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Společenská odpovědnost firem 
začíná být samozřejmostí

Především ve velkých společnostech a zahraničních korporacích je společenská odpovědnost 

(CSR) běžnou součástí firemní politiky. Pokud nemají na společenskou odpovědnost celý 

tým nebo oddělení, určitě tam najdete specialistu na CSR, který má tuto oblast na starosti. 

Běžně se vydávají CSR reporty nebo CSR výroční zprávy a účastníků na soutěžích o nejlepší 

společensky odpovědný podnik stále přibývá.

Fotoarchív VDV

Na začátku – někdy před 
deseti lety, když se ještě 
společenské odpovědnosti 

firem říkalo sociální odpovědnost – 
to vypadalo tak, že CSR nesměla být 
součástí marketingových a PR aktivit 
firmy. Společenská odpovědnost byla 
vnímána jako dobročinná aktivita 
nebo hodnota, kterou firma „dělá“ 
a očekává od toho jen dobrý pocit. 
Sami asi cítíte, že taková verze, kte-
rou v té době prosazovali teoretici 
i praktici, nemohla dlouho přežít. Ale 
naštěstí zapracoval zdravý selský 
rozum a v posledních letech je již 
společenská odpovědnost vnímána 
jako součást interních procesů firmy, 

přispívá k prosperitě firmy a je sou-
částí firemní kultury.

Asi je na místě si připomenout, 
že společenská odpovědnost firem 
nespočívá pouze v podpoře nezis-
kových organizací nebo ochraně 
životního prostředí. Důležitou 
součástí jsou také interní vztahy se 
zaměstnanci, působení na ně a bu-
dování firemní kultury, která celkově 
přispívá k úspěchu firmy. Zajímavé 
je propojování jednotlivých součástí 
CSR, z nějž pak vznikají projekty typu 
firemního dobrovolnictví, kdy zaměst-
nanci pomohou neziskové organizaci 
fyzickou prací, odbornou radou nebo 
finančním darem.

Aktivity se rozmnožují
Jasným signálem, že společenská 
odpovědnost v ČR má své místo 
a rozvíjí se, je množství aktivit, které 
se jí přímo týkají. Na konci minulého 
roku začala vedle spolku Byznys pro 
společnost fungovat nová obecně 
prospěšná společnost Asociace spo-
lečenské odpovědnosti. Zaměřuje 
se na CSR nejen ve velkých podni-
cích, ale také v malých a středních 
firmách. Do platformy, která se 
kolem této asociace vytvořila, se 
mohou zapojit neziskové organizace 
i subjekty z veřejného a akademické-
ho sektoru.

Opět se předávaly ceny TOP 

Odpovědná firma, Národní ceny CSR, 
Ceny hejtmana za společenskou 
odpovědnost. V letošním roce přibyla 
nově vyhlášená soutěž „Cena za spo-
lečenskou odpovědnost Podnikáme 
odpovědně“, která své první vítěze 
bude mít na konci roku 2015.

V dubnu 2014 ministerstvo 
průmyslu a obchodu přijalo Národní 
akční plán společenské odpovědnosti 
organizací v České republice.

Neziskový sektor
Dalo by se říci, že společenské od-
povědnosti se nezříká ani neziskový 
sektor. Je pravda, že z podstaty své 
věci se některé neziskové organizace 

Zakladatelka  
a nástupkyně. Olga 

Havlová (uprostřed)  
a Dana Němcová 

(vlevo) v době počátků 
Výboru dobré vůle 

Přílohu připravil:
Vlastimil Poliačik



považují za společensky odpovědné 
tak nějak automaticky. To ale není 
ten nejlepší přístup. Kromě jiných 
věcí je u neziskových organizací 
odpovědné, pokud se chovají trans-
parentně a umožňují tak veřejnosti 
jejich kontrolu. Ač jde o soukromé 
subjekty, přece jen pracují převážně 
s penězi od dárců a často i penězi 
pocházejících z daní nás všech. 
V posledních letech se v neziskovém 
sektoru začaly projevovat snahy 
o vlastní seberegulaci, které se po-
stupně částečně naplňovaly vznikem 
dárcovských portálů, které nabízejí 
dárcům možnosti vybrané nebo zare-
gistrované organizace. Fórum dárců 
provádí hodnocení vlastních členů 
a na jeho základě přiděluje známku 
kvality nadacím a nadačním fondům. 

Značka spolehlivosti
Uceleným a veřejně dostupným se-
beregulačním nástrojem je pak v loň-

ském roce vzniklá značka spolehli-
vosti, kterou v letošním roce získalo 
prvních sedm neziskových organizací 
– Dejme dětem šanci, Helppes – 
Centrum výcviku psů pro postižené, 
Lata – Programy pro ohroženou 
mládež, MATURUS, Na počátku, 
Nadační fond J&T a Pestrá společ-
nost. Všechny organizace prošly 
náročným a přísným 
hodnocením a získaly 
označení „Spolehlivá 
veřejně prospěš-
ná organizace“. 
Označení je zárukou 
pro dárce, že jeho 
držitel hospodaří se 
svěřenými prostředky transparentně 
a adekvátně je využívá na plnění 
svých činností a služeb tak, jak je 
slíbil ve svém poslání.

Všechny počiny, které lze označit 
v neziskovém sektoru za seberegu-
lační, jsou důkazem toho, že roste 

jeho profesionalita a zvyšuje se jeho 
důvěryhodnost. To by mohlo do bu-
doucna přilákat i více dárců, podpo-
rovatelů a dobrovolníků.

Nezávislost na státu
Společné, společensky odpovědné 
projekty firem a neziskových 
organizací obohacené někdy ještě 

o subjekty z akademického nebo 
mediálního sektoru jsou pak cestou, 
jak posilovat nezávislost na státu, 
která je v České republice pořád 
velmi významná. Argument, že 
dárcovství a filantropie jednotlivců 
a firem jsou v České republice 

zbytečné a tak nějak navíc, protože 
všichni podporujeme „charitu“ 
z našich daní, se naštěstí objevuje 
čím dál méně. Ač má svoji určitou 
logiku, ti, co ho používají, bývají 
překvapení, že ve chvíli, kdy pomoc 
státu potřebují, tak ta nepřichází 
nebo není k dispozici. V té chvíli jsou 
rádi, že existují neziskové organizace 
a společensky odpovědné projekty 
nebo firmy, které lidem dokážou 
pomoci. Nebo nabídnou to, na 
co stát prostě nestačí ani se 
všemi svými příjmy od daňových 
poplatníků. Otázkou je, kdy si to 
naše vláda a ministerstva uvědomí 
a začnou systematicky podporovat 
rozvoj neziskového sektoru 
a společensky odpovědných aktivit 
nejen řečmi, ale i činy.

