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ÚVODNÍ 
SLOVO

Zapalte jednu svíčku a rozsviťte temno-
tu. Díky ní vás najdou ti, kteří drží v ruce 
svoji svíčku ze stejného důvodu jako vy. 
Tato metafora se stala hlavním motivem 
Global Goals Summitu, unikátní akce 
v udržitelnosti, která letos předcházela 
tradičnímu galavečeru Cen SDGs a do-
dala mu na naléhavosti směrem k po-
třebě bojovat proti změnám klimatu. Už 
delší dobu jsme totiž hledali cestu, jak in-
spirovat a motivovat ty, kdo bloudí v tem-
notě a snaží se pomoci naší planetě, 
našemu životnímu prostředí, naší biosfé-
ře. Z 326 přihlášených projektů do Cen 
SDGs vybrala porota ty nejlepší z nej-
lepších, kterým plamen inspirace a chuti 
měnit svět k lepšímu hořel nejvíce.

Cestu k udržitelnosti se snažíme lemovat 
nejrůznějšími druhy světel, svíček a lamp 
tak, abyste vždy rozpoznali ty nejdůleži-
tější body a zároveň si mohli vybrat dle 
svých možností a preferencí. A tak nás na 
Global Goals Summitu čekal pestrý pro-
gram. Motivující řeč leaderů udržitelnosti 
ze zahraničí, zero waste menu ze zachrá-
něných potravin, módní přehlídka oble-
čení vyrobeného z recyklovaných látek. 
A nad tím vším se tyčil náš Pla(s)teosau-
rus – jedinečné a výjimečné komunitní 
dílo českých 3D tiskařů, kteří přijali naši 
vizi a společně vytvořili téměř šestimet-
rovou sochu plateosaura. A proč zrovna 
on? Kdo jiný by měl předávat veřejnosti 
poselství Nevolte vyhynutí! než tvor, jehož 
mladší sourozenci sami vyhynuli? Ačkoli 
je zahubil asteroid, my ještě stále může-
me zabránit tomu, abychom se pro dneš-
ní biosféru stali asteroidem my, lidé.

Jiskry od udržitelného ohně létají nadále. 
Záře v rámci osvěty v ESG se ukázala jako 
dobrý nápad, když jsme tento rok společ-
ně s mezinárodně oceněným programem 
CEMS na VŠE vystavěli unikátní ESG 
Rating. Nejen velké, ale i malé a střední 
podniky si mohly vyzkoušet a zjistit, kde 
mají dostatek světla udržitelnosti a na co 
případně by si do budoucna měli ještě 
posvítit. V listopadovém čísle magazínu 
Forbes jsme uveřejnili ty nejlepší z nich. 

Mimochodem, znáte ten pocit, když se-
díte u ohně a natáhnete k němu ruce, 
abyste se ohřáli? Že se vám rozlije teplo 
do celého těla? Tak takový pocit z ohně 
udržitelnosti můžete mít i z našeho 
e-shopu s udržitelnými dárky Nakup na 
Dobro, kde se vám nákupem srdce zaplní 
radostí. A potěšíte nejen obdarovaného, 
ale i naši planetu. Dobro u nás se vám 
prostě vyplatí.

Světlo ve tmě každoročně rozžhne akce 
Giving Tuesday, která už se stala srdeční 
záležitostí všech, kteří mají chuť pomá-
hat ostatním. Giving Tuesday v Česku 
zastřešujeme již od roku 2016. V době, 
kdy je mír ve světě narušen, je obzvlášť 
každý dobrý skutek a vzájemná solidarita 
a pospolitost záplatou na duši.

Proto bych také velmi chtěla poděkovat 
všem našim členům, kteří se zapoju-
jí do akcí, pomáhají a drží při sobě. Je to 
jako když v dominu za sebe postavíte 
sirky. O jednu škrtnete, necháte ji spad-
nout a postupně se tak zapálí všechny 
ostatní. Naši členové hoří dobrem a las-
kavostí a mně to dělá obrovskou radost. 
Se zapálením mění svět k lepšímu. Jsem 
vděčná za každého, který se přidá do na-
šeho týmu. Společně držíme pochodeň 
spolupráce a udržitelnosti a naše svět-
lo má stále větší dosah. A na konci roku 
2022 jsme v Asociaci společenské odpo-
vědnosti přivítali 500. člena.

A to ještě není vše. Pochodeň inspira-
ce nám posvítí i na cestu do roku 2023. 
Čeká nás například světové finále Global 
Goals World Cup, které máme tu čest 
uspořádat v Praze a pozvat k nám do hry 
za lepší svět zapálené týmy žen z celého 
světa.

Lucie Mádlová

zakladatelka a výkonná ředitelka 
Asociace společenské odpovědnosti



5

STALO SE
Co se událo pod střechou Asociace společenské odpovědnosti  
v druhé polovině roku 2022? Společné snídaně, praktické worksho-
py a inspirativní akce o aktuálních trendech v CSR a udržitelnosti.

-  S T A L O  S E  -

ČERVEN 
SDGs BEACH VOLLEYBALL CUP 2022

Dne 10. června se u Hostivařské přehrady 
uskutečnil již třetí ročník letního šampio-
nátu ve volejbalu. Celkem jedenadvacet 
týmů – zástupců firem, neziskových or-
ganizací i dobrovolných sdružení – si pro 
svůj zápas vybralo jeden ze 17 globálních 
cílů od OSN. Vítězem se stal tým JRK.

ZÁŘÍ 
GLOBAL GOALS SUMMIT A CENY SDGs

Dne 13. října se v Národním muzeu v Pra-
ze uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 
šestého ročníku Cen SDGs. Oceněny byly 
projekty s unikátním dopadem v oblasti 
rozvojové pomoci, cirkulární ekonomiky, 
klimatické změny a dalších. Galavečeru 
udělování Cen SDGs předcházel mezi-
národní Global Goals Summit, který do 
Národního muzea přivedl světové i české 
řečníky – experty na udržitelnost. 

ŘÍJEN 
DEN STROMŮ

Na 20. října připadá Den stromů, který se 
slaví ve více než 40 zemích světa. Asoci-
ace společenské odpovědnosti vyrazila 
s celým svým týmem a partnery e-shopu 
Nakup na Dobro do okolí svého skladu na 
Vysočinu, kde do hlíny ukryla 700 sazenic. 
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-  S T A L O  S E  -

LISTOPAD 
ONLINE AKCE GIVING TUESDAY

Dne 1. listopadu se v online prostředí 
uskutečnilo setkání zástupců nezisko-
vých organizací. Tématem byla efektivní 
marketingová komunikace dobročinnosti.

CSR SNÍDANĚ / JAK DEZINFORMACE 
OHROŽUJÍ FIRMY

Dne 10. listopadu se v prostorách Magenta 
Experience Center uskutečnila CSR sní-
daně, jejímiž hlavními chody byla témata 
spojená s bojem s dezinformacemi.

GIVING TUESDAY

Dne 29. listopadu se uskutečnil již sed-
mý ročník globálního svátku štědrosti, ve 
kterém se spojí stovky milionů lidí z celého 
světa, aby konaly dobro.

Během šesti let už Češi darovali v rám-
ci Giving Tuesday více než 330 milionů 
korun a vykonali nespočet dobrých skut-
ků. Jen v roce 2021 se v Česku na dobro-
činné projekty v rámci kampaně podařilo 
vybrat více než 95 milionů korun, což 
představuje dosavadní rekord.

PROSINEC 
UDRŽITELNÉ VÁNOCE PODLE ESG

Dne 13. prosince proběhlo vánoční setká-
ní se členy Asociace společenské odpo-
vědnosti v Kongresovém centru v Praze. 
V příjemné pospolité atmosféře se probra-
la nejen témata partnerství a spolupráce, 
ale také byl společně s agenturou Ipsos 
představen výzkum týkající se udržitelnos-
ti v pojetí členů Asociace.
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VE JMÉNU MÍRU, 
SPRAVEDLNOSTI A SPOLUPRÁCE

CO MAJÍ FILMOVÉ  
SCÉNÁŘE SPOLEČNÉHO  
S TĚMI ŽIVOTNÍMI?  
ŽE BY ANI JEDEN Z NICH 
NEMĚL ZŮSTAT  
JEN NA PAPÍŘE.
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ÁMOS vision přináší žákům a studen-
tům osvětu 

Školní informační panely ÁMOS vision 
přinášejí do škol osvětu v mnoha smě-
rech, díky spolupráci se státními institu-
cemi i neziskovými organizacemi. Počet 
žáků a studentů, kteří mají ve svých ško-
lách ÁMOSky, překročil 170 tisíc.

Začátek školního roku byl zaměřený 
na dopravní bezpečnost, na které tým 
ÁMOS spolupracoval s Policií ČR a BE-
SIP. Žáci mohli ve vysílání vidět spoty 
zaměřené na pravidla chování v silnič-
ním provozu. Mohli si vyzkoušet dopravní 
testy a zapojit se do dopravního kvízu. 
V průběhu září se obsah věnoval také 
Evropskému týdnu udržitelného rozvoje 
a cílům SDGs. Dalším tématem vysílání 
je duševní zdraví, tvořené ve spolupráci 
s ČOSIV a Centrem Locika. Žáci a stu-
denti mají přístup také do interaktivní 
zóny panelů, kde mohou najít kontakty 
na Linku bezpečí, Safezónu a další orga-
nizace, které pomáhají dětem v různých 
životních situacích.

ÁMOS vision

Vzácná onemocnění a věda v praxi

Nezisková organizace Asociace genové 
terapie přináší jedinečný model spoluprá-
ce v Česku. Je to poprvé, co sami pacienti 
v ČR iniciovali základní výzkum vzácného 
onemocnění. Ukazují tak veřejnosti prak-
tický příklad důležitosti základního vý-
zkumu, dávají naději pacientům a dobrý 

pocit dárcům. Spolupráce pacientů, dárců 
a vědců s cílem najít léčbu zatím nevyléči-
telných nemocí za čtyři roky přináší slibné 
výsledky. Dárci jsou spokojení, že mohou 
pomoci systémově, a nejen jednotlivcům. 
Pacienti mají vliv na výzkum již od jeho 
začátků a naději na lepší život. Výzkum-
níci jsou motivování okamžitou zpětnou 
vazbou pacientů. O všech způsobech, jak 
se můžete i vy zapojit do hledání léčby, se 
dozvíte na stránkách organizace Asgent.

Asociace genové terapie

Díky podpoře společnosti Lidl byla  
v Řestokách u Chrudimi otevřena první  
ze šesti jedlých školních zahrad

První jedlá školní zahrada byla otevřena 
na začátku října v Mateřské škole Řesto-
ky na Chrudimsku. Je to výsledek spolu-
práce mezi společností Lidl a programem 
Skutečně zdravá škola. Díky úspěchu 
v grantové výzvě získalo šest základních 
a mateřských škol finanční prostředky na 
výstavbu jedlých školních zahrad.

„Realizace jedlé zahrady při mateřské 
škole byla zahájena již v červnu, kdy se 
učitelé setkali s rodiči dětí a plánova-
li její novou podobu. Děti přidaly svými 
obrázky i svoji pohádkovou představu 
jedlé zahrady. Řada rodičů se aktivně 
zapojila do další fáze, při které byly zlik-
vidovány uschlé keře a staré vyvýšené 
záhony a byl připraven terén pro montáž 
vyvýšených záhonů a výsadbu stromků, 
keřů a trvalek. Další velká pomoc nejen 
rodičů, dětí, ale i veřejnosti, přišla v září, 

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -
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-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -

Společnými silami se nám podařilo
pro vážně nemocné děti získat

Děkujeme všem zákazníkům  
i zaměstnancům!

38 000 000 Kč

Výtěžek ze sbírky poslouží k zakoupení přístrojů, 
zdravotních pomůcek, léků a dalších potřeb. 

kdy zahrada začala získávat svou novou 
podobu – vyrobeny byly nové vyvýšené 
záhony, zabudovány závlahové nádo-
by, vyrobeno lískové tepee a plůtek, byly 
osázeny záhony, navozila se štěpka a vy-
robil se prkenný plot na nářadí pro děti,“ 
říká ředitelka školky Dagmar Krčilová. 
Vzdělávání a práce na školní zahradě má 
pro děti zásadní pozitivní význam: otevírá 
dětem zcela nový svět učení, poznávání 
rostlin a přírodních procesů, umožňuje 
ocenit přírodu jako celek a podporuje po-
zitivní změnu stravovacích návyků. 

„Jedlá školní zahrada v Řestokách zcela 
naplnila naše očekávání; jednak vznikla 
na bázi komunitní spolupráce mezi obcí, 
školkou, rodiči, učiteli a dětmi a také při-
rozeným způsobem buduje u dětí vztah 
k přírodě a ke zdravému jídlu. A na tom, 
aby děti zdravě jedly a učily se to už od-
malička, nám záleží i v Lidlu,“ říká mluvčí 
společnosti Lidl Tomáš Myler.

Lidl Česká republika

M-Ocean: Spolupráce s neziskovými or-
ganizacemi na udržitelných eventech

M-Ocean (eventová agentura se speciali-
zací na udržitelnost) spolupracuje s řadou 
neziskových organizací. Jejich společným 
cílem jsou inspirativní a především funkční 
eventové programy, které pozitivně ovliv-
ňují návštěvníky. Dokladem toho může být 
říjnový Festival udržitelnosti v Metropoli 
Zličín. Na přípravě se podílel Potex, jenž se 
stará o sběr vyřazeného textilu, nezisko-
vá organizace Zerowasters, jejímž cílem 
je omezovat vznik odpadů, Proveg, který 
se stará o změnu stravovacích návyků 
směrem k rostlinné stravě, zatímco téma 
společensky prospěšného podniku Koko-
za je kompostování a pěstování ve městě. 
Spolupráci organizace plánují rozvíjet i do 
budoucna a koncept uplatnit jako even-
tový formát do firem, které se rozhodnou 
prakticky vzdělávat a inspirovat své kole-
gy, dodavatele i zákazníky.

M-Ocean
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Celkem 426 ukrajinských dětí zažilo 
díky Nadaci a zaměstnancům Vodafonu 
léto, jak má být

Díky humanitárnímu fondu globální Na-
dace Vodafone určenému na dlouho-
dobou integraci ukrajinských uprchlíků 
před válkou a díky obrovské vlně solidarity 
kolegů a kolegyň podpořil Vodafone or-
ganizaci Junák – český skaut, z. s. Ten už 
od jara přijímá do svých oddílů ukrajinské 
děti a pomáhá jim tak vytvářet nová přá-
telství a najít své místo v novém domově. 
A díky daru Nadace mohlo 426 dětí vyra-
zit na skautský tábor a zažít tak navzdory 
všemu, co zažily a co se děje u nich doma, 
správné léto se svými novými kamarády. 

Nadace Vodafone

Textilní kontejnery Potex získávají stále 
více na důležitosti

Potex a jeho charitativně ekologický projekt 
působí v Česku již 13 let. Jeho cílem je od-
klánět nepotřebný, ale stále nositelný textil 
z odpadového toku a dávat mu nový život.

Potex spolupracuje s neziskovými organiza-
cemi, které podporuje buď materiálně nebo 
finančně. Nejnovější spolupráci Potex na-
vázal s Klubem svobodných matek a jejich 
novým, revolučním projektem Oděvní banky.

Díky oranžovým textilním kontejnerům se 
do Oděvní banky dostane dostatek materi-
ální pomoci, která je tříděna, čištěna a při-
pravována pro potřebné. Připravené balíčky 
s oblečením jsou pak distribuovány do celé 
České republiky prostřednictvím krajských 
potravinových bank a dalších oblastních 
charit. Pomoc se tak účelně a adresně do-
stane tam, kde je potřeba.

Potex

GLOBAL GOALS WORLD CUP
SVĚTOVÉ FINÁLE 2023

5. ČERVNA 2023
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

HRA ZA LEPŠÍ SVĚT!

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -
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DOBRO I SPRAVEDLNOST 
MAJÍ ŠANCI TEHDY, POKUD 
JE VĚTŠINA CHRÁNÍ 

Každý den vystupuje z komfortní zóny. 
Usvědčuje pachatele z trestných činů 
a reaguje tak tváří v tvář na porušování 
pravidel. Vrchní státní zástupkyni Len-
ce Bradáčové už jako dítěti vadily útoky 
na slabší, výhružky nebo nezasloužený 
prospěch. A vztah k fair play si přenes-
la i do dospělosti a své profese. S jakou 
myšlenkou by měla vycházet ze škol 
nová generace právníků? Na čem jako 
společnost bychom měli zapracovat? 
A jaké vysvědčení by udělila české justi-
ci? Přečtěte si v následujícím rozhovoru.

Každý z nás si tak trochu přenáší svou 
profesi do běžného života. Zubař se 
lidem dívá při povídání na zuby, fyzio-
terapeut se dívá na držení těla, módní 
stylista pozoruje šatník lidí na ulici. Jak 
to má vrchní státní zástupkyně v Pra-
ze Lenka Bradáčová? Všímá si více 
nespravedlností na ulici, kolem sebe? 
A jak na ně reaguje?

Spravedlnost má mnoho podob a já ji 
vnímám především jako férovost. Když 
se ptám studentů na vysoké škole, jak 
spravedlnost definovat, je to pro ně slo-
žitější než definice nespravedlnosti. Tu 
většina z nás vnímá velmi intenzivně 
a pocitově. A proto je pro nás i snazší 
ohradit se proti individuální nespravedl-
nosti, než zajistit systémově spravedl-
nost. A vzpomínám si, že už jako dítěti mi 
vadily útoky na slabší, výhružky a neza-
sloužený prospěch. A již tehdy jsem měla 
potřebu věci narovnávat.

Kdy naposledy jste vystoupila z davu, 
z komfortní zóny, a zachovala se správ-
ně? O co šlo?

Možná vás moje odpověď překvapí, ale 
má profese je každodenním vystoupe-
ním z komfortní zóny. Usvědčovat pa-
chatele trestných činů znamená každo-
denně definovat a tváří v tvář reagovat 
na porušování pravidel. 

Jakými cestami se dá se na takový mo-
ment preventivně natrénovat v životě, 
aby se člověk pak v dané chvíli pod stre-
sem zachoval správně ?

Většina z nás ví, co je a co není správné 
a jak by se měla zachovat. Někoho může 
přemoci strach či mnohdy i pochopitel-
ná obava. Představme si ale, že jsme na 
místě těch, kteří potřebují zastání, a po-
tom je snazší jednat tak, jak bychom si 
přáli, aby se zachovali jiní. 

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -

Lenka Bradáčová,  
vrchní státní zástupkyně v Praze
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Dříve jste chtěla být učitelkou, jaké 
slovní vysvědčení byste udělila české 
justici?

Přestože emancipovaná, tak křehká. 
Místy nepatřičně formalizovaná a mnoh-
dy nesrozumitelná. Přestože bez delší 
tradice rozvíjející se správným směrem, 
opíraje se o stěžejní hodnoty. Rychlostí 
řízení patřící do lepší poloviny států Ev-
ropské unie a těšící se více jak 50% pod-
pory veřejnosti. 

S jakou myšlenkou by měla vycházet 
nová generace právníků ze škol?

S myšlenkou, že právnické vzdělání za-
vazuje. K obhajobě hodnot právního 
státu, trvalé akceptaci mravních zásad 
a trvalému úsilí vysvětlovat právní složi-
tosti laické veřejnosti. 

Justice je složitý mechanismus, kde je 
plno ozubených koleček, které do sebe 
zapadají. A kvůli tomuto mechanismu 
trvají určité změny delší dobu. Jak zajis-
tit, aby i společnost uměla být trpělivá?

Souhlasím, ale rovněž je třeba mít na pa-
měti, že každá trpělivost má svou logic-
kou hranici. Trpělivost si zaslouží postu-
py, byť dlouhé, ale profesionální, důvodné 
a mající své ratio. Ty potom musejí být 
srozumitelné, tak, aby veřejnost po-
chopila, že na složité problémy obvykle 
neexistují jednoduchá řešení a že dél-
ka procesů je často spojena s možností 
uplatnit celou škálu práv. A to si žádá čas. 

Důvěra v justici je velmi důležitá. Pojď-
me si ji představit jako sklo. Může být 
silné, ale když ho naťukneme na více 
místech, začne se nám vytvářet pa-
vouk, kvůli němuž se pak sklo může 
celé roztříštit. V jakém stavu je teď dů-
věra v českou justici? A co může tvořit 
onoho pavouka tříštění?

Důvěra v českou justici je více jak padesá-
tiprocentní a v posledních letech pozvolna 
stoupá. Jak už jsem řekla, česká justice je 
dnes emancipovaná, ale křehká. Třicet let 
novodobého fungování není žádnou tra-
dicí a některé vztahy uvnitř přinášejí stále 
nové otázky. Stabilitě systému neprospí-
vají časté změny legislativy. Co je však 
podstatné, že justici si lidé správně spojují 
s jejími představiteli a důvěra se tak od-
vozuje právě od nich. Pokud jsou výkony 
soudců a státních zástupců kompetentní 
a srozumitelné, pak jsou spojovány s vět-
šinovou důvěrou. Oproti tomu každý exces 
vyvolává pocit spiknutí či neprofesionality 
a důvěru poškozuje. Rovněž tak důvěře 

v justici neprospívají nedůvodné emotivní 
výroky politiků.

Ve společnosti se děje i mnoho podvo-
dů v online prostředí. Je otázka, zda by 
jich bylo tolik, kdyby se oběti podvodů 
nestyděly ptát a ozvat se. Jakým způ-
sobem si může jednotlivec zajistit, aby 
už příště nenaletěl? 

Je zajímavé, jak jsou lidé obecně podezí-
raví a obezřetní v řadě jednání, která pro-
bíhají v reálném světě a nikoli v prostoru 
internetu, který poskytuje vysokou míru 
anonymity a snadnou možnost falšovat 
identitu. A to přesto, že kyberprostor je 
odrazem reálného světa. 

Snad je to spojeno se zkušeností a vzorci 
chování, které se teprve musíme ve vzta-
hu ke kyberprostoru většinově naučit. Je 
zapotřebí internetovému prostoru poro-
zumět. To je otázka osvěty a vzdělání. 

Na čem jako společnost i média musí-
me také zapracovat?

Veřejnost na schopnosti oddělovat ne-
pravdivé informace, fake news, od infor-
mací kvalitních, odrážejících realitu a opí-
rajících se o analýzu. A média dodržovat 
pravidla odpovědné žurnalistiky. V roce 
1927 pronesl americký soudce Brandeis 
tato slova: Nejlepším lékem na špat-
né rady jsou rady dobré. Pokud existuje 
možnost prostřednictvím diskuse odhalit 
podvody a omyly, odvrátit zlo díky vzdělá-
ní, lékem je více projevů, nikoli vynucené 
ticho. Pro dnešek stejně inspirativní jako 
před sto lety. A v neposlední řadě nepod-
léhat falešné představě, že vědět všech-
no je možné hned bez vynaložení úsilí, 
kterého je třeba k samotnému poznání. 

Jaká míra míru je pro společnost mini-
málně potřeba, aby dobro a spravedl-
nost zvítězila?

Mír je naprosto nutným předpokladem 
pro dobrý život každého člověka i společ-
nosti. Představuje stav, kdy se skupinové 
zájmy neprosazují násilím a kdy funguje 
společenská smlouva. Pro naplnění dobra 
a spravedlnosti ve všech jejích podobách 
je potom mír jednou z podmínek, ale ne 
jedinou. Dobro i spravedlnost mají šanci 
tehdy, pokud existuje dobrá vůle většiny 
je hledat a chránit. Většinová schopnost 
si uvědomit, že ochrana hodnot demo-
kratického právního státu, který by měl 
z podstaty vždy usilovat o mírové řešení 
protichůdných společenských zájmů, je 
každodenní povinností všech. 

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -
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Jaké spolupráce vytváří členové Asociace?

Aby vysněné scénáře nezůstaly jen pa-
píře

Skupina Progresus, která prostřednic-
tvím svého výrobního závodu RD Rýma-
řov rozšiřuje dřevo jako udržitelný sta-
vební materiál, ukazuje, že odpovědný 
přístup je vedle ekologických závazků 
také o partnerství či podpoře talentů.

Podpora české kultury je jedním z klí-
čových závazků této investiční skupiny. 
Tento rok se stala dlouhodobým partne-
rem Karlovarského filmového festivalu. 
A co mají filmové scénáře společného 
s těmi životními? Že by ani jeden z nich 
neměl zůstat jen na papíře.

Ani ne dva měsíce od festivalu začal Pro-
gresus první scénáře naplňovat. Scénáře 
mladých talentovaných hudebníků ZUŠ, 
kteří si splní sen a vytvoří orchestr s pro-
fesionálními hudebníky České filharmo-
nie. Ti budou po celý rok jejich mentory. 
Vedle hudebních talentů Progresus také 
dlouhodobě podporuje nadané děti ze 
sociálně slabších rodin, kterým financuje 
školné na prestižním gymnáziu PORG.

Progresus

Udržitelná jízda ve znamení projektu 
ESDGs! - Sustainable development Go-
als in education and in action! 

Na mezinárodním projektu ESDGs!, který 
je zaměřený na udržitelný rozvoj a jeho 
implementaci do výuky, se podílí 8 me-
zinárodních partnerů. Síly spojili partneři 
z České republiky, Chorvatska, Finska, 
Německa, Polska, Portugalska a Španěl-
ska, kteří přibližují udržitelný rozvoj stu-
dentům vysokých škol a široké veřejnos-
ti. Učí, jak implementovat problematiku 
udržitelného rozvoje do podnikatelských 
a manažerských strategií. A k tomu vyu-
žívají digitální trendy a moderní nástroje 
distančního vzdělávání včetně vzděláva-
cího online kurzu. Do řešení dílčích částí 
projektu jsou zapojeni i další jednotlivci 
nebo organizace ze soukromého, nezis-
kového a veřejného sektoru.

Fakulta ekonomická Západočeské  
univerzity v Plzni

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -
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Při spolupráci s vendory benefituje i zá-
kazník

Vendor marketing je čistě marketingová 
spolupráce obchodu s dodavatelem/vý-
robcem. Zemito se rozhodlo tento vztah 
posunout dál a vzájemnou symbiózou 
s vendorem poskytnout výhodu zákazní-
kům. Jako obchod s ekologickým zbožím 
nejen, že poskytuje zákazníkům produk-
ty, které aktivně hledají, ale také plní vizi 
udržitelnosti a podílí se na vzdělávání 
v této oblasti. Příkladem je spolupráce 
s Authentica Group, která má snadný 
přístup k použitému obalovému materiá-
lu. Za minimální cenu jej poskytuje Zemi-
tu, čímž mu pomáhá vizi plnit. Vzdělávání 
je realizováno prolínáním kategorií více 
dodavatelů. Např. zákazníkovi, který si 
objednal kompostér, zašle Zemito vzorky 
pracích papírků. Zákazník tak za pomoci 
propagačních produktů objevuje nové 
kategorie a rozšiřuje svůj zájem v udrži-
telnosti. 

