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O NÁS
Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) 

a udržitelné podnikání v České republice.

V rámci své unikátní vize tvoří největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje 

organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru.

Jako hostitelská organizace Národní sítě Global Compact Česká republika  

do ČR přináší jedinečné globální know-how United Nations Global Compact,  

největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod OSN.

Ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery transformuje  

globální know-how a strategie do lokálních projektů.

Prostřednictvím dialogu (včetně politického) aktivně ovlivňuje  

CSR politiku v zemi.

Skrze inovativní projekt Odpovědná škola mění chování  

budoucích generací.
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V květnu 2015 oslavila Asociace 100. člena platformy, společnost 

ZOOT. Koncem roku 2015 měla více než 120 členů z řad velkých firem, 

malých a středních podniků, sociálních podniků, neziskového sektoru, 

veřejné správy a škol. 

PLATFORMA ASOCIACE  
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
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CSR Snídaně

Adventní snídaně se věnovala fenoménu 
Dobrovolnictví a do Café Jedna ve Veletržním 
paláci přivedla zástupce z neziskového sektoru, 
velkých korporací a škol (výstup zde).

Na listopadové snídani se sešli zástupci z velkých 
korporací, malých a středních podniků, Ministerstva 
práce a sociálních věcí i neziskových organizací nad 

tématem Work life balance (výstup zde).

Projekty

Od listopadu 2015 pořádá Asociace společenské odpovědnosti pro své 
členy tematické CSR Snídaně. 

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/472/probehla-adventni-csr-snidane-na-tema-fenomen-dobrovolnictvi/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/466/probehla-listopadova-csr-snidane-na-tema-work-life-balance/
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Společensky odpovědné networkingy členů A-CSR

Asociace společenské odpovědnosti realizuje pro své členy dvakrát do roka 
tematický Společensky odpovědný networking, kde lze sdílet zkušenosti 
a znalosti s členy platformy a jejími významnými hosty. 

Na jaře 2015 proběhl v Impact Hub Praha networking v duchu Zdravého pracoviště ve 
všech ohledech (zralé, komunikující, vybalancované, inspirativní, svobodné, nediskrimi-
nující). Libor Malý z Hearth.net, Ladislav Trpák ze Zoot, Tereza Havrlandová z LifeFood 
a Martin Černohorský svým vystoupení vytvořili prostor, kde vznikaly synapse, které 
přítomné posouvaly dál, směřovaly, otevíraly, něčemu novému učily, motivovaly ke 
změně postojů a zaběhnutých vzorců (výstup zde).

Na podzim jsme vycestovali z Prahy do Proseče v Pardubickém kraji. Celodenní 
akci na téma Přetváříme podnikání, měníme svět s podtitulem Nové chytřejší 
formy spolupráce mezi byznysem a společností, hostil jeden z našich členů, 
družstvo Ergotep. Navzdory komplikované dopravě se v Proseči sešlo neu-
věřitelných 70 členů a zástupců z řad soukromého, neziskového i vládní-
ho sektoru (výstup zde).

Projekty

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/463/spolecensky-odpovedny-networking/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/452/pretvarime-podnikani-menime-svet/
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A-CSR je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika, která od roku 
2015 šíří základní principy této mezinárodní iniciativy také v českém prostředí. 

Podporuje firmy (jak místní, tak i pobočky zahraničních společností), které jsou zapojeny do UN 
GC v implementaci jeho základních principů a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, možnosti uče-
ní, kolektivní akci a partnerství. Prostřednictvím dialogu (včetně politického) umožňuje svým členům 
aktivně ovlivňovat CSR politiku v ČR.

Národní síť pořádá pro signatáře principů UN Global Compact semináře, workshopy a další akce se zaměřením  
na deset principů platformy v oblasti lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a protikorupčních opatření.

U příležitosti založení Národní sítě Global Compact Česká republika se 2. dubna 2015 v Impact Hub Praha uskutečnila 
Mezinárodní konference společenské odpovědnosti UN Global Compact v ČR s mottem „Mysli globálně, jednej lokálně“,  
na které exkluzivně vystoupil Georg Kell, zakladatel a ředitel UN Global Compact a představitelé Národních sítí  
Global Compact z Francie a Německa.

V červnu 2015 se česká Národní síť poprvé přidala k oslavě Světového dne životního prostředí. Během semináře,  
který hostila společnost IKEA Česká republika, Národní síť účastníkům představila principy ochrany životního prostředí,  
nástroje pro monitorování a snižování spotřeby firem. Tři desítky hostů poté prezentovaly vlastní nástroje a aktivity v této oblas-
ti. Seminář byl zakončen prohlídkou udržitelnosti v praxi v zázemí obchodního domu IKEA.

Národní síť Global Compact Česká republika

V červnu 2015 jsme v New Yorku, v aule Valného shromáždění OSN, oslavili 15. výročí vzniku UN 
Global Compact na setkání předních světových byznys lídrů, zástupců OSN, představitelů vládní-
ho, akademického i občanského sektoru. 

Na podzim jsme u příležitosti Evropského týdne mobility 2015 pro členy Národní sítě Global Com-
pact Česká republika ve spolupráci s ELECTRIC PARK uspořádali ve společnosti M.C. TRITON elek-
troworkshop s názvem Jezdíme elektro. 

Ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a dalšími partnery jsme koncem roku 2015 
představili průvodce novými Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) s názvem Svět, který chceme. Ten 
dětem přibližuje plán rozvoje světa na nejbližších patnáct let – tzv. Agendu 2030. Publikaci v tiš-
těné podobě si můžete vyzvednout v sídle Asociace společenské odpovědnosti, její elektronickou 
verzi zobrazíte zde.
 

