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ÚVODNÍ SLOVO1 
Asociace společenské odpovědnosti oslavila v roce 2018 půlku-
laté výročí. Již pět let rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) 
a udržitelné podnikání v Česku. Jsou to fenomény, které se velmi 
dynamicky vyvíjí.

Za posledních několik let jsme tak v oblasti společenské odpo-
vědnosti zaznamenali několik změn a nových trendů: CSR akti-
vitám se nevěnují jen firmy a neziskové organizace; principům 
společenské odpovědnosti se čím dál častěji otevírá i vzdělávací 
sektor a veřejná správa. Vidíme spolupráci radnic s místními spol-
ky, smysluplné rozvíjení komunitního bydlení, nové a nové bez-
odpadové iniciativy nebo investice do chytrých technologií, které 
zlepšují životy lidí.

Nejen to znamená, že si společenská odpovědnost nachází cestu 
do každodenních aktivit a my všichni si čím dál více uvědomu-
jeme, že nežijeme v izolované bublině, ale v propojeném světě. 
Světě, který se potýká s řadou ekonomických, environmentálních 
i sociálních problémů,  kterým je třeba společně čelit. 

S plánem na záchranu planety přišla v roce 2015 Organizace spo-
jených národů (OSN). Definovala 17 palčivých témat a na ně na-
pojených 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development 
Goals = SDGs) jako např. Konec hladu, Konec chudoby, Zdraví 
a kvalitní život nebo Kvalitní vzdělání pro všechny. Jejich naplňo-
váním můžeme výrazně zlepšit život všech lidí na planetě – a prá-
vě pokroky v dosahování globálních cílů s Asociací společenské 
odpovědnosti oceňujeme v projektu Ceny SDGs. V roce 2018 
proběhl druhý ročník Cen SDGs, do kterého se přihlásilo více než 
150 projektů. Jsem ráda, že přímo pod hlavičkou Asociace vzniká 
dlouhá řada skvělých strategií, výzev a nápadů, které mění svět 
k lepšímu.

Podařilo se nám také mezi 
obyvateli Česka rozšířit pově-
domí o nové sportovní aktivitě 
na pomoc životnímu prostředí 
– o ploggingu. V rámci ekolo-
gického fitness trendu, který 
kombinuje běhání (jogging) 
a sbírání odpadků (švédsky 
plocka upp), se víc než tisíc lidí 
přidalo k akci Plogging Česko 
na World CleanUp Day 13. září. 
Plogging dále rozvíjíme nejen 
se svými členy, kteří pořádají 
úklidy po celý rok.

V roce 2018 jsme v Česku také potřetí oslavili svátek dárcovství 
a dobrých skutků Giving Tuesday. Překonali jsme přitom dosa-
vadní filantropické rekordy: za jeden den se nám podařilo vybrat 
na dobročinné projekty bezmála 32 milionů korun – což značí, že 
Češi jsou štědří a filantropie má v naší zemi pevné základy.

Děkujeme všem, kdo se svými aktivitami do činnosti Asociace 
společenské odpovědnosti zapojují, a pomáhají nám tak zlepšo-
vat společnost prostředí, ve kterém žijeme. Společně tak tvoříme 
největší a nejsilnější iniciativu svého druhu v Česku.

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka  
Asociace společenské odpovědnosti



O NÁS2 
Počet členů Asociace společenské odpovědnosti ke konci roku 2018. 

V rámci naší platformy rozvíjíme společenskou odpovědnost (CSR) a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)  
v Česku. V rámci unikátní vize tvoříme největší platformu svého druhu v Česku.  O ASOCIACI

Celkový počet sektorů, které propojujeme a zastřešujeme:
Firmy, veřejný sektor, neziskový sektor, sociální podniky, vzdělávací sektor a jednotlivci. Vstupem do platfor-
my Asociace společenské odpovědnosti vyjadřují svůj závazek podporovat a rozvíjet koncept společenské 
odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje v Česku.  NAŠI ČLENOVÉ

V roce 2018 jsme uspořádali druhý ročník Cen SDGs. 
Do soutěže se přihlásilo 150+ iniciativ a projektů, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs) a mění Česko a svět k lepšímu.  CENY SDGs 2018