Marek Šedivý
prezident Asociace  

veřejně prospěšných  
organizací ČR 

společenská odpovědnost

Dana Němcová: Jméno Olgy Havlové je 
hluboce zapsáno mezi sociálně cítícími lidmi

Uceleným a veřejně dostupným sebe
regulačním nástrojem je značka spo
lehlivosti, kterou letos získalo prvních 
sedm neziskových organizací

„V idím, že to začíná opět 
znovu od člověka k člově-
ku. Někdo nadchne skupi-

nu, skupina další lidi a tak dál. Mu-
síme rozvíjet a předávat to nejlepší, 
co je v nás, a doufat, že optimismus 
převáží nad sklíčeností,“ říká v roz-
hovoru Dana Němcová, psycholožka, 
disidentka, spoluzakladatelka Výboru 
pro nespravedlivě stíhané, Poradny 
pro uprchlíky a předsedkyně správní 
rady Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové.

E15: Angažujete se od deva-
desátých let v oblasti uprchlí-
ků. Vy sama jste neemigrova-
la, a dokonce, pokud vím, jste 
odmítla odejít v osmdesátém 
druhém se svým manželem do 
emigrace. Proč tedy tak velký 
zájem o imigranty?

Já jsem sice nebyla a ani nechtěla 
být emigrant, ale mám velmi přesnou 
představu, co znamená být vyhnán 
ze své země válkou či politickým 

Přístup se velice změnil. Tehdy 
byla česká společnost optimisticky 
laděná. Měla dojem, že máme nějaký 
dluh, který máme vracet. Jugoslávie 
byla většině Čechů důvěrně známá 
z dovolených, takže jejich kultura 
jim nebyla příliš vzdálená. První vlna 
uprchlíků byla složena především 
z matek s dětmi, takže byly velmi 
vstřícně přijaty. Ale i pozdější uprchlí-
ci byli velice rychle přijati naší společ-
ností. Téměř všichni se tehdy snažili 
nějakým způsobem je podpořit. Byl 
to opravdu zcela jiný přístup či postoj 
k uprchlíkům, než vidíme dnes. Také 
se podařilo několika stovkám ne-li 
tisícům z nich se integrovat. 

E15: Neměli jste tehdy žádné 
zkušenosti, a přesto jste to 
zvládli velmi dobře.

Tato vlna se po všech stránkách 
podařila zvládnout. Myslím, že to bylo 
i tím, že byl umožněn jak dočasný 
pobyt, tak možnost přejít na dlouho-
dobý až trvalý pobyt  

pronásledováním. V roce 1992 jsem 
se pustila do této problematiky čistě 
proto, že to bylo potřeba. Vždycky 
jsem se chopila aktuálního problému, 
který bylo nutné rychle řešit. A když 
k nám začali proudit uprchlíci z bývalé 
Jugoslávie, bylo potřeba jednat. Teh-
dy k nám přijela pracovnice UNHCR 
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 

S její pomocí jsme založili Poradnu pro 
uprchlíky nejdříve při Českosloven-
ském helsinském výboru a později již 
jako samostatný právní subjekt. 

E15: Přirovnáte-li situaci, 
respektive přístup českých lidí 
k uprchlíkům tehdy a dnes, je 
viditelný rozdíl? >> pokračování str. V
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Zaměřujeme se především na konkrétní potřeby

UniCredit Bank: Pomáháme pomáhat! 

IV/V

U niCredit Bank dlouhodo-
bě podporuje projekty 
zaměřené na rozvoj 

umění, sportu, vzdělávání i oblast 
finanční gramotnosti. Ve spolu-
práci s UniCredit Foundation se 
banka a její zaměstnanci v České 
republice a na Slovensku angažují 
v mnoha charitativních projektech 
a podpoře projektů z oblasti soci-
álního podnikání.

Významnou aktivitou je Gift 
Matching Program. Díky němu 
mohou zaměstnanci podpořit ne-
ziskovou organizaci dle vlastního 
výběru. Nadace skupiny UniCredit 
pak tuto částku pokud možno 
zdvojnásobí. Sbírka vrcholí kolem 
Vánoc a pravidelně se do ní zapo-
jují stovky zaměstnanců. V Česku 
a na Slovensku nejčastěji podpo-
rují neziskové organizace, které 
pracují s cílovou skupinou sociálně 
znevýhodněných a pomáhají lidem 

Společnost CHÂTEUA VALTICE 
– Vinné sklepy Valtice se 
dlouhodobě a systematicky 

věnuje charitativním a sociálním 
programům. Zaměřujeme se 
především na konkrétní potře-
by jednotlivců nebo jednotlivé 
akce, které jsou v místě našeho 
působení, to je ve Valticích a okolí. 
Důvodů je hned několik. Jednak 
známe detailně místní potřeby i ty, 
co podporu skutečně potřebují. 
Zadruhé naše vinařství je stovky 
let součástí města Valtic, kde 
společně žijeme, působíme a proží-
váme dobré i zlé. Zde cítíme velkou 
míru sociální solidarity s místními 
občany a místními aktivitami, 
podobně jako má například i obec 
Valtice. Společně se pak účastníme 
charitativních, kulturních i indivi-
duálních projektů, protože máme 
spoustu společných cílů, mezi něž 
patří dobré podmínky pro podnika-

a dětem s vícenásobným postižením.
Zaměstnance také výrazně zapo-

juje program UniCredit Foundation 
– Your Choice, Your Project (váš hlas, 
váš projekt). Ti sami hlasují a aktiv-
ně se zapojují do výběru projektu 
neziskové organizace. Je to efektivní 
a osvědčený způsob, jak zapojit 
zaměstnance do místních komunit 
a přenést na ně odpovědnost za 
výběr projektů, které získají potřeb-
né zdroje na své financování. Letos 
v obou zemích proběhl již druhý 
ročník. 

