči změnám.

Nástup covidu-19 způsobil okamžitou změnu globálních priorit. Jednotlivé státy musely rychle zajistit 
zdraví a  bezpečnost svých občanů, což si vyžádalo ekonomickou daň, a  předpokládalo se, že firmy od-
sunou své cíle v  oblasti klimatu a  globální udržitelnosti do pozadí. Stal se však opak: velké korporace 
napříč průmyslovými odvětvími oznámily odvážné závazky v  oblasti udržitelnosti a  odpovědného pod-
nikání. Příkladem mohou být společnosti Barclays, Biogen, General Mills, Google, Intel nebo Tetra Pak.

Co způsobilo tento příliv závazků? Covid-19 zdůraznil potřebu strategických plánů v  oblasti budoucích 
katastrof, což následně zvýšilo nutnost řešit změnu klimatu. A tedy zaměření se primárně i na minimalizaci 
dopadu covidu-19 na změnu klimatu.

I když roste počet společností, které si dávají závazek stát se 
uhlíkově neutrálními, abychom byli skutečně úspěšní v boji 
proti změně klimatu, musí se lídři v  byznysu zabývat tzv. 
regenerativním designem. Jde o  proces, který obnovuje 
nebo revitalizuje vlastní zdroje energie či materiálů v  or-
ganizaci a  zároveň propojuje obchodní potřeby s  potře-
bami přírody. Udržitelnost se tak integruje nejen do provozu 
společnosti, ale i  do jejích produktů a  služeb způsobem, 
který prospívá komunitám a  přírodě. Jedním z  příkladů je 
společnost Walmart, která se nedávno dostala na titulní 
stránky s ambiciózním závazkem dosáhnout nulových emisí 
do roku 2040 a závazkem obnovit nejméně 50 milionů akrů 
půdy a jeden milion čtverečních mil oceánu do roku 2030.

Od závazků až po reálné kroky

Covid-19 nám ukázal, že vlády a podniky mohou rychle reagovat na krizi a že průmyslová spolupráce je 
dosažitelným cílem. Máme nyní skvělou příležitost předefinovat budoucnost naší planety, a to stanovením 
ambicióznějších cílů udržitelnosti a  zkrácením časového rámce, v  němž tyto závazky splníme. Je čas 
jednat, a to na základě poznatků získaných v loňském roce. Naše budoucnost může být udržitelná, pokud 
přejdeme od závazků k reálným činům.

Sandra Feltham
prezidentka Business Leaders Forum

Změna směrem k udržitelnosti

Zpráva společnosti ENGIE Impact, která zkoumala více než 200 vedoucích pracovníků z  me- 
zinárodních korporací, zjistila, že 75  % z  nich věří, že úspěšná implementace strategie udržitelnos-
ti poskytne firmě konkurenční výhodu obzvláště v  této době. Udržitelnost ale musí být součástí 
obchodní strategie každé organizace  – a  musí být řízena, komunikována a  prosazována z  té nej- 
vyšší úrovně. Uspějí ty společnosti, které investovaly do nástrojů pro měření emisí, porozuměly svým 
rizikům, zapojily zainteresované strany, přijaly změny v  celé organizaci a  jsou připraveny inovovat.

JAK OVLIVNIL COVID-19
FIREMNÍ AGENDU UDRŽITELNOSTI?
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Dobré pracovní podmínky pro zaměstnance

Etické chování uvnitř firmy i navenek

13% 61% 7% 7% 12%

8% 62% 6% 7% 17%

Transparentní komunikace

Péče o životní prostředí

Zájem o oblast CSR a udržitelného rozvoje
5% 5% 5%

8% 60% 6% 7% 18%

6% 60% 6% 9% 19%

8% 54% 5% 10% 22%

Rozhodně souhlasí Spíše souhlasí Spíše nesouhlasí Rozhodně nesouhlasí Neví
Myslíte si, že úspěch a  ekonomická profitabilita 
firmy jdou dohromady s jejím udržitelným a etickým 
chováním? Jak lze podle Vás toto skloubit?
 
Nejen že jdou dohromady, ale v  poslední době se 
propojení byznysu, udržitelnosti a etického chování 
stalo naprostým standardem. Toto spojení vyžadují 
regulátoři, partneři i společnost jako celek. Souvisí 
to i s tím, jak se ekonomická a zákaznická síla pře-
souvá ke generacím mileniálů a  Gen Z, pro které 
je udržitelnost velmi důležitá, jak bylo již zmíněno 
v úvodu.

Jak vypadá udržitelnost v Home Credit? Jaké kon- 
krétní procesy jste zavedli, jakým aktivitám a pro-
jektům se věnujete?

Už před několika lety jsme formalizovali nej- 
důležitější principy odpovědného, etického byznysu 
v  tzv.  chartě zákazníka. Tyto principy jsme uplat- 
nili na všech našich trzích. Vloni jsme pak přijali 
skupinovou politiku ESG a začali jsme systematicky 
monitorovat celou paletu udržitelnosti. Od ochrany 
životního prostředí v  rámci našeho podnikání přes 
CSR až po operační riziko. Spolu s  tím jsme jak 
na holdingové úrovni, tak v  rámci všech dceřiných 
společností vytvořili pracovní skupiny složené ze

členů nejvyššího vedení, které mají agendu udržitel-
nosti na svém standardním programu a jako KPI.

Jaké jsou vize směřování Vaší firmy v oblasti CSR 
a udržitelnosti do budoucnosti? Jaké nejbližší pro-
jekty/aktivity Vás čekají?

Naše CSR má dlouhodobě tři pilíře: vzdělávání, 
boj s  chudobou a  pomoc při katastrofách. Začnu 
posledním pilířem, v němž se vždy snažíme reago-
vat na aktuální problémy, které rezonují v  zemích, 
kde působíme. V  současné době se jedná hlavně  
o covid, ale také o tajfuny na Filipínách nebo záplavy 
ve Vietnamu.

Co se týče boje s  chudobou, pomáháme chudým 
a vyloučeným komunitám. Stavíme školy, máme za 
sebou hloubení mnoha studní a  rezervoárů pitné 
vody, pomáháme zemědělcům. V některých zemích, 
v  nichž je postavení ženy složité, jim pomáháme 
založit malou živnost a  osamostatnit se. V  Rusku 
provozujeme síť textil-boxů a sbíráme oblečení pro 
chudé.