Zemito

Vzdělávat a chránit 

Téměř třetina všech druhů je kriticky 
ohrožena a zhruba každých 5 minut vy-
hyne na naší planetě jeden z nich. Zo-
opark Zájezd proto v rámci své činnosti 
spolupracuje s dalšími organizacemi na 
ochraně vzácných a ohrožených druhů 
zvířat, ať už je to u nás nebo na druhém 
konci světa. Vede program návratu ko-
roptví polních, jejichž populace klesly 
na kritických 1,5 %, zpět do naší krajiny. 
Podílí se na osvětě a ochraně kriticky 
ohrožených druhů zvířat, s jejichž odcho-
vy má mnohaleté zkušenosti. Ve spolu-
práci s předními experty v zoologických 
oborech organizuje významné osvětové 
akce především pro rodiny s dětmi a vy-
tváří tak komunitu se zájmem o ochranu 
přírody. Vzděláváním k ochraně. Ztratit 
krásné a zajímavé druhy zvířat by přece 
byla hrozná škoda!

Zoopark Zájezd

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -
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ČLOVĚK, KTERÝ CHCE POMOCI, 
NENÍ NIKDY SÁM

Proto si nikdy nemyslete, že sami nic ne-
zmůžete. Mezinárodní lidskoprávní hnutí 
Amnesty International už má s lidskou 
pomocí a solidaritou šedesátiletou zku-
šenost. 

Pokud byste se také chtěli zapojit do 
víru dobrodění, začněte tím, že se bu-
dete zajímat o lidi, celospolečenské 
události a dění kolem sebe. A konkrét-
ně ve spojitosti s Amnesty Internatio-
nal? Můžete podepsat online petici na 
stránkách organizace. Chodit s nimi na 
demonstrace a spolupořádat akce jako 
dobrovolník. Nebo se zapojit do každo-
roční kampaně Maraton psaní dopisů. 
A když pak zjistíte, že každého třetího 
nespravedlivě obviněného díky této akci 
propustí z vězení, to je pak věru velká 
euforie! Do dalších činností a myšlenky 
Amnesty International vás zasvětí fi-
nanční manažerka Kamila Thořová.

Kdyby si s vámi lidé měli spojit jednu my-
šlenku, která vás vystihuje. Jak by zněla?

Že Amnesty sdružuje miliony lidí po celém 
světě, kteří bojují proti bezpráví i nesvobo-
dě a usilují o dodržování lidských práv.

Jaký je recept na zažehnutí odvahy 
a podpory u lidí, když jde o dobrovolnic-
tví a boj s nespravedlností?

To je velmi individuální, pro někoho je to 
přirozená věc, ve které vyrůstal a je to pro 
něj samozřejmostí. Někdo sám bezprá-
ví prožil a rozhodl se pomáhat ostatním, 
někomu stačí příběhy bezpráví slyšet a to 
pro něj může být tou největší motivací 
bojovat za lepší svět. Kdyby existoval jed-
noduchý recept, určitě bychom to v tom-
to směru měli jednodušší.

Jakým způsobem se mohou Češi zapojit 
do aktivit organizace?

My věříme, že jakýkoliv skutek pomáhá 
a může to být i drobnost, například pod-
pis on-line petice na webu amnesty.cz. 
Je totiž nesmysl, že sami nic nezmůže-
me. Amnesty staví na více než šedesá-
tileté zkušenosti mezinárodního lidsko-
právního hnutí, která říká, že člověk, který 
chce někomu pomoci, nikdy není sám. 
Mezi další způsoby, jak se zapojit, může 
patřit například napsání dopisu v rámci 

naší každoroční kampaně Maraton psaní 
dopisů, která je největší lidskoprávní akcí 
světa. Dále to může být to, že se člověk 
stane dobrovolníkem, aktivistou, cho-
dí s námi na demonstrace, spolupořádá 
happeningy nebo další akce, možností je 
opravdu mnoho. Myslím ale, že vše začí-
ná tím, že se člověk zajímá o lidi, celospo-
lečenské události a dění kolem sebe. 

Každá doba má své společenské téma, 
které má u všech lidí větší pozornost. 
Jaký vliv mají tyto tematické vlny a ná-
zory různých skupin na práci vaší orga-
nizace? Pomáhají, nebo ji spíš podko-
pávají?

Je to spíš otázka konkrétního tématu, 
které doba přinese. Některá jsou pozitiv-
ní a v naší práci nám pomáhají, některá 
negativní a spíše než podkopávají naši 
práci, bych řekla, že nám ji „přidělávají“. 
V každém případě to však spíše než jako 
problém vnímáme jako výzvu. To, že chrá-
níme lidská práva tak dlouho a působíme 
prakticky po celém světě, nám v tom vel-
mi pomáhá. Máme se o co a o koho opřít 
a tyto vlny procházíme společně.

Jaká je prevence na nezmanipulovatel-
nost od politiků, kteří některá témata 
démonizují a pracují s vyvoláním strachu 
u lidí?

Máme výhodu v tom, že Amnesty Interna-
tional je čistě apolitická organizace a ne-

-  V E  J M É N U  M Í R U ,  S P R A V E D L N O S T I  A  S P O L U P R Á C E  -

Kamila Thořová,  
finanční manažerka Amnesty International
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-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -

jsme závislí – a to ani finančně – na aktu-
álních vládách nebo politických stranách.

Tou nejlepší prevencí je pravděpodobně 
získávat informace od ověřených zdrojů 
– ať už z prostředí důvěryhodných ne-
vládních organizací a zejména z nezá-
vislých médií, která v posledních letech 
zažívají nelehké časy.

Václav Havel byl oceněn jako ambasa-
dor svědomí. Kdo podle vás by si z Čes-
ké republiky zasloužil stejný titul?

Ano, Amnesty za propuštění Václava 
Havla bojovala v 80. letech, později jsme 
mu udělili zmíněné ocenění a krátce před 
svou smrtí také zahajoval jednu z našich 
lidskoprávních kampaní, kdy uvedl, že je 
přesvědčený, že nebýt solidarity Amnesty, 
byl by ve vězení daleko déle. Řekl, že kam-
paně Amnesty mají svůj efekt, jednotlivec 
zmůže dost a je to na každém z nás.

Je těžké říct, kdo by si takové ocenění 
nyní zasloužil, protože těch lidí je celá 
řada a jejich práce je skutečně neuvě-
řitelná, ponechám otázku bez konkrét-
ní odpovědi, protože výčet by mohl být 
opravdu dlouhý a nerada bych na něko-
ho zapomněla. 

Jakým způsobem vstřebávají témata 
ohledně lidských práv studenti ve ško-
lách? Jakou formou je podáváte studen-
tům na základních a na středních ško-
lách?

Tady můžeme mluvit o velmi pozitivních 
zkušenostech, studenti a mladí lidé jsou 

skvělí a o naše témata se proaktivně 
zajímají. V rámci Amnesty máme přímo 
oddělení lidskoprávního vzdělávání, které 
připravuje různé workshopy a programy 
pro školy. Ráda bych tu zmínila projekt 
Živá knihovna, kdy do školy přijde kon-
krétní zástupce některých menšin, který 
studentům odvypráví svůj příběh a oni 
se jej mohou doptat na vše, co je zají-
má. Studenti se tak mají možnost prv-
ně v životě setkat a popovídat s někým 
nevidomým, Romem, uprchlíkem, hendi-
kepovaným nebo se zástupcem LGBTI+ 
komunity. Z evaluací víme, že je to pro 
studenty a studentky nejzajímavější část 
workshopů.

Co vám z kampaní a úspěchů aktuálně 
dělá radost? Máte například zpětnou 
vazbu, co se povedlo splnit z Maratonu 
dopisů? Kolik lidí průměrně denně do-
stanete z vězení?

Vždy, když propustí někoho, za koho 
jsme psali dopisy nebo posílali petici, je 
to úplná euforie. Pokud bychom měli 
generalizovat, tak v průměru každý třetí 
případ, kterému se věnujeme, má šťast-
ný konec. Buď dojde přímo k propuštění 
vězně nebo se mu významně zlepší pod-
mínky ve vězení – například mu je po-
skytnuta akutní lékařská pomoc, kterou 
nutně potřebuje.

A konkrétně po zmíněném Maratonu 
psaní dopisů, který se konal v loňském 
roce, byl výsledek rekordní. Ze šesti vy-
braných případů přišel happyend u čty-
řech z nich.
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VZHLEDEM K MNOŽSTVÍ 
ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ, 
KTEŘÍ SE VYDÁVAJÍ DO 
ČESKÝCH HOR, JE V PORTÁLU 
APLIKACE ZÁCHRANKA NOVĚ        
  FUNKCE AUTOMATICKÉHO  
  PŘEKLADU CHATU.

VŽDY KUPŘEDU!

A
p

likace Záchranka
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Interaktivní ADRA Dárek: pomáhat  
a bavit se

Udržitelnost a dobročinnost jsou trendy, 
které pronikají do životního stylu mnoha 
Čechů. Ovlivňují mimo jiné i typ a formu 
dárků, které si s blízkými (nejen) o svát-
cích nadělují. Proto se stále větší oblibě 
těší charitativní dárky, které nezatěžují 
planetu, dělají radost a pomáhají lidem 
v nouzi. Jedním z takových je ADRA Dá-
rek, který k tomu nabízí i možnost užít si 
zakoupené předměty u sebe doma. Dár-
ky jako koza, slepice či latrína je možné 
zobrazit v prostoru kolem vás díky aplikaci 
s rozšířenou realitou. Kombinace reálného 
prostředí a rozšířené reality vytváří nespo-
čet originálních scenérií. Stačí si zakoupit 
ADRA Dárek s rozšířenou realitou, ve stej-
nojmenné aplikaci nahrát QR kód z dár-
covského certifikátu a zábava začíná.

ADRA

A jakým způsobem se zapojují další členové Asociace?

Aplikace Školní Pébéčko pomáhá zlep-
šovat prostředí českých i slovenských 
škol

Žáci nejlépe vědí, co ve škole chybí a co 
je potřeba zlepšit. Díky online aplikaci 
Školní Pébéčko (z anglického “Participa-
tory Budgeting”) mají příležitost zapojit 
se do rozhodování o využití části školního 
rozpočtu. Navrhují projekty, prezentují je, 
diskutují o nich a posléze hlasují. Vítězné 
návrhy škola realizuje. Projekt bere ohled 
na věk a schopnosti žáků, úspěšně ho 
využívá více než 200 základních a střed-
ních škol v Česku i na Slovensku. Školní 
Pébéčko lze realizovat kompletně online, 
což pomáhá rozvíjet vztahy mezi školou, 
učiteli a žáky i během distanční výuky. 
Celým procesem je provede intuitivní ap-
likace s vlastní webovou stránkou, veške-
rými návody a podklady. 

Decision 21 
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SEDM PÁDŮ MINISTRA ZDRAVÍ
Chirurg a člen Lékařů bez hranic Tomáš 
Šebek se rozhodl spolu se svým týmem 
prodloužit délku života lidí v Česku proži-
tého ve zdraví o pět let. Tento úkol si dal 
za cíl splnit do roku 2030. Jakým způso-
bem toho chce dosáhnout vám prozradí 
Ministr Zdraví, kterého představíme ze 
všech úhlů a pádů. 

Kdo? Co?... je Ministr Zdraví?

Ministr Zdraví je platforma profesioná-
lů z mnoha oblastí českého veřejného 
života s cílem prodloužit délku života 
ve zdraví v Česku, tedy u každého z nás 
o pět let do roku 2030. Ve středu zájmu 
zdravotnického systému musí být paci-
ent a systém by jej měl přátelsky obklo-
povat a sloužit mu. 

Bez koho? Čeho?... by se tato platforma 
neobešla?

Neobešli bychom se určitě bez velmi sil-
ného expertního týmu, který sdružuje ne-
jen lékaře a profesionály ve zdravotnictví, 
ale i ekonomy, právníky, vrcholové mana-
žery velkých firem, experty na digitalizaci, 
zástupce pacientských organizací, sociál-
ní geografky, lékárníky a další. Tito všichni 
pracují s jasným cílem, zájmem a moti-
vací, a to realizovat tolik potřebné změny 
v českém zdravotnictví.

Komu? Čemu?... má pomoci?

Pomoci chceme hlavně českým obča-
nům dožít se více let ve zdraví, ale cel-
kově chceme zefektivnit fungování čes-
kého zdravotnictví. Našimi základními 
tématy jsou prevence, digitalizace a fi-
nance v oblasti zdravotnictví a veřejného 
zdraví. V blízké budoucnosti od nás mů-
žete očekávat projekty jako vizualizace 
dat, mapa českého zdravotnictví nebo 
motivační nástroje k redistribuci pro-
středků směrem k prevenci. 

Koho? Co?... vidíte v roce 2030?

Pomocí našich aktivit a tlaku chceme 
do roku 2030 prodloužit délku života lidí 
v naší zemi prožitého ve zdraví o pět let. 

Oslovujeme, voláme!... jaká cesta vede 
k udržitelnému financování zdravotnic-
tví?

Cílem je udržitelné financování veřejné-
ho zdravotnictví s důrazem na levnější 
prevenci zajišťující dostupnou a kvalitní 

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -

Tomáš Šebek,  
chirurg, člen Lékařů bez hranic
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péči, to vše při zachování finančního po-
dílu HDP na úrovni průměru EU a OECD. 
Budeme podporovat financování digita-
lizace a technologických řešení na místo 
betonu a přístrojů. Cílem pak musí být 
sběr dat a hodnocení prospěšnosti pre-
ventivních programů za účelem mode-
lování variant vývoje finančních potřeb 
zdravotnictví.

Na kom? Na čem?... je založena digitali-
zace prevence zdraví?

Klíčová je práce s daty. Data v Česku totiž 
nejsou všeobecně dostupná. Zásadní 
a strategická rozhodnutí se tu nepřijímají 
na základě kvalitních datových podkladů. 
Namísto toho jsou data bohužel často 
využívána jako mocenský nástroj. Pod-
le nás je tedy nutné je transparentně 
a jednoduše zpřístupnit všem, s pacienty 
v čele. Prospěch z toho budou mít všich-
ni aktéři – zdravotnický personál, nemoc-
nice, pacienti, pojišťovny, vláda a minis-
terstvo, celá společnost. Je možné říci, 
že otevřená zdravotnická data zachraňují 
životy, zatímco nedostupná data proka-
zatelně škodí zdraví. 

Naší snahou obecně je tlačit na plně 
digitální zdravotnictví, které nikoho ne-

vylučuje. Využívá moderních technologií 
tam, kde jsou nejvíce potřeba. Digitali-
zace pro nás znamená prostředek, který 
umožňuje jednoduše a levně udržovat 
zdraví nebo pomoci kontrolovat chronic-
ké onemocnění. To je jednoduše levnější 
než drahá péče. 

S kým? S čím?... se vám podařilo vydat 
se na cestu prevence zdraví?

Před námi je kompletní změna paradig-
matu od pasivní léčby k aktivní prevenci. 
Cesta to nebude lehká, ale začít se musí. 
Prvním krokem vůbec je edukace, je 
třeba zapojit technologie, efektivně vy-
užívat data a konečně digitalizovat celý 
systém. Bez kombinace těchto faktorů 
se naše země na cestu prevence vydat 
nedokáže a my hodláme pro podporu 
této transformace udělat maximum. 

Podle nás je totiž lepší levně preven-
tovat, než draze léčit a takto uspořené 
prostředky následně využít k tomu, aby-
chom zachovali široce dostupnou a kva-
litní péči pro všechny. Češi bohužel v ob-
lasti preventivního chování týkajícího se 
jejich zdraví zaostávají, a proto si myslím, 
že by měl český zdravotnický systém za-
čít v této věci významně konat. 

E-SHOP S UDRŽITELNÝMI DÁRKY, 
KTERÉ MAJÍ SKUTEČNĚ SMYSL!

PRO OBDAROVANÉ, SPOLEČNOST I PŘÍRODU

NAKUPNADOBRO.CZ

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Kam kráčí členové Asociace?

Jedno přání mám – Zůstat doma

Každý člověk potřebuje svého Anděla 
Strážného a je jich hned několik. Orga-
nizace nese symbolický název Anděl 
Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě 
nemocným lidem, osobám se zdravotním 
postižením a jejich rodinám prostřednic-
tvím mobilního monitorovacího zařízení 
s SOS tlačítkem. To je napojeno na dispe-
čink, kde je odborný personál připraven 
poskytnout klientům okamžitou pomoc 
24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zařízení má v sobě zabudovaný detektor 
pádu a detektor pohybu, které zalarmují 
dispečerky, pokud se klient delší dobu 
nehýbe nebo upadne. Součástí služby je 
i připomínání léků, kontrola pitného reži-
mu či Povídavá linka, kam si klienti mo-
hou zavolat a popovídat si v případě, kdy 
se cítí osamělí.

Cílem Anděla Strážného je snížení zdra-
votních a bezpečnostních rizik, zpro-
středkování či poskytnutí pomoci v kri-
zových situacích a oddálení odchodu do 
pobytových zařízení

Anděl strážný 

Rodiče se stále více zajímají o vzdělá-
vání svých dětí

Online magazín o vzdělávání EDUzín při-
náší každý den novinky ze světa školek, 
základních i středních škol a univerzit či 
z oblasti celoživotního vzdělávání. „V sou-
časném formátu vydáváme texty už čtyři 

roky, ale teď vidíme, že zájem o tato té-
mata roste. Vysvětlujeme si to jednak tím, 
že během covidové online výuky dostali 
rodiče větší vhled to vzdělávání a začalo 
je to víc zajímat. Také jsou sebevědomější 
ve chvíli, když chtějí řešit nějaké problé-
my,” říká editorka magazínu Lucie Kocuro-
vá. Magazín přináší příklady dobré praxe, 
které mohou inspirovat další. Čtenáři si 
nově mohou objednat i newsletter, a to na 
webových stránkách organizace EDUzín.

Magazín EDUin

FandiMat bude opět pomáhat i o Vánocích 

I lidé v nouzi si zaslouží zažít o Vánocích 
radost, a o to se postará FandiMat. I letos 
lze přes aplikaci materiální pomoci získat 
nebo nabídnout vánoční dárky.

Kromě toho lze na FandiMatu poptávat 
nebo nabízet oblečení, drogerii, potřeby 
pro děti, školní potřeby, hračky, elektroniku, 
domácí spotřebiče či nábytek. Věci mo-
hou být nové, ale i z druhé ruky. FandiMat 
je určený pro všechny lidi v nouzi, ať už 
jde o samoživitelky, rodiny v tísni, seniory 
a seniorky nebo handicapované. Aplikaci 
již používá více než 5 000 lidí a využívat ji 
mohou i neziskové organizace. Těch už je 
teď na FandiMatu několik desítek, mimo 
jiné například Krása pomoci, Dobrý an-
děl, Diakonie Broumov, Spolu doma, Klub 
nemocných cystickou fibrózou nebo Svaz 
tělesně postižených v České republice.

Fandi mámám

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Ze školáka internetovým úžasňákem

Lidé na internetu tráví značné množství 
času, obzvláště děti, které si bez něj ne-
dokáží život jako takový představit. Inter-
net pro ně skýtá mnoho úžasných věcí, 
ale musí také vědět, jak se na něm bez-
pečně a zodpovědně pohybovat. Proto 
společnost Google spustila v roce 2020 
program Internetoví úžasňáci ve formě 
školení pro učitele základních škol prv-
ního stupně a počítačové hry Interland, 
díky kterým se z dětí stávají sebevědomí 
digitální občané.

Školení učitele vybaví strukturovaným 
učebním plánem včetně zpracovaných 
materiálů a prezentací, které mohou 
posléze použít přímo ve výuce. Učeb-
ní plán je interaktivní a zahrnuje i řadu 
aktivit, během nichž si zábavnou formou 
osvojí základy internetové bezpečnosti, 
tedy například jak si poradit s hackery, 
phishingovými e-maily, kyberšikanou, jak 
sdílet informace na sociálních sítích, ale 
také jak být laskaví či jak se na internetu 
zastat druhých.

Dobrodružná internetová hra Interland 
pak doplňuje tento učební plán a je slo-
žena ze čtyř základních lekcí, které tvoří 
jednotlivé minihry. Interland tak mohou 
děti hrát ve svém volném čase nebo ji 
mohou dostat za domácí úkol. 

Školení jako taková zaštiťuje partnerská 
nezisková organizace Jules a Jim, která 
se dlouhodobě věnuje online prevenci 
žáků a vzdělávání pedagogů. S její zku-
šeností bylo v České republice proškole-
no již 330 učitelů, kteří své nově nabyté 
znalosti předali přes 27 000 školá-
kům. Hru Interland si pak zahrálo přes 
120 000 lidí.“

Google

Výhodnějším pojištěním Kooperativa 
motivuje obce k péči o krajinu 

Kooperativa letos spustila Prevenční 
program pro odolnější krajinu s cílem 
podpořit adaptaci Česka na změnu kli-
matu. Sedmi zapojeným obcím zaplatila 
úvodní studii proveditelnosti od spolku 
Voda, lidé, krajina. Ta obsahuje seznam 
opatření ve zranitelných místech krajiny, 
odhad realizačních nákladů a doporuče-
ní vhodných dotačních titulů. Nyní obce 
získají přístup k odborníkům, kteří jim po-
mohou se všemi kroky realizace navrže-
ných opatření. Jako odměnu pak získají 
výhodnější pojistnou smlouvu.

Smyslem programu, který se probojo-
val mezi 5 nejlepších projektů v kategorii 
Změna klimatu letošních Cen SDGs, je 
snížit škody na majetku, upevnit vztahy 
se zapojenými obcemi a přispívat ke sní-
žení dopadů klimatické změny.

Kooperativa pojišťovna

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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ZAOSTŘENO  
NA BUDOUCNOST
Věda, inovace, technologie, budoucnost. Co mají tato 
slova společného? Všechna jsou ženského rodu. A tak 
jsme se rozhodli díky tomuto češtinářskému spojení 
představit tři mladé ženy, které právě díky vědě, ino-
vacím a technologiím posouvají společnost směrem 
k lepší budoucnosti. 

SARA POLAK 
@sarapolak_cz

Antropoložka, archeoložka a popularizá-
torka umělé inteligence. Sařinou vášní 
je pomáhat institucím a jednotlivcům 
procházet další kapitolou společenské-
ho rozvoje, které bude dominovat umělá 
inteligence.

KATEŘINA ŠÉDOVÁ 
@katerinavackova_

Kateřina Šédová je zakladatelkou nezis-
kové organizace Loono, která se sou-
středí na péči o lidské zdraví a osvětu 
v oblasti prevence. Aktuálně její organi-
zace vydala aplikaci s názvem Preven-
tivka, díky které se právě prevence stane 
pro uživatele čím dál tím automatičtější.

ADÉLA CHALUPOVÁ 
@adela.chalupova

Save a tree, split an atom. To má na 
svém instagramovém profilu Adéla Cha-
lupová, jaderná inženýrka a budoucí ope-
rátorka jaderné elektrárny Temelín. Své 
sledující se snaží pomocí snadno pocho-
pitelných a přehledných příspěvků vzdě-
lat v oblasti jaderné energetiky. 

-  A N K E T A  -
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Co za pokrok a inovace čeká naše členy?

Chytrá lesní krajina je krajinou budouc-
nosti

Jak taková chytrá lesní krajina vypadá? 
Je adaptována na podmínky, které s se-
bou přináší změna klimatu. Je schopna 
zadržovat a distribuovat vodu a prospe-
rovat i za podmínek, kdy by běžný hos-
podářský les, tak jak ho známe dnes, 
nemohl plnit své funkce. Aby však taková 
krajina mohla vzniknout, potřebujeme 
vyhodnotit, jak různé typy dřevin reagu-
jí na změněné podmínky či jak se mění 
distribuce vody v krajině při využití růz-
ných typů závlah.

T-Mobile podporuje projekt ČZU, kte-
rý testuje, jak by taková krajina jednou 
mohla vypadat, v lesích podél Jevan-
ského potoka. Budou zde instalovány 
technologie, čidla a pokrytí, které umožní 
vyhodnocování dat v reálném čase. S je-
jich pomocí budou schopni najít opti-
mální způsob, jak přizpůsobit naši krajinu 
podmínkám, které v ČR předpokládáme 
po roce 2050.

T-Mobile Česká republika

S aplikací Záchranka je v horách zase 
o něco bezpečněji

Aplikace Záchranka pokračuje v inova-
cích s důrazem na prevenci a bezpeč-
nost. Nově si uživatelé mohou v Elektro-
nické knize túr naplánovat výlety nejen 
po Česku, ale i ve slovenských horách. 
Další novinkou je automatické zasílání 
varovných upozornění v případě změny 
podmínek v horských oblastech. Horští 
záchranáři mají k dispozici webový portál 
aplikace Záchranka, který jim umožňuje 
například získat fotografie z místa udá-
losti nebo zahájit chat. A to i bez nutnosti 
mít nainstalovanou aplikaci Záchranka. 
Vzhledem k množství zahraničních tu-
ristů, kteří se vydávají do českých hor, je 
v portálu aplikace Záchranka nově funk-
ce automatického překladu chatu. Pokud 
bude mít volající telefon například v pol-
štině, při komunikaci s horskými záchra-
náři mu zprávy v chatu přijdou přeložené 
do polštiny, a naopak.

Aplikace Záchranka

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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UDRŽITELNĚ KUPŘEDU  
S PROJEKTY CEN SDGs!
Už během výchovy malého dítěte víme, 
že máme podporovat jeho vývoj a pozi-
tivně v něm podněcovat chuť zkoušet 
nové věci a učit se. A když udělá chybu? 
Nevadí! Chyba je přeci to, co jej posouvá 
kupředu. Poučí se z ní a půjde dál. Cesta je 
cíl. S touto myšlenkou se pak může přes 
různé překážky dostat k nejrůznějším za-
jímavým životním zkušenostem a třeba 
i pozitivně ovlivnit prostředí, ve kterém 
žije. Nebo být dílkem skládačky ke zdra-
vější planetě a jejím obyvatelům a naplnit 
Cíle udržitelného rozvoje od OSN. Stejně 
jako udržitelné projekty, které zvítězily 
v letošním ročníku Cen SDGs.

Ve čtvrtek 13. října se v Národním muzeu 
v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlá-
šení vítězů šestého ročníku Cen SDGs. 
Vítězství si odnesly projekty s unikátním 
dopadem v oblasti rozvojové pomoci, 
cirkulární ekonomiky, klimatické změny 
a dalších.

Ceny se letos vyhlašovaly hned v několika 
kategoriích. Prvenství v sektoru Diverzi-
ta, rovnost a inkluze si odnesl Úřad vlá-
dy ČR s projektem Prevence domácího 
a sexuálního násilí. Vítězstvím v kategorii 

Vzdělání, zdraví a kvalitní život odborná 
porota ocenila aplikaci Nepanikař, která je 
pro mladé lidi bezpečným prostředím, kde 
mohou vyhledat psychologickou pomoc 
a sdílet své problémy. V kategorii Inovace, 
technologie a energie zvítězilo Univerzitní 
centrum energeticky efektivních budov 
ČVUT s technologií S.A.W.E.R. Ta dokáže 
vyrábět ze suchého pouštního vzduchu 
pitnou vodu.