17 Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). 
Jde o komplexní plán na řešení sociálních, ekonomických  a environmentálních problémů, kterým v součas-
nosti čelí naše planeta. SDGs přijaly v roce 2015 všechny členské země OSN včetně Česka. Aktivně rozvíjíme 
agendu SDGs v Česku. GLOBÁLNÍ CÍLE

Více než 31 milionů korun se nám podařilo vybrat v rámci třetího ročníku světového dne dárcovství Giving Tuesday. 
S projektem, který v Česku zastřešujeme od roku 2016, oslavujeme chuť pomáhat a motivujeme ostatní ke 
štědrosti a dobrým skutkům.  GIVING TUESDAY 2018

260+
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http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/oasociaci/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/
https://www.globalnicile.cz/o-cenach-sdgs-2018/
https://www.globalnicile.cz/inspirace/
https://www.giving-tuesday.cz/o-giving-tuesday/#pocatek-giving-tuesday
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CSR snídaně a další akce

Jak udržitelně vytvářet dobrá místa pro 
život (T-Mobile Czech Republic)

Členové Asociace společenské odpověd-
nosti pořádají speciální akce zaměřené na 
jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje. Spo-
lečnosti T-Mobile a Národní síť zdravých 
měst zorganizovaly 26. února konferen-
ci s názvem Dobrá místa pro život. Publi-
kum tvořili signatáři UN Global Compact, 
zástupci menších a středních měst a obcí 
a odborná veřejnost se zájmem o téma 
udržitelnosti ve městech. Konference 
představila jak samotný pojem udrži-
telnosti v kontextu měst, tak i konkrétní 
cesty, jak k ní přispět v českých měs-
tech a obcích.
VÍCE ZDE

Mezinárodní den žen:  
Budoucnost je růžová 
(kaple sv. Kříže v porodnici U Apolináře)

V pozitivním a inspirativním duchu se 
ve čtvrtek 8. března nesl slavnostní večer 
k oslavám Mezinárodního dne žen. V pro-
storách kaple sv. Kříže v porodnici U Apo-
lináře hosty přivítal vedoucí lékař perina-
tologického centra prof. Antonín Pařízek. 
Podnětnou atmosféru do kaple vnesla svou 
hudbou zpěvačka Sára Vondrášková alias 
Never Sol. Během večera se na pomyslném 
pódiu vystřídaly jedinečné osobnosti z růz-
ných oborů. Hosté si mohli vyslechnout 
úvahy k zamyšlení i osobní příběhy  
Barbary Nesvadbové, Moniky Benešové, 
Lenky Bradáčové, Tomáše Sedláčka  
a Moniky Hilšerové. 
VÍCE ZDE 

CSR udržitelně: Jak získat smysluplné 
výstupy a silné PR 
(NYX Concept Hotel Praha)

Více než 50 členů platformy Asociace spo-
lečenské odpovědnosti se 23. března sešlo 
v NYX Concept Hotelu Praha.  
Akci si pod taktovku vzala D21. Formou 
krátkého semináře, příkladů z praxe a zá-
zračných řešení hledali účastníci odpovědi 
na otázky, jak může participace budovat 
silné a pozitivní PR a jak k tomu využít 
Agendu 2030 a SDGs. Programem provázel 
Tomáš Rákos z D21. 
VÍCE ZDE

ÚNOR
2018

PROJEKTY

BŘEZEN
2018

BŘEZEN
2018

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/797/jak-udrzitelne-vytvaret-dobra-mista-pro-zivot/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/804/oslavili-jsme-mezinarodni-den-zen-2018-budoucnost-je-ruzova/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/810/probehla-dalsi-z-cyklu-csr-snidani-asociace-spolecenske-odpovednosti-tentokrat-ve-spolupraci-s-d21-odborniky-na-participaci/


CSR snídaně a další akce

CSR snídaně bez bariér  
(Česká spořitelna)