V důsledku pandemie koronaviru kladou firmy dle názoru pracujících Čechů větší důraz ze-
jména na dobré pracovní podmínky pro zaměstnance.

ZMĚNY VE FIRMÁCH PO PANDEMII

Aktuální průzkum agentury IPSOS realizovaný na reprezentativním vzorku ekonomicky 
aktivní populace ČR během léta 2021.

STRATEGICKÝ POHLED 
ČESKÉHO LÍDRA NA 
UDRŽITELNOST

Jan Růžička
Chief External Affairs Officer
Home Credit Group
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Klíčová je pak pro nás oblast vzdělávání. Ve Viet-
namu podporujeme malé školáky z chudých rodin, 
v  Číně sponzorujeme špičkový výzkum v  oblas-
ti ekonomie. Nechali jsme také přeložit učebnice 
ekonomie pro základní a střední školy, protože jsme 
přesvědčeni, že bazální povědomí o  financích by 
mělo mít každé dítě. Na všech trzích pak v  oblas-
ti ekonomie a  rodinných financí vzděláváme i  vel-
mi širokou veřejnost: farmáře, dělníky nebo ženy 
v domácnosti.

V  tomto ohledu covid naše programy hodně 
proměnil. Zatímco před pandemií bylo hodně 
projektů offline, za poslední rok jsme všechny  
zdigitalizovali a  jedeme výuku online. Jinak to 
ani nešlo. Hodně investujeme do gamifikace  
a  behaviorální ekonomie, abychom přitáhli pozor-
nost lidí. Proto také spolupracujeme s  influencery. 
Konečně mnoho zaměstnanců samo učí ve školách 
pro bono. Včetně mě.

Jak komunikujete prostřednictvím Vašich za-
hraničních poboček a udržujete kvalitu a standardy 
udržitelnosti ve všech zemích, kde Home Credit 
působí?

Jak jsem už řekl před chvilkou, politika udržitel-
nosti je závazná pro všechny firmy ve skupině: 
od Kansas City až po Manilu. V  každé z  nich  
zaměstnáváme experty na udržitelnost, CSR 
a zelené finance. ESG metriky si také hlídají všechny 
firmy a v  rámci holdingového vedení je každý člen 
odpovědný za jednu oblast v rámci své působnosti.

Spolupracujete i  s  jinými mezinárodními firmami? 
Pokud ano, na jakých projektech?

Hodně spolupracujeme s  výrobci mobilních tele-
fonů. Třeba na Filipínách s  nimi máme velký pro-
gram dárcovství telefonů pro chudé. V  asijských 
zemích je totiž telefon nejen komunikační nástroj, 
ale také zdroj informací, platební brána, pro-
středek kontaktu s úřady i nástroj vzdělání. V tom-
to ohledu také podporujeme cirkulární ekonomiku 
tím, že darujeme dosluhující elektroniku potřebným 
a k  tomu samému motivujeme naše zaměstnance 
i klienty. Hodně lidí má doma na polici nepoužívaný 
starý telefon, tak proč ho neposlat dál do světa.

Kvůli důležitosti telefonu v asijských zemích je také 
většina našeho „vzdělávacího CSR“ směrována 
právě skrze chytré telefony. Spolupracujeme s uni-
verzitami, neziskovkami nebo třeba s organizací AFI, 
která sdružuje centrální banky, think-tanky a  firmy 
jako Mastercard, VISA nebo právě Home Credit.

Jaký je Váš nejoblíbenější projekt v oblasti udržitel-
nosti a CSR ve Vaší firmě (ČR i zahraničí)?

Nejsilnější je pro mě příběh našeho „covidového 
CSR“, na kterém po mnoho měsíců pracovalo více 
než sto zaměstnanců ze tří zemí, kteří vyjedna-
li, nakoupili, zabalili a  zajistili přepravu více než 
sto padesáti tun zdravotnického materiálu do  
14 zemí celého světa. Do nemocnic, do slumů, do 
domovů důchodců nebo třeba na české ambasády 
od Washingtonu po Dillí. A  vzhledem k  tomu, že

pandemie neskončila, pokračujeme v covidové po-
moci i  letos: se Salesiány v  Indii pomáháme těm  
nejchudším, ve Vietnamu nakupujeme vakcíny 
a v Jakartě zase oxygenátory do nemocnic.

Vedle toho mě hodně baví, jak naši kolegové  
v  Indonésii aktivně pracují s postiženými. Anglické 
slovo „disable“ proměnili v  „diffable“, zkráceno  
z „differently able“, a spolu s několika neziskovkami 
organizují stáže a workshopy pro postižené, aby je 
zapojili do pracovního života. Nabídli jsme také sto 
stipendií, aby se postižení naučili kódovat a  stali 
se „ajťáky“. I  naše vlastní kanceláře jsou pak bez-
bariérové a  náborový proces máme upravený pro 
potřeby lidí s tělesným postižením.

Co byste vzkázal lídrům českých firem, kteří by rádi 
udělali svůj byznys udržitelnějším?

Naslouchejte svým zákazníkům, především těm 
mladým. Mohou toho vědět více než vy. Dívejte 
se také, co dělá konkurence, protože hodně věcí 
už bylo vymyšleno. Konečně vždy myslete na to, 
že svět je dnes globální a  zprávy v  něm běží také 
globálně. Není tak možné si na jednom trhu hrát na 
udržitelnost a na druhém mít zavřené oči. Zákazníci 
a média si to mezi sebou rychle poví. Na pozitivní 
notu lze dodat, že udržitelnost je dnes komodita. 
A  když ji odehrajete dobře, lze prospět dobré věci, 
posílit vztah se svými zákazníky a nakonec i vydělat.