V kategorii Rozvojová spolupráce, mír 
a partnerství se na první příčce umísti-
la Modelárna LIAZ. Její bezpilotní heli-
koptéra nachází v Etiopii hlubinné vod-
ní kapsy a zdroje pitné vody. Kategorii 
Cirkulární ekonomika dominoval projekt 
Knihobot. Ten pomáhá čtenářům vracet 
jejich přečtené i nechtěné knihy zpátky 
do oběhu. Oblast Změna klimatu ovládlo 
Mewery, které se snaží vyvinout efektivní 
metodu a vysoce škálovatelnou produkci 
kultivovaného masa, bez zabití jediného 
zvířete. „Mewery adresuje vážné výzvy, 
kterým lidstvo čelí v souvislosti se změ-
nou klimatu, a sice dopad průmyslových 
velkochovů na životní prostředí, narůsta-
jící poptávka po mase kvůli zvyšující se 
životní úrovni a růstu populace, která je 

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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současným způsobem hospodaření kli-
maticky neudržitelná, a mnoho dalšího,” 
vysvětlil zakladatel Roman Lauš.

Laureátem kategorie Mladý lídr od For-
bes Česko se stal Vasil Kostin a Tomáš 
Trejdl s projektem Wrest. Vyvinuli speci-
ální podložku pod myš, která předchází 
syndromu karpálních tunelů u těch, kdo 
tráví většinu pracovního dne u počítače, 
a doplnili ji souborem efektivních cvičení.

Novinkou a zároveň příležitostí pro veřej-
nost rozhodovat o jedné z kategorií bylo 
letos Ocenění Evropské komise. Hlaso-
vání probíhalo od 20. do 30. září v rámci 
Evropského týdne udržitelného rozvoje 
a hlasy padaly celkem pěti projektům. 
Po napjatém finále si ocenění odnesl 
Domov sv. Josefa, jediné lůžkové zaříze-
ní v Česku pro nemocné roztroušenou 
sklerózou. Tamní ošetřovatelé a ošetřo-
vatelky také pomáhají pacientům přímo 
v jejich domovech nebo jsou pro ně „pří-
telem na telefonu”.

Galavečerem provázela Daniela Písa-
řovicová z internetové televize DVTV 
a slavnostní atmosféru doplnilo unikát-
ní zero waste menu. Hosté si odnesli 
fine dining zážitek díky cateringu White 
Circus, který ze zachráněných surovin 
od Rohlik.cz a rostlinných výrobků The 
Vegetarian Butcher vytvořil slavnost-
ní večeři bez plýtvání. Událost zpestřila 
i módní přehlídka oblečení vyrobeného 
z recyklovaných látek značky Ultravagant 

a vystoupení sboru seniorek z neziskové 
organizace Elpida se zpěvačkou Sárou 
Vondráškovou.

„Budoucnost nemůžeme předvídat, ale 
můžeme se na ni připravit. Nejlepším 
způsobem, jak se vypořádat se součas-
nou situací, je zdvojnásobit inovace a de-
karbonizaci a zároveň v lidech pěstovat 
lásku k míru. Je čas zařadit obnovitelné 
zdroje energie, vybudovat cirkulární toky 
materiálů a zároveň se nevzdávat mezi-
národní spolupráce,” uzavřel tematicky 
k boji proti klimatickým změnám Georg 
Kell, jeden z řečníků na Global Goals 
Summitu, legenda v oblasti udržitelnosti 
a ESG. I on převzal svoji cenu – trofej za 
celoživotní přínos v udržitelnosti.

Ceny SDGs jsou světově unikátním oce-
něním za naplňování globálních cílů 
OSN. Ztělesňují spolupráci a partnerství 
mezi nevládní organizací, státní správou 
a soukromým sektorem (tzv. Public Pri-
vate Partnership). Ceny SDGs v Česku 
od roku 2017 uděluje Asociace spole-
čenské odpovědnosti. Letos ve spolu-
práci s Evropskou komisí, Ministerstvem 
zahraničních věcí, Ministerstvem život-
ního prostředí a pod záštitou Českého 
předsednictví v Radě EU. Byznys part-
nery letošního ročníku jsou společnosti 
EY, Hello bank!, Heureka, Google, Unile-
ver a Skupina ČEZ. Za mediální podpory 
DVTV.cz, Euronews, EURO, Forbes Česko, 
Marketing & Media a TV Nova.

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Úřad vlády ČR (Odbor 
rovnosti žen a mužů) – 
Prevence domácího  
a sexuálního násilí

Domácí a sexuální nási-
lí zažívá velká část české 
společnosti, převážně ženy. 
Přitom na policii je hlásí jen 
zlomek obětí. Projekt se za-
měřuje na zlepšení preven-
ce domácího a sexuálního 
násilí mezi mladými, zvýše-
ní expertízy státu formou 
mezinárodní spolupráce, 
prohloubení znalostí o roz-
sahu a formách on -line 
sexismu v české společ-
nosti a zvýšení schopnosti 
policie adekvátně reagovat 
na nové formy sexuálního 
násilí v kyberprostoru.

Spolu s vámi z.ú. –  
Návštěvy POTMĚ

Už pět let poskytuje smy-
sluplné zaměstnání zrako-
vě postiženým, kteří stále 
těžko hledají uplatnění na 
trhu práce, a zároveň na-
bízí unikátní službu osa-
moceným seniorům.

M.arter z.ú. – M.arter

 

Rodičovská není brzda, 
když nechcete. Cílem pro-
jektu je slaďovat rodinný 
život s kariérou dle potřeb 
každého rodiče.

Seznamte se s projekty, které se 
v Cenách SDGs umístily na prvních třech příčkách

1. místo 2. místo 3. místo

DIVERZITA, ROVNOST  
A INKLUZE

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Nepanikař z.s. –  
Nepanikař 

I mladí lidé a děti potřebují 
velmi často psychologic-
kou pomoc, právě pro ně je 
ale vyhledání odborné po-
moci asi nejtěžší. Aplikace 
Nepanikař pro ně znamená 
bezpečné prostředí, kde 
mohou sdílet své problémy 
a jsou motivování v hledání 
opory v jejich okolí. Aplikace 
se zaměřuje na nejčastější 
druhy duševního onemoc-
nění. Stáhlo ji 400 tisíc lidí 
a je přeložena do 11 jazyků.

Aplikace Záchranka z.ú. – 
Aplikace Záchranka

Aplikace je v telefonu při-
pravena pro jakékoli kri-
zové situace, pro rychlé 
kontaktování zdravotnické 
záchranné služby nebo 
horské služby stiskem je-
diného tlačítka.

Výluka, z.s. – Začni učit! 

Projekt Začni učit! pomáhá 
lidem na jejich cestě k uči-
telství – od první myšlenky 
na tuto kariéru po začátky 
za katedrou.

1. místo 2. místo 3. místo

VZDĚLÁNÍ, ZDRAVÍ  
A KVALITNÍ ŽIVOT

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Univerzitní centrum 
energeticky efektivních 
budov ČVUT – Solar Air 
Water Earth Resources 
(S.A.W.E.R.)

Voda pro lidskou spotře-
bu nebo zavlažování rost-
lin, to dokáže i v extrémně 
suchém a horkém klimatu 
S.A.W.E.R. V budoucnu jej 
budou moci využívat hu-
manitární organizace, vlády 
i armádní složky. Techno-
logie umí v autonomním 
režimu vyrobit pitnou vodu 
ze suchého pouštního 
vzduchu s využitím pouze 
solární energie.

LIKOS, a. s. – Domy jako 
stromy

 

Projekt staví budovy  
v novém stylu, vhodném 
pro současnou klimatic-
kou éru – stavby halí do 
zeleně. Pokrytí radiač-
ních ploch rostlinami totiž 
ochlazuje svoje okolí.

MORAM CZ, s. r. o. –  
INFRASET

 

Jednoduchá technologie 
určená pro obce a města 
na opravy výtluků a de-
fektů v asfaltu. Hlavní 
výhodou je využití recyklá-
tu z vyfrézované svrchní 
části vozovky.

1. místo 2. místo 3. místo

INOVACE, TECHNOLOGIE  
A ENERGIE

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Modelárna LIAZ spol. s r.o. 
– Průzkumná technologie 
LIAZ - Vyhledávání vod-
ních kapes v Somálském 
regionu

K nejvyprahlejším regio-
nům Etiopie patří Somál-
ský region. Sucho má pro 
místní, kteří jsou závislí na 
pastevectví, katastrofální 
následky. Proto přichází 
společnost LIAZ a využívá 
svůj vynález – bezpilot-
ní helikoptéru pro letec-
ký geofyzikální průzkum 
v kombinaci s technolo-
gií satelitního zpracování 
dat. A ta nachází nejen 
hlubinné vodní kapsy, ale 
i množství povrchových 
zdrojů pitné vody. 

EMOTER z.s. – Zlepšová-
ní životní úrovně obyva-
tel v odlehlých oblastech 
Ugandy

 
V africké Ugandě je zá-
kladní zdravotní péče 
prakticky nedostupná. 
Řešením jsou lékařské 
výjezdy s „mobilní terénní 
klinikou“, kdy tým zdra-
votníků vycestuje a přímo 
v odlehlých komunitách 
ošetřuje a očkuje.

Prusa Research, a. s. –  
Využití 3D tisku pro  
řešení potřeb rozvojo-
vých zemí 

Projekt připravil a úspěšně 
ověřil především modely 
3D tištěných dlah, zdra-
votnického a laboratorní-
ho vybavení a pomůcek 
pro lékaře, které úspěšně 
slouží jak v Gambii, tak na 
Ukrajině.

1. místo 2. místo 3. místo

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE, 
MÍR A PARTNERSTVÍ

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Knihobot, s. r. o. –  
Knihobot - vracíme knihy 
do oběhu

 
Knihobot mění čtenář-
ské chování, ale i smýšle-
ní o knižním trhu a knižní 
krajině. Nechtěné knihy se 
dostanou k lidem, pro které 
jsou relevantní a nebudou 
se muset tisknout znovu. 
Náklady knih se zmenší 
a zdraží, ale díky sekundár-
nímu trhu budou pro masy 
stále dostupné a na trh se 
vrátí i knihy, u kterých by se 
dotisk nevyplatil. Do oběhu 
už Knihobot vrátil 1,5 milio-
nu knih od 30 tisíc lidí.

2050farm, s. r. o. – 
Rostutu 
 

Jaké to je chovat v indoor 
prostředí ryby a pěstovat 
formou vertikálního ze-
mědělství zeleninu? To ví 
projekt Rostutu, za nímž 
stojí mladý tým, který se 
rozhodl uchopit zeměděl-
ství a produkci potravin 
alternativně.

Biopekárna Zemanka, 
s. r. o. – Nejlepší odpad je 
takový, který nikdy  
nevznikne

Co s kávovou sedlinou 
nebo lisovanou zeleninou 
a ovocem? Zemanka má 
odpověď a spolu s UGO 
uvedli na trh Dužinky–su-
šenky a krekry z dužiny 
červené řepy, mrkve a jab-
lek, s IKEA a Costa Coffee 
zase kávové sušenky ze 
sedliny.

1. místo 2. místo 3. místo

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Mewery, s. r. o. – Mewery 

Šance nakrmit rostoucí 
populaci udržitelným způ-
sobem a zároveň posílit 
soběstačnost Evropy a její 
nezávislost na zahranič-
ných technologiích. To je 
posláním Mewery. Projekt 
se snaží vyvinout efektivní 
metodu a vysoce škálo-
vatelnou produkci kulti-
vovaného masa, bez za-
bití jediného prasete, bez 
použití antibiotik a hormo-
nů, s minimální zátěží na 
životní prostředí.

Chaloupky, o. p. s. a lesní 
mateřská škola – Školní les

Projekt propojuje vzdě-
lávání praxí a učením 
v reálném prostředí, péči 
o přírodu nebo podporu 
biodiverzity. V sedmi škol-
ních lesích teď děti pracují 
rukama, sází a sejí.

BIOUHEL.CZ, s. r. o. – 
MicroCHAR®

Unikátní materiál navrací 
do půdy přirozenou úrod-
nost, zlepšuje její vlastnosti 
a také ukládá uhlík z oxidu 
uhličitého. Vyrábí se vý-
hradně z lokálních zdrojů.

1. místo 2. místo 3. místo

ZMĚNA KLIMATU

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -



33

Vasil Kostin, Tomáš 
Trejdl – Wrest

Nejčastějším onemocně-
ním pracovníků v kance-
láři je syndrom karpálních 
tunelů, kterým trpí 1 z 10 
uživatelů a téměř 34 % 
pracovníků pociťuje ales-
poň bolesti zápěstí. Proto 
chce projekt Wrest Vasila 
Kostina a Tomáše Trejdla 
předejít syndromu karpál-
ních tunelů u těch, kdo tráví 
většinu pracovního dne 
u počítače. Protože po-
kud už někdo syndromem 
trpí, musí se podle záko-
na rekvalifikovat. Snaží se 
proto pomoci lidem zůstat 
ve vysněné práci a zároveň 
snižovat náklady na zdra-
votnictví.

Petr Weissar – Univerzita 

Aplikace Univerzita stu-
dentům poskytuje všechny 
funkce pro správu rozvr-
hu, známek, zkouškových 
termínů, harmonogram, 
hlídání událostí na pozadí, 
detailní filtry pro zobrazo-
vání obsahu a další.

Pavol Hejný – Collboard.
com; H-edu.cz

Portál elektronických 
učebnic h-edu.cz a virtu-
ální tabule Collboard.com 
pomáhají digitalizovat vel-
mi neefektivní a zastaralé 
postupy ve školství.

1. místo 2. místo 3. místo

MLADÝ LÍDR

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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Domov sv. Josefa – 
Pro lehčí život s roztrou-
šenou sklerózou

Domov svatého Josefa je 
jediným lůžkovým zaříze-
ním v Česku pro nemocné 
roztroušenou sklerózou. 
Kromě pobytových služeb 
pomáhá pacientům přímo 
v jejich domovech nebo je 
pro ně „přítelem na  
telefonu“.

Nemocnice Havířov –  
Zařízení pro úpravu  
zdravotnických odpadů

Nebezpečný zdravotnický 
odpad už nemusí odvážet, 
stačí ho jen přímo v bu-
dově nemocnice dekon-
taminovat a zlikvidovat 
– takovou inovací se pyšní 
nemocnice v Havířově, 
jako první v České repub-
lice.

Obec Kněžice – Energe-
ticky soběstačná obec 

Už od roku 2006 přemě-
ňuje středočeská obec 
Kněžice biologické rozlo-
žitelné odpady na bioplyn. 
Díky tomu mají obyvatelé 
Kněžic ve svých domo-
vech „vlastní“ teplo a pla-
netě ušetří 11 tisíc tun CO2 
ročně.

1. místo 2. místo 3. místo

OCENĚNÍ EVROPSKÉ 
KOMISE

(výsledek veřejného hlasování, které probíhalo od 20. do 30. září  
v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje)

-  V Ž D Y  K U P Ř E D U !  -
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              UDRŽITELNOST      
NABÝVÁ NA POPULARITĚ  
I VE SVĚTĚ INVESTIC.  
  STOUPÁ TOTIŽ ZÁJEM  
  O ODPOVĚDNÉ 
ZHODNOCENÍ PENĚZ 
S OHLEDEM NA ESG KRITÉRIA.

INVESTICE, KTERÉ  
JSOU IN
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Georg Kell je jednou z nejvýznamnějších 
osobností na poli udržitelnosti a ESG. 
Dlouhá léta pracoval pro instituce OSN 
a již v roce 2000 založil a vedl United 
Nations Global Compact, největší ini-
ciativu v oblasti udržitelnosti podniků 
na světě. Sedí v čele anglo-německého 
fondu Arabesque, který využívá samou-
čící se kvantitativní modely a big data 
k hodnocení výkonnosti a udržitelnosti 
globálních společností, a v radě udržitel-
nosti společnosti Volkswagen. V Praze 
strávil týden a přijel na Global Goals Su-
mmit, kde mluvil o vývoji odpovědného 
investování i o budoucnosti ESG.

Před dvěma lety jste vydal knihu 
Sustainable Investing: A Path to a New 

GEORG KELL
Některé firmy se chopily technologií  
a dekarbonizace, některé chtějí i nadále  
profitovat ze spalování zeměkoule

Horizon. Proč by si ji odborníci nebo i jen 
nadšenci do udržitelnosti měli přečíst?

Kniha popisuje důvody, proč a jak se trhy 
musí transformovat, aby přežily a pro-
sperovaly ve světě, kde technologie a kli-
matické změny mění základní podmínky 
pro jejich fungování. Jak tyto dlouhodobé 
změny zpochybňují zavedené obchodní 
modely, jak si můžou společnosti a fi-
nanční instituce udržet náskok, tomu 
všemu se věnuji v jednotlivých kapito-
lách. Kniha je podle mě zajímavá i pro 
pedagogy, protože zpochybňuje některé 
běžné modely v podnikání a financích. 
V prosinci chystáme novou knihu, která 
více přiblíží roli technologií a udržitelnosti.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -

Georg Kell,  
zakladatel a bývalý ředitel UN Global Compact,  
zakladatel Arabesque



37

Abychom se přiblížili k tématu Global 
Goals Summitu, myslíte, že může jed-
notlivec něco změnit? Kdybyste měl 
říct veřejnosti jeden argument, proč 
nerezignovat na boj s klimatickou změ-
nou, jaký by to byl?

Tak to není pochyb. Vlastně jediný, kdo 
má nakonec nějakou moc, jsou jednot-
livci. Záleží na tom, jak a co lidé spotře-
bovávají, jak šetří a kam investují, jaký 
druh dopravy používají a jak řeší spotře-
bu energie. Čeho si váží a jak se angažují 
ve společnosti pro veřejné blaho. Jsem 
přesvědčen, že naše hodnoty se bu-
dou časem měnit, protože příroda si to 
vynutí. Můj argument by zněl: nebuďte 
zaostalci, nestaňte se dinosaury. Buďte 
napřed a znovuobjevte to, na čem v ži-
votě opravdu záleží: mírumilovné vztahy 
s našimi sousedy a přáteli a oceňování 
krás přírody. Na základě tohoto jednodu-
chého poznání máme všichni moc stát 
se správci svého osudu.

A naopak, jsou korporace a globální 
společnosti jedním z hlavních zdrojů 
a příčin klimatické změny? A proč hra-
jí zároveň klíčovou roli v nastavování 
agendy v ochraně klimatu?

Ano i ne. Korporace jsou součástí spo-
lečnosti tvořené lidmi. Vyrábějí a pro-
dávají to, co jsou lidé ochotni kupovat. 
Nebylo by správné svalovat vinu pouze 
na ně. Změna klimatu je systémovou vý-
zvou a přijmout ji musíme všichni: korpo-
race přechodem na čisté a oběhové ob-
chodní modely, regulační orgány změnou 
pobídek tak, aby se nízkouhlíkové pro-
cesy staly ekonomicky životaschopnými 
a spotřebitelé změnou chování a chyt-
řejšími nákupy. Korporace mají silný vliv 
prostřednictvím lobbingu, vytvářejí pra-
covní místa, příjmy a daně. V minulosti se 
korporace zaměřovaly na snižování regu-
lace a na optimalizaci dodržování předpi-
sů. S tím, jak stále více společností přijí-
má zelené technologie, je naděje, že díky 
lobbingu vytvoří environmentálně a soci-
álně založené státníky. To se už částeč-
ně děje. Mnoho starších průmyslových 
odvětví však stále vyčkává. Existují firmy, 
které se chopily technologií a dekarbo-
nizace. A jsou i tací, kteří chtějí i nadále 
profitovat ze spalování zeměkoule.

Změní válka na Ukrajině a s tím spoje-
ná finanční i energetická krize vnímání 
udržitelnosti?

Válka na Ukrajině zničila sen o míru v Ev-
ropě. Je jasnou připomínkou toho, že se 

lidstvo nepoučilo z nejdůležitější lekce: 
válka znamená zkázu a je zlem jak pro 
lidi, tak pro přírodu. Homo sapiens bo-
hužel ještě nedospěl. Budoucnost ne-
můžeme předvídat, ale můžeme se na 
ni připravit. Nejlepším způsobem, jak se 
vypořádat se současnou situací, je zdvoj-
násobit inovace a dekarbonizaci a záro-
veň v lidech pěstovat lásku k míru. Je čas 
zařadit obnovitelné zdroje energie, vybu-
dovat cirkulární toky materiálů a zároveň 
se nevzdávat mezinárodní spolupráce. 
Přijde den, kdy si národní státy, ať už de-
mokratické nebo autokratické, uvědomí, 
že skutečným nepřítelem není jiný režim 
nebo mocenský blok, ale nepřítel v nás 
samotných. Boj proti klimatickým změ-
nám, jakmile nám příroda ukáže, kdo je 
skutečně pánem, nás snad spíše dříve 
než později donutí ke spolupráci v zájmu 
všech. Možná to zní naivně nebo ideali-
sticky. Ale nepochybuji o tom, že přijde 
den, kdy si většina lidí uvědomí, že všichni 
sedíme na jedné lodi, na jedné planetě. 
A právě proto jsou spolupráce, partnerství 
a Cíle udržitelného rozvoje tak důležité.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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LEPŠÍ JE ROZSVÍTIT SVÍČKU,  
NEŽ PROKLÍNAT TEMNOTU

A právě tímto citátem by se dala vystih-
nout celá akce Global Goals Summit. 
Zapálených a nadšených lidí do udr-
žitelnosti a péče o zdraví planety bylo 
v sále Národního muzea, kde událost 
proběhla, nepočítaně. Mezi řečníky, ná-
vštěvníky i samotnými organizátory. 

A to je pro nás všechny dobrá zpráva. 
Máme mezi sebou mladou generaci, 
která má jiskru, s níž nás může všechny 
probudit a zburcovat k udržení lepšího 
světa. A zároveň se můžeme obrátit i na 
zkušené matadory, kteří už si i prošli ně-
kolika chybami a už ví nebo tuší, jakými 
cestami se ubírat a které vynechat. 

Ve čtvrtek 13. října se prostory Národního 
muzea naplnily hřejivou nadějí, a to pře-
devším díky proslovům řečníků z byznysu, 
politiky, neziskového i veřejného sektoru.

Po hřejivém úvodu Lucie Mádlové jsme 
souzněli se slovy vrchní zástupkyně 
v Praze Lenky Bradáčové, když mluvi-
la o situaci na Ukrajině. Mluvila o hrdosti 
a projevech solidarity i od České republi-
ky. Souznili jsme i s myšlenkou, že každá 
lidská bytost si zaslouží úctu a důstoj-
nost. A nikdo by neměl v nejtěžší chvíli 
zůstávat sám. 

ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Prezentace zahraničních speakerů, kteří 
přijeli sdílet své vědomosti a zkušenost-
mi s námi ostatními, byly plné inspirace. 
Ať už to byla slova George Kella, zakla-
datele a bývalého výkonného ředitele 
UN Global Compact, která již propojila 17 
tisíc společností ze 180 zemí světa. Pre-
zentace Meliny Traprantzi, SDGs a ESG 
konzultantky a zakladatelky Wise Gree-
ce, hovořila o možnostech spolupráce 
s lokálními zemědělci pro zajištění udr-
žitelnosti. Projev Juliana Lechnera, za-
kladatele Kaffeeform, nám přinesl aha 
moment, že káva není jen lahodný horký 
nápoj, ale z její sedliny se dají vytvářet 
další předměty bez použití plastu a být 
tak šetrnější k planetě. Thomas Kolster, 
marketing a sustainability poradce, přes 
svůj online pozdrav všechny pozitivně 
naladil. Jak Spencer, spoluzakladatel 
kreativního studia Urban Scale Interven-
tions, doslova zvedl všechny přítomné 

lidi v sále a probíral s nimi, která výzva je 
pro nás nejnaléhavější a jakým způso-
bem by s tím náš systém měl umět pra-
covat. S CEO Rohlik.cz Olinem Novákem 
přijela pohovořit Carla Hilhorst, Chief 
R&D Officer Unilever Nutrition Business 
Group, a to o tématu produkce, spotřeby 
a plýtvání jídlem. Udeh Chiagozie, přední 
ambasador Plant-for-the-Planet, mluvil 
o důležitosti sázení nových stromů. 

ČESKÝ KROK S UDRŽITELNOSTÍ

A právě na Udeha Chiagozie navázali 
další ambasadoři Plant-for-the-Planet, 
Šimon Michalčík a Julie Horáčková, kteří 
spolu hovořili o biodiverzitě. Mimocho-
dem, za každého hosta, který se akce 
Global Goals Summit a Cen SDGs zú-
častnil, vysadila Asociace společenské 
odpovědnosti společně s Plant-for-the-
-Planet strom na území Mexika. A co je 
ještě lepší zpráva? Když se Šimon s Julií 
zeptali lidí v sále, kdo už má za sebou 
zasazený strom? Zvednutých rukou byla 
většina. Jen tak dál, naši milí udržitelní 
nadšenci.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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Za české řečníky promluvil Ladislav Kriš-
toufek, profesor ekonomie a prorektor 
Univerzity Karlovy, a to o spojení krypto-
měn a udržitelnosti, kdy bitcoin může být 
karbonově negativní. Od Tomáše Ma-
tušky, vedoucího výzkumného oddělení 
Energetické systémy budov, jsme se do-
zvěděli o projektu S.A.W.E.R., díky které-
mu se dá získávat voda ze vzduchu. Jak? 
Inu, přirovnat to prý můžeme k pytlíkům 
ze silikagelu, které vysávají z bot vlhkost. 
Vzduch se zahřeje a následně vysráží. 
Roman Lauš, CEO Mewery, vysvětloval, 
co má potenciál změnit masný průmysl. 
Arthur F. Sniegon a Viktorie Seifertová, 
ochránci slonů a přírody, nám připomněli, 
že v každém koutě naší planety je důle-
žité mít přístup k informacím a vzdělání, 
a to jak pro místní, tak pro turisty. 

Jednotlivé projevy a rozhovory doplnily 
ještě takzvané Rapid Fire Presentations, 
rychlé a úderné prezentace. Hostům se 
dostalo žhnoucí inspirace od Dalibora 
Dostála, Johanny Nejedlové, Veroni-
ky Hudzíkové, Cyrila Klepka a Marcely 
Vostřelové.