„Kromě významné finanční pod-
pory vybírali zaměstnanci i projekt, 
který získal Cenu sympatie. Ucházelo 
se o ni osm projektů z ČR, které cel-
kem získaly 1,6 milionu korun, a čtyři 
ze Slovenska. Ty získaly finanční 
podporu 48 tisíc eur. U nás nakonec 
Cenu sympatie získal program Lepší 
byznys nadace Via, na Slovensku 
projekt Mohou ryby létat nadace 

Provida,“ říká Petr Plocek, tiskový 
mluvčí UniCredit Bank.

Banka se dlouhodobě angažuje 
i v pomoci těm nejmenším. Prostřed-

nictvím sdružení Návrat podporuje 
na Slovensku návrat opuštěných dětí 
do náhradních rodin, program Magna 
Deti v núdzi pak pomáhá dětem 
z rozvojových zemí. Ve spolupráci 
s partnery také podporuje bezplatné 
dárcovství krve. Letos navíc po-
kračovalo partnerství s Poradnou 
při finanční tísni, kde pomáhá při 
prevenci vzniku tíživé finanční situace 
a problémů se splácením. 

Podpora ze strany UniCredit Bank 
představuje významnou finanční 
částku, která reflektuje naše posta-
vení na trhu a pozici společensky 
odpovědné instituce. Jsme navíc 
rádi, že se nám čím dál tím víc daří 
zapojovat zaměstnance banky, kte-
rým tak nejsou společenské problé-
my lhostejné. 

Petr Plocek,  
tiskový mluvčí

tele, kteří zaměstnávají ty, co chtějí 
pracovat, podílejí se na zkulturnění 
města a okolí a pomáhají valtickým 
občanům, kteří to potřebují.

Z kulturních podpor se pak zamě-
řujeme na valtické dětské folklorní 
soubory, ale i na pomoc kulturních 

pora je často jen na jejich rodině. 
Proto každoročně pořádáme v rámci 
Valtických vinných trhů například 
dražbu vín, jejichž výtěžek je pro do-
mov seniorů ve Valticích. Pomoc zde 
však nemusí být jen finanční. Domov 
seniorů navštěvují i dětské folklorní 
soubory, aby si společně zazpívali, 
a před několika lety jsme pomohli do-
movu seniorů zřídit i vlastní vinohrad, 
aby si i oni mohli udělat své malé 
vinobraní. Radost v jejich očích je jiná 
než u dětí, ale je stejně upřímná.  

Charitě na institucionální úrovni se 
příliš nevěnujeme. Dáváme přednost 
finanční pomoci konkrétnímu jedinci 
nebo projektu. Jednou z mnoha 
výjimek však byla například podpora 
projektu „Vánoční bazárek“ Ani Geis-
lerové a Táni Vilhelmové. 

akcí a projektů. Jako velký závazek 
za Valtice, ale i Česko republiku jsme 
například považovali, když probíhala 
v Londýně dražba unikátních obrazů 
z Lichtenštejnské sbírky, které dříve 
byly součástí valtického zámku. Za 
tři významné obrazy jsme tehdy 
utratili statisíce. Taková možnost 
se však pravděpodobně nebude již 
nikdy opakovat. Pokud obraz koupí 
nějaký zahraniční investor, je velmi 
pravděpodobně, že si obraz pověsí 
ve své soukromé sbírce a do Valtic 
na zámek se už nikdy nevrátí. Takhle 
jsou tyto obrazy součástí expozice 
na zámku ve Valticích a mohou si je 
prohlédnout všichni návštěvníci.  

V charitativní činnosti jsem se 
kdysi inspiroval i přístupem známého 
herce Marka Ebena. Ten mě přivedl 
k myšlence, že nejhůře se obstarávají 
finanční prostředky pro seniory. Naše 
společnost bohužel často zapomíná, 
co pro nás tito lidé udělali, a pod-

David Šťastný, ředitel
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     i případně s českým občanstvím. 
A také je jiné pracovat, když máte 
všeobecnou podporu za zády.

E15: Vraťme se k rozdílu mezi 
českým občanem dnes a před 
dvaceti lety v přístupu k uprch-
líkům.

Předně dnes jsme mnohem více 
materialističtí. Potom je to pocit 
potřeby ochránit pracovní místa 
a nakonec je velký strach z jiné kultu-
ry. To před dvaceti lety nebylo.

E15: Změnila se i vaše poradna?
V současné době jsem členkou 

správní rady organizace Sdružení 
pro integraci a migraci SIMI. Ta právě 
vznikla z naší původní poradny pro 
uprchlíky. Změna není, jen co se týče 
titulu, ale i náplně práce. Zabývá se 
spíše integrací uprchlíků. A jsou to 
i tací, kteří podle ženevských předpi-
sů a přijaté legislativy vlastně nemají 
nárok získat politický azyl.

E15: Jak vnímáte současnou 
situaci ohledně kvót na syrské 
uprchlíky?

Snažíme se přesvědčit vládu, aby 
povolila přijetí většího počtu uprch-
líků ze Sýrie. Je to velká tragédie. 
Měli bychom nějakou spravedlivou, 
přiměřenou část těchto uprchlíků 
převzít. Odlehčit přetíženým zemím. 
Vždyť i jejich ekonomická situace 
je mnohem tíživější než naše nebo 
vůbec v EU.

E15: Jste předsedkyně správ-
ní rady Výboru dobré vůle – Na-
dace Olgy Havlové. Je z hlediska 
dárcovství problém imigrace 
upozaděn, respektive jsou firmy 
k tomuto problému vstřícné? 

Je pravda, že se uprchlictví 
z tohoto pohledu upozaďuje. Bylo by 
dobré, kdyby firmy při svých aktivi-
tách v CSR, respektive při pomoci 
nadacím, zahrnuly i problematiku 
uprchlictví. Přece jenom žijeme na 
jedné lodi. A ať se nám to líbí nebo 
nelíbí, tak nějaký dopad uprchlických 
vln na nás pocítíme i přes ochranu 
schengenským prostorem. 