Jan Růžička
Chief External Affairs Officer
Home Credit Group

„Udržitelnost je dnes komodita. 
A když ji odehrajete dobře, lze 

prospět dobré věci, posílit vztah se 
zákazníky a nakonec i vydělat.”
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EY je uhlíkově neutrální a míří k „net zero“
KLM – snižování emisí
a nový Flying-V model

Společnost KLM společně s  Air France usiluje o  minimaliza-
ci svého dopadu na životní prostředí. Do roku 2030 si stanovi-
la cíl dále snížit emise CO2 o  50  % na jeden kilometr přepravy 
cestujících. Do roku 2050 chce dosáhnout nulových čistých emisí 
CO2 u  všech letů v  EU a  při odletu z  EU. K  dosažení této am-
bice se skupina zaměřuje na obnovu letového parku, zvyšování 
provozní efektivity, podporu a  používání udržitelných leteckých 
paliv a kompenzaci uhlíkových emisí. V roce 2020 skupina v rámci  
Dow Jonesova indexu opět potvrdila své vedoucí postavení 
v oblasti environmentální udržitelnosti ve svém sektoru.

Nejúčinnějším způsobem, jak snížit uhlíkovou stopu, jsou inves-
tice do palivově účinnějšího vozového a  letového parku. Skupina 
se proto zaměřuje na zjednodušení a  racionalizaci, aby byla její 
flotila konkurenceschopnější, a zároveň pokračuje v  její transfor-
maci, tzn. snaze o disponování modernějšími, vysoce výkonnými 
letadly s výrazně nižším dopadem na životní prostředí.

Krize spojená s  onemocněním covid-19 urychlila postupné vy-
řazování letadel, která nejvíce znečišťují životní prostředí a  jsou 
nejméně přizpůsobena mapě ekologických tras (A340 a  A380 
u společnosti Air France a B747 u společnosti KLM). V roce 2020 
činilo průměrné stáří letadel ve flotile skupiny 12,1 roku. Zároveň 
se KLM zapojila do projektu Flying-V. V srpnu 2020 se uskutečnil 
první let zmenšeného modelu Flying-V. Jedná se o projekt letadla 
pro dálkové lety s velmi nízkou spotřebou paliva. Kabina pro cestu-
jící, nákladový prostor a palivové nádrže jsou umístěny v křídlech. 
Tento vylepšený aerodynamický tvar a snížená hmotnost se mo-
hou podílet na snížení spotřeby paliva o 20 % ve srovnání s nej-
modernějšími letadly současnosti.

Poradenská společnost EY je od prosince 2020 uhlíkově neutrální. Do roku 2025 chce dosáhnout stavu  
„net zero“, tedy rovnováhy mezi všemi emisemi, které ročně vyprodukuje, a tím, kolik jich pomůže z atmo- 
sféry fakticky odstranit.

K tomu si česká pobočka EY pomáhá celou řadou způsobů: například se zbavila tisícovek jednorázových 
plastových lahví tím, že se napojila na zdroj filtrované vody. Předpokládáme-li standardní váhu 1,5litrové 
PET lahve 38 gramů, tak od roku 2014 do roku 2020 ušetřila celkem 13 tun plastu. Podle výpočtů připadá 
na 1 kg PET celkem 2,15 kg CO2, EY tak od roku 2014 uspořila také 28 tun CO2. Kromě toho společnost 
preferuje online meetingy před fyzickými, omezuje létání ve prospěch šetrnějších způsobů dopravy nebo 
využívá ve více než 50 % dešťovou vodu (zásobníky na střeše udržitelné budovy přinesly v roce 2020 EY 
5 000 m3 dešťové vody).

V  rámci letošních jubilejních oslav 30  let půso-
bení na českém trhu se společnost rozhodla  
inspirovat širokou veřejnost a  vyhlásila tzv.   
Plants Giving Day, kdy vybídla k  symbolickému 
zapojení do aktivit, které mohou svět a  život  
kolem nás udělat lepším a  udržitelnějším. 
Během dvou dnů rozdávali lidé z  EY stovkám 
kolemjdoucích malé sazeničky ekologicky 
zabalených rostlin s  výzvou, aby je zasadi-
li na svých balkonech, terasách či (před-)
zahrádkách, a  pomohli tak symbolicky tím-
to malým krokem spolu s  EY ke zmírnění  
negativních dopadů na stav klimatu v metropoli.

„V srpnu 2020 se uskutečnil první let 
zmenšeného modelu Flying-V.”

„Společnost EY od roku 2014 do roku 2020 ušetřila 
celkem 13 tun plastu a uspořila 28 tun CO2.”

LOKÁLNÍ
BEST PRACTICES
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Veolia a efektivnější dodávky energie do škol

Energie pro budovy patří mezi největší výdaje městských rozpočtů. Velký význam zde proto mají úsporná 
opatření a moderní systémy řízení, měření a  regulace. Společnost Veolia pokračuje v inovativních nápa-
dech zavádění energetických i finančních úspor 33 základním a mateřským školám na Praze 13. Ty tak 
budou mít chytré dodávky tepla a teplé vody.

Veolia bude zajišťovat dodávky tepelné energie pro základní a  mateřské školy v  objemu 25 TJ* ročně, včet-
ně servisních služeb a energetického managementu. Součástí je smart ovládání, zajištění online komunikace 
mezi zdroji a dispečinkem, možnost individuálního řízení vnitřní teploty v objektech, archivace dat z jednotlivých 
měřicích bodů, jejich monitoring a zpracování. Do systému je umožněn vzdálený přístup všech zúčastněných 
stran, tedy jednotlivých škol, úřadu městské části a provozovatele zdrojů.

Dalším krokem může být modernizace světelné soustavy ve školách, která může zajistit úspory energie 
v řádech desítek procent. Ve školách má přechod na technologie LED rychlý efekt také u žáků a učitelů. 
Jsou více soustředění a podávají lepší výkon. Investice do výměny osvětlení navíc může být plně hraze-
na z dosažené a zaručené úspory energie. Nedávno se takový projekt uskutečnil v pražské střední škole 
ART ECON. Veolia zde vyměnila 240 svítidel a roční úspora elektřiny dosáhla 67 %. Svítidla mají životnost  
50 tisíc hodin a návratnost této investice činí pět let. Modernizace osvětlení má příznivý vliv i na emise, 
ročně se tak ušetří 35 tun CO2.