DON‘T CHOOSE EXTINCTION

Spojovací linkou a také hlavním „řečníkem” 
na Global Goals Summitu byl dinosaurus. 
Mladší sourozenci kdysi nejrozšířenější-
ho evropského dinosaura plateosaurura 
vyhynuli při posledním masovém vymírá-
ní před 66 miliony lety. A on letos dostal 
prostor promluvit. Více než stovka čes-
kých 3D tiskařů přijala myšlenku Asociace 
společenské odpovědnosti a vytvořila pod 
hlavičkou společnosti Plastenco z recy-
klovaného plastu komunitní dílo – téměř 
šestimetrovou sochu vyhynulého pla-
teosaura pojmenovanou Pla(s)teosau-
rus. A právě on měl pro nás jediný vzkaz: 
DON’T CHOOSE EXTINCTION!

SPOLEČNĚ S JISKROU

Global Goals Summit připravila Asociace 
společenské odpovědnosti ve spolupráci 
s internetovou televizí DVTV. Martin Ve-
selovský, Michael Rozsypal a Daniela Dr-
tinová se moderace a rozhovorů zhostili 
s profesionalitou, jiskrou i vtipem. A do-
dali tak celé události punc nezapomenu-
telnosti.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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KDYŽ I DINOSAURUS 
MÁ CO ŘÍCT...
„Nevolte vyhynutí!“ To je zpráva, která se 
pomyslně nesla a stále nese z úst Pla(s)
teosaura. O kom je řeč?

Více než stovka českých 3D tiskařů se 
spojila a vytvořila největší komunitní dílo 
tohoto typu v Česku. Vznikl dvojník dino-
saura jménem plateosaurus. A Asociace 
společenské odpovědnosti mu po stov-
kách milionů let dala slovo. Ale pojďme 
začít od začátku. 

„Pro letošní rok jsme si jako hlavní téma 
Cen SDGs a celé kampaně zvolili klima-
tickou změnu. Chtěli jsme nasvítit za ce-
lou Asociaci společenské odpovědnosti 
téma mizející biodiverzity rukou člověka. 
Hledali jsme ideální symbol, který nejen 
upozorní, ale zároveň motivuje. Inspiro-
vali jsme se kampaní OSN Don’t Choose 
Extinction a našli jsme živočišný druh 
s vlastní zkušeností s vyhynutím. Pla-
teosaura,“ popsala Lucie Mádlová. Pla-
teosaurus byl jeden z nejrozšířenějších 
dinosaurů žijících na území dnešní Ev-
ropy a jeho druhově mladší sourozenci 
vymřeli před 66 miliony let kvůli dopa-
du asteroidu na zem. Obloha ztemněla 

a rostliny nebyly schopné dostatečné 
fotosyntézy. Potravy ubylo, býložravých 
dinosaurů ubylo, masožravých dinosau-
rů ubylo, až nakonec celá biosféra úplně 
zmizela. 

Pla(s)teosaurus nám chce říct, že lidstvo 
nakonec nemusí být tím hrozivým no-
vodobým asteroidem pro rostliny a ži-
vočichy, ale může být nadějí. „A tak jsme 
se rozhodli propojit český fenomén – 3D 
tisk – a plateosaura. Více než 100 tis-
kařů z celého Česka se spojilo a ze 420 
dílků společně pod hlavičkou PETMA-
TU a Plastenco vytvořilo zcela unikátní 
komunitní dílo. Deset dní kompletace, 
150 kg filamentu z recyklovaného plastu, 
tedy ekvivalent asi 6 000 PET lahví, prů-
měrná doba tisku dílku 7 hodin, celkem 
3 500 tiskových hodin. To je Pla(s)teo-
saurus,“ vysvětlila Lucie Mádlová.

Jak se z historie poučit? Jak jako lidstvo 
nedovolit nenávratnou ztrátu veškeré 
biosféry? Na to odpoví Pla(s)teosau-
rus osobně, zůstává jako stálá expozice 
v Národním muzeu.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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Jak udržitelně investují  
členové Asociace?

Bezplatné hodnocení míry naplňování 
ESG faktorů ve firmách

Cílem platformy SYNESGY je nabídnout 
všem obchodním společnostem mož-
nost vzájemné výměny informací a dat 
v oblasti ESG. Záměrem je z pohledu 
uživatelů platformy získat nezbytné in-
formace o aktivitách jejich klientů, do-
davatelů a dalších obchodních partnerů 
směřujících k naplnění 17 cílů OSN pro 
udržitelný rozvoj (SDGs) a cílů Pařížské 
dohody. 

Platforma funguje na bázi bezplatného 
dotazníku, který po vyplnění automa-
ticky vyhodnotí, jakého ESG hodnocení 
firma dosáhla. Vedoucí dodavatelského 
řetězce může sledovat průběžné výsled-
ky odpovědí jeho obchodních partnerů, 
generovat automatické e-maily a mnoho 
dalšího. Platforma SYNESGY je dostupná 
v několika jazykových mutacích a může ji 
použít firma z jakéhokoliv kouta na světě. 
Více informací je k dispozici na stránkách 
SYNESGY.

CRIF – Czech Credit Bureau

Zelené stavby jsou chloubou České  
zemědělské univerzity v Praze

Investovat do udržitelných staveb je 
jedním z cílů ČZU. Příkladem může být 
„zelený“ pavilon Fakulty tropického ze-
mědělství (FTZ) i budovaný pavilon Fa-
kulty životního prostředí. Oba vznikaly 
s ohledem na udržitelný provoz a ome-
zení negativních dopadů lidské činnosti. 
Opatření s vícenásobnými adaptačními 
efekty byla navržena s ohledem na po-
třeby výuky a výzkumu. Dopady veder 
a sucha zmírňuje komplex zelených 
střech a stěn a vnějších slunolamů. Re-
tencí dešťové vody, následně využíva-
né pro zálivku nebo splachování toalet, 
je zefektivněno hospodaření s vodou. 
Ohřev vody zajišťují tepelná čerpadla 
a fotovoltaické panely částečně pokrý-
vají vlastní energetickou spotřebu. První 
místo v soutěži Adapterra Awards, které 
pavilon FTZ získal v roce 2021, je dokla-
dem, že jde o správný směr.

Česká zemědělská univerzita v Praze

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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Odpovědné investování do českých lesů

Chtěli byste skrze vaši společnost při-
spět k obnově českých lesů a podpořit 
naše lesníky? Sbírka, kterou organizuje 
Nadace dřevo pro život, je přesně tím, co 
hledáte! Darujme stromečky lesu má za 
cíl získat finanční prostředky pro výsadbu 
nových stromů napříč celou republikou. 
Příspěvek v libovolné výši může být jed-
norázový nebo pravidelný. Může se jed-
nat o pomoc od jednotlivců, ale i od ce-
lých firem. Navíc je možné se zapojit i do 
sázení a doslova přidat ruku k dílu. Inves-
tujte do českých lesů a pomozte české 
krajině. Dřevo je naše budoucnost.

Nadace dřevo pro život dlouhodobě 
podporuje zájem české veřejnosti o les 
a dřevo. Skrze své aktivity komunikuje 
význam využívání dřeva jako přirozeně 
obnovitelné suroviny a ohleduplného vy-
užívání dřeva.

Nadace Dřevo pro život

Hello bank! rozdělila 1 milion korun mezi 
3 udržitelné projekty 

Stejně jako v loňském roce i letos Hello 
bank! díky programu Hello Země finančně 
podpořila projekty, které se snaží měnit 
svět k lepšímu. 

Ze všech přihlášených projektů do Cen 
SDGs 2022 pořádaných Asociací spo-
lečenské odpovědnosti nejdříve vybrali 
zaměstnanci deset finalistů, kteří násled-
ně usilovali o hlasy klientů. To, že vybrat 
pouze 10 z 326 přihlášených projektů ne-
bylo vůbec jednoduché, potvrzuje i Gabri-
ela Pithartová, Marketing & Engagement 
Director: „I letos se do Cen SDGs přihlásily 
úžasné projekty, které podporují udržitel-
ný život v České republice. Nakonec jsme 
vybrali ty, které co nejvíce naplňují náš 
Manifest udržitelnosti a námi podporova-
né cíle OSN.“

O vítězích rozhodli klienti banky, kteří pro 
jednotlivé projekty hlasovali v rámci své-
ho internetového bankovnictví. Vítěznou 
trojicí projektů se letos staly: Školní les, 
H2Ospodař a Sociální klinika. Hello bank! 
mezi ně rozdělila 1 milion korun.

V loňském roce si srdce klientů získalo 
hned pět neziskovek. Díky finanční pod-
poře mohla například iniciativa Sázíme 
budoucnost vysadit na Příbramsku alej 
na památku politických vězňů, Nada-
ce Pro půdu koupila louku, kde založi-
la vzdělávací centrum Konipas, projekt 
Návštěvy POTMĚ použil finance na mzdy 
nevidomým zaměstnancům a organiza-
ce VR Vitalis, která využívá virtuální reali-
tu pro rehabilitaci pacientů, mohla vylep-
šit design své aplikace.

Hello bank!
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JE DŮLEŽITÉ IDENTIFIKOVAT 
PRO SPOLEČNOST RELEVANTNÍ 
PRÁVNÍ OBLASTI ESG A TĚMI SE 
ADEKVÁTNĚ ZABÝVAT

„Nejčastější výzvou při řešení témat 
ESG s našimi klienty je zajištění toho, 
aby daný projekt nebyl vnímán jako 
regulace, ale jako projekt, který přináší 
dané společnosti nové pozitivní impul-
zy,” uvádí managing partner PEYTON 
legal Jakub Málek. Radost mu pak dělají 
firmy, kde se v otázce ESG aktivně za-
pojují zaměstnanci i vedení a známá tři 
písmena se tak stávají součástí firemní 
kultury. A proto se také stali dlouhodo-
bým partnerem Asociace společenské 
odpovědnosti, poskytují služby pro 
bono, účastní se dobročinných akcí či 
spolupracují se sociálními podniky.

Vaše motto je Jsme partneři při řešení 
právních otázek. Jaké výzvy a otázky 
vás potkaly s firmami v rámci řešení 
standardů ESG? Co se jeví jako palčivé 
problémy?

Nejčastější výzvou při řešení témat ESG 
s našimi klienty je, obdobně jako u com-
pliance projektů, zajištění toho, aby daný 
projekt nebyl v dané společnosti vnímán 
jako regulace, omezování, nebo něco, co 
nám někdo nařizuje, ale jako projekt, kte-
rý přináší dané společnosti nové pozitiv-
ní impulzy, kultivuje a zlepšuje její jméno 
a nakonec zvyšuje i její hodnotu pro ma-
jitele. Nejpalčivějším problémem bývají 
situace, kdy klient (společnost) zavádí 
některé prvky compliance či řeší témata 
ESG z právního pohledu, ale ve skuteč-
nosti to nedělá dobrovolně, ale z donu-
cení nebo nařízení někoho jiného (mateř-
ské společnosti, požadavku obděratelů 
a podobně). Pak je spolupráce náročná.

Jaké vidíte u firem pokroky? Jsou to 
dětské krůčky, nebo už i zdolání kopců?

Velmi záleží společnost od společnosti, 
konkrétní manažer od konkrétního ma-
nažera. Určitě se nejedná o plošný po-
krok, tam máme ještě co dohánět, ale 
některé společnosti se vydávají správ-
nou cestou a opravdu zdolávají kopce.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -

Jakub Málek,  
managing partner PEYTON legal
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Z jakých zdolaných překážek máte ra-
dost?

Skvělé jsou projekty, v rámci kterých je 
aktivně řešena i komunikace zavádě-
ní standardů ESG interně a osvěta této 
otázky mezi zaměstnanci. Nejlepší jsou 
tam ty, které v sobě nesou i prvky ak-
tivního zapojení zaměstnanců, včetně 
vedení společnosti, do zavedených po-
stupů tak, aby implementované procesy 
nezůstaly pouze proklamacemi, ale staly 
se přirozenou součástí firemní kultury 
a života společnosti.

A co jste se i vy naučili u právních otá-
zek s tímto tématem?

Právní otázky spojené s tématem ESG 
nejsou zcela nové, ač se tak někdy při 
čtení článků různých poradců zdá. Samo-
zřejmě, máme tu připravovanou směrnici 
EU o nefinančním reportingu (CSRD), ale 
právní předpisy, které se týkají jednotli-
vých složek ESG, tu jsou již nyní. Důležité 
je tedy v současné době, která klade vel-
ký důraz na compliance a naplňování cílů 
udržitelnosti a rovněž i ESG, vždy vhodně 
a správně identifikovat pro společnost re-
levantní právní oblasti a těmi se adekvát-
ně u klienta zabývat.

V roce 2022 jste se stal novým mana-
ging partnerem. Čím je posetá vaše 
cesta v této konkrétní roli? Kudy a jak 
se ubírá?

V rámci své nové role se snažím vedle 
dosavadní právní práce být více nablízku 
našim lidem a věnovat se jejich rozvoji – 
v tomto mě ale čeká ještě dlouhá cesta 
plná učení. Vedle péče o mé kolegy se 
pak zabývám strategickým směřováním 
PEYTON legal, marketingem a obecnou 
péčí o klienty. Důležité pro mě však je 
i nadále pracovat na špičkové úrovni pro 
naše klienty.

Jakým způsobem se promítá ESG  
a SDGs do vedení PEYTON legal?

V PEYTON legal nemáme ucelenou stra-
tegii naplňování ESG a SDGs, jelikož jsme 
menší společnost. Na druhou stranu nám 
to dovoluje pružně reagovat na aktuál-
ní trendy a výzvy našeho okolí. Jsme již 
dlouhodobým partnerem Asociace spole-
čenské odpovědnosti, kdy jí poskytujeme 
pro bono právní služby k podpoře jejího 
fungování. Pravidelně se účastníme dob-
ročinných akcí (TERIBEAR běh, výzvy k 
omezení individuální dopravy, sbírky a po-
dobně) či pořádáme vlastní sběr oblečení 
pro azylový dům v Karlíně. V rámci péče 

o naše zaměstnance se snažíme rozvíjet 
společenský život kanceláře a také pečo-
vat o jejich zdraví aktivitami či zásobami 
ovoce. Při plánování našich pracovních 
snídaní se nově zaměřujeme na catering 
ze sociálních podniků či podniků zaměst-
návající znevýhodněné skupiny našich 
spoluobčanů. Snažíme se docílit toho, že 
principy ESG a SDGs budou nedílnou a sa-
mozřejmou součástí naší firemní kultury.

Které hodnoty jsou u organizací nepo-
stradatelné, abyste je právně podpořili 
pro bono? S čím potřebujete souznít? 

V případě poskytování služeb pro bono 
společnostem se musí jednat o takový 
projekt vyžadující právní podporu, kte-
rý má společenský přesah a reaguje na 
téma aktuální potřeby. V minulosti jsme 
poskytovali pro bono právní služby na-
příklad při zajišťování darování léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků 
na Ukrajinu nebo jsme asistovali při zří-
zení veřejné sbírky. Současně poskytuje-
me i pro bono právní služby jednotlivcům 
v tížívé osobní situaci – v takovém přípa-
dě posuzujeme každý případ zvlášť a při-
hlížíme komplexně k okolnostem daného 
případu.

Kdyby se chtěla vydat stejnou cestou 
pro bono aktivit další kancelář, jaký ba-
líček tipů i rad byste jí sbalil na cestu?

Základem úspěchu je mít tým lidí, kteří 
pro bono či společensky prospěšné akti-
vity myslí vážně – pak jde všechno lépe. 
Současně je vždy dobré se svými lidmi 
o těchto aktivitách mluvit a diskutovat, 
aby spolupracovníci chápali, co a proč 
kancelář dělá a mohli se k tomu vyjád-
řit. Nakonec je dobré mít v týmu někoho, 
kdo příležitosti, jak být prospěšný, sleduje 
a zajímá se o ně.
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Jakým způsobem se udržitelně chovají naši členové?

Zlepšujeme městské klima

V enviromentální rovině se dnes firma 
zabývá především otázkou eliminace 
tepelných ostrovů a zadržování dešťové 
vody ve městě, včetně kultivace zele-
ných střešních zahrad a úprav veřejné-
ho prostoru. Zelené střechy Passerin-
vest systematicky buduje od roku 2002 
a tuto zkušenost, jako určitou laboratoř, 
poskytuje například projektantům či in-
vestorům. „Zelených střech se nemusí 
nikdo bát, finančně to také není z hledis-
ka celkové investice podstatná položka, 
ale efekty, které přináší, jsou společensky 
významné. Kromě příjemného prostře-
dí pro uživatele je to především schop-
nost zadržet dešťovou vodu a podpořit 
výsadbu, vytvořit příjemné mikroklima, 
efektivně izolovat střešní plášť, neaku-
mulace tepla, podpora biodiverzity ve 
střešní hladině města,“ doplňuje Martin 
Unger, technický ředitel. Podobně firma 
řeší i okolí objektů, jako jsou komunikace, 
sadové úpravy, které ve vhodné skladbě 
přírodních materiálů umožňují zasaková-
ní dešťové vody a funkčně eliminují aku-
mulaci tepla v létě (vytváření tepelných 
ostrovů). Pokud se takto podaří propojit 
větší území, vytváří se účinné předpokla-
dy pro řešení současných klimatických 
problémů ve městech.

Passerinvest Group

Společensky odpovědné investování 
jednoduše a pro každého

Udržitelnost nabývá na popularitě i ve 
světě investic. Stoupá totiž zájem o od-
povědné zhodnocení peněz s ohledem 
na ESG kritéria.

Tento trend pozoruje i Portu, kde lze in-
vestovat do sektorů a firem, které se 
zabývají čistou energií, elektromobilitou, 
nebo třeba udržitelnými inovacemi a vo-
dohospodářstvím. ESG investici má ve 
své Portu strategii více než 70 % investo-
rů. Takovou strategii si člověk může se-
stavit podle sebe nebo využít tematické 
strategie Odpovědná budoucnost a Ino-
vací k udržitelnosti, které se skládají z ně-
kolika pečlivě vybraných instrumentů. 

Společensky odpovědné může být i celé 
Portu portfolio na míru, stačí zvolit udr-
žitelnou variantu. Možnost investovat 
podle svého přesvědčení, podpořit tak 
udržitelný rozvoj a dostat se u toho k za-
jímavým výnosům je tak jednoduše do-
stupná všem investorům.

Portu
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Investice, které mění svět k lepšímu

Tilia Impact Ventures je první český fond, 
který investuje do startupů s pozitivním 
společenským a environmentálním do-
padem. V portfoliu má například projekty 
z oblasti cirkulární ekonomiky – digitál-
ní tržiště Cyrkl, kde firmy obchodují svůj 
průmyslový odpad, či Opravárnu prodlu-
žující životnost elektronických produk-
tů. Tilia investovala i do polské EdTech 
platformy The Village, která má vizi za-
jistit kvalitní vzdělávání pro všechny děti 
v předškolním věku. Tilii založila v roce 
2018 filantropka a majitelka Albatros 
Media Silke Horáková společně s Petrem 
Vítkem, který stojí za sítí Impact Hub 
v Česku. S koncem investičního období 
prvního fondu Tilia právě připravuje dru-
hý, který investuje na 800 milionů ko-
run do impaktových startupů ve Střední 
a Východní Evropě.

Tilia Impact Ventures

Vodafone přepnul na zelenou. Chránit 
planetu je možné i prostřednictvím mo-
bilu

U příležitosti Dne Země 2022 Vodafone 
připravil kampaň #SwitchToGreen. Jejím 
cílem je povzbudit zákazníky, firmy i širší 
společnost, aby prostřednictvím drob-
ných změn ve využívání chytrých tech-
nologií pomáhali chránit naši planetu. 
Každý člověk tak může přispět ke zmír-
nění dopadu klimatické změny, ale také 
žít o něco spokojeněji a zdravěji. Kampaň 
zákazníkům nabídla jednoduché tipy, kte-
ré spočívají například ve vypnutí automa-
tického přehrávání videa na webu (sní-
žení spotřeby oxidu uhličitého o 0,2 g za 
sekundu), v použití Wi-Fi místo mobilních 
dat, nebo ve snížení jasu displeje telefonu 
(úspora až několik kg emisí ročně). Voda-
fone také společně s dalšími operátory 
nabízí ekologické hodnocení telefonů Eco 
Rating. Další informace lze najít na webu 
udržitelného podnikání Vodafonu, kam-
paň volně pokračuje i na Instagramu  
@myzvodafonu.

Vodafone Czech Republic
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JEDNODUŠŠÍ FINANCOVÁNÍ,  
PŘITAŽLIVOST PRO ZÁKAZNÍKY  
I POTENCIÁLNÍ ZAMĚSTNANCE

To je jen pár benefitů, které se pojí se 
statutem odpovědné udržitelné firmy. 
Ale jak se stát takovým lovebrandem? 
Jak zjistit, zda mám na to předpoklady 
i nástroje? To lze zjistit i díky ESG Ratin-
gu. V letošním roce uspořádala Asociace 
společenské odpovědnosti spolu s pro-
gramem CEMS na VŠE první ročník ESG 
Ratingu v ČR. Na otázky s ním spojené 
odpovídal Ladislav Tyll, akademický ředi-
tel CEMS na VŠE.

Na ESG Ratingu spolupracuje s Asocia-
cí společenské odpovědnosti program 
CEMS na VŠE. Jakým způsobem tato 
spolupráce funguje a z čeho máte ra-
dost, že se povedlo?

Asi největší radost máme z toho, kolik  
firem se podařilo společnými silami oslo-
vit. Celkem se nám přihlásilo 87 firem.

Jakým způsobem se firmám vyplatí 
chovat se zdravě a eticky? Do jakých 
oblastí se jim to propíše?

V zásadě je to v několika rovinách. Firmy, 
které se chovají odpovědně, a tím mys-
lím, jak zmiňujete zdravě a eticky, na tom 
mají dost často postavenou svoji im-
age. To jim pomáhá oslovovat zákazníky 
a zlepšovat i takzvaný employee bran-
ding. Jsou tedy přitažlivější jak pro zákaz-
níky, tak i pro potenciální zaměstnance.

U velkých firem je pak existence nefi-
nančního reportingu a jasně stanovené 
cíle v oblasti ESG i cestou k snazšímu 
financování, což jim může přinášet v této 
oblasti úspory. V neposlední řadě pomá-
há dobře definovaná ESG strategie eli-
minovat různá vnější i vnitřní rizika.

Jakým způsobem se bude chovat na 
trhu práce generace Z, alfa a následují-
cí? Patří ESG mezi jejich hodnoty?

Ano. Máme na toto už své průzkumy, 
které jasně ukazují, že zmíněné mladší 
generace jsou na daná témata více cit-
livé. Více si zjišťují, jak se firmy chova-
jí a dle toho si i společnosti vybírají. Na 
druhou stranu musíme objektivně při-
znat, že často existuje určitý rozpor mezi 

tím, co říkají, a jak se v konečném dů-
sledku rozhodnou a co je tím pomyslným 
jazýčkem na vahách, který převáží při je-
jich rozhodování, třeba i jestli práci v dané 
firmě přijmou, či nikoli. Nicméně, firmy 
i tak musí zájem o témata ESG ve své 
činnosti reflektovat a dobře komunikovat 
vůči potenciálním zájemcům o práci.
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akademický ředitel CEMS na VŠE
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Udržitelnost jim není cizí:  
Které společnosti nejlépe naplňují principy ESG? 

Asociace společenské odpovědnosti 
sestavila společně s programem CEMS 
Vysoké školy ekonomické první nezávis-
lý ESG Rating – metodologii hodnotící 
to, jak se dané firmy věnují jednotlivým 
tématům ESG, jak svoje výsledky komu-
nikují a jak je jejich podnikání úspěšné 
i z jiného než čistě finančního pohledu. 
A tento první ročník už zná své vítěze. 

„Cílem ESG Ratingu bylo pozitivně mo-
tivovat ke změně a být inspirací ve vy-
kazování nefinančních informací nejen 
velkým firmám, ale také malým a střed-
ním podnikům či rodinným firmám. Víme, 
jak složité pro ně může být se v tak kom-
plexním tématu udržitelnosti pohybovat,“ 
vysvětluje motivaci k vytvoření Ratingu 
Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka 
Asociace společenské odpovědnosti. 

ESG neboli odpovědné podnikání stojí 
na třech pilířích – Environmental (životní 
prostředí), Social (společnost) a Gover-
nance (správa řízení společností). Po-

stupně se dostává do legislativy člen-
ských států Evropské unie a stává se 
důležitým i pro investory nebo samotné 
zákazníky. A ESG Rating může podnikům 
pomoci své nefinanční výsledky všem 
těmto skupinám přiblížit. 

K analýze výkonnosti společností z po-
hledu ESG sloužil jako základ rozsáhlý 
dotazník. Ten měřil ukazatele jednotli-
vých částí ESG. V rámci životního pro-
středí se mimo jiné hodnotilo, jak firma 
přistupuje k jeho znečištění, spotřebě 
elektrické energie nebo k odpadovému 
a vodnímu hospodářství. V rámci kate-
gorie společnost hodnotitelé sledovali 
přístup firmy k diverzitě, právům za-
městnanců a podpoře komunit. U správy 
a řízení společnosti se v průzkumu kladla 
pozornost zejména na to, jak transpa-
rentně firma komunikuje svůj byznysmo-
del, vlastnickou strukturu nebo jak efek-
tivně monitoruje rizika. Do hodnocení se 
přihlásilo 87 společností.
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Ladislav Tyll,  
akademický ředitel CEMS na VŠE
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VELKÉ FIRMY 

ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

Albert má ve svých ESG zprávách velmi 
podrobný výpočet emisí i aktivit, které ve-
dou k jejich snižování. Řetězci se také daří 
omezovat objem neprodaných potravin, 
včetně těch, které by pak končily nevyu-
žité v odpadu. Čím dál častěji neprodané 
potraviny daruje. Podporuje také gende-
rovou a věkovou diverzitu mezi zaměst-
nanci, přičemž si dobrovolně stanovuje 
kvóty na podíl žen ve firmě, včetně top 
managementu. Umožňuje také získat 
pracovní uplatnění handicapovaným či 
sociálně znevýhodněným lidem.

COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO

Provádí velmi detailní nefinanční reporting 
a zavazuje se k jeho dalšímu zlepšování. 
Využívá k tomu několik nezávislých exter-
ních agentur. V oblasti ochrany životního 
prostředí podrobně sleduje nejen produk-
ci skleníkových plynů, ale také spotřebu 
vody, která je pro výrobu nápojů klíčová. 
Firma se zavazuje ke snižování svých 
negativních dopadů na přírodu a uvá-
dí konkrétní cíle i dosahované výsledky. 

Dodržování standardů ochrany životního 
prostředí požaduje i po svých dodavate-
lích. Na přední příčky ESG Ratingu firmě 
dopomohlo také zveřejňování konkrétních 
dat a cílů pro zlepšování firemní kultury 
a spokojenosti zaměstnanců.