E15: Funkce předsedkyně 
správní rady výboru jste převza-
la po Olze Havlové. Jak jste s ní 
předtím spolupracovala a jak na 
ni vzpomínáte?

Paní Olga si mne různě, řekněme, 
zaúkolovávala. Při počátcích Výboru 
dobré vůle jsem nebyla, protože 
jsem v té době zasedala ve Fede-
rálním shromáždění. Ale potom se 
mnou vždycky počítala. Pracovala 
jsem pro výbor součastně s porad-
nou pro uprchlíky. Jinak Olga byla 
velice praktická, velice účinná a velmi 
věcná. Výbor nebyl pro ni sentiment, 
byl to úkol, který na sebe vzala. Hned 
v začátcích se vyjádřila, že když už se 
chtíc nechtíc ocitla v pozici manželky 
prezidenta republiky, tak musí z toho 
mít prospěch i spoluobčané. A ještě 
jedno její známé vyjádření, které 
pronesla na počátku vzniku nadace 
a výboru – stát nemůže podat ruku 
každému člověku, to už musíme 
udělat my.

E15: Má jméno Olgy Havlové 
stále ještě v této oblasti zvuk?

Myslím, že toto jméno je hluboce 
zapsáno mezi sociálně cítícími lidmi 
a společensky angažovanými lidmi 
u nás i v zahraničí. Víte, paní Olga je 
jen jedna. 

E15: Vzpomeňte ještě na 
Václava Havla. On přece s Olgou 
nadaci založil.

Společně založili nadaci Václava 
a Olgy Havlových. A ta úzce spolu-
pracovala s Výborem dobré vůle. Po 

smrti paní Olgy tato nadace zanikla 
či se transformovala do nadace Vize, 
která je trochu jinak zaměřená, tam 
převládá podpora vědy, kulturní 
oblasti a podobně. Naopak výbor 
se legislativně přetransportoval na 
nadaci. Tedy na Výbor dobré vůle – 
Nadaci Olgy Havlové.

E15: Jak jste s panem prezi-
dentem spolupracovali po smrti 
Olgy?

Stále především morálně nás 
podporoval. A vždy, když jsme 
potřebovali a jeho zdravotní stav 
to dovoloval, byl k dispozici, třeba 
na každoročním předávání Cen Olgy 
Havlové a podobně.

Václav byl člověk, který vnímal 
společenství včetně státního jako 
celek s velkou odpovědností vůči 
všem vrstvám. Měl na srdci rozvoj 
občanské společnosti, tedy i nevládní 
iniciativy, které se u nás tehdy boha-
tě rozvinuly. 

E15: Jste spokojeni v nadaci 
se spoluprací s firmami?

Máme stálé firemní spolupra-
covníky. Zaměřují se většinou na 
různé konkrétní projekty. Například 
jedna advokátní firma každoročně 
podporuje naše benefiční koncerty 
ve prospěch projektu Senior. Nebo 
velmi úzce s námi spolupracuje jedna 

významná banka, která pomáhá se 
vzděláním sociálně hendikepovaných 
dětí. A samozřejmě další firmy. Jsou 
to většinou osvědčení spolupra-
covníci. Uvítali bychom příliv nových 
zájemců o spolupráci z ekonomické 
oblasti.

E15: Charakterizujte jednodu-
še dnešní Výbor dobré vůle.

Nadace Olgy Havlové již čtvrtsto-
letí stojí na straně sociálně a zdra-
votně znevýhodněných spoluobčanů. 
Podporuje jak jednotlivce v rámci 
specifických projektů, tak rozvoj 
nestátních neziskových organizací. 
Velký důraz klade na vzdělávání 
společnosti, odborníků a pečovatelů 
ve vztahu k dosažitelnosti co nejlepší 
kvality života s ohledem na sociální 
a zdravotní způsobilosti chráněnců. 
Mimochodem tím největším hnacím 
motorem nadace je její dlouholetá ře-
ditelka Milena Černá, která se nejen 
stará o provoz nadace, ale účastní 
se všech dalších projektů.

E15: Mluvili jsme o tom, že se 
přístup lidí vzhledem k uprchlí-
kům za posledních dvacet let vý-
razně změnil. Platí to i z hlediska 
sociální práce, tedy nadace?

Rozdíl je. V prvních letech jsme 
se otevírali a měli naději. Dnes 
převažuje skepse a podezřívavost 
i ze zneužívání dobrodiní. Takže lidé 
jsou opatrnější, egoističtější a jakoby 
vyhaslí. Myslím, že potřebujeme opět 
naději, nalít optimismus, potřebu-
jeme se zbavit strachu a být více 
aktivní. Stále se před něčím zajišťuje-
me, uzavíráme. Přitom potřebujeme 
právě otevřenost, všímavost k reálné 
situaci. Potřebujeme otevřené hledí, 
ne zaklapnuté.

E15: Jak to udělat?
Velice si vážím mladých lidí, mladé 

generace, na které je vidět snaha, 
zájem o dění ve velkém spektru a so-
lidarita. Vídám to ve školách, které 
navštěvuji. 

E15: Takže naději vidíte v no-
vých generacích?

Vidím, že to začíná opět znovu od 
člověka k člověku. Někdo nadchne 
skupinu, skupina další lidi a tak dál. 
Musíme rozvíjet a předávat to nejlepší, 
co je v nás, a doufat, že optimismus 
převáží nad sklíčeností. >pol

Fo
to

 č
tk

>> 



KPMG a její klienti pomohli hendikepovaným dětem 

Dveře k úspěchu vám otevře správný kód

VI/VII

Společenská odpovědnost 
Microsoftu v ČR by se dala 
shrnout do dvou slov – 

uplatnění a konkurenceschopnost. 
„Microsoft podporuje podniky, institu-
ce  i neziskovky při využívání moder-
ních technologií, které zvyšují jejich 
úspěšnost, a tím i konkurenceschop-
nost Česka. Zároveň se snaží zlepšit 
uplatnitelnost mladých lidí na trhu 
práce a v podnikání – třeba rozvojem 
takzvaných dovedností  21. století či 
programováním," říká PR manažerka 
společnosti Lenka Čábelová. 