Společnost chce také školám pomáhat řešit 
nepříznivý stav vnitřního ovzduší, který je 
způsoben vysokou koncentrací oxidu uh-
ličitého v  uzavřených prostorách. Jeho 
důvodem je zateplení a  výměna oken. In-
stalují se zde proto rekuperační jednotky 
s chlazením, u kterých dochází k nucenému 
větrání. Tím se zajistí kvalita a komfortnost 
vnitřního prostředí a  žáci škol se budou 
moci lépe soustředit na výuku.

*TJ = terajoule

„Výměnou 240 svítidel vznikla
roční úspora elektřiny 67 %.”
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CO2 a odpady u nejudržitelnějšího 

výrobce nápojů na světě

pro značku našich přírodních vod Natura. Chceme tím ukázat, že to se svými globálními závazky myslíme 
skutečně vážně. Průzkum realizovaný ve spolupráci s agenturou IPSOS nám odhalil, že spotřeba PET lahví 
se za dobu pandemie zvýšila minimálně ve čtvrtině domácností. Ať už to bylo kvůli vyšším hygienickým 
nárokům, či odlišnému životnímu rytmu, je nezbytné, aby odpovědné firmy, jako je Coca-Cola, pomohly 
ukázat cestu ven z této situace. Věříme, že právě 100% recyklovaný obal může být jedním z řešení, jak     
spotřebu primárních plastů omezit,“ uvedl dále Michal Čubrík. Nové lahve Natura je možné v obchodech 
nalézt od března letošního roku, a to ve variantách 0,5 litru a 1,5 litru.

Všechny obaly společnosti Coca-Cola HBC jsou pak 100% recyklovatelné, tedy využitelné pro další zpracování. 
S ohledem na další závazek systému Coca-Cola shromáždit a recyklovat do roku 2030 každou lahev a plechov- 
ku, kterou společnost prodá, se systém rozhodl letos významněji přispět ke snížení litteringu* užší spoluprací

Aktivity Coca-Cola HBC na poli odpovědného a udržitelného podnikání stojí v současné době na 
několika pilířích, které různou měrou naplňují všech 17 cílů udržitelného rozvoje vytyčených Organ-
izací spojených národů. „Ať už jde o snižování emisí a péči o klima, vodu a vodní zdroje, o snižování 
odpadu, nebo důraz na výživu, zdraví, diverzitu, inkluzi či komunity, tam všude je celý systém  
Coca-Cola velmi aktivní,“ přibližuje velkou škálu aktivit Michal Čubrík, manažer pro vnější vztahy  
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Jeho slova pak potvrzuje prestižní ocenění v podobě Dow Jonesova 
indexu, který společnosti Coca-Cola HBC přiřknul za rok 2020 titul nejudržitelnější nápojářské firmy světa.

Za zásadní a příkladné lze u systému Coca-Cola 
považovat zejména jejich odhodlání snížit uhlí- 
kovou stopu a celkové množství produkovaného od-
padu. Společnost přijala závazek, že do roku 2025 
bude mít celé své nápojové portfolio ve 100% recyk- 
lovatelných obalech a do roku 2025 bude ve svých 
lahvích a plechovkách využívat alespoň 50 % recyk- 
lovaného materiálu. „V Česku jsme na tento závazek 
letos zareagovali uvedením nové, 100% rPET lahve

Ve výčtu aktivit, kterými Coca-Cola snižuje svou 
uhlíkovou stopu, je možné nalézt řadu dalších za-
jímavých příkladů odpovědného chování. „Zavázali 
jsme se, že do roku 2025 snížíme přímé uhlíkové emise 
v našem provozu o 30 %, navíc že 50 % z celkové 
energie využívané v našich závodech bude pocházet 
z obnovitelných a čistých zdrojů. Ve všech provozech 
jsme zavedli mezinárodně uznávaný systém environ- 
mentálního managementu a systém managemen-
tu hospodaření s energií,“ upřesňuje Michal Čubrík. 
V roce 2020 snížila   společnost   množství   CO2   na 
litr vyrobeného nápoje až na 16,25 gramů, tedy na 
polovinu oproti roku 2018. Zajímavostí také je, že svým 
zákazníkům zapůjčuje Coca-Cola HBC energeticky 
úsporné chladničky, které jsou o 57 % úspornější, 
využívají nová chladiva, která nepřispívají ke globál- 
nímu oteplování. V roce 2020 tak ušetřili 72 tun CO2.

V hlavním závodu v pražských Kyjích také Coca-Co- 
la HBC zachycuje dešťovou vodu a vrací ji krajině. 
Přispívá tak k přirozenému ochlazování městské 
čtvrti s významnou betonovou zástavbou, k biodiver-
zitě a efektivnímu využití deště pro posílení podzemích 
vod. „Při stavbě nového autonomního skladu jsme dali 
přednost vybudování suchého polderu před tradiční 
voštinovou nádrží s odvodem dešťové vody do ka- 
nalizační přípojky. Vybudování mokřadu nás dokonce 
stálo méně prostředků než konvenční betonová re-
tenční nádrž. Potvrzuje se tak to, co v Coca-Cola HBC 
víme již delší dobu. A sice že se odpovědné chování 
vyplácí,“ uzavírá Michal Čubrík z Coca-Cola HBC.

s projektem Ukliďme Česko. A protože inovací není nikdy dost, přikročil systém Coca-Cola současně také ke snižování 
hmotnosti svých obalů. Což znamená roční snížení přibližně o 500 tun plastového odpadu v Česku a o dalších 150 tun 
na Slovensku.

„Do roku 2025 budeme mít v našich plastových lahvích 50 % recyklovaného materiálu.”
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Znáte historii Coca-Coly u nás? Tipli byste si, že je to letos přesně 50 let od zahájení výroby tohoto nápoje 
v Československu? Pravděpodobně nikoliv, stejně jako drtivá většina Čechů, kterých se na stejnou otázku 
ptal na jaře letošního roku tým z Ústavu empirických výzkumů STEM. Coca-Cola je u nás prostě doma, a to 
mnohem déle, než si dovedeme představit. Za tu dobu Coca-Cola ušla dlouhou cestu, na které přispěla jak 
k boji za naši svobodu, tak i k udržitelnosti osudu naší planety. Ač jde v přeneseném slova smyslu o pouhý 
nápoj, svým ikonickým brandem umí měnit svět.