ČSOB

Společnost se zavázala k dosažení uhlí-
kové neutrality a již podnikla řadu měřitel-
ných opatření, která k ní značně přispívají. 
Od roku 2021 pro svůj provoz využívá 
elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, 
přešla na elektromobilitu a velmi aktivní 
je také ve využívání geotermálního tepla 
či v recyklaci a omezování spotřeby vody. 
Nároky má i na své dodavatele a spolu-
pracující firmy. ČSOB se také daří navyšo-
vat podíl žen mezi zaměstnanci, včetně 
top managementu, a to bez zavádění 
kvót. Podniká také aktivní kroky k tomu, 
aby ve firmě panovaly rovné příležitosti 
a ohodnocení. Management banky je vá-
zán plnit cíle v oblasti udržitelnosti a od-
povědného chování. Tato agenda repre-
zentuje 10 % všech KPIs.

TOP
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DPD

Podrobně sleduje a měří svůj dopad na 
životní prostředí s cílem ho průběžně 
minimalizovat a docílit uhlíkové neutrality. 
Uvádí konkrétní strategie snižování emisí 
skleníkových plynů či odpadů a také jejich 
výsledky. Významně investuje do čistého 
vozového parku a energeticky efektivních 
či úplně bezemisních způsobů dopravy 
zásilek. Dbá také na společenskou odpo-
vědnost uvnitř i vně firmy s cílem zlepšo-
vat udržitelnost svého podnikání. Jeden-
krát ročně provádí podrobnou analýzu dle 
mezinárodních standardů, kvartálně pak 
vyhotovuje méně detailní reporting.

KOMERČNÍ BANKA

Nastavila podrobný monitoring na poli 
spotřeby energií i společenské odpověd-
nosti. Podniká měřitelná opatření s cílem 
dosažení uhlíkové neutrality každoden-
ního provozu společnosti do roku 2026. 
Výrazně dbá na oblast S – úspěšně usilu-
je o vyrovnanější zastoupení pohlaví v se-
niorních manažerských pozicích, včetně 
představenstva. Minimalizuje také rozdíly 
v platovém ohodnocení mužů a žen. Sle-
duje a aktivně zvyšuje i věkovou diverzitu 
a všechna tato data transparentně ko-
munikuje ve svých výročních zprávách.

MONETA MONEY BANK

Od roku 2022 je implementace ESG 
součástí KPIs všech členů představen-
stva a u vybraných tzv. Material Risk 
Takers, tedy nositelů hmotného rizika. 
Cíle související s naplňováním ESG stra-
tegie jsou začleněny do klíčových ukaza-
telů výkonnosti jednotlivých členů vede-
ní, na základě jejichž plnění je vyplácena 
variabilní složka mzdy. Ve výsledku tak 
Moneta nejen výborně obstála v nárocích 
měření ESG, ale také se jí v celé řadě ob-
lastí daří stanovené cíle naplňovat – od 
snižování zátěže pro životní prostředí, po 
zaměstnanecké politiky či odpovědného 
vedení společnosti.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ veřejně oznámila svůj zá-
vazek dosáhnout uhlíkové neutrality do 
roku 2040, přičemž výrobu tepla z uhlí 
hodlá ukončit do roku 2030 a výrobu 
elektřiny z uhlí do roku 2038. Agendu má 
na starost dedikovaný útvar, který při-
pravuje podrobný nefinanční reporting 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
reportingovými standardy. Zpráva o udr-
žitelném rozvoji za loňský rok obsahuje 
podrobná data ze všech sledovaných 

oblastí, včetně srovnání s předchozími 
lety. Přestože hlavní důraz je kladen ze-
jména na oblast E, intenzivně řeší i oblas-
ti S a G, které jsou s E často velmi úzce 
spjaté. Například plánovaný odchod od 
uhlí v rámci dekarbonizačních plánů je 
řešený i z pohledu strategie, jak se po-
starat o všechny zaměstnance, kterých 
se naplňování tohoto cíle dotkne (formou 
rekvalifikace, přeškolení či kompenzace), 
a to nad rámec legislativních požadavků.

ŠKODA AUTO

Ve svých reportech velmi podrobně mo-
nitoruje svůj výkon v ESG a zavazuje se 
ke konkrétním cílům a opatřením s cílem 
maximalizovat svou udržitelnost a spole-
čenskou odpovědnost. V oblasti ochrany 
životního prostředí stojí za zmínku, že už 
teď firma 30 % elektrické energie odebírá 
z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 
by měla být veškerá energie spotřebova-
ná na výrobu automobilů a komponentů 
CO2-neutrální. Součástí celofiremních 
KPI vázaných na odměnu manažerů je 
procentuální zastoupení žen v manage-
mentu. Reportuje také demografickou 
skladbu svého personálu. Zaměřuje se 
na podporu zdravotně i sociálně znevý-
hodněných lidí.

TATRA TRUCKS

Společnost počítá svou energetickou 
spotřebu, emise oxidu uhličitého a spo-
třebu vody i množství vyprodukované-
ho odpadu. Sleduje také demografická 
a další data s cílem zlepšovat firemní 
kulturu a prosperitu svých zaměstnanců. 
Má nastavenou politiku, která má vést 
ke spravedlivému odměňování, na což 
dohlížejí interní auditoři a také odbory. 
Firma se zavázala k naplňování ESG cílů 
a s ohledem na ESG průběžně bodově 
ohodnocuje své dodavatele a podle skó-
re rozhoduje o prodloužení či neprodlou-
žení spolupráce.

VODAFONE CZECH REPUBLIC

Vodafone ČR není povinen vydávat ne-
finanční zprávu, přesto tak činí na roční 
bázi ve své Zprávě o udržitelnosti Vodafo-
ne Group. Tu tvoří dle požadavků ESG ra-
tingových agentur a nezávislých auditorů. 
Vysokou míru společenské odpovědnosti 
vyžaduje i po svých obchodních partne-
rech. Kromě snižování zátěže pro životní 
prostředí je také velmi aktivní v oblasti 
firemní kultury a podpoře inkluze, rovného 
zacházení a rozvoji zaměstnanců. Velmi 
dbá na snižování odpadu a jeho recyklaci, 
hlavně elektroniky.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

ELCOM

V rámci výroční zprávy zveřejňuje ESG 
report a také podniká kroky ke snížení své 
uhlíkové stopy. Modernizuje svůj vozový 
park na vozy, které jsou šetrnější k ži-
votnímu prostředí. Zahájila také instalaci 
fotovoltaických elektráren na firemních 
budovách. Data týkající se diverzity za-
městnanců jsou pravidelnou součástí 
kvartálního reportingu HR a ESG pro top 
management společnosti, představen-
stvo a dozorčí radu.

CHEP CZ

Firma už dlouhodobě sleduje a měří ce-
lou řadu ESG ukazatelů. Podniká a zve-
řejňuje kroky k naplnění cílů udržitelnosti 
a společenské odpovědnosti. Do svých 
podnikatelských aktivit zapojuje princi-
py cirkulární ekonomiky s cílem ušetřit 
energetické a materiální zdroje a ulehčit 
životnímu prostředí. V oblasti S provádí 
průzkumy mezi zaměstnanci a audity pro 
prevenci výskytu nerovností, například 
v jejich ohodnocení.

TRENÝRKÁRNA

Firma usiluje o snížení svého negativ-
ního dopadu na životní prostředí. Mezi 
lety 2020 a 2030 hodlá omezit emise 
skleníkových plynů o 30 %. Modernizo-
vala vozový park o ekologická vozidla, 
v nedávné době také investovala do 
LED osvětlení a energeticky úsporněj-
ších spotřebičů. Firemní prostory také 
vybavila lepší tepelnou izolací. Firzma 
vede dialog se svými dodavateli – vy-
bírá je s ohledem na ESG nároky a také 
se zpětně zajímá, zda jsou se spoluprací 
spokojení. HR oddělení sleduje a dbá na 
diverzitu mezi zaměstnanci a na jejich 
spravedlivém odměňování. Tato data 
společnost aktivně zapojuje a sdílí v de-
tailních auditovaných nefinančních re-
portech.

TOP
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53

USSPA

Kontinuálně provádí autorizované měře-
ní svých emisí skleníkových plynů. Fir-
ma každoročně zhotovuje zprávu, která 
zohledňuje veškeré ekologické aspekty 
chování firmy. Posuzuje ji nezávislý audi-
tor, a to i ve vztahu ke stanoveným cílům. 
Součástí je také evidence u jednotlivých 
odpadů s podílem využitelnosti. Firma 
má dlouhodobě nastavenou strategii 
pomoci, kterou směřuje přednostně na 
aktivity v regionu, který leží bokem vel-
kých měst a center.

VISIBILITY DIGITAL

Firma usiluje o zlepšení oblasti E podpo-
rou cyklistiky a využitím firemních elekt-
romobilů. V kancelářích spoří elektrickou 
energii pomocí LED osvětlení a vodu šetří 
za pomoci vhodných vodovodních bate-
rií. V oblasti S se věnuje sledování a tří-
bení demografické rozmanitosti zaměst-
nanců. Nábor nových kolegů zohledňuje 
etnickou, věkovou i genderovou diverzitu. 
Všem, včetně externistů, poskytuje celou 
řadu firemních benefitů s cílem ochra-
ny fyzického i duševního zdraví. Pětina 
pracovního doby je alokovaná pro osobní 
a profesní rozvoj.

-  I N V E S T I C E ,  K T E R É  J S O U  I N  -
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lupráci s Junior Achievement připravujeme 
Akademii udržitelného podnikání. Jedná se 
o sérii videí pro středoškolské studenty, aby 
již u zrodu svých vlastních firem mysleli na 
důležitost udržitelnosti. V rámci klimatic-
kých opatření pak dbáme na dekarbonizaci.

Jaké plány do budoucna má EY Česká re-
publika?

I nadále chceme našimi službami pomáhat 
klientům v rámci udržitelného podnikání, 
nefinančního reportingu atd. Za cíl si klade-
me také edukovat společnosti v této ob-
lasti, aby se jí nebáli, ale naopak ji brali jako 
součást svého byznys plánu a příležitost.

Rádi bychom také posílili naše CSR aktivity, 
protože vnímáme potřebu se věnovat i této 
oblasti.

Je udržitelnost jako téma ještě stále vní-
mána jako cosi alternativního nebo už je 
součástí mainstreamu?

Mainstreamem bych to ještě nenazva-
la, ale nakročeno máme dobře. Myslím, že 
za poslední rok povědomí o ESG rapidně 
vzrostlo, zároveň ale stále vnímám, že jsme 
na začátku. Je důležité, aby se firmy stále 
držely toho, co si stanoví na začátku a duch 

udržitelnosti byl stále v jejich jádru. Inspirací 
může být zahraničí, kde je toto téma přiro-
zenou součástí podnikání.

Kdy se udržitelnost stane mainstreamem?

Tak za dva až tři roky.

Co z udržitelných projektů je nejbližší srd-
ci Alice Machové?

Když mluvíte o srdci, napadají mě projekty, 
kde je vidět, že je lidé dělají s vášní a zapá-
lením a že představují součást jejich života. 
Vnímám to tak i u nás v EY, když kolegové 
organizují eko snídaně nebo když společ-
ně podnikáme různé akce. Je mi také velmi 
blízké, jak funguje Asociace a jak se jí Lucie 
již několik let naplno věnuje. A každoročně 
si nenechám ujít společně s rodinou akci 
„Ukliďme Česko“.

Jaké je vaše přání ohledně udržitelnosti?

V současné době bych si stejně jako všich-
ni přála konec války na Ukrajině. I když se to 
nemusí zdát na první pohled, s udržitelností 
to dost úzce souvisí. Radikálně se nám mění 
pohled na společnost a je důležité, abychom 
si udrželi optimismus a směr, který jsme si 
nastavili. Musíme si uchovat naše hodnoty 
a zůstat věrní principu udržitelnosti.

Mějte přehled o tom, co se děje  
v marketingu a médiích. 

mam.cz
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E OD S A G NELZE  
ODDĚLOVAT  

Skupina ČEZ se k odpovědnému podni-
kání hlásí již řadu let. ESG vnímá jako pří-
ležitost, jak své kroky v jednotlivých ob-
lastech rozvíjet a zároveň standardizovat 
v rámci srovnání s dalšími energetickými 
firmami v Evropě i ve světě. „Jsme česká 
firma a chceme v naší zemi působit i na-
dále, proto nám na ní záleží a usilujeme 
o to, aby se nám tu všem dobře žilo,” říká 
Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainabili-
ty Officer Skupiny ČEZ. Na co je v jednot-
livých oblastech pyšná? Jakým způso-
bem si Skupina ČEZ udržuje důvěru trhů 
i v rámci udržitelnosti a ESG reportingu? 
A jaké mají udržitelné plány do budouc-
na? Dozvíte se v následujícím interview. 

Když se podíváme na zkratku ESG a ka-
ždé její písmeno zvlášť. Z čeho máte 
jako Skupina ČEZ konkrétně radost, že 
se vám podařilo nastavit a plnit?

Ve Skupině ČEZ vnímáme pilíře ESG jako 
vzájemně provázané a neoddělitelné. Uvě-
domujeme si, že plnění environmentálních 
cílů má dopad na naše stakeholdery, ať už 
se jedná o zaměstnance, zákazníky, regi-
ony, v nichž působíme, či širší veřejnost. 
Naše dekarbonizační strategie proto klade 
důraz na spravedlivou transformaci: po-
staráme se o každého zaměstnance do-
tčeného naším odklonem od uhlí. 

Pojďme se podívat na oblast E. 

V environmentálním pilíři jsem pyšná, jak 
se Skupina ČEZ staví k ochraně vody, 
která je pro energetiku klíčovou surovi-
nou. Už řadu let se nám například daří 
každý rok snižovat spotřebu pitné vody 
v našich provozech. Jsme zároveň prv-
ní česká firma, která je členem United 
Nations CEO Water Mandate, tedy inici-
ativy, která vyžaduje přímé zapojení ge-
nerálních ředitelů v oblasti ochrany vody 
a k šetrnému přistupování k vodě jako 
takové. Naše cíle a závazky jsou nezávis-
le ověřeny a jsou postaveny na datech 
a v souladu s nejnovějšími poznatky vědy. 
Samozřejmě, jedním z klíčových para-
metrů, který je u ČEZ pod drobnohledem, 
jsou emise. V naší strategii jsme se zavá-
zali nejen k postupné dekarbonizaci na-
šeho portfolia, ale zároveň i ke snižování 
dalších emisí, jako jsou například oxidy 
síry, oxidy dusíku nebo prachové částice. 

Stali jsme se první českou firmou, která 
se může pyšnit validací našich dekarbo-
nizačních cílů od odborné iniciativy SBTi. 
Naše cíle v oblasti snižování emisí nyní 
mají mezinárodně uznávanou validaci: 
odborná světová komunita potvrzuje, že 
naší činností přispíváme ke splnění glo-
bálních klimatických závazků. 

A u oblastí S a G?

V oblasti Social a Governance si velmi 
vážím toho, že jsme do kolektivní smlou-
vy zakomponovali zrovnoprávnění LGBT 
na úroveň manželství, neboť jsme jed-
ni z prvních signatářů Evropské charty 
diverzity. Podporujeme naše zaměst-
nance v dobrovolnických aktivitách a dle 
kolektivní smlouvy mohou dvakrát ročně 
pomáhat, podporujeme ženy formou in-
terních rozvojových programů a nadále si 
držíme pozici nejatraktivnějšího zaměst-
navatele. Vydali jsme dluhopisy vázané 
na udržitelnost a jde o vůbec první emisi 
v rámci střední a východní Evropy. Jsme 
první kótovanou společností na pražské 
burze a první energetickou společností 
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ve střední Evropě, která splnila požadav-
ky na certifikaci systému protikorupčního 
řízení podle normy ISO 37001:2016. 

Jste jedním z průkopníků zavádění 
konceptů firemní společenské odpo-
vědnosti v ČR. Platná strategie byla 
definována v roce 2019 ve vazbě na 
aktualizovanou koncepci podnikatelské 
činnosti společnosti. V květnu 2021 jste 
v rámci akcelerované strategie VIZE 
2030 – Čistá Energie Zítřka definovali 
strategické cíle do roku 2030, které zo-
hledňují dekarbonizační vizi EU a sta-
novili jste si konkrétní ambice v oblasti 
společenské odpovědnosti a udržitel-
ného rozvoje. Z čeho se tato mozaika 
udržitelné strategie skládá?

Naše akcelerovaná strategie se skládá 
ze tří priorit. První prioritou je transfor-
movat naše výrobních portfolio na níz-
koemisní a dosáhnout uhlíkové neutra-
lity do roku 2040. Pro vaši představu se 
jedná o dekarbonizaci výrobního port-
folia včetně transformace teplárenství, 
efektivního řízení jaderných elektráren 
a přípravy podmínek pro realizaci nové-
ho jaderného zdroje. Souběžně rozvíjíme 
obnovitelné zdroje energie v rámci na-
plňování českého klimaticko-energetic-
kého plánu. Druhou prioritou je posky-
tovat nejvýhodnější energetická řešení 
a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu 
skrze modernizace a digitalizace distri-
buce a prodeje v ČR. Dále chceme roz-
víjet energetické služby od ČEZ ESCO 
v tuzemsku a v Evropě. Třetí prioritou je 
rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udrži-
telně v souladu s principy ESG.

Co vás překvapilo nebo změnilo úhel 
pohledu u vyplňování formuláře v rámci 
ESG Ratingu hodnoceného od CEMS?

Překvapilo nás, že se při vyplňování při-
hlášky nebralo v potaz, z jakého jste 
sektoru. Když vyplňujeme formuláře pro 
zahraniční ratingové agentury, jsou to 
dokumenty určené pro firmy ze stejné-
ho sektoru tak, aby jednotlivé parametry 
byly mezi sebou porovnatelné. Není rele-
vantní porovnávat mezi sebou například 
bankovní a energetický sektor: každý 
má diametrálně jiné výchozí podmínky 
a možnosti, jak zmírnit dopady svého 
podnikání na životní prostředí nebo na 
společnost, ve které žijeme.

Jakým způsobem si udržujete důvěru 
trhů i v rámci udržitelnosti a ESG repor-
tingu?

Jako mezinárodní akciová společnost, 

která je kótovaná na burze, jsme pod 
drobnohledem investorů, bank, pojišťo-
ven, podílových fondů, ale i drobných ak-
cionářů. Ti všichni sledují velmi pozorně 
nejen naše finanční výsledky a business 
strategii, ale čím dál častěji a s větším 
důrazem i to, jakým způsobem se chová-
me a jak nakládáme s našimi zisky. Ori-
entaci v této oblasti jim usnadňují právě 
ESG ratingy poskytované externími ne-
závislými agenturami. Špatný ESG rating 
není něco, nad čím bychom mohli jen 
tak mávnout rukou a říct si „jdeme dál“. 
Může to způsobit například to, že si in-
vestor rozmyslí nákup našich akcií, banka 
nám dá půjčku s vyšším úrokem, nebo 
pojišťovna odmítne pojistit naše aktiva. 
Proto se snažíme všechny naše aktivity 
v oblasti udržitelného podnikání popsat 
v relacích ESG kritérií a zároveň děláme 
vše pro to, abychom dosáhli co nejlep-
ších výsledků. I proto je pro nás velkým 
úspěchem výše zmíněná validace našich 
dekarbonizačních cílů ze strany SBTi. 
Řada finančních institucí se totiž závěry 
této odborné iniciativy řídí.

Jakým způsobem se zaměřují investoři 
na jednotlivá písmena ESG? Vnímají je 
také komplexně jako Skupina ČEZ?

Ano, investoři se v současné době nesou-
středí pouze na finanční data, ale už i na 
data nefinančního charakteru. Vnímají je 
komplexně a nestanovují si preference 
mezi jednotlivými pilíři. ESG rating, který 
je stanovován ratingovými agenturami na 
základě dostupných nefinančních dat, je 
komplexní záležitostí. Nelze oddělovat E od 
S a G. Tyto tři oblasti jsou vzájemně prová-
zané, a proto k nim takto přistupujeme. 

Jakým směrem se nyní díváte do bu-
doucna ohledně ESG? A přemýšlíte u plá-
nů udržitelnosti o tom, jestli se budete 
moci podívat budoucí generaci do očí?

Nejprve bych ráda zdůraznila, že k odpo-
vědnému podnikání se hlásíme už řadu 
let. Nevnímáme tedy ESG jako něco, co 
nám někdo vnucuje, ale spíše naopak, 
jako obrovskou příležitost naše kroky 
a aktivity v jednotlivých oblastech syste-
maticky rozvíjet, a zároveň je standardi-
zovat tak, abychom se mohli srovnávat 
s dalšími energetickými firmami v Evropě 
i ve světě. Jsme česká firma a chceme 
v naší zemi působit i nadále, proto nám na 
ní záleží a usilujeme o to, aby se nám tu 
všem dobře žilo. I to je důvod, proč jsme 
loni akcelerovali naši strategii pro tuto de-
kádu. Stanovili jsme si cíle, které jsou jas-
né, měřitelné a konkrétní. Zároveň zrych-
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lujeme dekarbonizaci tak, abychom byli 
klimaticky neutrální už v roce 2040. Bylo 
by to reputační riziko, kdybychom nedo-
stáli našich závazků například v oblasti 
dekarbonizace výrobního portfolia. Od 
příštího roku budeme spouštět platformu 
environmentálních vzdělávacích progra-
mů pro střední a vysoké školy. Naší sna-
hou je rozšiřovat vzdělanost a povědomí 
o této oblasti u mladších generací.

Jaký benefit a posun vám přinese po-
zitivní hodnocení Skupiny ČEZ v ESG 
Ratingu od CEMS?

Jsme moc rádi, že jsme se mohli podělit 
s ostatními společnostmi a institucemi 
o našem know-how. Potěšilo nás, že si 
konečně někdo vzal tuto oblast na sta-
rost a započal tento projekt. Skupina ČEZ 
je hodnocena v ESG ratingu dlouhodobě. 
Veškerou ESG agendu si děláme sami 
a nevyužíváme k tomu poradenství, jako 
je tomu u některých tuzemských spo-
lečností. Opíráme se o know-how našich 
zaměstnanců, díky kterým patříme v sou-
časnosti mezi třetinu nejlepších světo-
vých energetik. Pozitivní hodnocení v ESG 
Ratingu od CEMS sice náš mezinárodní 
ESG rating neovlivní, ale může být inspi-
rací pro další firmy. Uvítáme, pokud orga-
nizátoři v příštích letech zvolí místo abe-
cedního řazení firem pro finální žebříček 
bodové ohodnocení. Pro nás je to důležité 
srovnání s dalšími hráči v České republice.

V květnu 2021 jste oznámili plán posu-
nout se v hodnocení udržitelnosti do kon-
ce desetiletí mezi 20 % nejlepších energe-
tik na světě. V jakém úseku udržitelného 
maratonu se aktuálně nacházíte?

V současné době jsme ve třetině nejlep-
ších energetik. Často jsme dotazováni, 
zda změníme naši strategii na tuto de-
kádu s přihlédnutím k současné geopoli-
tické situaci a výkyvům na energetických 
trzích. Dekarbonizační strategii jsme pře-
hodnotili a náš cíl k dosažení klimatické 
neutrality stihneme o deset let dříve, a to 
do roku 2040. Je samozřejmě možné, že 
v krátkodobém horizontu třeba nepůjde-
me tak rychle, jak bychom si přáli, protože 
naší prvořadou prioritou je zajištění bez-
pečných a spolehlivých dodávek elektřiny 
a tepla pro české domácnosti, ale dlou-
hodobý cíl neměníme. Loni jsme v rámci 
naší akcelerované strategie VIZE 2030 
veřejně deklarovali, čeho chceme do roku 
2030 dosáhnout. Představili jsme i plán, 
jak toho docílíme. Je to jasný signál všem, 
že to s udržitelností myslíme vážně. Naše 
dlouhodobá strategie se nemění. 
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X + Y ROVNÁ SE …?

ZAČNĚME VNÍMAT 
RŮZNORODOST   
  JAKO PŘEDNOST, 
  NE JAKO HROZBU! 
VYTVÁŘEJME PŘÍLEŽITOSTI  
KE VZNIKU DIVERZNÍ 
KOMUNITY, KTERÁ  
BUDE JEDNOTNÁ!
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AWE podporuje inovativní nápady žen

AWE – to je Akademie pro začínající 
podnikatelky, společný vzdělávací pro-
jekt neziskové organizace Business & 
Professional Women CR a Velvyslanectví 
USA v ČR. Jeho cílem je podporovat ženy 
v rozvoji jejich podnikatelských nápadů, 
nabízet vzdělání a know-how a také příle-
žitosti k networkingu a spolupráci s další-
mi ženami.

Vybrané studentky z řad začínajících 
podnikatelek se se svými projekty pod 
vedením zkušených facilitátorek účastní 
půlročního online certifikovaného vzdě-
lávacího programu DreamBuilder, vy-
vinutém Thunderbird School of Global 
Management Arizonské státní univerzity. 
Úspěšné absolventky získají certifikát této 
prestižní instituce. Program již úspěšně 
absolvovalo téměř 100 žen.

I vy se nyní můžete zapojit a následovat 
úspěchy těch, které již programem prošly 
a připojit se k navzájem se podporující ko-
munitě. Aktivity, kterých se můžete zúčast-
nit, pokračují v průběhu roku i po skončení 
samotného programu a propojují navzájem 
absolventky jednotlivých ročníků.

Přihlášky do 3. ročníku je možné podá-
vat do 10. 2. 2023, program AWE začne 
8. 3. 2023. Za celý program se platí sym-
bolický poplatek 2 600 Kč.

Business & Professional Women CR

Jak pracovat s odlišností, aby se stala 
výhodou?

Začněme vnímat různorodost jako před-
nost, ne jako hrozbu! Vytvářejme příleži-
tosti ke vzniku diverzní komunity, která 
bude jednotná! To bohužel není možné, 
pokud budou děti s „odlišnostmi“ dále 
vzdělávány v odděleném prostředí. V in-
stitucích zvlášť pro nadané nebo pro děti 
se zdravotním či jiným znevýhodněním.

Děti musíme vzdělávat společně a využít 
k tomu expertízu speciálních pedagogů 
a jiných odborníků, rozvíjet jejich schop-
nosti a dovednosti tak, aby byly připra-
vené na reálný život. Když se budou děti 
již od školky navzájem potkávat jako lidé 
z různých kulturních, sociálních, ekono-
mických sfér, včetně různých zdravotních 
postižení, naučí se spolu soužít již od út-
lého věku. V dospělosti je nepřekvapí, že 
jejich kolega má zdravotní postižení, že je 
Rom, Arab nebo Ukrajinec. Dítě vzděláva-
né v různorodém prostředí bude mít zcela 
jiný pohled na svět a přístup k životu v do-
spělosti. Bude mít minimálně předsudků 
a snáze najde pro odlišnosti pochopení 
a porozumění. A to se pozitivně projeví na 
našem vzájemném soužití.

Magdaléna Karvayová, spolupracovnice 
EDUzměny

-  X  +  Y  R O V N Á  S E … ?  -



59

50ka není STOPka aneb jak podpořit 
věkovou diverzitu?