Na půdě České spořitelny přivítala 12. dub-
na účastníky snídaně Markéta Duchková, 
která hovořila o vztahu společnosti ke spo-
lečenské inkluzi. Ilona Uhlářová následně 
představila projekt „Banka bez bariér“. Na 
toto téma navázali řečníci z osmi různých 
organizací aktivně přispívajících k odstra-
ňování překážek, kterým čelí lidé se zdra-
votním znevýhodněním. Během setkání, 
které se i přes složité téma neslo v radost-
ném duchu, byly kromě České spořitelny 
představeny organizace Rytmus, Portus 
Praha, masážní Studio Světélko, grafické 
studio Maturus, OZP Akademie, Ergotep, 
ERGO Aktiv a Tiché spojení. 
VÍCE ZDE.

Setkání signatářů UN Global Compact 
(P3 Logistic Parks)

Dne 23. května se v prostorách P3 Logistic 
Parks konalo setkání signatářů UN Global 
Compact Česká republika nad tématem 
strategické udržitelnosti. Mezi zúčastně-
nými byli mimo jiné zástupci společností 
P3, EY, Deloitte, D21 a Nizozemsko-české 
obchodní komory. Hlavním cílem bylo sdí-
let zkušenosti s přípravou a implementací 
různých strategií udržitelnosti. 
VÍCE ZDE

CSR snídaně: Světový den životního prostředí 
(Podolská vodárna)

Letní CSR snídaně, kterou jsme pořáda-
li 5. června ve spolupráci se společností 
Veolia, se konala v prostorách Podolské 
vodárny. Hlavním tématem oslav s podtitu-
lem #BeatPlasticPollution byl boj s plasty. 
Na programu bylo představení iniciativy 
proti používání jednorázového nádobí 
#DostByloPlastu od Ministerstva životního 
prostředí a představení technologie MIWA 
(MInimum WAste), která je zaměřena na 
praktické uplatnění konceptu precyklace. 
Účastníci snídaně se také dozvěděli, jak 
společnost JRK Česká republika pomáhá 
obcím se zvyšováním míry třídění nejen 
plastového odpadu. Institut cirkulární 
ekonomiky ve spolupráci s Karlovarskými 
minerálními vodami ukázal první výsledky 
projektu Zálohujme. Nechyběly ani aktu-
ální výzvy v recyklaci plastů a nároky na 
společenskou odpovědnost prezentované 
společností Veolia.
VÍCE ZDE.

DUBEN
2018

PROJEKTY

KVĚTEN
2018

ČERVEN
2018

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/818/csr-snidane-tentokrat-bez-barier/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/848/setkani-byznys-clenu-narodni-site-un-global-compact-v-p3-logistic-parks/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/842/csr-snidane-ke-svetovemu-dni-zivotniho-prostredi-2018/


CSR snídaně a další akce

CSR snídaně: Čistá řešení  
a udržitelné dárky (Opero)

V netradičním termínu 28. srpna dorazilo 
do moderního coworkingového centra 
Opero v historickém centru Prahy na pra-
videlné setkání na 90 členů Asociace spo-
lečenské odpovědnosti. Na akci ve spolu-
práci s Green Cat jsme představili Katalog 
společensky odpovědných dárků našich 
členů. V další části postupně prezentovali 
ve svižném tempu s časovým limitem tří 
minut své katalogové produkty zástupci 
deseti organizací. Druhá část dopoledne 
patřila do režie reklamní agentury Green 
Cat, která se zaměřuje na chytré a šetrné 
postupy v propagaci. Účastníci snídaně si 
mohli prohlédnout i osahat řadu vystave-
ných reklamních předmětů a dozvědět 
se také něco víc o materiálech, se kterými 
společnost pracuje.
VÍCE ZDE

Kulatý stůl k Cenám SDGs 2018
(Ministerstvo zahraničních věcí)