Na našem území se Coca-Cola pravděpodobně poprvé objevila 
někdy v roce 1945 společně s americkými vojáky, které prováze-
la na cestě při osvobozování starého kontinentu. Po nápoji byla 
poptávka i v následujících dekádách, avšak k průlomu došlo až 
v  roce 1968, kdy bylo z  tehdejšího Československa oficiálně 
zažádáno do centrály Coca-Cola v americké Atlantě o výrobní 
licenci. „Výroba pak začala v roce 1971, tedy o čtyři roky později, 
v jednom z místních závodů, který dokázal pečlivě střežit výrob-
ní tajemství tohoto nápoje. Ten se řadu let stáčel pouze do iko- 
nických skleněných lahví, které jsou v současnosti díky možnos-
ti zálohování považovány za jednu z cest k  lepší udržitelnosti. 
V té době to však byla jediná možnost, jak tento nápoj prodávat,“ 
vysvětluje Michal Čubrík, Public Affairs Manager. Velká změna 
ve výrobě tohoto nápoje a  odstartování nové éry k  odpověd-
nému podnikání však přišla až díky listopadovým událostem. 
Od té doby urazila Coca-Cola velký kus cesty, a to zejména ve 
způsobu její výroby, která v poslední dekádě nabrala velký spád 
směrem k udržitelnosti.

*littering – pohazování odpadu na veřejném prostranství

Platforma VIZE 0: Každý zachráněný život je úspěch

Platforma VIZE 0 byla založena v  roce 2018 Nadací pojišťovny Kooperativa s  cílem snižovat nehodo- 
vost na českých silnicích, zejména prostřednictvím preventivních aktivit a  projektů. Z  původních něko-
lika málo partnerů se v  průběhu pár let rozrostla do většího uskupení dvacítky nezávislých institucí, 
firem a  dalších veřejných i  soukromých subjektů. Zaměřuje se nejen na edukaci veřejnosti a  zvidi-
telňování důležitých problémů v  rámci dopravní bezpečnosti, ale hlavně usiluje o  systémové změny (ve 
vzdělávání řidičů, legislativě apod.) a různá inovativní řešení, která přispívají k prevenci dopravních nehod.

Od založení Platformy VIZE 0 bylo realizováno něko-
lik projektů, které díky prokazatelným efektům na do-
pravní bezpečnost nadále pokračují. Většina z  nich 
se zaměřuje na nejzranitelnější skupiny v  dopravním 
provozu a  jsou plně nebo částečně hrazené fondem 
zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jde například 
o  projekty zaměřené na mladé řidiče (Start Driving), 
cyklisty (Na kole jen s  přilbou), seniory (např.  Jedu 
s  dobou) nebo motocyklisty (Učme se přežít). Ale je 
jich mnohem víc. Partneři VIZE 0 se zapojili do řady 
iniciativ a  programů zaměřených na zvyšování do-
pravní bezpečnosti, vytvořili nebo spolu-vytvořili řadu 
metodik určených ke vzdělávání řidičů i  motocyklistů, 
aktivně a dlouhodobě komunikují témata dopravní bez-
pečnosti v médiích a poukazují na problémové oblasti.
Letos se členy Platformy staly také Škoda Auto a Tatra 
a  spolupracuje i  VŠB Technická univerzita v  Ostravě. 
V dalším období se členové VIZE 0 chtějí zaměřit i na 
technické a technologické aspekty bezpečnosti dopravy.
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Svět kolem nás se vyvíjí a technologický pokrok je nevyhnutelný. Je důležité přistupovat k němu odpověd-
ně tak, aby každý technologický posun šel ruku v ruce s osvětou a vzdělaností. Právě tato myšlenka vedla  
ke vzniku projektu www.o2chytraskola.cz jako jednoho z programů Nadace O2. Již od roku 2019  
díky grantovému programu pomáhá pedagogům ve snadném propojení výuky s digitálním světem a v roz-
voji digitální gramotnosti. Chytrá škola je tu ale i pro rodiče a širokou veřejnost. Ti  od listopadu naleznou 
všechny aktuální informace o tom, jak zajistit bezpečí svých dětí na internetu na www.bezpecnevsiti.cz. 
Těšit se mohou na užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi  
i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi. 

O2 – Chytrá škola

A letos byla opět vyhlášena nová grantová výzva 
v programu O2 Chytrá škola pro ZŠ. Do projektu 
se podařilo zapojit i zaměstnance O2. Na podzim 
roku 2020 se téměř polovina z  nich vzdala svého 
nároku na vánoční dárek a darovala projektu  
O2 Chytrá škola tyto prostředky na připojení 
dětí na distanční výuku, která byla vzhledem k 
pandemické situaci nutná. 50 firemních dobro-
volníků, tzv. Parťáků, kteří jsou experty v oblasti 
technologií, poskytlo školám pomoc a  podporu. 
Tématem „Technologie ve výuce“ projekt podpořil 
pedagogy, ale také rodiče dětí, které byly vystaveny zcela nové situaci. O2 Chytrá škola se také  
stala hrdým partnerem osvětové kampaně k filmu V Síti. Na základě zkušeností jeho tvůrců tak vzniklo  
i 10 rad, jak se bezpečně chovat na internetu. 

Jak jste na tom s digitální gramotností vy, můžete zhodnotit pomocí online kvízů.