Věkovou diverzitu ovlivňuje stárnutí po-
pulace. Do roku 2050 bude méně mlad-
ších pracovníků, naopak stěžejní pracov-
ní silou budou lidé nad 50 let. Právě jim 
Zlatá práce pomáhá s hledáním nové-
ho zaměstnání. Zároveň se zaměřuje 
na osvětu směrem k firmám. Už nyní je 
nízká nezaměstnanost a firmy se budou 
muset naučit pracovat se všemi věko-
vými skupinami, aby měly v budoucnu 
dostatek zaměstnanců.

Pomoci může age management, finský 
model způsobu řízení lidí s ohledem na 
věk a životní fázi člověka. Zohledňuje 
jeho měnící se zdroje v průběhu pra-
covního života (zdraví, kompetence, ale 
i hodnoty, postoje a motivace či plánová-
ní odchodu do důchodu). Firmy mohou 
začít už od náboru, zaměřit se na vzdě-
lávání a rozvoj zaměstnanců. Důležité 
je i pracovní prostředí, organizace práce 
a ergonomie na pracovišti, kterou lze při-
způsobit zaměstnancům různého věku. 
Právě to totiž firmám může zajistit zdroj 
kvalitních zaměstnanců i v budoucnu.

Nadace Krása pomoci
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OBČAS JE POTŘEBA SLYŠET  
OD KOLEGY JO, SEŠ DOBRÁ!

Je veselá, plná energie a jde si po hlavě 
za svými sny. Však také dostala od své 
maminky radu: „Když to nevyzkoušíš, 
nezjistíš”, které se drží celý život. A při-
dává k ní okřídlenou větu „Když nejde 
o život, jde o prd”. S vírou a optimismem 
zvládá všechny možné překážky a užívá 
si harmonie života. Kateřina Morozová 
se narodila s nemocí zvanou arthro-
gryposis multiplex congenita, kdy jde 
o ztuhnutí kloubů končetin, nefunkční 
svaly a hýbat může pouze hlavou a čás-
tečně rukama. Víru a pozitivní přemýš-
lení jí přinesli do života její pěstouni. 
Kateřina má vystudovanou Filmovou 
akademii Miroslava Ondříčka, pracu-
je pro Newton Technologies, věnuje se 
střihu videí. A její velká láska k divadlu, 
zpěvu a muzikálům se svým způsobem 
ukazuje i na jejím pojetí života. Mít totiž 
pozitivní náhled na svět, to je umění.

Kde se ve vás bere síla a motivace neza-
hodit vše a popasovat se s překážkami? 
Co je tím hnacím motorem?

Troufla bych si říct, že svým způsobem je 
tím hnacím motorem víra. Vyrůstala jsem 
v křesťanské rodině a byla jsem v tom 
vedená. Když jsem měla špatné chvíle, 
modlila jsem se k Bohu nebo jsem těžší 
situace řešila s kamarády a rodiči. A vě-
řím tomu, že mi Bůh dal dar optimismu, 
se kterým se všechno řeší líp. 

Proč myslíte, že máte kolem sebe mno-
ho lidí, kteří vám pomáhají a mají vás 
rádi? Které vaše hodnoty a vlastnosti je 
na vás přitahují?

U mě je klíčový optimismus. Neříkám, že 
nemám nikdy blbou náladu a třeba i na 
asistentky jsem občas nepříjemná. Ale 
v jádru jsem veselá a plná energie. Lidi 
vidí, že i když jsem na vozíku, tak si ze 
sebe umím i občas udělat srandu.

Na které další vaše silné stránky jste 
hrdá? 

Říct, co jsou další moje silné stránky, 
nebyla nikdy moje silná stránka. Já si 
myslím, že moje další silná stránka je to, 
že si jdu za svými sny. Ráda zpívám. To 
mě baví, v tom se posouvám. Muzikálo-
vá herečka a zpěvačka Andrea Holá mě 

učí zpívat. Baví mě vidět ty pokroky, které 
dělám. Miluju hudbu a obzvlášť muziká-
ly. Baví mě ještě stříhání videí. A to jak 
v práci, tak střih videí pro mé kamarády. 
Ráda zkouším komparzní role. A krom 
toho filmového světa miluju i ten divadel-
ní. Sama jsem chodila do dramatického 
kroužku v Jedličkově ústavu, kde jsme 
například nazkoušeli hru Balada pro ban-
ditu. To mě moc bavilo.

Na jaké sny si děláte zálusk?

V říjnu se mi splnil můj velký sen, a to 
vidět muzikál v Londýně. A také studia 
Harryho Pottera.

Muzikály a zpívání mi zkrátka přirost-
ly k srdci. Ráda bych s někým nazpívala 
píseň. Už se mi to párkrát povedlo. S To-
mášem Vaňkem jsem si před rokem 
zazpívala v divadle Royal v Praze píseň Žij 
touto chvílí z muzikálu Čarodějka. To bylo 
úžasný. Nebo jsem si zazpívala v Hybernii 
písničku Million Dreams v rámci projek-
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tu The Greatest show plní sny. Dělám si 
zálusk na další zpívání. Zkouším se dostat 
i do pěvecké company v divadlech. Sle-
duju vyhlášené divadelní konkurzy a když 
se něco naskytne, jdu do toho po hlavě. 

Byla nějaká rada od vašich rodičů (pěs-
tounů), kamarádů, kteří vás znají nejblí-
že, kterou jste si zapamatovala a čerpá-
te z ní do svého života?

Maminka mi často říkala: „Když to nevy-
zkoušíš, nezjistíš.” Nebo „Když nejde o ži-
vot, jde o prd.” A tak se tím řídím a zkou-
ším věci. Jdu do nich po hlavě a pak si 
říkám, do čeho jsem se to zase navezla. 
Pak jsem ale nadšená.

Aby člověk u sebe chtěl něco změnit – 
nastavení mysli, návyky, chování – je 
třeba, aby to na prvním místě vycházelo 
z něj. Aby tam takový proces proběhl, 
co byste udělala nebo řekla jinému člo-
věku s handicapem, který je na začátku 
své cesty a utápí se ve smutku a de-
presích? Jakým způsobem byste se ho 
pokusila navést na správnou cestu?

Souhlasím s tím, že to prvně musí jít 
z toho člověka samotného. Jakmile se 
tak nastaví, má napůl vyhráno. Když je 
člověk připravený a chce sám, je pak jed-
nodušší si říct o pomoc. Já osobně jsem 
měla štěstí, že jsem měla kolem sebe 
skvělou rodinu, která mě vedla k víře 
a provázela mě všemi životními situace-
mi. Jsem z pěstounské rodiny, o svých 
biologických rodičích nic nevím a tak to 
bylo moje velké téma, které jsem řeši-
la. Moje pěstounská rodina byla skvělá 
v tom, jak mě podporovala. Poskytla mi 
informace o biologické rodině a potom 
mi i dala požehnání v tom, že se s nimi 
můžu setkat, můžu si třeba psát se sest-
rou, setkat se s ní. Díky jejich podpoře 
to mám v sobě uzavřené a už mi nedělá 
problém se o tom bavit. 

A rada pro ostatní? Ono to je těžké. Zále-
ží od situace. Poradila bych baby steps, 
krůček po krůčku. Nesnažit se dělat obří 
krok, obří rozhodnutí. Je to proces. Když 
je člověk smutný, zraněný, tak by si o tom 
měl rozhodně s někým popovídat a najít 
odbornou pomoc. 

Jak byste popsala vaši cestu k práci? 
Které úseky byly hladké, a které reakce 
a překážky vás překvapily?

Vystudovala jsem obor Filmový střih na 
filmové škole v Písku. Když jsem dopi-
sovala bakalářku, stěhovala jsem se na 
prázdniny do Prahy do Fatimy, abych se 
začala osamostatňovat. Po dokončení 
školy jsem zakotvila v Jedličkárně, kde 
jsou garsonky fungující jako tréninkové 
bydlení. Tam jsem byla školní rok a v tý 
době jsem už práci hledala. Obepiso-
vala jsem různé inzeráty. Vždycky jsem 
jim upřímně napsala, že jsem na vozíku 
a jestli je jejich kancelář bezbariérová. 
Většinou mi na můj e-mail odepsali, že 
bohužel ne. A tak jsem hledala dál. 

A ty reakce?

Překvapila mě taková zvláštní reakce, kdy 
mi napsali něco ve stylu „Omlouváme 
se, hledáme někoho reprezentativního.” 
To bylo takové největší odmítnutí, co se 
hledání práce týče. Časem mě známá 
z Jedličkárny spojila s Ditou Horochov-
skou, která vede spolek Silou hlasu. 
A právě Dita mě pak spojila s mým ny-
nějším šéfem z Newton Technologies.

A co byste dala do batůžku jiným lidem 
s handicapem, když si začnou hledat 
práci a budou tak chtít být více zapoje-
ni do společnosti a cítit se samostatní 
a užiteční?

Nebát se odpovídat na inzeráty, ptát se 
lidí kolem sebe. Vím, že je to složité na-
jít si práci, která by člověku byla ušitá na 
míru a kde by se cítil užitečný a doce-
něný. Zvlášť, když je na vozíku. Vidím to 
u sebe. Přišla jsem do práce, nejdřív jsem 
měla na starosti střih reklam, dělala jsem 
takovou databázi. Poté jsem přešla na 
klientskou podporu. Naučila jsem se to, 
ale stejně jsem si sebou nebyla jistá. Nej-
sem si občas jistá ani tím, jestli jsem pro 
firmu přínosem, protože si říkám, že tohle 
se naučí každý. Občas je potřeba slyšet 
od kolegy pochvalu. Což se u mě děje 
a za to jsem mým kolegům vděčná. 

A závěrečná rada na cestu za prací? 
Hlavně se z překážek a překvapivých re-
akcí nehroutit a věřit si. 
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Jak si s diverzitou poradí členové Asociace?

Rozmanití jdou do práce

Rozmanitost, začlenění a rovnost re-
zonují trhem práce. Bereme však vždy 
v úvahu lidskou důstojnost v situacích, 
kdy začleňujeme osoby se zdravotním 
znevýhodněním do práce? Rozmanitost 
je fakt. To, zda jsme, či nejsme zdravotně 
znevýhodněni, je dáno. Začlenění je akt. 
Je na nás, jak se zachováme. Při zaměst-
návání osob se zdravotním znevýhod-
něním si ujasněme, co nás spojuje bez 
ohledu na odlišnosti. Například vůle chtít 
pracovat. Pak si uvědomme rozdíly. No 
a pak si uvědomme, kdo potřebuje více či 
méně pomoci. Jakým konkrétním způ-
sobem. Zdravotně znevýhodnění jsou 
především lidé. Všichni máme specifické 
potřeby. Nepoukazujme na rozdíly. Vy-
tvořme prostředí, ve kterém se budeme 
cítit přijati bez ohledu na odlišnosti. Jed-
noho dne nebudeme muset zveřejňovat 
náborové inzeráty s podobným zněním.

Centrum Paraple

Do mladého dynamického týmu hledá-
me…

Proč jsme se v náboru pořád ještě ne-
zbavili předsudků?

„Máme mladý tým, starší ročníky by se 
v něm nechytaly.“ „Matka po mateřské 
bude mít pořád nemocné děti a ostatní 
za ni budou tak akorát dodělávat prá-
ci.“ „Ten člověk nemá žádné zkušenosti 
v oboru, chceme radši někoho, kdo už 
to všechno umí.“ „Tým plný žen? To musí 
být slepičárna!“ To jsou názory, které bo-
hužel stále ještě až příliš často slýcháme 
od českých zaměstnavatelů.

A víte co? Ani jedno z toho není prav-
da. Stovky úspěšných firem dokazují, že 
to jde i jinak. Věkové rozpětí samotné-
ho týmu Performia je 21 až 61 let a nikdo 
nemá pocit, že by někdo jiný kvůli věku 
něco nestíhal. Sedm žen pracovalo už při 
„rodičovské“ nebo se vrátilo do týmu těs-
ně po ní a jsou velmi důležitými články ko-
lektivu. Více než 80 % nemělo před nástu-
pem do firmy v oboru žádnou zkušenost 
a za „slepičárnu“ se rozhodně nepovažují.

Jedinou odpovědí, jak je to možné, je 
schopnost najít produktivní lidi s potenci-
álem a dát jim šanci. A to se snaží naučit 
i klienty. Chcete, aby to tak bylo všude? 
Proto Performia vytvořila online před-
nášku „Jak efektivně vybírat zaměstnan-
ce a nekoupit zajíce v pytli“.

PERFORMIA
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Potěšte své chuťové buňky

Místo pro setkávání v centru Prahy – to 
je Café Therapy. Podnik vznikl v roce 
2005 pod křídly organizace SANA-
NIM. Primárním cílem bylo a stále je 
zaměstnávat lidi, kteří jsou na běžném 
pracovním trhu obtížně zaměstnatelní. 
Zaměřuje se na lidi po vyléčení drogové 
závislosti. Cílem je jejich stabilizace, re-
kvalifikace a přechod na volný trh práce. 
Café Therapy musí v silně konkurenčním 
prostředí gastronomie udržet ekonomic-
kou stabilitu i přes zaškolování nových 
zaměstnanců. Příběhy úspěchu lidí, kteří 
programem prošli, však za tuto námahu 
stojí. Velké úspěchy sklízí také jejich ca-
tering, který si v nedávné době objednalo 
na svou akci i Ministerstvo práce a soci-
álních věcí. Objednat catering si můžete 
i vy nebo vaše firma. Více informací na 
stránkách Café Therapy.

SANANIM

Neviditelný hendikep

Sluchové postižení není vidět, proto je 
přehlížené. Neslyšící tak mnohdy nará-
ží na nepochopení a bariéry. Málokdo si 
uvědomuje, že neslyšící přichází o mno-
ho informací. V televizi často chybí titulky 
a lidé na úřadech a jinde nemají na jiné 
formy komunikace trpělivost.

A právě na úřady, do nemocnic a dalších 
institucí nabízí Tichý svět Tichou linku 
– bezplatnou online službu tlumoče-
ní znakového jazyka a přepisu mluvené 
řeči. Jejím prostřednictvím pak neslyší-
cí vyřídí vše potřebné. I kulturních akcí 
přístupných pro osoby s poruchou slu-
chu je stále minimum. Tichý svět proto 
každoročně pořádá umělecky tlumočený 
adventní koncert, který si diváci užijí bez 
ohledu na jejich sluchové omezení. Ne-
zbývá než si přát, aby bezbariérových 
akcí a míst přibývalo a na lidi s handica-
pem se nezapomínalo.

Tichý svět
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Ženy a změny
Odvaha a chuť měnit svět k lepšímu. To je spojení, které na-
jdete u inspirativních žen v následujících snímcích. Platfor-
ma Waterbear nám připomíná, že tu stále máme osobnosti, 
které jsou hodny následování a na které můžeme být hrdí.

WILD INNOVATORS

Skutečná a trvalá změna životního pro-
středí pramení z důvěrného pochopení 
základních problémů. Progresivní my-
šlenky ochránkyň přírody, vědkyň a ko-
munitních organizátorek. Tato série Di-
vokých inovátorek má prostřednictvím 
příběhů za cíl spojit lidi a podnítit v nich 
empatii.

THE EMPOWERMENT PROJECT

Co byste dělali, kdybyste se nebáli selhá-
ní? Právě tuto otázku pokládá divákům 
dokument o pěti filmařkách. Ty se roz-
hodly uskutečnit cestu napříč Amerikou, 
aby povzbudily a inspirovaly další genera-
ci žen v jejich kariérních ambicích. Během 
30 dnů představí 17 inspirativních příbě-
hů žen 7 000 mil cesty z Los Angeles do 
New Yorku.

I AM CAPABLE

Amira Patel proměnila svou zkušenost 
s nespravedlností v příležitost vytvořit 
bezpečný prostor pro muslimské ženy 
Wanderlust Women. Konkrétně šlo o to, 
aby se muslimské ženy cítily venku při 
procházkách či koupání bezpečně. Urči-
tou transformaci dopřeje v dokumentu 
dvěma ženám, které si s ní svobodně 
a bezpečně zaplavou v jezeru District.

AMBER TAMM

Amber Tamm si v dětství prošla obrov-
ským traumatem, ze kterého se velmi 
dlouho vzpamatovávala. Po určité době 
pronikl do jejího života plného temnoty 
zářivý paprsek naděje v podobě farmaře-
ní. Začala spolupracovat s mnoha komu-
nitami po celém New Yorku a vybudo-
vala zdravý a přívětivý prostor pro černé 
a hnědé lidi a rodiny s nízkými příjmy.
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UMĚNÍ BÝT LASKAVÝM

DOBRÝ POCIT, 
KTERÝ PO DAROVÁNÍ 
ZŮSTÁVÁ, JE NATOLIK 
NÁVYKOVÝ, ŽE SE K NĚMU 
  BUDOU CHTÍT       
  PŘÍŠTÍ ROK VRÁTIT.



Už dva roky zahřívají srdce seniorům

Před dvěma lety, v září 2020, založil 
sociální podnik a květinová dílna Aran-
žérie dobročinný projekt „Kytka pro babi 
a dědu“. Impulzem k tomu byla v té době 
naprostá izolace seniorů v čase pande-
mie a ztráta většiny zakázek květinové 
dílny. Své služby proto tehdy Aranžérie 
nabídla domovům pro seniory a pečova-
telské službě. Vedení domovů se projekt 
líbil, někteří senioři totiž léta nedostali 
květinu a radost z ní dodnes mívají ne-
jen oni, ale i zaměstnanci dílny, kteří díky 
Kytce pro babi a dědu nepřišli o práci. 
Zpočátku se květiny rozvážely do dvou 
domovů, ale díky dárcům, které projekt 
chytil za srdce, se po dvou letech jeho 
fungování květiny zdarma dodávají do 10 
domovů. Poděkování patří všem dárcům, 
kteří tu byli, jsou a budou. Bez nich by 
žádné květiny, radost a ani dobro nebylo.

Aranžérie

Nadace České pošty slaví pět let

Je to již pět let, co má Česká pošta svoji 
nadaci. Jejím hlavním posláním je pomá-
hat, a to se daří. Nadace České pošty má 
tři nadační programy, a to Pošťáci POŠ-
ŤÁKŮM, Pošťáci SRDCEM a Pošta PRO 
ZDRAVÍ. Za dobu trvání nadace přišlo 

do všech programů celkem 695 žádos-
tí, a z toho jich 562 schválili. Příspěvky 
celkem činily 10 951 927 Kč. Jen v rámci 
programu Pošťáci POŠŤÁKŮM nada-
ce podpořila 166 pošťáků a jejich rodin 
v těžkých životních situacích. Na příspěv-
cích jim vyplatila celkem 6 572 457 Kč. 
To jsou ovšem jenom částky, ale pro lepší 
představu, nadace přispěla na rehabi-
litace pro nemocné děti, obnovu domů 
po povodních a tornádu, kompenzační 
pomůcky, invalidní vozíky, příspěvek na 
automobil pro postiženého syna kolegy-
ně a mnoho dalšího.

Nadace České pošty

Štědré dny ČEPS chtějí nejen podporo-
vat, ale také inspirovat

ČEPS plně vnímá svou roli na poli spole-
čenské odpovědnosti. V rámci Dárcov-
ského programu ročně podpoří stovky 
projektů v různých oblastech, od ochrany 
životního prostředí po pomoc potřeb-
ným. Chce však nejen podporovat, ale 
také inspirovat.

V loňském roce se proto připojila k akci 
Giving Tuesday svou výzvou Štědré dny 
ČEPS. V ní rozdělovala rovným dílem 
dohromady 450 000 Kč na podporu 
tří neziskových organizací. O tom, které 

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -



organizace dostanou 150 000 Kč na své 
projekty, rozhodovali v interním hlasování 
sami zaměstnanci. Těm bylo v průběhu 
prosince představeno deset neziskových 
projektů.

Nejvíce hlasů nakonec získal projekt Aby 
babička a děda mohli být doma organi-
zace Anděl Strážný, jež vybírá finanční 
prostředky na podporu vlastní sociální 
služby tísňové péče. Druhým projektem, 
který společnost v rámci svých Štědrých 
dnů ČEPS podpořila, byl projekt O krok 
blíž k léčbě pro malé anděly Asociace ge-
nové terapie, výzkum hledající léčbu ne-
vyléčitelného Angelmanova syndromu. 
Třetím vybraným projektem byla ZORA 
– čtení pro zrakově hendikepované, pod 
záštitou Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR.

Tím ale Štědré dny v ČEPS neskončily. 
Zaměstnanci dostali také možnost určit 
si srážku ze mzdy a přispět i na jiné orga-
nizace, které se do užšího výběru nedo-
staly. Výzva se setkala s velkým ohlasem, 
a do různých charitativních organizací 
tak putovalo z prosincových výplat více 
než 110 000 korun.

Letos chce ČEPS ve svých Štědrých 
dnech pokračovat, a opět podpořit smy-
sluplné projekty dle rozhodnutí svých 
zaměstnanců, částkou 450 000 Kč.

ČEPS

Umění být laskav

Laskavost je svoboda, sebekázeň a zá-
roveň umění, které stojí za to kultivovat 
a předávat dál, tak jak to dělají Dobré 
víly. Ty letos po sedmé vyrazily na tá-
bor s dětmi z dětských domovů, aby jim 
mimo jiné ukázaly, jak laskavé chování 
může vypadat. Kromě předávání pozitiv-
ních vzorců chování si s dětmi povídají 
o tom, co znamená přátelství, zrada a jak 
různé situace řešit co nejlaskavěji. Jak 
si osvojit obyčejné děkuji, promiň, jak se 
rozdělit o svačinu, nahrát míč. Všechny 
tyto drobnosti formují dětské chování 
a v průběhu tábora jsou změny v chování 
dětí patrné. Ukazovat dětem, že věci se 
dají řešit s laskavostí je jedno z hlavních 
poslání Dobrých víl. Je to něco, co děti 
z dětských domovů potřebují. Jak vyjádřit 
laskavost skutkem, gestem, slovem. Svo-
boda spočívá v naší volbě. Než někomu 
odsekneme nebo ho pohaníme, je lepší 
se rozmyslet a zeptat se sám sebe. Je to, 
co chceme říct nebo udělat pravdivé? Je 
to nezbytné? Je to laskavé?

Dobré víly dětem

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -
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Umění se nevzdávat

Z nehody si vybavuje krátký moment. 
Vjíždí do zatáčky, ztrácí kontrolu a říká si, 
že tohle nebude dobrý. Filip řízení ne-
zvládl a ze zatáčky vyletěl. Hlavou narazil 
do stromu, který stál naproti přes silnici. 
Nárazem si rozdrtil krční obratle a během 
pár vteřin ztratil všechno, co kdy uměl.

Několik dnů nevnímal, jaký dopad bude 
nehoda na jeho život mít. Poté se musel 
srovnávat s neúprosnou realitou. Prožil 
všechny fáze smiřování – nejdříve nevěřil, 
pak se vztekal a ptal se, proč zrovna on, 
nakonec následoval smutek z toho, že co 
byl zvyklý dělat a byla pro něho hračka, 
už nedokáže.

Dodnes mu v obtížných situacích po-
máhá motto: „Vždy je cesta, je to na nás, 
abychom ji našli.“ Filip si nakonec vybral 
jednu ze svých vášní, kterou je tvůrčí fo-
tografie. Jako výraz vděčnosti ParaCEN-
TRU Fenix nafotil charitativní kalendář 
pro rok 2023 odrážející aktivní život osob 
s poškozením míchy očima samotného 
vozíčkáře. 

ParaCENTRUM Fenix

Dobré skutky z Nošovic

Celkem 3 230 úžasných zaměstnanců 
vyrábí kvalitní a spolehlivá auta v maleb-
ném podhůří Beskyd. To je příběh nošo-
vické automobilky Hyundai Motor Manu-
facturing Czech, za kterým se ale skrývá 
daleko víc. Právě tito úžasní zaměstnanci 
totiž mají nejen šikovné ruce, ale i srdce 
na správném místě. Proto se i letos spo-
lečně s firmou zapojili do množství dob-
ročinných aktivit a nejinak tomu je o Vá-
nocích.

Předvánoční období se v Hyundai Nošo-
vice už tradičně nese ve znamení Chari-
tativních adventních trhů pod taktovkou 
lokálních neziskovek, Mikulášské nadílky 
pro děti a zaměstnance tamní základní 
školy a projektu Andělka splněných přá-
ní, prostřednictvím kterého zaměstnanci 
loni obdarovali seniory z domova Sarep-
ta, děti z pěstounských rodin a chlupaté 
obyvatele kočičího depozita Neposedné 
tlapky.

Hyundai Motor Manufacturing Czech
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Zaměstnanci Ipsos věnovali 544 hodin 
na dobrou věc

Výzkumná společnost Ipsos slaví v letoš-
ním roce 30 let. V rámci akce #30Dobro-
Týdnů mohli zaměstnanci strávit pracov-
ní den dobrovolnictvím tam, kde jim to 
dává smysl. Do dobrovolnictví se zapojilo 
68 zaměstnanců, kteří společně odpra-
covali 544 hodin pro dobrou věc. Pomá-
hali v útulcích, záchranných stanicích, 
domovech seniorů a stacionářích, nebo 

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -

třeba třídili oblečení či obnovovali veřejné 
lavičky. S organizací pomáhal mladý star-
tup Máš chvilku, jehož zakladateli jsou 
bývalí zaměstnanci Ipsos.

Jedním dobrodnem to ale nekončí! Díky 
této zkušenosti se tři čtvrtiny dobrovol-
níků rozhodly zapojovat do dobrovolnic-
kých aktivit nadále, a to i ve svém volném 
čase.

Ipsos
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BÝT HRDINOU 
VŠEDNÍHO DNE

Na první pohled nejdou poznat. Nechodí 
v superhrdinském obleku, mají na sobě to 
stejné oblečení jako my ostatní, a přesto 
by si zasloužili, aby na první dobrou kolem 
nich byla vidět jejich zlatá aura a svato-
zář. To abychom za nimi mohli přijít a říci: 
Děkujeme, že myslíte i na ostatní a děláte 
svět laskavějším místem. Uvědomujeme 
si, že to stojí vaši energii a někdy i odvahu. 
Jsme vám za vaše dobrodiní vděčni.

A možná jste to i vy, kdo čtete tyto řádky. 
Když se během dne snažíte kolem sebe 
šířit pozitivní energii a chovat se k ostat-
ním empaticky. I přesto, že třeba někdo 
nemá svůj den a vy to chápete a i tak se 
mu snažíte pomoci a být tam pro něj. Vy, 
kteří pustíte v tramvaji sednout těhotnou 
ženu, babičku či někoho hendikepované-
ho. Vy, kdo pošlete zprávu svým blízkým 
s tím, že na ně myslíte. Vy, kteří si ukrojí-
te ze svého rozpočtu a přispějete jiným 
v tíživé situaci. 