Projekty

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2015/12/sdgs_pro_deti_FINALE.pdf
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Od roku 2013 pravidelně v listopadu pořádáme u příležitosti Evropského týdne malých a středních 
podniků akci s názvem PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ. Ta má každý rok zvláštní atmosféru. Možná pro-
to, že se blíží konec roku, kdy bilancujeme úspěchy a strategicky plánujeme na rok následující 
nebo jednoduše proto, že téma odpovědného podnikání u malých a středních firem je vlastní 
dobrým lidem.

Poslední ročník proběhl opět ve spolupráci s Radou kvality ČR, Asociací malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR a nově P3 – People, Planet, Profit. Tentokrát jsme 25. lis-
topadu 2015 s více než 60 účastníky zakotvili v Holešovickém přístavu, ve svobodné 
firmě Etnetera. Na akci byli zároveň exkluzivně představeni účastníci a vítězové prv-
ního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“, které je 
Asociace společenské odpovědnosti spoluvyhlašovatelem. 

Vynikající africkou kuchyni zajistil sociální podnik Kafé Afrika. Férovou kávu a 
čaj připravila Fair & Bio Pražírna. Na účastníky akce čekal v průběhu progra-
mu také vzdělávací workshop Loono s názvem „#prsakoule“. Všichni pří-
tomní si domů odnesli baťůžky DOBRO. a malou pozornost od společnosti 
MEDMORAVIA.

Evropský týden malých a středních podniků 2015

Projekty
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Projekty

Společensky odpovědným se nikdo nerodí, společensky 
odpovědným se člověk stává.

Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy 
komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nená-
silnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všech-
no ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem. Proto 
je dobré seznamovat s pojmem společenská odpovědnost 
(CSR) všechny vzdělávací stupně a inspirovat k odpovědnému 
chování ostatní, podpora vědy a výzkumu v rámci společenské 
odpovědnosti vše završuje.

Odpovědná škola
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I v roce 2015 získala Asociace společenské odpovědnosti prostor v řadě uznávaných médiích, jako např.  

Česká televize, FTV Prima, Forbes, Marketing & Media, MF DNES, Lidové noviny, Český rozhlas, 
Euro, Deníky, aj.

Všechny mediální výstupy zobrazíte zde.

A-CSR V MÉDIÍCH

PARTNEŘI A-CSR

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/z-medii/
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Vstupte mezi výjimečné subjekty na poli společenské odpověd-

nosti, získejte cenné kontakty, prestiž, know-how a inspiraci.  

Konzultujte zdarma v rámci členství, mějte přístup k celosvěto-

vým trendům, strategiím a odborníkům. Pochlubte se značkou, 

která podtrhne vaše odpovědné aktivity. Nechte o svých aktivi-

tách pravidelně reportovat v médiích a na nejvyhledávanějším 

portále o CSR a udržitelném podnikání u nás.

Více na stránkách www.spolecenskaodpovednost.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Zaujala vás činnost Asociace  
společenské odpovědnosti? 
Staňte se také její živou součástí!
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Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

Impact Hub Praha

Drtinova 557/10

150 00 Praha 5

IČ: 01467115

O 1565 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

č.ú: 3073502339/0800

KONTAKTNÍ INFORMACE:
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2014

2013

201518

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha k 31. 12. 2015

A. Dlouhodobý majetek celkem 0   0

B. Krátkodobý majetek  74 000 Kč  320 000 Kč

B.I. Zásoby   -   -

B.II. Pohledávky   45 000 Kč  95 000 Kč

B.III. Krátkodobý finanč. maj. 28 000 Kč  174 000 Kč

B.IV. Jiná aktiva   1 000 Kč   51 000 Kč

Aktiva celkem   74 000 Kč  320 000 Kč

Aktiva    Stav k 1. dni 
    účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období

I. Spotřeb. nákupy  63 000 Kč -   63 000 Kč

II. Služby   488 000 Kč -   488 000 Kč

III. Osobní náklady  155 000  Kč -   155 000 Kč

IV. Daně a poplatky  0  -   0

V. Ostatní náklady  46 000 Kč -   46 000 Kč

VI. Odpisy   -  -   -

Tvorba rezerv   -  -   -

VII. Poskytnuté příspěvky -  -   -

VIII. Daň z příjmů celkem -  -   -

Náklady celkem   752 000 Kč -   752 000 Kč

I. Tržby za vlastní výkony 693 000 Kč -

II. Změny stavu vnitroorg. zás. -  -

III. Aktivace celkem  -  - 

IV. Ostatní výnosy  145 000 Kč -

V. Tržby z prodeje...  -  -

VI. Přijaté příspěvky  2 000 Kč -

VII. Provozní dotace  -  -

Výnosy celkem   840 000 Kč -

693 000 Kč

-

-

145 000 Kč

2 000 Kč

-

840 000 Kč

Náklady   Hlavní činnost Hosp. činnost  Celkem Výnosy    Hlavní činnost Hosp. činnost Celkem

A. Vlastní zdroje   13 000 Kč  101 000 Kč

A.I. Jmění celkem  -   -

II. Výsledek hospodaření 13 000 Kč  101 000 Kč

B. Cizí zdroje   61 000 Kč  219 000 Kč

I. Rezervy   -   -

II. Dlouhodobé závazky  -   -

III. Krátkodobé závazky  21 000 Kč  179 000 Kč

IV. Jiná pasiva celkem  40 000 Kč  40 000 Kč

Pasiva celkem   74 000 Kč  320 000 Kč

Pasiva    Stav k 1. dni 
    účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Výsledek hospodaření před zdaněním: 88 000 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění: 88 000 Kč
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www.spolecenskaodpovednost.cz

http://www.spolecenskaodpovednost.cz