Proč je znalost moderních 
technologií a dokonce progra-
mování důležitá pro každého? 
Technologie začínají být doslova 
všude. Stále více oborů je založe-
no na využití technologií – třeba 
moderní auta se bez sofistikovaného 
softwaru neobejdou. Je tedy logické, 
že lidé, kteří tyto výrobky tvoří 

a používají, musí umět s technolo-
giemi pracovat. Více než polovina 
pracovních míst už dnes vyžaduje 
nějakou technologickou zdatnost 
a očekává se, že do deseti let to 
budou tři čtvrtiny. Programování tak 
už nebude doménou pouze IT odbor-
níků a vývojářů, ale budeme se s ním 
potkávat téměř všichni. Nepůjde 
vždy o složité kódy, ale často o práci 
s programy a jazyky, které nevyža-
dují hlubokou znalost kódu, spíše 
pochopení logiky, která za tím je. 

V nedávném průzkumu uvedli 
čeští HR manažeři, že schopnost 
ovládat technologie na pokročilé 
úrovni (tedy nejen tvorba a editace 
dokumentů, ale i spolupráce a sdí-
lení na dálku apod.) bude důležitější 
dovednost než jazyková vybave-
nost. Dvě pětiny dokonce uvedly, že 
znalost základů programování bude 
v budoucnu patřit mezi důležité 
dovednosti zaměstnanců. 

Atraktivní je samozřejmě i samot-
ná profese vývojáře či IT specialisty. 
Poptávka po nich v Evropě převyšuje 
nabídku navzdory dlouhotrvající 
vysoké nezaměstnanosti mladých. 
Pracovní portál Jobs.cz uvádí, že už 
dnes tvoří desetinu nově otvíraných 
pozic právě ty vývojářské. 

Jaké příležitosti mají ve světě 
technologií ženy?
Představa, že IT je jen pro muže, je 
překonaná. Obor IT už zdaleka není 
jen o vývoji, ale jsou zde příležitosti 
v obchodě, marketingu, řízení atd. IT 
firmy jsou navíc často velmi flexibilní, 
protože technologie velmi usnadňují 
práci na dálku, pružnou pracovní 
dobu apod. Dobrá zpráva je i ta, 
že ženy v technických oborech 
mají v průměru vyšší plat než ženy 
v jiných oborech. V IT je také výrazně 
nižší platová nerovnost mezi ženami 
a muži. Máme několik programů, 

jejichž cílem je ukázat dívkám 
a ženám, že kariéra v IT stojí za to. 
A samozřejmě k tomu motivujeme 
i kluky!

P oradenská společnost 
KPMG Česká republika 
se letos rozhodla místo 

tradičních dárků dát svým klientům 
možnost zapojit se do dobročin-
ného vánočního projektu Darujte 
úsměv. Téměř 600 klientů v prů-
běhu prosince vytvářelo virtuální 
perníčky a osobní vzkazy pro děti 

se sluchovým postižením. Za každý 
perníček pak KPMG věnovala finanční 
částku potřebnou ke koupi nových 
sluchadel a dalších pomůcek pro děti 
sdružené v Centru pro dětský sluch 
Tamtam, s nímž celoročně spolu-
pracuje. 21 dětí s vadou sluchu tak 
obdrželo celkových 500 tisíc korun. 

„Je běžné, že firmy ve vánočním 

období obdarovávají své klienty. My 
jsme klienty místo toho požádali, aby 
se zapojili do vánočního projektu pro 
děti, a společnými silami jsme tak po-
mohli zpříjemnit svátky těm, kteří to 
opravdu potřebují,“ vysvětluje Pavel 
Závitkovský, partner odpovědný za 
CSR v KPMG ČR.

Letošní netradiční nadílka je v sou-
ladu s dlouhodobým úsilím firmy 
o společensky odpovědné jednání. 
Spolupráce s Centrem Tamtam byla 
navázána v rámci projektu KPMG 
ROK společně – KROK dopředu, 
jehož cílem je zefektivnit práci 
neziskových organizací. Pro ně firma 
každoročně organizuje odborná ško-
lení a semináře a vybrané neziskovce 
pak po dobu jednoho roku poskytuje 
zdarma své služby, vzdělávání a dob-
rovolnickou pomoc. V tomto roce si 
zaměstnanci KPMG za partnerskou 
neziskovku zvolili právě Tamtam – 
a proto bylo logickou volbou podpo-
řit jeho činnost i vánočním projektem. 

„Odpovědné podnikání se dnes 
posouvá od filantropie a jednostran-
né finanční spolupráce k projektům 
dlouhodobé udržitelnosti. Firmy už 
nechtějí pouze posílat peníze na dob-
ročinné účely. Chtějí se do projektů 
aktivně zapojit a provázat je se svou 
strategií. Chtějí, aby byly prospěšné 
i pro jejich podnikání,“ říká Pavel 
Závitkovský 

V KPMG se tak CSR řídí hes-
lem „Pomáháme tím, co umíme“. 
Neziskovkám poskytují především 
své know-how a odbornou pomoc, 
kterou zároveň vnímají jako prostře-
dek rozvoje vlastních zaměstnanců. 
Ti si v práci s neziskovkami rozšiřují 
obzory a pilují měkké dovednosti, 
které využívají i při jednání s klienty.

Pozn.: Na realizaci kampaně Darujte 
úsměv se podílela firma Giant interactive, 
která také vytvářela webovou aplikaci, 
a společnost Arkadia

Pavel Závitkovský 
partner

Lenka Čábelová 
PR manažerka



společenská odpovědnost

Nizozemská inspirace

V roce 2004 založilo minister-
stvo ekonomických záležitostí 
organizaci MVO Nederland 

(CSR Netherlands), která se snaží 
podporovat a inspirovat aktivity v této 
oblasti. Nejsou to ovšem jen různé 
informace z dění v CSR, ale organiza-
ce MVO Nederland se aktivně podílejí 
na různých projektech nebo je přímo 
iniciuje či připravuje. Jejím cílem je, 
aby v každém nizozemském podniku 
byla společenská odpovědnost zcela 
běžnou součástí procesů. Propaguje 
motto „změňme se společně“. Priori-
tou je tedy spolupráce všech zaintere-
sovaných subjektů – ze soukromého, 
neziskového i státního sektoru.