Passerinvest Group, a.s., již několik desetiletí úspě-
šně buduje lokalitu BB Centra (Brumlovka) v Praze 4  
a  dává přitom důraz na trvale udržitelný městský 
urbanismus. Jeho součástí je i  zvelebování veře-
jného prostoru s  důrazem na zlepšování život-
ního prostředí a  klimatických podmínek ve městě. 
Náměstí Brumlovka o  rozloze 4 500 m2 je srdcem 
této téměř plnohodnotné městské čtvrti a  plní ze-
jména funkci pro společná setkávání, nejen ta 
pracovní, trávení volného času a  relaxaci. Povrch 
náměstí tvoří pískovcová kamenná dlažba umožňu-
jící zasakování dešťové vody do podloží, která 
současně, na rozdíl od jiných materiálů, tolik ne- 
akumuluje teplo. Zároveň zde byly vysázeny vzro- 
stlé a  košaté platany, které spolu s  velkorysým 
vodním prvkem pomáhají regulaci tepla a  vlhko- 
sti v  oblasti, pozitivně ovlivňují mikroklima a  elimi- 
nují vznik tzv.  tepelných ostrovů v  zastavěné 
lokalitě. Náměstí Brumlovka vybudovala společnost  
Passerinvest Group,  a.  s., na místě asfaltového 
parkoviště a  investice do tohoto projektu a  přile-
hlého okolí dosáhly téměř 65 mil. Kč. Společnost 
zde během celého roku pořádá rozmanité akce pro 
širokou veřejnost zcela zdarma a  zejména v  let-
ních měsících je náměstí vyhledávaným místem  
pro rodiny s dětmi. 

Více informací najdete na www.bbcentrum.cz.

Náměstí Brumlovka v Praze 4

V rámci grantového programu bylo podpořeno již 129 škol celkovou částkou téměř 10 milionů Kč.
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Společnost Tesco v  červenci letošního roku učinila 
významný krok v  oblasti reportování a  zveřejnila 
vůbec první zprávu o diverzitě a inkluzi. Maloobchod-
ní řetězec chce jako jeden z  největších soukromých 
zaměstnavatelů v  České republice touto cestou in-
formovat širokou veřejnost o svých krocích v oblasti 
diverzity a  inkluze, tedy jak přistupuje k  různorodo- 
sti svých kolegyň a kolegů a také jak hodlá usnadnit 
vstup na trh práce zdravotně znevýhodněným osobám. 
Zpráva s  výstižným názvem V  Tescu je každý vítán 
přináší souhrnný přehled aktivit, kterými společnost 
Tesco podporuje rodiny a  pomáhá jim skloubit sou- 
kromý a  pracovní život. Zaměřuje se také na ka-
riérní růst všech kolegyň a  kolegů a  věnuje se 
i  rovnému odměňování mužů a  žen. Zpráva je do-
plněna celou řadou zajímavých demografických 
údajů, které usnadní vhled do této problematiky.

Tesco publikovalo svoji historicky první zprávu 

o diverzitě a inkluzi

Na konkrétních příbězích zaměstnanců jsou pak ilustrovány různorodé životní situace, do kterých se 
lidé dostali, a jak jim prostředí společnosti pomohlo se adaptovat. Inkluzivní kultura je nedílnou součástí 
značky Tesco a je zakotvena ve firemních hodnotách: chovat se k lidem tak, jak si přejí. 80 % zaměstnanců 
společnosti v  interním zaměstnaneckém průzkumu potvrdilo, že ve společnosti Tesco mohou být sami 
sebou  – bez obav z  odsuzování. Tesco se ve zprávě rovněž zavazuje k  řadě konkrétních aktivit s  cílem 
podpořit inkluzivní kulturu a výsledky své činnosti bude publikovat každý rok. Kompletní znění Zprávy o di-
verzitě a inkluzi společnosti Tesco najdete zde.

A-GIGA: zaměstnávání vězňů v call centrech

Společnost A-GIGA už více než 10  let 
propojuje telemarketing se sociální 
činností. Aktivně pomáhá sociálně vy-
loučeným dostat se na trh práce. Pro-
jektem Změna je možná  - chci změnu 
byl vytvořen udržitelný byznys mo- 
del call centra firmy A-GIGA ve věznici 
Vinařice a  následně ve věznici Kuřim. 
Projekt zároveň řeší sociální problém 
nízké zaměstnanosti a  nekvalifikova-
nosti vězňů, a  tím i  vysokého rizika je-
jich recidivy. Po propuštění mají vězni 
pracující v projektu možnost se zaměst-
nat v „civilních“ call centrech společnosti 
A-GIGA. Vedle zaměstnání a  kvalifikace 
jim firma poskytuje individuální podpo-
ru při řešení drogové závislosti, dluhů, 
bydlení, rodinných vztahů a  samostat-
ného života, čímž se snižuje rizikovost 
této skupiny. Za uvedenou činnost ob-
držela společnost několik ocenění, včet-
ně rakouské ceny za sociální inovaci  
SozialMarie 2015 či ocenění Česká ino-
vace. 

„Podnikáním současně řešíme sociál-
ní problém, to je náš sociálně inovační 
přínos.“ dodává Věra Babišová, jednatel-
ka A-GIGA. Více na webu www.a-giga.cz.
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V  roce 2015 Česká republika spolu s  ostatními členskými státy Organizace spojených národů přijala 
tzv. Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, v níž se zavázala k naplňování celkem 17 Cílů udržitelného rozvo-
je (SDGs). Aktuálně představuje Agenda 2030 nejkomplexnější rozvojový program OSN, v jehož rámci se 
všechny státy světa zavázaly realizovat cíle ve třech hlavních dimenzích – ekonomické, sociální a environ-
mentální. V České republice je koordinace naplňování Agendy 2030 zakotvena na Ministerstvu životního 
prostředí, díky komplexnosti úkolů a  jejich průřezovosti se nicméně týká prakticky všech dalších rezortů 
a institucí státní správy.

Na Ministerstvu zahraničních věcí (MZV) se problematika udržitelného rozvoje stala integrální součástí 
každodenního života a  práce. Aktivity MZV se týkají všech 17 Cílů, a  to především prostřednictvím rea- 
lizace zahraniční rozvojové spolupráce. Ta spadá pod Cíl 17 – Partnerství ke splnění cílů, za které je MZV 
zodpovědné. Dlouhodobou prioritou MZV je v souladu s tradicí podpory budování institucí a prosazování 
lidských práv také Cíl 16, neboť prosazování míru, stability a  budování silných institucí považujeme za 
důležitý předpoklad naplňování Agendy 2030 v ostatních zemích.

MZV si je vědomo, že pouze společnými silami a aktivní spoluprací s partnery z veřejné i soukromé sféry 
je možné docílit naplňování přijatých závazků. Úspěchy jsou vidět již nyní. Česká republika se dlouhodobě 
umisťuje na světové špičce v  naplňování SDGs, aktuálně v  hodnocení Sustainable Development Report 
2021 obsadila 12. místo ze 165 hodnocených států světa.