Díky za to všechno, co děláte. Ono se to 
totiž mnohdy může zdát jako maličkost 
a často nad tím mávnete rukou se slovy: 
Ále, vždyť to je přeci automatické nebo 
To nestojí za řeč! Ale právě tyto každo-

denní maličkosti jsou těmi nezbytnými 
vlákny, které pak v konečném důsledku 
tvoří nejsilnější provaz laskavé společnos-
ti. Společnosti, kde se k sobě chováme 
navzájem s respektem a laskavostí a kde 
si i vyjadřujeme následnou vděčnost. 

Jen pro ten dnešní den…

I proto je tak důležité mít speciální dny, 
které jsou přímo vyhrazené jednomu té-
matu. A tím dnem stvořeným pro sdílení 
i nauce laskavosti a štědrosti je Giving 
Tuesday. 

Každý rok si Giving Tuesday najde cestu 
do srdcí lidí po celém Česku. A letos se 
náš stát zapojil k tomuto dobrosvátku již 
posedmé. Škytání díky tomu, že na vás 
někdo myslí, se tentokrát spustilo ve vel-
kém 29. listopadu. 

Byl jednou jeden…

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jed-
noduchou myšlenkou: vytvořit den, který 
inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za 
poslední roky se tato myšlenka rozrost-
la v globální hnutí, které inspiruje stovky 
milionů lidí po celém světě k dárcovství, 
štědrosti a spolupráci. „Jsou to takové 
dřívější Vánoce. Den, kdy můžete někomu 
pomoci a udělat dobrý skutek. Den, kdy 
můžete podpořit sbírku, charitativní pro-
jekt či organizaci. Den, kdy můžete svou 
laskavostí a darem někomu třeba i zlepšit 
život,” dodává Lucie Mádlová, zaklada-
telka a ředitelka Asociace společenské 
odpovědnosti, která za Giving Tuesday 
v Česku od roku 2016 stojí a dodala, že 
do letošního ročníku se přihlásilo na 300 
výzev.

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -
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Máme to spočítané…

Podle nejnovějšího CAF World Giving 
Index 2022 darovalo v loňském roce více 
lidí peníze na charitu a pomohlo cizímu 
člověku než v kterémkoli roce předcho-
zího desetiletí. Letošní index Charities 
Aid Foundation byl představen v průbě-
hu Valného shromáždění OSN. Zahrnuje 
údaje ze 119 zemí a celkem od 1,95 mi-
lionu lidí, kteří byli dotazováni po celém 
světě od roku 2009. To z něj dělá jeden 
z největších průzkumů dárcovství, jaký 
byl kdy proveden.

Největší nárůst zaznamenala Česká re-
publika, a to o 29 %. Kromě výrazného 
zlepšení svého skóre se Česká republika 
posunula v žebříčku o 75 míst oproti roku 
2020 a o 115 míst oproti roku 2017. Češi 
se v roce 2021 stali štědřejšími, v po-
rovnání s rokem 2020 darovalo peníze 
mnohem více lidí (55 % v roce 2021, 25 % 
v roce 2020). 

Index prosperity Česka výsledky jen po-
tvrzuje. Česká republika je podle něj v so-
lidaritě desátá nejlepší z celé Evropské 
unie. Válka na Ukrajině, tornádo na Mo-
ravě i koronavirová pandemie ukázaly, že 
se Češi umí během krize semknout a po-
máhat. Zároveň 20 % české veřejnosti 
dobrovolničí. 

Podle podzimního výzkumu agentury 
Ipsos se ještě před Giving Tuesday plá-
novala zapojit třetina české populace, 
nejvíce se chystali darovat věci, peníze, 
dobrovolničit nebo pořádat vlastní chari-
tativní projekt. Pro náš národ je solidarita 
typická, až 86 % Čechů za poslední rok 
nějakou dobročinnou aktivitu podpořilo.

Patroni a ambasadoři pomoci

Partnery a strážnými anděly, kteří se starají 
o zajištění větší dávky pomoci, se pro letoš-
ní ročník stali Albatros Media, ČEPS a Lidl 
Česká republika. Giving Tuesday v Česku 
podporují Darujme, výzkumná agentura 
Ipsos, MadLove a SUPERKODERS.

Společnost ČEPS, provozovatel elektro-
energetické přenosové soustavy v Čes-
ku, otevřel i v tomto roce 2022 speciální 
výzvu v rámci svého dárcovského pro-
gramu. Tři organizace přihlášené do Gi-
ving Tuesday získaly finanční dar ve výši 
150 000 Kč pro každou z nich. 

Úterní laskavost is the new black!

Pojďme konat dobro nejen jeden den.  
Dejme si závazek, že uděláme více dob-
rých skutků i v následujícím roce. 

V roce 2022 se při dobro svátku Giving 
Tuesday uskutečnila doprovodná kam-
paň #GivingEveryTuesday, která vyzý-
vala ostatní udělat si každé úterý štědré. 
Mohli jste tak například mezinárodní dny 
oslavit dobrým skutkem, projevem laska-
vosti a dobrovolnictvím. Myšlenka kam-
paně nabídla jednoduché příležitosti ke 
zvýšení aktivismu, podpoření dárcovství 
a budování empatie mezi lidmi.

A takovou myšlenku stojí za to udržet si 
i nadále. Budete s námi pokračovat ve 
štědrém dni?

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -



72

Jak laskaví jsou naši členové?

Pozvěte letos ke štědrovečerní večeři  
jedno hladovějící dítě

Typická štědrovečerní večeře v České 
republice může stát až 600 korun na 
osobu. Nasytit jedno dítě z chudé části 
světa po celý školní rok přitom vyjde jen 
na 459 korun. Pokud tato dvě čísla do-
sadíte do jedné pomyslné rovnice, vý-
sledkem bude skutečnost, že i s relativně 
malým množstvím prostředků lze dělat 
velké věci. Hnutí Mary’s Meals pomá-
há už více než dvěma milionům dětí na 
celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo 

v místě jejich vzdělávání, aby se mohly 
lépe soustředit a hodně se toho naučily. 
Zajištění školního stravování v nejchud-
ších komunitách světa nejen dává naději 
příštím generacím, ale doslova zachra-
ňuje životy. Přidáte se k celosvětovému 
hnutí a prostřete jeden talíř u virtuálního 
vánočního stolu za pouhých 459 Kč? 
Zajistíte tak jídlo jednomu dítěti na celý 
školní rok. Prostřít můžete na stránkách 
Misto u Vanocniho Stolu.

Mary’s Meals

Laskavost a dobročinnost – i to se učí 
na vysoké škole!

Letní semestr na Provozně ekonomické 
fakultě MENDELU v Brně je již několik let 
v duchu dobročinnosti, a to díky před-
mětu Společenská odpovědnost firem 
a CSR centru MENDELU. Vyučující před-
mětu kladou důraz na praktickou výuku, 
a proto studenti v rámci svého semes-
trálního projektu pomáhají ostatním. 
Komu a jak si vybírají sami, celý projekt 
musí vymyslet i zrealizovat. V letošním 
roce bylo výstupem 21 odpovědných 
projektů, jako dobrovolnická pomoc 
v Hospici u sv. Alžběty, výsadba nových 
stromů, či darování krevní plazmy a jiné. 
Některé projekty byly vybrány a finančně 
podpořeny Nadací Via. Celý semestr je 
vždy zakončen výstavou projektů na Dni 
společenské odpovědnosti (DSO), kde 
mají možnost se prezentovat i neziskové 
organizace a sociální podniky.

Mendelova univerzita v Brně

Úředníci z Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje si dobrovolně a pravi-
delně nechávají pouštět žilou

Stalo se nepsaným pravidlem, že ales-
poň dvakrát ročně skupina přihlášených 
zaměstnanců z moravskoslezského 
hejtmanství organizovaně vyráží smě-
rem k transfúzní stanici, aby podstoupili 
odběr krve a tuto nejvzácnější tekutinu 
světa darovali.

Jsou i tací, kteří si bezplatný odběr plánují 
sami podle toho, jak jim to vyhovuje, ane-
bo dokonce podle toho, jaká je momen-
tálně po krvi sháňka. Podělit se o životo-
dárný rudý mok je vrcholně společensky 
odpovědné, a tak jako poděkování i moti-
vaci k dalším odběrům vedení úřadu letos 
rozhodlo o zavedení nového zaměstna-
neckého benefitu v podobě poskytnutí 
volna navíc pro ty, kteří bezplatně darují 
krev. Skutečná cena takového dárcovství 
je však nevyčíslitelná.

Moravskoslezský kraj

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -
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Premiot před Vánoci pořádal sbírku pro 
děti po obětech důlních neštěstí

Nadační fond Premiot navázal na loň-
skou tradici a i tento podzim zorganizo-
val sbírku na podporu dětí pocházejí-
cích z rodin, které zasáhlo důlní neštěstí. 
U příležitosti svátku sv. Barbory, patronky 
horníků, vyzvali veřejnost i své zaměst-
nance, aby přispěli a pomohli tak těmto 
rodinám prožít klidnější vánoční svátky. 

Výtěžek sbírky věnovali Spolku svatá 
Barbora, který pomoc předá konkrétním 
dětem. Investiční skupina Premiot se 
v letech 2020 a 2021 rozrostla o 4 nové 
doly a lomy a s organizací tak plánuje na 
sbírce spolupracovat dlouhodobě. Za-
pojit se můžete zasláním jakékoli částky 
na transparentní účet Nadačního fondu 
Premiot 302031857/0300 s poznám-
kou BARBORA.

Premiot Group (Nadační fond Premiot)

Firemní dobrovolnictví

Laskavost. Způsob, jak dát životu smysl. 
Žádné velké, svět měnící skutky. Činnosti, 
které zvládne každý z nás. Stačí jen chtít, 
v Mostě chtějí, a to již sedmým rokem. 
Rozdávají úsměvy, pohledy, pohlazení, 
ale i zkušenosti. Jak? Formou firemního 
dobrovolnictví.

Cenným darem ze strany zaměstnavate-
le. Darem, díky kterému mají zaměstnan-
ci možnost odpočinout si od pracovního 
stereotypu, poznat své kolegy z jiné stra-
ny, a hlavně díky kterému lze pomáhat 
na těch správných místech a těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Laskavost je nakažli-
vá. Člověk se na ní stává závislým a žene 
jej dopředu, nutí jej být stále lepší a lep-
ší. Daří se to? Ano! Důkaz? První místo 
v Ústeckém kraji v soutěži Přívětivý úřad.

Statutární město Most

Staráme se, to je náš úkol

Správa uprchlických zařízení Ministerstva 
vnitra začala jako jedna z prvních pomá-
hat uprchlíkům z Ukrajiny bezprostředně 
po zahájení ruské agrese. Registračním 
humanitárním střediskem ve Vyšních 
Lhotách postupně prošly tisíce lidí, kteří 
zde po náročné cestě našli zázemí a pro-
fesionální pomoc. SUZ MV následně vy-
užila veškeré své kapacity, aby pomohla 
potřebným.

Po prvotní akutní fázi pomoci nastala fáze 
integrační. V té sehrávají velmi důležitou 
roli Centra na podporu integrace cizinců, 
která SUZ MV provozuje v 10 krajích. Jejich 
zaměstnanci byli již od počátku součástí 
Krajských asistenčních center jako koordi-
nátoři pomoci, Centra také zorganizovala 
stovky a stovky kurzů českého jazyka pro 
děti i dospělé. Právě zvládnutí českého ja-
zyka je předpokladem pro dobrou integraci 
do společnosti.

Správa uprchlických zařízení MV

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -
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Krok pro laskavost

Darování, štědrost, laskavost? Pojmy, 
které se v adventním čase objevují čas-
těji než jindy. Jak je mají uchopit firmy, 
které se tímto tématem zatím příliš 
nezabývaly a chtějí udělat první krok? 
Snadno. Ochotu svou i svých zaměst-
nanců si mohou vyzkoušet třeba v za-
městnanecké sbírce. Aplikace od Nada-
ce Via pomáhá zjednodušit celý proces 
dárcovství. Doslova na pár kliků má ka-
ždý zaměstnanec možnost rozhodnout, 
kam poputují firemní peníze vyčleněné 
na filantropii. Pokud zaměstnanci přesně 
vědí, co mohou od dárcovského progra-
mu očekávat, zvyšuje se pravděpodob-
nost, že se do něj rádi zapojí. Dobrý po-
cit, který po darování zůstává, je natolik 
návykový, že se k němu budou chtít příští 
rok vrátit. Třeba už v podobě partnerství 
s některou z místních neziskových orga-
nizací nebo spolků v místě svého půso-
biště nebo třeba pravidelnou podporou 
v oblasti, která je firmě blízká. 

Nadace Via

Podnikání bez bariér

Jihomoravskou firmu VonTree Candle za-
ložila sluchově handicapovaná tvůrkyně 
Eva, která v 15 letech přišla o velkou část 
sluchu. Eva měla, po ztrátě sluchu, jas-
nou vizi, chtěla pomáhat těm, kteří to po-
třebují. Proto oslovila neziskovou organi-
zaci Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
ČR a.s., které Eva nyní věnuje část zisku 
z každé prodané svíčky. Mimo podporu 
neziskové organizace chtěla Eva navázat 
přímou spoluprací s někým, kdo ocení 
příležitost pracovat stejně jako ona. Nyní, 
společně s tělesně handicapovanou ma-
lířskou Veronikou Svatošovou, která ma-
luje svými ústy, vytváří designové etikety. 
Díky rostoucí oblibě svíček VonTree Ca-
ndle vznikl z pouhého koníčku koncept, 
který pomáhá neslyšícím a spojuje umě-
leckého ducha handicapovaných tvůrců.

VonTree Candle

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -



75

BYLO, NEBYLO…
Z pohádky do pohádky. Tedy vlastně 
jinak. Z pohádky do reality, kde sice 
nemáme prince na bílých koních, nebo-
jujeme s draky či zlými čarodějnicemi, 
ale máme v reálném životě své vlastní 
překážky, kterým musíme čelit. A je na 
nás, abychom se vyzbrojili spoluprací, 
laskavostí a pozitivním přístupem, že 
nakonec všechno dobře dopadne. 

O paralele pohádek a našeho života si 
můžete přečíst v interview s kmotřič-
kou vílou pohádkového psaní Barbarou 
Nesvadbovou.

Co za hodnoty byste ráda našla v třech 
oříšcích pro Báru Nesvadbovou?

Pravdu. Upřímnost. Naději.

Co za schopnosti a vlastnosti by děti 
měly dostat do kolébky od kmotřiček víl?

Důvěru. Schopnost se radovat. Dar milovat. 

Jaké propojení pohádky s realitou by si 
měly vzít děti s sebou do života?

Že vždycky všechno dopadne tak, jak do-
padnout má. Dobře

Jak se v naší společnosti můžeme brá-
nit proti čarodějnicím s otrávenými jabl-
ky nebo ostrými trny kolovrátku?

Že jim vysvětlíme, že nabízet jablka neot-
rávená je mnohem větší zábava.

Jak byste pohádkově vyjádřila svůj 
vztah k blízkým? Mám tě ráda jako… 

Jako život. Bohužel, každý z nás tolik 
chvil promrhá tím podivným zlobkáním 
se, představou, že za rohem čeká něco 
lepšího, přirozenou každodenní naštva-
ností. Přitom nikdo z nás neví, kolikrát se 
ještě nadechne. Nemyslím tím, že by-
chom pořád a neustále měli přistupovat 
k životu s pokorou a být vděčni za každý 
západ Slunce, tak patetická zase nejsem. 
Jen jsem zcela a absolutně přesvědčena, 
že život je dar. Největší. A stojí za to si ho 
užít. Nepromarnit.

-  U M Ě N Í  B Ý T  L A S K A V Ý M  -

Barbara Nesvadbová,  
spisovatelka
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INSPIRACE

   SVOU LASKAVOSTÍ  
   A ŠTĚDROSTÍ JSOU 
INSPIRACÍ PRO MNOHÉ, 
A PŘEDEVŠÍM JEJICH 
SKUTKY DĚLAJÍ RADOST 
V NEMOCNICÍCH, 
DOMOVECH SENIORŮ, 
DĚTSKÝCH DOMOVECH 
A NEZAPOMÍNAJÍ 
ANI NA VŠEMOŽNÁ 
ZVÍŘÁTKA V ÚTULCÍCH.
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Kouzelné příběhy se v Albatros Media 
neodehrávají jen na stránkách knih

Před sedmero lety společnost Albatros 
Media stvrdila své společensky odpo-
vědné myšlení založením Nadace Al-
batros. S jejím přispěním tak každý rok 
studuje na středních a vysokých školách 
pět set dětí a mladých lidí ze sociálně 
a kulturně znevýhodněných skupin.

Financuje také programy včasné péče – 
přímou práci s dětmi v terénu i systémo-
vé projekty. Ty mají v regionech nastavit 
spolupráci, která umožní včas rozpoznat 
děti, jejichž vzdělávací dráha by mohla 
být limitována prostředím, a ve spolu-
práci s rodinou změnit kurz. Byla mezi 
iniciátory střešní iniciativy Platforma pro 
včasnou péči.

Podpora Ukrajiny je jeden z příkladů 
úzké spolupráce nadace a mateřské 
společnosti Albatros Media: mimořádný 
milionový dar na projekty pro začlenění 
uprchlíků, který nadace rozdělila, společ-
ná distribuce více než 60 tisíc dětských 
knih v ukrajinštině a češtině, zaměstna-
necká sbírka, jejímž výsledkem bylo přes 
400 kg oblečení, potravin i hygienických 
potřeb, které firma doplnila zdravotnic-
kým materiálem za 100 tisíc korun. Spo-
lu s oslavami Giving Tuesday jde o další 
ujištění, že motivace jednat odpovědně 
prostupuje celou firmou.

Albatros Media každoročně věnuje nada-
ci nejméně 10 milionů korun. Podle studií 

o ekonomických dopadech nerovností ve 
vzdělávání přinese tato částka do veřej-
ných financí až desetinásobek své hod-
noty. K dobrým příběhům může přispět 
každý – stačí číst knihy z široké nabídky 
nakladatelského domu Albatros Media.

Albatros Media

Vítejte v knihovnách 21. století

Knihovny nejsou jen komunitními os-
trůvky kultury a poznání, ale také spoleh-
livými průvodkyněmi na cestě informač-
ní smrští 21. století. Nadace OSF úzce 
spolupracuje s knihovnami napříč celou 
republikou, posiluje jejich roli nositelek 
mediální gramotnosti a nachází netradič-
ní cesty pro jejich efektivní podporu.

Knihovny tak mohou rozvíjet například 
nový portál Mediální gramotnosti na čes-
ké Wikipedii nebo zapojovat ukrajinské 
uprchlíky do vzdělávacích a komunitních 
aktivit. Originální způsoby mediálního 
vzdělávání v knihovnách ukazuje prv-
ní ročník ocenění Bibliotheca inspirans, 
které Nadace OSF uděluje spolu s Čes-
kou spořitelnou. Oceněné příklady dobré 
praxe slouží dalším knihovnám jako zdroj 
inspirace a najít je můžete na webu Na-
dace OSF.

Nadace OSF
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Kudy vede cesta k udržitelnosti?

Co dělat, abychom přežili jako společnost, 
jako lidstvo? Jak žít zodpovědně vůči sobě, 
druhým lidem, příštím generacím, příro-
dě a planetě Zemi? Vzdělávací programy 
neziskovky AKÁDA staví na zkušenosti, že 
odpovědi na tyto otázky zná v hloubi duše 
každý člověk, stačí je objevit. V programu 
Future Leader se mladí lidé (21-36 let) učí 
zastavit, vnímat sebe i druhé a prohloubit 
vědomí přináležení k celku (lidstvu, plane-
tě, životu), který nás přesahuje. Silný proži-
tek se stává impulsem k přijetí spoluodpo-
vědnosti za svět a k nasměrování aktivit ve 
prospěch celku.

Kurzem od roku 2015 prošlo více než 
110 mladých lídrů. Síť absolventů vytváří 
podhoubí pro vznik nových projektů. Za 
všechny jmenujme Zahradu života, kde 
Future Leadeři předávají zkušenosti tee-
nagerům.

AKÁDA

Jak životní fuckup nastartoval dobro-
činný projekt

Když se člověku stane úraz, dost často 
ho zastaví nebo posune dál. Tak začal 
projekt Asistenční jednorožec, tvoří ho 
kůň Santa Sagitta a Veronika, jeho dopro-
vod. Po ošklivém pádu v roce 2019 Sagi 
pomáhal Veronice s rehabilitací, s neuvě-
řitelnou empatií zvládal vozík, berle i první 
pěší metry. Tak vznikla i myšlenka podělit 
se o léčivý dar zvířete v domovech senio-
rů a hospicech v podobě dotykové tera-
pie. Už tři roky přináší projekt Asistenční 
jednorožec pozitivní emoce na místa, kde 
by to člověk nečekal. Speciálně vycvičený 
kůň zvládne následovat invalidní vozík, le-
žícím klientům se věnuje se zvláštní opa-
trností. Největší úspěchy slaví dotyková 
terapie u klientů s Alzheimerovou nemocí 
a v paliativní péči.

Asistenční jednorožec

ČESKY PĚŠKY s ČPP

Druhým rokem úspěšně pokračuje ČPP 
s projektem ČESKY PĚŠKY, který má za 
cíl inspirovat lidi ke zdravému životnímu 
stylu. Pohyb na čerstvém vzduchu při-
spívá k fyzickému, ale i duševnímu zdraví. 
Společně s Klubem českých turistů bylo 
vybráno 12 pochodů po celém Česku. Za-
čátek roku byl ovlivněn pandemií, ale i tak 
turisté vyrazili do přírody, nezastavilo je 

-  I N S P I R A C E  -
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ani špatné počasí. V cíli si mohli vyzkoušet 
preventivní workshopy s neziskovou orga-
nizací LOONO o prevenci onkologických 
a kardiovaskulárních onemocnění. ČPP 
tím zvyšuje povědomí o zdraví a chce 
předcházet vzniku nemocí a úrazů. Pro 
děti byl připraven koutek plný her s Ma-
tem a Patem. Během pochodů turisté 
mohli potkat naše ambasadory – českou 
olympijskou vítězku Kateřinu Neuman-
novou a režiséra Jakuba Koháka. ČESKY 
PĚŠKY bude pokračovat i v roce 2023! 

Česká podnikatelská pojišťovna

Co Čech, to chovatel

Ergotep a Český svaz chovatelů ČR spojili 
své síly a Ergotep spustil oficiální e-shop 
ČSCH, který letos slaví 65. výročí od své-
ho vzniku. V e-shopu ZVERIMEX a já 
rychle a jednoduše vyberete z portfolia 
krmiv, speciálních krmných směsí podle 
vlastních receptur ČSCH a chovatelských 
potřeb podle odborností. Zahrnuje i sor-
timent pracovních oděvů, rukavic, obu-
vi a ochranných pomůcek. Zajímavá je 
i nabídka pro rozšíření knihovničky odbor-
nými knihami z oblasti genetiky a pleme-
nářství králíků, holubů a drůbeže včetně 
dárkových poukazů. Za celou tu dobu 
se podařilo oslovit členy i nečleny ČSCH, 
územní spolky, chovatelské kluby a speci-
ální organizace drobného zvířectva u nás. 
Rozdat krmivo chovatelům i milovníkům 
zvířat, podpořit regionální i celostátní vý-
stavy a především prodat spoustu kvality.

ERGOTEP

Společnost Ferrero představuje nový 
recyklovatelný obal pro svou ikonickou 
značku Ferrero Rocher

Společnost Ferrero pracuje na svém zá-
vazku, aby do roku 2025 byly všechny 
obaly jejích produktů opětovně použitel-
né, recyklovatelné nebo kompostovatel-
né. Jedním z kroků je i nová recyklova-
telná krabička Ferrero Rocher. Její nový 
design spotřebuje o 40 % méně plastu 
u krabičky pro 16 pralinek a o 38 % méně 
plastu u krabičky s 30 pralinkami. Uhlí-
ková stopa je až o 30 % nižší. Pokud kra-
bičku správně zrecyklujete, nebo ji dále 
využijete v domácnosti, uhlíková stopa se 
sníží až o 70 % ve srovnání s tou původní. 

Nově navržené ekologické krabičky jsou 
důležitým prvním krokem na cestě znač-

-  I N S P I R A C E  -
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ky k udržitelnějšímu balení. Jejich imple-
mentace v celém portfoliu Ferrero Rocher 
může snížit celkový dopad až o 10 000 
tun plastu. V souladu se závazkem spo-
lečnosti Ferrero se do roku 2025 všech-
ny další formáty krabiček i jejich součástí 
posunou k udržitelnějšímu balení. 

Ferrero

Stoletá inspirace

Charita Česká republika pomáhá lidem již 
100 let zdolávat nesnáze na cestě živo-
tem, od bezbranného mládí až po bez-
mocné stáří. Hnacím motorem charitní 
práce je láska k lidem a její největší in-
spirací pak potřeby jejích klientů. Charita 
se stará o to, aby se ohrožené děti cítily 
bezpečně a měly spravedlivou startovní 
čáru do života. Rodinám v tíživé životní 
situaci umožňuje skrze své sociální služ-
by šanci na návrat do běžného života. 
V rámci zdravotních služeb pečuje Chari-
ta o seniory v charitních zařízeních i v je-
jich přirozeném prostředí.

Charitní hospicové služby pomáhají kli-
entům v závěru jejich života, aby jej pro-
žili důstojně do poslední chvíle a pokoj-
ného odchodu. Heslem stoletého jubilea 
Charity Česká republika se tak přirozeně 
stalo vyznání „Z lásky k lidem“.

Charita ČR

 

Sdílení bankomatů pomáhá klientům  
i životnímu prostředí 

Už několik měsíců sdílí Komerční banka 
svou bankomatovou síť s MONETA Mo-
ney Bank. Cílem je zvýšení dostupnosti 
bankomatů a zároveň optimalizace ná-
kladů na energii a údržbu, a tedy snížení 
uhlíkové stopy. Klienti obou bank mohou 
vybírat zdarma debetními kartami v ban-
komatu druhé banky.

Touto aktivitou reaguje Komerční banka 
na současný evropský trend sdílení ban-
komatů. Záměrem je zrušení duplicitních 
bankomatů – když na jednom místě stojí 
blízko sebe bankomat Komerční ban-
ky i MONETA Money Bank, jeden z nich 
banky zruší a místo toho instalují jinde, 
kde předtím zcela chyběl. Do hlasování 
o tom, kam se bankomaty přesunou, se 
zapojily tisíce lidí, a proto se banky roz-
hodly umístit bankomaty postupně na 
všechna místa, pro která lidé hlasovali. 
Kde už se zabydlely přesunuté banko-
maty je možné průběžně sledovat na 
stránkách Máme na výběr.

Komerční banka

Človíček má každý den tolik práce! Staví hrady, 
stará se o zvířátka a dokonce si občas vymýšlí 
i úplně nová, dosud nepoznaná stvoření nebo 
země. Když se ale jednou ráno chtěl vrátit ke své 
práci, zjistil, že všechny hrady už jsou hotové 
a všechny zvířata nakrmena. Najednou dostal 
pocit, že se zastavil čas. Co teď bude dělat?  