MVO Nederland vytvořila například 
tzv. CSR Passport, což není pas  
v pravém slova smyslu, ale je to  
on-line brožura, která informuje 
o tom, co sociální odpovědnost zna-
mená, jak mohou firmy CSR integrovat 
do svého podnikání, jak lze sociální 
odpovědnost chápat, které standardy 
je potřeba dodržovat zejména kvůli 
zahraničnímu obchodu, kontakty na 
organizace v Nizozemsku i ve světě, 
které se různými formami CSR za-
bývají a podobně. Na vzniku a aktu-

alizaci této brožury spolupracovalo 
vedle MVO Nederland i ministerstvo 
ekonomických záležitostí, ministerstvo 
zahraničních věcí a ministerstvo práce 
a sociálních věcí. 

Dalším příkladem činnosti této or-
ganizace může být užitečný obchodní 
nástroj CSR Risk Check, opět on-line 
(v rámci odpovědnosti se redukuje 
množství tištěných materiálů), kde si 
může kdokoli na světě zjistit aktuální 
rizika CSR dané země, se kterou chce 
obchodovat, ať už jde o přímý nebo 
zprostředkovaný vývoz či dovoz pro-
duktů a služeb nebo o investice. Data 
jsou v současné době aktualizována 
z 975 zdrojů. V Nizozemsku je napří-
klad zmapováno 18 rizik, v České re-
publice jen šest. Neznamená to, že je 
v Česku méně rizik například z hlediska 
korupce, problémů při získání státních 
zakázek, diskriminace, životního pro-
středí, biodiverzity, plýtvání obecně, 
nedostatku vody, uhlíkové stopy a tak 
dál. Znamená to především, že je 
v Nizozemsku k dispozici mnohem více 
dat a relevantních informací. CSR Risk 
Check je proto neustále aktualizován 
a nizozemská vláda se stále snaží, aby 
ostatní země v tomto ohledu mnohem 

V Nizozemsku je téma sociální odpovědnosti a udržitelnosti aktuální 

již řadu let a to nejen mezi korporacemi a neziskovými organizacemi. 

Posledních deset let se v této oblasti výrazně angažuje i státní sprá-

va. Její aktivity se mnohdy staly příkladem i pro jiné evropské státy.

lépe spolupracovaly a vytvořila se 
skutečně vyčerpávající (informativní) 
databáze.

S MVO Nederland úzce spolupracu-
je mnoho nezávislých organizací. Jak 
ty, které se věnují přímo CSR, tak i ty, 
které mají vymezené konkrétní poslání 
jako například CNV Internationaal, jež 
podporuje udržitelný hospodářský 
růst či ICCO se zaměřením mimo jiné 
na dodržování lidských práv.

Nizozemsko v Česku
Nizozemsko-česká obchodní komo-
ra (NCCC) se sídlem v ČR založila 
ve spolupráci se svým patronátním 
členem TNT v roce 2010 Corporate 
Responibility Club (CRC) neboli Klub 
sociální odpovědnosti firem. Prin-
cip je částečně inspirován z MVO 
Nederland. Pro členy a partnery 
NCCC tak nejsou aktivity CRC nijak 
zpoplatněny a k ničemu nezavazují. 
Setkávání zástupců členských firem 
a CSR expertů (Asociace společenské 
odpovědnosti, Byznys pro společnost, 
CBCSD, Národní politika kvality, Rada 
kvality a jiné) přináší benefity v podo-
bě sdílení informací, příklady z praxe, 
kontakty, poradenství, propojení 
ziskového a neziskového sektoru aj. 
V rámci klubu se členové domluví na 
aktuálních tématech, jednotlivé firmy 
tak neplýtvají časem a financemi na 
pořádáním seminářů na stejné téma 
na více místech, v různých termínech. 
Koncept klubu spočívá v efektivnosti 
šíření informací za minimální náklady. 
Prostory a občerstvení většinou po-
skytuje některý z členů nebo partnerů 
NCCC. Velkou podporu získává z vel-
vyslanectví Nizozemského království 
v Praze, které mimo jiné také poskytu-
je prostory, řečníky a občerstvení.

Akce a projekty po vzoru 
z Nizozemska
Velmi úspěšným projektem je Potra-
vinová sbírka, kterou letos již druhým 
rokem pořádal Byznys pro společ-
nost ve spolupráci s Českou federací 
potravinových bank. Po celé ČR se 
v listopadu vybralo 173 tun potravin, 
téměř třikrát více než v loňském roce. 
S organizací pomáhali i dobrovolníci 
z řad členů NCCC a velmi aktivně se 
zapojil AHOLD, nadnárodní korporace 
nizozemského původu.

Dalším úspěšným projektem je 
například ReShare – sbírka obleče-
ní Armády spásy (koncept pochází 
z Nizozemska), kdy jsou na různých 
místech ČR rozmístěny kontejnery 
určené pro tento projekt. Cílem je dát 
starým věcem nové využití a vytvořit 
pracovní místa pro sociálně slabší 
klienty Armády spásy. V Nizozemsku 
mají kontejnery na oblečení mnohem 
větší využití než v ČR, což souvisí 
s lepší ekonomickou situací obyvatel 
a zvykem častěji obměnit šatník. 

UN GC
Nizozemsko podporovalo na úrovni 
OSN vznik projektu, který úspěšně za-
počal v roce 2000 pod názvem United 
Nations Global Compact (UN GC). UN 
GC je síť firem a organizací, které se 
rozhodly ztotožnit se s deseti základní-
mi principy společenské odpovědnosti 
v oblasti lidských práv, pracovních pod-
mínek, životního prostředí a korupce. 
V současné době sdružuje téměř  
13 tisíc organizací (z toho přes osm 
tisíc firem) ze 165 zemí světa. V Nizo-
zemsku je 108 členů. V Česku lokální síť 
nyní vzniká přes Asociaci společenské 
odpovědnosti, NCCC je jedním ze zaklá-
dajících členů. >mik

Sbírka. Po 
celé ČR se při 
Potravinové 
sbírce v listo-
padu vybralo 
173 tun potra-
vin. Do akce 
se významně 
zapojila korpo-
race nizozem-
ského původu 
AHOLD.