Z potřeby integrovaného přístupu k této problematice bylo na MZV také nově vytvořeno Oddělení udržitel-
ného rozvoje, vědy a  výzkumu. Mezi úkoly tohoto oddělení patří prezentace činnosti české diplomacie 
a zastupitelských úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, např. rozvojových, lidskoprávních, bezpečnostních 
či ekonomických projektů s udržitelným rozměrem. Zároveň jde o informování české i zahraniční veřejnosti 
o závazcích ČR v oblasti udržitelného rozvoje a aktivitách vyplývajících z naplňování mezinárodních smluv 
a o představení kvalitně fungujícího systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

POHLED MINISTERSTVA
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

Realizace rozvojové spolupráce ČR v roce 2020
 
Zahraniční rozvojová spolupráce a  humanitární pomoc je nedílnou součástí zahraniční politiky České 
republiky. Cílem aktivit v  těchto oblastech je přispět k  rozvinutí potenciálu partnerských zemí směrem 
k  udržitelnému ekonomickému a  sociálnímu rozvoji a  prosperitě. Prostřednictvím zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR přispívá ke snižování chudoby a nerovností ve světě a zároveň naplňuje své národní zájmy, 
posiluje svou bezpečnost a vytváří předpoklady pro rozvíjení politických, obchodních a investičních vztahů.
 
Realizace zahraniční rozvojové spolupráce a  humanitární pomoci v  roce 2020 byla, stejně jako v  ostat-
ních oblastech společnosti, výrazně ovlivněna pandemií covidu-19. V mnoha ohledech se ztížila realizace 
plánovaných aktivit, zároveň však v souvislosti s pandemií v partnerských zemích vznikaly nové potřeby 
pomoci. V roce 2020 se tak podařilo dosáhnout historicky nejvyššího čerpání prostředků jak na zahraniční 
rozvojovou spolupráci v gesci České rozvojové agentury, a to ve výši 462 326 862 Kč, tak na humanitární 
pomoc (50 humanitárních aktivit ve 29 zemích), na kterou bylo poskytnuto celkem 390 mil. Kč, včetně sta-
bilizačních programů v Sýrii a Iráku.

„ČR obsadila 12. místo ze 165 hodnocených států světa 
v Sustainable Development Report 2021.”
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„Dobrý leader by se měl řídit morálními zásadami a hodnotami.“

Rozhodně souhlasí

21%

42%

57%

45%

2%

5%

Spíše souhlasí Spíše nesouhlasí

„Úspěšný leader svým rozhodováním a chováním ovlivňuje své okolí (ve firmě i mimo firmu).“

„Dobrý leader se zaměřuje především na dlouhodobé cíle firmy.“

Rozhodně nesouhlasí Neví

1%

5%

1%

6%

30% 7%

1%

9%

„Úspěšný leader by se měl zabývat i sociálními a environmentálními tématy.“

53%

52%

25% 8%

2%

12%

Souhlas s výrokem
+

2021 2020

78%

87%

83%

77%

87%

83%

80%

79%

NÁRODNÍ VÝZKUM „ÚSPĚŠNÝ LÍDR A CSR“
VE SPOLUPRÁCI S IPSOS

„Zaměstnanci by měli být pravidelně obeznamováni se sociálními, 
enviromentálními a ekonomickými aktivitami firmy.“

50%

29% 8%

„CSR by mělo hrát důležitou roli ve strategii firmy.“

„CSR by mělo být statisticky sledováno a pravidelně vyhodnocováno.“

3%

10%

2021 2020

79%

66%

62%

79%

68%

66%

Tři čtvrtiny Čechů souhlasí, že by zaměstnanci měli být pravidelně seznamováni se sociálními, environ-
mentálními a ekonomickými aktivitami firmy. Podle dvou třetin by mělo CSR hrát důležitou roli ve strategii 
firmy a mělo by být statisticky sledováno a vyhodnocováno, čtvrtina lidí však neví.

ROLE CSR VE FIRMĚ

49%

17% 7%

2%

26%

48%

14% 10%

3%

26%

CSR A EKONOMICKÁ PROFITABILITA FIRMY
Více než tři čtvrtiny lidí se domnívají, že společenská odpovědnost firmy má být řízena managementem 
firmy. Tři čtvrtiny souhlasí, že ekonomická profitabilita a udržitelné chování jdou dohromady.

„Společenská odpovědnost firmy musí být řízena managementem firmy.“

50%

29% 7%

„Jde dohromady ekonomická profitabilita firmy se společenskou odpovědností 
a udržitelným chováním?“

3%

12%

50%

25% 7%

2%

16%

2021 2020

79%

75%

74%

76%

Rozhodně souhlasí Spíše souhlasí Spíše nesouhlasí Rozhodně nesouhlasí Neví
Souhlas s výrokem

+

LEADER A JEHO CHOVÁNÍ

Výzkum agentury IPSOS byl realizován na vzorku ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-65  let 
(reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a  vzdělání). Dotázáno bylo celkem  
626 respondentů. Sběr dat probíhal v červenci a srpnu 2021.

Stejně jako v  předchozích letech panuje největší souhlas, že by se leader měl řídit morálními zásadami, 
zaměřovat na dlouhodobé cíle firmy, ale také řešit sociální a environmentální témata.
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ETICKÉ A EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ ŘEDITELE FIRMY
Pro 9 z 10 Čechů je důležité etické chování ředitele firmy, pro 8 z 10 Čechů také jeho ekologické chování.
Reálná situace ve firmách je však horší, a to především u ekologického chování. Asi desetina Čechů pracuje 
ve firmách, kde se jejich ředitel nechová dostatečně eticky ani ekologicky.