Kouzelný příběh 
o tajemství času

www.albatrosmedia.cz

-  I N S P I R A C E  -
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OBOHACENÍ SPOLEČNOSTI 
A POSILOVÁNÍ HODNOT

Sociální podniky zlepšují život těm, kdo 
se ocitají v náročných situacích. Posilují 
hodnoty, které jsou již dlouho součás-
tí firemní kultury zákazníka, jen zatím 
čekaly na konkrétní naplnění. Právě tak 
odpovídají Alena Červenková ze Spo-
lečnosti E, Zuzana Dudáková ze spolku 
Náruč a Markéta Vinkelhoferová z Fair & 
Bio pražírny, které jsou obě také aktivní 

v Tematické síti pro sociální ekonomiku 
(TESSEA ČR).

Položili jsme třem ženám, které sociál-
ním podnikáním žijí každý den, tři stejné 
dotazy. A byli zvědavi, zda nalezneme 
společné protnutí pohledů, nebo se ob-
jeví mezi nimi jiné úhly názorů a řešení.

-  I N S P I R A C E  -
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Jak udržet kormidlo sociálního podniku 
i v neklidných dobách? 

Alena Červenková

předsedkyně  
a koordinátorka  

projektů  
Společnosti E

Markéta  
Vinkelhoferová

Spoluzakladatelka 
Fair & Bio pražírny

Když se nad touto otázkou zamyslím, tak si nejsem jistá, jest-
li jsme někdy měli klidnou dobu. Podnikání je samo o sobě 
velký adrenalin a věci se mnohdy mění ze dne na den. Určitě 
je důležité mít dobře rozložené klientské portfolio a nestavět 
podnikání na jediném velkém partnerovi, který, když spoluprá-
ci ukončí, tak se vám vše zhroutí. To byl náš případ, ze kterého 
jsme se před lety poučili. Začali jsme budovat širší síť odbě-
ratelů, o kterou se můžeme opřít. Naštěstí se nám daří dobře 
a rychle reagovat na změnu. Nečekat, že se to vyřeší a situace 
se vrátí do zajetých kolejí, jako tomu mohlo nahrávat například 
zdání během covidu. Stavíme na tom, že víc hlav víc ví, vždy 
se spolurozhodujeme v týmu, nasloucháme svým zaměst-
nancům a spolupracujeme s nimi. Pečujeme o naše zákazníky 
a udržujeme s nimi vztahy. Oni jsou těmi, kteří nás v těžkých 
dobách vždy podrželi a za to jim patří velký dík. 

Rozhodně to není jednoduché! Sociální podniky neměly v ČR 
nikdy na růžích ustláno, ale covid a současné další krize při-
nesly další těžkosti. Většina českých sociálních firem je totiž 
činná v gastro sféře. Naší Fair & Bio pražírně například s pří-
chodem covidu klesly obraty z měsíce na měsíc, dodávali 
jsme do kaváren, bister, kanceláří a od jara 2020 jsme museli 
mnohem víc posílit fungování eshopu. Doma se naštěstí káva 
pít nepřestala. Je třeba se umět přizpůsobit, což v mikrofirmě, 
jaká je ta naše, jde jednodušeji než u těch větších. A zároveň 
vyznávat v práci minimalismus: nejde dělat věci tak, abychom 
se zbytečně vyčerpávali. Rozvíjíme se i podnikáme poma-
lu, sázíme na to, co funguje: snažíme se budovat dlouhodo-
bá partnerství se zákazníky, nejde nám o zakázky za každou 
cenu. Všechno nemusí být dokonalé, někdo si vylepšil kamen-
né provozovny, někdo fungování online. Ale hlavně se při tom 
nesmí zapomenout na důstojné pracovní podmínky lidí, bez 
nich by nebylo nic.

Zuzana Dudáková

ředitelka spolku Náruč 
a jednatelka Modrý  

domeček, s.r.o

Tak to je opravdu těžká otázka a kéž bych na ni znala jedno-
značnou odpověď. Každý bojuje, jak umí, a tím nemyslím jen 
sociální podniky. Co funguje nám v Modrém domečku je kon-
centrace na to, co umíme, což je kvalitní gastronomie. Tady mu-
síme být flexibilní, inovativní a kreativní. Už netříštíme své síly na 
aktivity, na které nestačíme, které nám odčerpávají drahocenné 
síly nebo se ekonomicky nevyplatí. Stojíme si za kvalitou i za 
cenou, kterou za ni požadujeme. Nejde nám o rychlý výdělek, 
ale o dlouhodobou spolupráci a dobrou reputaci. A to se nám 
daří, protože 90 % našich zakázek z cateringu získáváme na zá-
kladě referencí. Pečujeme o zaměstnance a zákazníky, protože 
jejich loajalita nám umožňuje pokračovat a rozvíjet se.

-  I N S P I R A C E  -



83

Alena Červenková

předsedkyně  
a koordinátorka  

projektů  
Společnosti E

Naším cílem bylo vždy to, aby s námi lidé nebo společnosti spo-
lupracovali proto, že se jim líbí naše práce, náš produkt a naše 
filozofie podnikání. To, že jsme sociální podnik, vždy prezentuje-
me jako třešničku na dortu. Květiny, dekorace a produkty, které 
nabízíme, musí být vždy 100%. Zákazníci si mohou stejný produkt 
za stejnou cenu pořídit i jinde, ale bez té pomyslné třešničky. 
Ukazujeme, co vše je možné díky sociálnímu podnikání zajistit – 
pracovní místa pro lidi s epilepsií, pečující maminky nebo seniory, 
podporu osvětových a vzdělávacích projektů, integraci dětí s epi-
lepsií na dětské tábory a další. Zisk nejde do našich kapes, ale do 
smysluplných a důležitých projektů, které zlepšují život těm, kdo 
se ocitají v náročných situacích. Neobohacujeme sami sebe, ale 
naši společnost.

Zuzana Dudáková

ředitelka spolku Náruč 
a jednatelka Modrý  

domeček, s.r.o

Jde to jednoduše ukázat na příkladech dobré praxe, kterých 
přibývá, z čehož mám velkou radost. Všechny úspěšné spolu-
práce bych ale nestačila vyjmenovat, tak zkusím říct jednoduchý 
návod, jak vše může fungovat. Na jedné straně musí stát připra-
vený, flexibilní a sebevědomý sociální podnik. Na druhé straně 
zákazník, který nehledá jen produkt, službu nebo náhradní plnění, 
ale ve spolupráci se sociálním podnikem vidí přidanou hodnotu, 
byť třeba někdy ještě neví jakou. Je úplně v pořádku, když se zá-
kazník zeptá: „Co ještě umíte? Co mi můžete nabídnout?” A po-
tom musí přijít reálná nabídka, žádné vzdušné zámky. Může jít 
o smysluplnou práci pro dobrovolníky, zajímavá témata a příbě-
hy do interního zpravodaje firmy, propagaci na sociálních sítích, 
společné kampaně, vzdělávání zaměstnanců na obou stranách, 
zajímavé teambuildingové aktivity nebo společenské akce. Vý-
sledkem pak může být postupné společné posilování hodnot, 
které jsou již dlouho součástí firemní kultury zákazníka, jen zatím 
čekaly na konkrétní naplnění.  

Markéta  
Vinkelhoferová

Spoluzakladatelka 
Fair & Bio pražírny

Mám radost, že mizí mýtus o tom, jak se produkty a služby so-
ciálních podniků kupují jen ze soucitu. Nejsme chráněné dílny 
a umíme vyšvihnout kvalitu. A ke kvalitě se přidává smysl – so-
ciální podniky nabízejí širokou paletu společenské prospěšnosti. 
Dávají příležitost osobám se specifickými potřebami, kteří ji jen 
těžko jinde hledají a rozvíjí všechny pracovníky. Kolektiv, kde mají 
pracovníci různá znevýhodnění, je zajímavým inkubátorem, hod-
ně lidským. Hovořím z vlastní zkušenosti – z té pozitivní i proble-
matičtější. Naše zákazníky baví pobýt s námi v pražírně a prob-
rat s našimi zaměstnanci, co se v práci i životě daří a co ne. Kéž 
by se dostalo na všechny. Nejedná se tedy jen o obchod. Fair & 
Bio pražírna přináší i mnoho co do environmentální udržitelnos-
ti – naše káva je fairtradová a z drtivé většiny bio, víme, za jakých 
podmínek pro lidi i planetu vyrostla a jak se k nám dostala. Dříve 
jsme slýchali, že jsme si to zkomplikovali, ale dnes se, právě pro 
smysl a lidskost, stáváme lovebrandem (a nemusíme nic lakovat 
na zeleno ani na růžovo).

-  I N S P I R A C E  -

Jak se stát pro ostatní se sociálním  
podnikem lovebrandem? 
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Které dílky skládačky jsou třeba  
pro dlouhodobě udržitelné partnerství s klienty? 

Vztah, zájem, komunikace, důvěra, pocho-
pení, inovace, nápad, nadšení, spolupráce 
a hlavně kvalita produktu. Naši dlouhodobí 
partneři vědí, že se na nás mohou spoleh-
nout, že květiny a dekorace budou 100%, 
že přijedeme včas a že vše, na čem se do-
mluvíme, platí. Nikdo z nás není neomylný. 
Jakmile nastane chyba, nehledat důvody, 
výmluvy, poučit se z ní, změnit procesy 
a přijmout zodpovědnost. Je také důležité 
inovovat, vymýšlet nové věci a rychle rea-
govat na změny. 

Alena Červenková

předsedkyně  
a koordinátorka  

projektů  
Společnosti E

Je to úplně stejné jako v manželství. Na začátku by měly být 
mezi partnery vzájemné sympatie a porozumění, pocit, že 
si máte co říct, sdílíte společné hodnoty a zajímáte se jeden 
o druhého. Pak přichází naslouchání přáním a požadavkům 
partnera, respekt, otevřenost, chuť se domluvit, hledat řešení 
i tam, kde žádná zprvu nevidíme. Velmi důležitá je schopnost 
dávat i přijímat konstruktivní zpětnou vazbu, protože ne vždy 
se vše povede. Jedině tak se dá dlouhodobý vztah budovat.  
Je v podstatě úplně jedno, jestli se jedná o partnerství s ko-
merčním zákazníkem nebo státní správou. Hodně záleží na 
konkrétních lidech, kteří, i když to často nemají jednoduché, 
dokáží posouvat spolupráci dopředu. Trpělivost a chuť společ-
ně věci měnit se vyplácí.

Začít s partnerstvím je jednoduché – prostě si s naším zákaz-
níkem padneme do oka osobně nebo online. Takoví klienti jsou 
pro nás ti nejlepší: nesmlouvají o ceně a respektují náš pro-
dukt i naše aktivity. Slibujeme kvalitu, ale ne rychlost. Na naši 
kávu si nějaký ten den počkají (balíme ji až po objednávání), 
ale vyřizujeme zakázky kvalitně a vždy komunikujeme a sna-
žíme se vyjít vstříc. Vhodná komunikace je vůbec pro budová-
ní partnerství důležitá. A je jedno, zda se jedná o firmu, státní 
správu, neziskovku nebo jiný sociální podnik. Tam je rozdíl jen 
v typu ceníku. Někdy se stane, že se něco nepovede, zde dbá-
me na nápravu a pokud se tak děje z druhé strany, dáváme 
otevřenou zpětnou vazbu. Někdy je také lepší se rozloučit, než 
setrvávat v nevyhovujícím partnerství. Jako ve vztazích: soci-
ální podnikání je totiž vedle sociálního, ekonomického a envi-
ronmentálního principu právě o vztazích a důvěře.

Markéta  
Vinkelhoferová

Spoluzakladatelka 
Fair & Bio pražírny

-  I N S P I R A C E  -

Zuzana Dudáková

ředitelka spolku Náruč 
a jednatelka Modrý  

domeček, s.r.o
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Na kterou inspirativní cestu nás zavedou  
členové Asociace?

Dětské pokoje pro maximální svobodu 
duše i těla

Zdravý dětský pokoj pojme nekonečnou 
energii a zároveň bude místem k odpo-
činku a vzdělávání. Designéři Atelieru Pa-
letky hledají inspiraci u svých třech dětí. 
Nejlépe proto vědí, jak spojit lezeckou 
stěnu nebo hrazdu se sítí či skrýší pro 
relaxaci. Knihovna slouží jak na knížky, tak 
na hračky i lego. Promyšlené zabudová-
ní světel navrhují přesně tam, kde je děti 
budou potřebovat a nezapomínají ani 
na nástěnné hodiny. Atelier klade důraz 
na zdravé přírodní materiály: upcyklova-
né dřeviny z palet, udržitelnou překližku 
nebo odolný masiv. Všechny vydrží dět-
ské objevování i pozdější proměny pro 
teenagery. Snadná údržba a promyšlený 
úložný prostor jsou zase skvělé benefity 
pro rodiče. Nebojte se přírodních materi-
álů. Vždyť ve zdravém těle, hravý duch.

Atelier Paletky 

PENNY ukázalo, jak by vypadal  
svět bez včel

Zákazníci PENNY v Praze Uhříněvsi 
v polovině července na jeden den zaži-
li, jaké by to bylo, kdyby na světě nebyly 
včely. V jedné z nejmodernějších prode-
jen tohoto řetězce na ně čekaly z velké 
části prázdné regály, v nichž chybělo 60 
% běžného sortimentu. Chyběly v nich 
všechny produkty, které by nebylo mož-
né vyrobit, a které by si lidé nemohli 
koupit, kdyby z naší přírody včely zmize-
ly. Nejednalo se pouze o produkty, kte-
ré obsahují med, ale také o ty, na jejichž 
produkci se včely podílí opylováním nebo 
výrobky, které by v nabídce chyběly, 
protože tyto produkty obsahují. Zákaz-
níci si tak nemohli nakoupit nejen ovoce, 
zeleninu nebo produkty obsahující med, 
ale také oleje, pečivo, koření, cukrovinky, 
ochucené mléčné výrobky, džemy, džu-
sy, a stovky dalších produktů. PENNY 
poskytuje domov 2 milionům včel, a to 
celkem v 58 úlech umístěných u centrály 
společnosti a u centrálních skladů.

PENNY

-  I N S P I R A C E  -
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Být dobrovolníkem v Pestré

Pestrá cvičí asistenční psy pro děti i do-
spělé s různým postižením. Tu správ-
nou průpravu musí získat už jako štěňa-
ta, proto se po příchodu do organizace 
stávají žáky Pestré psí školky. V reálu to 
znamená, že štěňata pod vedením tre-
nérek vychovávají doma přibližně 1,5 roku 
dobrovolní vychovatelé, kteří je učí zá-
kladní poslušnosti, hygieně, pohybu na 
veřejnosti a také kontaktu s člověkem. 
Ze školky poté přecházejí do speciálního 
výcviku k trenérkám, kde se učí povely 
šité na míru svému budoucímu páníčko-
vi. Dobrovolníkem v Pestré se může stát 
(téměř) kdokoli, kdo je starší 18 let, má 
aktivní zájem o dobrovolnictví a o činnos-
ti, jimž se organizace věnuje.

Pestrá

Co je to ekodesign?

Ekodesign má zaručovat funkčnost, eko-
nomičnost, bezpečnost, technickou pro-
veditelnost, ergonomičnost a estetičnost 
produktu, a snaží minimalizovat nega-
tivní dopady výrobku na životní prostře-
dí (úspora energie nebo delší životnost 
výrobku).

EU chce ekodesignem podpořit podnika-
tele, kteří své produkty dělají způsobem 
šetrným k planetě, kdy v praxi to zname-
ná výrazně větší důraz na kvalitu a opra-
vitelnost produktů. Dá se předpokládat, 
že takové výrobky budou finančně ná-
kladnější – na výrobu i jejich pořízení. 
Z hlediska příjmů to ale pro podnikatele 
může být i dobrá zpráva. Pokud budou 
svým zákazníkům poskytovat kvalitní 
a opravitelné produkty, budou vydělávat 
nejen na prodeji nových produktů, ale 
i na jejich průběžných opravách.

Aktuálně je na evropské úrovni projed-
náván návrh nařízení EU k posílení úlohy 
spotřebitelů v ekologické transforma-
ci. Cílem iniciativy je zejména zlepšení 
účasti spotřebitelů na oběhovém hospo-
dářství a udržitelnější ekonomiky, zame-
zení nekalých obchodních praktik a posí-
lení udržitelné výrobkové politiky.

PEYTON Legal advokátní kancelář 

-  I N S P I R A C E  -
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Spirála Ostrava slaví 10 let od svého 
založení

Je tomu letos deset let, co vznikla z pů-
vodního občanského sdružení nezisková 
organizace Spirála Ostrava. Ta poskytuje 
podporu a vytváří příležitosti lidem s du-
ševním onemocněním. Za deset let se 
Spirála rozrostla o desítky zaměstnanců 
a posunula se i v poskytování péče pro 
psychicky nemocné osoby. V roce 2021 
vznikl v organizaci multidisciplinární tým, 
kdy tým sociálních pracovníků posílili 
psychiatrický lékař, psychiatrické sestry 
a peer konzultanti. Mimo jiné se Spirála 
Ostrava začala zaměřovat i na pomoc 
dětem a mládeži. Zapojila se do preven-
tivního programu Blázníš? No a!, který 
se na školách zajímavou formou věnuje 
duševnímu zdraví. Spirála Ostrava tak 
stále více podporuje prevenci duševních 
onemocnění a destigmatizaci.

Spirála Ostrava

Co máme v srdcích o Vánocích

„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je  
nikdy nenajde ani pod stromečkem.“  
Roy L. Smith

O tom, jak velká srdce mají studenti VOŠ 
PRIGO OSTRAVA, přesvědčují své široké 
okolí prostřednictvím našeho projektu 
PRIGO RADOST, který je zcela v souladu 
s filozofií Priority Go. Studenti si dle své 
libosti a zájmu mohou vybrat jakoukoliv 
organizaci nebo spolek, ve kterém udě-
lají radost v onom kouzelném období 
Vánoc. Svou laskavostí a štědrostí jsou 
inspirací pro mnohé, a především jejich 
skutky dělají radost v nemocnicích, do-
movech seniorů, dětských domovech 
a nezapomínají ani na všemožná zvířátka 
v útulcích. Jsme na naše studenty pyšní 
a nadále je hodláme podporovat a inspi-
rovat v radosti.

VOŠ PRIGO

-  I N S P I R A C E  -



88

Nadace myslí na nechtěné děti a tím od 
základu mění společnost

Nadační fond LA VIDA LOCA už sedmým 
rokem pomáhá uchovávat nejranější 
vzpomínky odloženým dětem. Projekt Ži-
vot v kufříku tím pokládá zdravé základy 
identity těchto jedinců. Dětství a ohléd-
nutí za ním má totiž zásadní formativní 
vliv na následný život člověka a potažmo 
i celé společnosti, jejíž jsme součástí. Ne-
rovnosti mezi lidmi pak mohou plynout 
právě i z rozdílů ve výchozích bodech, ze 
kterých do svých životů vstupují. Kro-
mě odložených dětí se tato premisa dá 
vztáhnout i na děti jinak ohrožené, napří-
klad válečným děním. I proto vznikl letos 
další projekt s názvem Životní příběh, 
který si dává za cíl aktivní prosazování 
práva na sebeurčení a zpevnění pozitivní 
identity. Každý má právo znát svůj pří-
běh. A každá pomoc má smysl.

Nadační fond La Vida Loca

Jak se zbavit nepotřebného mobilu?

Mobilní telefon. Téměř všichni ho máme 
několikrát denně v ruce. Váží přibližně 
100 gramů, ovšem za jeho životním cyk-
lem se skrývá 100 kg materiálů a odpa-
dů. Hromadění mobilů v šuplíku ničemu 
nepomáhá, tato věc nemá valný smysl. 
Recyklací a využitím nepotřebných mo-
bilů na náhradní díly kompenzujeme 
tyto negativní dopady na naše životní 
prostředí. Podle LCA studie z roku 2021, 
kterou REMOBIL vypracoval společně 
s VŠCHT, je environmentální úspora ka-
ždého nepotřebného mobilu předaného 
do REMOBILU 2,63 kg ekvivalentu CO2, 
36,8 litrů vody nebo 1 kg ropy. REMOBIL 
už takto zrecykloval přes 60 tisíc nepo-
třebných mobilů. Jak se zbavit nepotřeb-
ného mobilu? Tak jako více než 1 000 
firem můžete objednat sběrný box na 
nepotřebné mobily a zapojit vaši firmu 
do projektu REMOBIL.

Remobil

-  I N S P I R A C E  -
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66

Letáky, vizitky, plakáty, rollupy, velkoformátový tisk,
personalizovaný tisk, digitální výsek

 

 

KONTAKT:

Centrum služeb Broumov – Tiskárna Broumov
Havlíčkova 115, 550 01 Broumov
t: +420 605 104 836, 728 011 509
e: david.tichacek@broumovsko.cz

SOCIÁLNÍ FIRMA S ŠIROKOU NABÍDKOU 
TISKOVIN A PROFI TECHNOLOGIÍ

OBJEDNÁVEJTE ZDE:
onlinekalkulator.tiskarna-broumov.cz
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE CHTÍT 
ZMĚNU SÁM OD SEBE 

Když se řekne Centrum Paraple, asi 
většině z vás se vybaví Zdeněk Svěrák 
a jeho laskavý humor. Umělec a zakla-
datel této neziskové organizace ale není 
jediným, koho byste měl mít ve svém 
hledáčku. V Centru Paraple, jehož hlavní 
službou je pobytová služba sociální re-
habilitace pro osoby s poškozením mí-
chy, je plno empatických lidí, kteří svou 
práci dělají s profesionalitou sobě vlast-
ní a především srdcem. To je také vidět 
uvnitř jejich sídla na úsměvech zaměst-
nanců, jejich společných nástěnkách 
a především pak na zapálení klientů při 
aktivitách vedoucích ke kýžené změ-
ně. O pomoci, fungování Centra Paraple 
jako sociální služby i o radosti jsme si 
povídali s ředitelem organizace Davi-
dem Lukešem.

Co je nejdůležitějším pilířem Centra  
Paraple?

Pro nás je nejdůležitější, aby klient, kte-
rý nás oslovuje, chtěl změnu. Aby ji chtěl 
on sám. Změna se může projevit v chuti 
osamostatnit se, chuti žít svůj život dál 
jako předtím. To je pro někoho i nepřed-
stavitelné. Sám jsem si tím prošel a často 
ani netušíte, co vše můžete zvládnout. 

Přiblížíte nám to?

Je to dlouhý proces. Ze začátku přichází 
obrovská ztráta. Nejdříve možnosti hýbat 
se jako předtím, nejčastěji ztráta možnos-
ti chůze, ale to později nehodnotíte jako 
největší ztrátu. Daleko horší jsou například 
bolesti, problémy s vyprazdňováním či 
partnerský život. Dalo by se to připodob-
nit narození miminka, které vše objevuje 
poprvé a učí se. Ale s tím rozdílem, že když 
se člověk narodí, není vědomě zatížen ži-
votem před. 

Po poškození míchy jste konfrontováni 
s obrovskou ztrátou, protože si pama-
tujete, jaké to bylo předtím. A s tím se 
musíte postupně smiřovat. Nesmíříte se 
asi se vším, něco vás doběhne i poslé-
ze. Například vás může během dovolené 
napadnout, že nebudete moci se svým 
dítětem běhat po pláži. Už jste sice psy-
chicky odolnější, ale zamrzí to.

Pro které hodnoty je Centrum Paraple 
oblíbenou organizací u lidí?

Myslím, že jsme konstantní, pochopitel-
ní, uvěřitelní. Lidé vědí, co od nás mohou 
čekat, nemáme výkyvy. Ctíme laskavost 
a laskavý humor pana Svěráka.

Jak vypadají jednotlivé dílky puzzle při 
navázání spojenectví s vašimi dárci?

Když se s našimi partnery začínáme se-
znamovat, bavíme se na začátku vždy 
o dlouhodobé podpoře. I za cenu toho, že 
by měla být finanční podpora nižší. Věříme 
tomu, že když nás někdo bude podporo-
vat třeba 2 až 3 roky, dostatečně se po-
známe a bude nás chtít podporovat dál. 

Co vám dělá radost?

Dojímají mě klienti na našich společ-
ných setkáních. Dělá mi radost slyšet, jak 
se od úvodního k závěrečnému setkání 
posunuli. Čím si prošli, co se naučili a jak 
naši službu oceňují. Je fajn slyšet, že 
naše práce má smysl. 

-  I N S P I R A C E  -

David Lukeš,  
ředitel Centra Paraple
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KNIHONIÉRA
Nikdy nevíte, kterou otevřete.  
Nikdy nevíte, která vám může změnit život.

Vnímáte potřebu se posunout v některé oblasti vašeho života dál? 
Nebo se chcete jen porozhlédnout? Namíchali jsme knižní mix inspi-
race, vzdělání a jiných úhlů pohledu na svět, kde si každý najde to své, 
co využije. Ať je mu pět či padesát.

Děti to chtěj vědět taky 
Marcela Poláčková a Dagmar Krišová

V knížce najdete nejen odborné a ověřené informace o tom, jak se vy-
víjí vztahy, sexualita a tělesno napříč dětstvím až po dospělost, ale taky 
osobní výpovědi a modelové ukázky konverzací. Kniha demonstruje, že 
rodiče mohou být těmi, za kterými si dítě přijde pro radu, že s rozhovory 
o vztazích a sexuálním zdraví můžeme začít už od nejútlejšího věku.

Meky Mek! Skutečný Svět Zvířátek 
Marcela Vostřelová a Ester Stará

Z lásky k přírodě a naší planetě si dalo knižní studio POP-PAP a pře-
devším jeho zakladatelka Marcela Vostřelová za cíl skrze novou knihu 
vést již ty nejmenší k respektu ke všem živým bytostem a dělat osvětu 
o realitě života hospodářských zvířat. Interaktivní publikace předsta-
ví dětem prostřednictvím hravých básniček 11 hospodářských zvířat 
a umožní jim zapojit vlastní kreativitu a fantazii!

Důvod k naději – Moje cesta životem 
Jane Goodall a Philip Berman

Chcete si přečíst knížku protkanou nadějí a chutí chránit přírodu a udr-
žovat se všemi dobré vztahy? Pak je Důvod k naději – Moje cesta živo-
tem o životě Jane Goodall pro vás tím správným výběrem. Hledání na-
děje nejen uprostřed nedotčené přírody, poodhalení rodinného zázemí 
a především mnoho inspirativních myšlenek světově uznávané bioložky 
a ochránkyně přírody, posla míru OSN a držitelky prestižní Templetonovy 
ceny, která se uděluje žijícímu člověku, jenž se zasloužil o přínos na poli 
„pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“.

-  K N I H O N I É R A  -
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