Solar roud. Nizozemsko ve 
společenské odpovědnosti 
jde příkladem, je to mimo 
jiné první země na světě, 
která otevřela solární cyk-
lostezku (projekt na využití 
silnic k výrobě elektřiny).
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Jan Hanuš: Nechodíme s nataženou rukou
Charita Opava si v letošním 

ročníku soutěže Neziskovka roku 

odnesla hlavní cenu. „Ocenění je 

pro nás velmi dobrou a pozitivní 

zpětnou vazbou,“ říká její ředitel 

Jan Hanuš.

E15: Hodnotitelé u vás vysoce 
ocenili moderní způsob řízení. 
Měli jste při organizování vaší 
charity nějaký vzor?

Před Charitou Opava jsem měl 
možnost být několik let zaměstnán 
na pozici elektrotechnik v jedné 
úspěšné opavské firmě. Tady jsem 
takzvaně načichl technickým způso-
bům. Velmi na mne zapůsobil způsob, 
jakým vedl firmu ředitel společnosti. 
Po této pozitivní jsem měl rovněž ně-
jaké negativní zkušenosti. Když jsem 
před léty začínal v pozici ředitele 
v Charitě Opava, měl jsem v sobě jas-
né rozhodnutí, že pro tak rozsáhlou 
organizaci potřebujeme efektivně 
fungující systém. Po konzultacích 
s odborníky zabývající se chodem 
a efektivitou firem v „byznyse“ jsme 
se rozhodli pro náš způsob organi-

Neziskovka roku 
je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesiona-

litu a efektivitu jejich práce v oblasti managementu i finančního řízení a inovační 
přístup ve vlastní prezentaci. Cílem ocenění je zviditelnit ty nejlepší a inspirovat 
ostatní. Veřejnosti ukazuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organiza-
cí. Na hodnocení se podílejí nezávislí experti z komerčního i neziskového sekto-
ru. Z celkově 135 přihlášených organizací si ve druhém ročníku Neziskovky roku 
odneslo titul v kategorii malých neziskovek občanské sdružení Lata – Programy 
pro ohroženou mládež, mezi středně velkými občanskými sdruženími PFERDA 
– sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením a z velkých or-
ganizací Charita Opava. V Ceně veřejnosti mezi 15 semifinalisty ocenění obhájil 
loňský titul Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené.

Stejně jako minulý rok i v říjnu 
2014 vyvrcholila v časopise 
Moje psychologie úspěšná 

akce Měsíc v růžové, která byla za-
měřena 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 poskytnuto 
nadaci Mamma HELP. Dne 9. října 
se v divadle Studio DVA konalo 
v rámci poděkování partnerům 
akce Velkého růžového čísla speci-
ální divadelní představení Hvězda 
s Evou Holubovou v hlavní roli. 
Všem partnerům, kteří projekt ča-
sopisu Moje psychologie podpořili, 
osobně poděkovala ředitelka orga-

nizace Mamma Help Jana Drexlerová. 
Spolu se sdružením Mamma HELP 
vydavatelství Mladá fronta připravilo 
úspěšnou akci Aukce LAVIČEK, jejíž 
vyhlášení proběhlo 1. listopadu v OC 
Letňany Praha. Projekt získal podpo-
ru mnoha předních českých umělkyň 
a umělců. Aukce se uskutečnila od 
1. října do 31. října 2014. Tým časopi-
su Moje psychologie předal sdružení 
Mamma HELP finanční šek v celkové 
hodnotě 220 962 tisíc korun. 

V rámci Interního charitativního 
projektu v roce 2014 jsme opako-
vaně finančně podpořili děti s těles-
nými hendikepy. Občanské sdružení 
pro hipoterapii Caballinus provádí 
terapii nejčastěji u dětí s centrálními 
koordinačními poruchami, dětskou 

mozkovou obrnou, Downovým syn-
dromem, autismem, kombinovanými 
vadami a celkovým psychomotoric-
kým opožděním. K tomuto záměru 
jsme připravili speciální aktivity 
jako například v dubnu uspořádaný 
charitativní Velikonoční prodej knih. 
Zaměstnanci, kteří si zakoupili knihu 
z produkce našeho vydavatelství, 
pomohli zakoupením knih těmto 
hendikepovaným dětem. Spolugaran-
tem projektu, který organizujeme již 
druhým rokem, se stal Martin Zach.

Vydavatelství Mladá fronta 
pravidelně poskytuje bezplatný 
inzertní prostor mnoha charitativním 
projektům. V roce 2014 vydavatelství 
Mladá fronta významně podpořilo 
také akci Světluška organizovanou 

Českým rozhlasem a akci Bezbarié-
rový autobus organizovanou Nadací 
Jedličkova ústavu.

Pavlína Míčová
PR manažerka

zování a řízení Charity Opava. Jeden 
vzor tedy nebyl – a hlavně jsem pře-
svědčen o tom, že jsme v neustálém 
procesu organizování.

E15: Co pro vás znamená 
vítězství v Neziskovce roku?

Ocenění je pro nás důležité a vá-
žíme si ho z celé řady důvodů. Je pro 
nás velmi dobrou a pozitivní zpětnou 
vazbou. Je  také velkou pochvalou 
pro všechny naše pracovníky a  po-
tvrzením pro všechny naše sponzory 
a dárce, že s jejich penězi zacházíme 
skutečně odpovědně a ve prospěch 
našich klientů. Charita Opava je 
pětadvacet let trvající společné dílo 
nás všech – minulých i současných 

zaměstnanců, klientů, velkých spon-
zorů i tisíců a tisíců malých dárců, 
kteří nás podporují, mnoha institucí 
veřejné i státní správy, médií, která 
jsou nám nakloněna... Každý se svým 
dílem zasloužil o to, že na Opavsku 
může pracovat velká organizace, 
která usiluje o to, aby se nám všem 
dohromady žilo lépe. Cenu jsme 
dostali my všichni.