„Je pro mě důležité, 

aby se ředitel/majitel 

firmy choval eticky.“

51%

2021 2020

88% 87%

38%

ETICKÉ CHOVÁNÍ

3%
1%

7%

2021 2020

77% 67%

42%

3%

12%

3%

9%

„ Ř e d i t e l / m a j i t e l 

firmy, kde pracuji, 

se chová eticky.“

„Je pro mě důležité, aby 

se ředitel/majitel firmy 

choval ekologicky.“

30%

2021 2020

80% 78%

50%

EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ

6%

11%

25%

2021 2020

70% 69%

45%

3%

18%

3%

9%

„Ředitel/majitel firmy, 

kde pracuji, se chová 

ekologicky.“

Souhlas s výrokem +

Rozhodně souhlasí

Spíše souhlasí

Spíše nesouhlasí

Rozhodně nesouhlasí

Neví

3%

34%

JAKÝ BY MĚL BÝT ÚSPĚŠNÝ LEADER?
Úspěšnému leaderovi by mělo zejména záležet na zaměstnancích, měl by být spravedlivý a zodpovědný. 
Oproti loňskému roku mírně narostl důraz kladený na motivaci a také morálku, naopak méně lidé požadují, 
že leader musí být expert.

Má mu záležet na
jeho zaměstnancích

55% 53%

Být spravedlivý
a nedělat rozdíly

52%

Být zodpovědný

51%

Umět motivovat
zaměstnance

50%
Být zásadový
a morální

Být expertem
ve své oblasti

42% 37%

Jednat v souladu
se zákonem

32% 

Být inspirativní,
být vzorem

26%

Vést firmu
ke vzrůstajícímu zisku

14%
Zohledňovat
při rozhodování udržitelnost
a společenskou odpovědnost

CO BY PRO ÚSPĚŠNÉHO LEADERA MĚLO BÝT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
Dobré vztahy na pracovišti jsou stále považovány za nejdůležitější, stejně tak rozvoj zaměstnanců. Poklesla 
důležitost dopadu činnosti na životní prostředí, udržitelný rozvoj a také pomoc lokální komunitě.

Dobré vztahy
na pracovišti

66% 64%

Růst a rozvoj
zaměstnanců

55%

Etické jednání

47%

Růst obratu/zisku
firmy

39%
Plnění firemních
plánů a cílů

Transparentnost

33% 26%

Udržitelný rozvoj

24% 

Dopad činnosti
na životní prostředí

23%

Výběr vhodných
dodavatelů

11%

Pomoc lokální
komunitě
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FIREMNÍ HODNOTY
Pro firmy je dle názoru zaměstnanců důležitá zejména spokojenost zákazníků, dále pak příjemné pracovní 
prostředí a také inovace. U všech zkoumaných oblastí došlo od loňska k růstu důležitosti.

Spokojenost zákazníků

84% 73%

Příjemné pracovní
prostředí

69%

Inovace

69%

Otevřená komunikace
a transparentnost

Dobrá firemní kultura

69% 65%

Rovné příležitosti Ekologie a péče
o přírodu

52%

Podpora lidí v nouzi

59%

SHRNUTÍ

Úspěšný leader by se měl řídit morálními zásadami a  hodnotami, zaměřovat se nejenom  
na dlouhodobé cíle firmy, ale zabývat se také sociálními a environmentálními tématy.

Pro pracující Čechy je důležité, aby se ředitel nebo majitel firmy choval eticky a ekologicky. 
Spokojenost s reálným etickým a ekologickým chováním ředitelů a majitelů je však nižší. Zakoupením registrace získáváte přístup 

k  záznamům a  akcím na 6  měsíců. Čle-
nové Business Leaders Fora mají obsah 
zdarma.

Kontaktuje nás na
info@blf.cz

přístup k  záznamu všech přednášek 
4. ročníku konference,

Registrace obsahuje:

Nabízíme vám možnost zhlédnout celý program le-
tošní konference spolu s účastí na dalších prestižních 
akcích pořádaných Business Leaders Forum. K  tomu 
všemu vás opravňuje registrace do Bonusové sekce.

Zajímá vás téma odpovědného leadershipu a  chcete 
se o  něm dozvědět více? Nemohli jste se zúčastnit 
konference Leadership & CSR 2021 nebo si chcete 
připomenout klíčové myšlenky významných řečníků?

CENA REGISTRACE: 
550 KČ + DPH

Company Profile

přístup k  záznamu všech přednášek 
3. ročníku konference,

vstup na 2 další akce  – CSR kluby na 
téma odpovědný leadership, firemní CSR 
či strategická udržitelnost od Business 
Leaders Fora dle vašeho výběru.

BONUSOVÁ SEKCE

Zhruba dvě třetiny lidí se domnívají, že by CSR mělo hrát důležitou roli ve strategii firmy. 
Postavení CSR ve firmě by mělo být statisticky sledováno a pravidelně vyhodnocováno.

Většina lidí se domnívá, že společenská odpovědnost firmy musí být řízena jejím 
managementem.

Podle pracujících Čechů kladou firmy v důsledku pandemie koronaviru větší důraz zejména  
na dobré pracovní podmínky zaměstnanců.
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Zpráva Udržitelné Česko 2021 je vydá-
na v  návaznosti na 4. ročník konference  
Leadership & CSR 2021, pořádané organizací 
Business Leaders Forum. Více informací 
ke konferenci naleznete na jejích webových 
stránkách. 

Business Leaders Forum je mezinárodní 
platforma zabývající se firemní udržitelností 
a odpovědným leadershipem. Sdružuje firmy, 
které mají blízký vztah ke společenské od-
povědnosti a  udržitelnému podnikání. Orga- 
nizace působí v České republice od roku 1992, 
kdy byla založena z iniciativy mezinárodní or-
ganizace The Prince of Wales International 
Business Leaders Forum. Více informací  
na webových stránkách. 

Poděkování partnerovi reportu Udržitelné Česko

Děkujeme společnosti Coca-Cola HBC za to, že podporou reportu Udržitelné Česko přispívá 
k vyšší odpovědnosti a udržitelnosti českého byznysu.

www.csrleaders.cz

www.blf.cz

Business Leaders Forum
info@blf.cz | www.blf.cz

www.csrleaders.cz

http://www.csrleaders.cz
http://www.blf.cz
http://www.blf.cz
http://www.csrleaders.cz
https://www.linkedin.com/company/business-leaders-forum
https://twitter.com/blfcz
https://www.facebook.com/BusinessLeadersForum/?fref=ts