E15: Jak se osvědčilo zaměst-
nat hendikepované lidí?

Více než polovinu z našich 213 
zaměstnanců tvoří lidé s různými 
hendikepy. Občas se to neobejde bez 
problémů, ale nejde o to, jestli se 
nám v této oblasti něco osvědčí, či 
nikoli. Zaměstnávání osob znevý-
hodněných na trhu práce je totiž 
důležitou součástí našeho poslání, 
je v něm deklarováno. A tito zaměst-
nanci odvádějí dobrou a záslužnou 
práci, která musí obstát na trhu 
práce. Nechodíme tedy, nadneseně 
řečeno, s nataženou rukou žádat 
o milodary, ale snažíme se obstát 
v normální konkurenci. Kromě 
zajištění práce tak hendikepovaným 
lidem navracíme i důstojnost a pocit 
potřebnosti.  >pol



společenská odpovědnost

V oblasti dopravní bezpečnosti 
se ŠKODA AUTO dlouhodobě 
věnuje osvětě v oblasti bezpeč-
nosti silničního provozu a pod-
poruje řadu projektů v České 
republice. 
Například byl vytvořen internetový 
výukový program „ŠKODA hrou“ pro 
žáky mateřských a základních škol, 
který hravou formou učí správnému 
chování v silničním provozu. 

V roce 2014 se stala ŠKODA AUTO již pojedenácté generálním partnerem do-
pravní soutěže „Cesty městy“, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž 
oceňuje kvalitně navržená dopravní řešení zaměřená na snížení hustoty a zvýše-
ní bezpečnosti silničního provozu v českých městech a obcích. 
Ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému České republiky 
zorganizovala automobilka v letošním roce informační akce „Bezpečně v autě“, 
„Dny dopravní bezpečnosti“ a „Zebra se za tebe nerozhlédne“. ŠKODA AUTO se 
také stala hlavním partnerem portálu „Bezpečné cesty“. V regionech, v nichž 
se nachází výrobní závody značky ŠKODA, podpořila společnost dalších devět 
projektů na zvýšení dopravní bezpečnosti a deset projektů v dopravní výchově 
prostřednictvím grantových řízení. 

V oblasti druhé priority – technického vzdělávání – automobilka spolu-
pracuje s desítkami tuzemských škol všech vzdělávacích stupňů a roz-
víjí kooperaci i se zahraničními vysokými školami na konkrétních pro-
jektech. Zároveň společnost provozuje vlastní učiliště i vysokou školu.
Příkladem je soutěž „Mladý designér“ – tvorba vysněného vozu ŠKODA, který 
rozvíjí kreativitu dětí mateřských a základních škol. V letošním roce bylo vysta-
veno až 93 3D modelů vozů, které vyrobily děti ze základních škol v regionech 
Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. Společnost také rozšiřuje nabídku student-
ských praxí v technických oborech, zatímco dodatečné vzdělávání pedagogů je 
realizováno prostřednictvím projektu „Věda má budoucnost“. ŠKODA AUTO se 
podílí i na národním projektu „POSPOLU“, prosazování duálního vzdělávání do 
výuky na českých středních školách, v rámci něhož dochází k propojení školských 
vědomostí s profesními zkušenostmi z praxe. V neposlední řadě automobilka 
zdarma poskytuje školám učební pomůcky a technické vybavení. 

Čtvrtá oblast – bezbariérové mo-
bility – je zastoupena například 
opravdu dlouhodobou spoluprací  
s Centrem Paraple, které pomáhá 
lidem po poranění míchy a ved-
le intenzivní rehabilitace je vede  
k co největší samostatnosti  
v dalším životě. 
Nově společnost ŠKODA AUTO v ob-
lasti bezbariérové mobility podporu-
je projekt organizace CZEPA (Česká 
asociace paraplegiků) – VozejkMap. 
Jde o jednotnou a uživatelsky velmi 
vstřícnou databázi bezbariérových 
míst v České republice.  
Automobilka také velmi úzce spolu-
pracuje s Paralympijským výborem.

Ve třetím pilíři – pomoc dětem – spo-
lečnost dlouhodobě spolupracuje 
například s nadací Zdravotní klaun. 
V rámci takzvané klauniády – léčby 
humorem navštěvují zdravotní klauni 
děti v nemocnicích, kde pomáhají od-
bourat strach a úzkost z vyšetření či 
stres z dlouhodobého pobytu. 
Letos automobilka ve spolupráci s Nada-
cí Terezy Maxové dětem odstartovala projekt ROZJEDU TO! Cílem je pomoci 
znevýhodněným dětem a mládeži z dětských domovů ve věku od 11 do 15 let 
k lepšímu profesnímu uplatnění. Těžištěm je přitom podpora školního vzdělání 
i osobnostního rozvoje dětí a mládeže. Vychovatelé a mentoři jim poradí s vol-
bou povolání a poskytnou cenné informace, jak co nejlépe zvládnout start do 
profesního života. Součástí programu je návštěva hlavního závodu společnosti 
ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a prohlídka jeho moderních provozů. 
Automobilka ŠKODA se také letos počtvrté stává generálním partnerem dobro-
činné módní přehlídky „Fashion for Kids“, kterou nadace pořádá a jejíž výtěžek 
podpoří konkrétní projekty. Dosud se takto vybralo více než 19 milionů korun.

ŠKODA AUTO: Společenská 
odpovědnost s jasnými pravidly 
„Naše společnost vnímá CSR jako pevnou součást firemní politiky. Za každým z projektů, které podporujeme, jsou přitom příběhy 

konkrétních lidí, kterým můžeme ulehčit život a pomoci. I proto jsme rádi, že naše spolupráce s neziskovými organizacemi na poli 

společenské odpovědnosti je dlouhodobá a přesně zacílená,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení 

lidských zdrojů Bohdan Wojnar.

Aktivita společnosti ŠKODA AUTO v CSR je zacílena především 
na čtyři základní priority: 
>  dopravní bezpečnost 
>  technické vzdělávání
>  pomoc dětem 
>  bezbariérovou mobilitu
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