Asociace společenské odpovědnosti uspo-
řádala 17. září na Ministerstvu zahraničních 
věcí ČR kulatý stůl k Cenám SDGs 2018 pro 
zástupce firem a nevládních organizací, je-
jichž projekty uspěly v druhém ročníku Cen 
SDGs. Akci zahájil náměstek ministra zahra-
ničních věcí Martin Tlapa. Na něj navázal se 
svou inspirativní řečí choreograf, kreativní 
producent, umělec a SDG ambasador 
Yemi A.D. Na akci byla představena brožura 
k Cenám SDGs, která shrnuje celý ročník, 
představuje vítěze, finalisty i semifinalisty 
formou příkladů dobré praxe. Moderace 
následné diskuse s účastníky kulatého stolu 
se ujala Kateřina Fialková, ředitelka odboru 
mnohostranných ekonomických vztahů 
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
VÍCE ZDE

Workshop: SDG 16 v praxi –  
Transparentní firmy a instituce 
(Centrum současného umění DOX)

Padesát účastníků dorazilo 18. září do 
Centra  současného umění DOX, kde se 
konal seminář na témata spjatá s SDG 17 – 
Mír, spravedlnost a silné instituce. Během 
setkání měli možnost nahlédnout do 
pravidel Protikorupční akademie Národní-
ho fondu proti korupci. Workshop proběhl 
ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie 
a managementu. Po úvodních slovech 
Lucie Mádlové, ředitele Nadačního fondu 
proti korupci Karla Škáchy a rektora VŠEM 
Milana Žáka se slova ujal investigativní 
novinář Jaroslav Spurný.
VÍCE ZDE

SRPEN
2018

PROJEKTY

ZÁŘÍ
2018

ZÁŘÍ
2018

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/891/prvni-prazdninova-csr-snidane-platformy-asociace-spolecenske-odpovednosti-tentokrat-na-tema-cista-reseni-a-odpovedne-darky/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/909/ucastnici-cen-sdgs-2018-diskutovali-u-kulateho-stolu-na-ministerstvu-zahranicnich-veci/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/910/sdg-16-v-praxi-jedinecny-worskhop-s-nazvem-transparentni-firmy-a-instituce/


CSR snídaně a další akce

CSR snídaně: PR a komunikace dobra 
(Google Česká republika)

Podzimní snídaně 15. října otevřela téma, 
o které je ve společnosti velký zájem – 
a to PR v kombinaci s komunikací dobra. 
Partnerem akce byla společnost Google 
Česká republika, v jejíchž prostorách se 
snídaně konala. Na pravidelné setkání, 
kam dorazilo na 60 členů Asociace spo-
lečenské odpovědnosti, účastníky přivítal 
ředitel marketingu pro střední a východ-
ní Evropu Petr Šmíd. Zdůraznil, že by 
se firma ve svých CSR aktivitách měla 
orientovat na obor, který je jí v podnikání 
nejbližší. Dál vystoupili zástupci reklamní 
agentury Cream Prague, Denisa Ra-
tajová z Domova Sue Ryder, Martina 
Kafková z agentury M-Ocean a Veroni-
ka Šubrtová známá jako Weef.
VÍCE ZDE

Forum udržitelného rozvoje 2018 
(Akademie veřejného investování)

Zástupci veřejné správy, firem, nezisk-
ových organizací, odborné veřejnosti i 
zahraničních hostů se sešli 4. prosince na 
každoroční konferenci Fórum udržitelného 
rozvoje v pražské Akademii veřejného 
investování. Tradiční akci organizovalo Mi-
nisterstvo životního prostředí ve spolupráci 
s Asociací společenské odpovědnosti a 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Hlavními 
tématy fóra bylo financování udržitelného 
rozvoje a aktuální výzvy udržitelnosti, před 
kterými společnost stojí.
VÍCE ZDE

CSR recepce: Partnerství pro dobrou věc 
(Americké centrum)

Na 70 členů a partnerů se 11. prosince set-
kalo v prostorách Amerického centra v Pra-
ze. Večer svým úvodním slovem otevřel Erik 
W. Black, kulturní atašé Velvyslanectví USA 
v České republice. Po následujícím křtu 
nového diáře Barbary Nesvadbové před-
stavili jednotliví členové Asociace konkrétní 
příběhy silných partnerství. Hosté rovněž 
přinesli oblečení do sběrných kontejnerů 
na textil od společnosti Potex. Díky nim tak 
k potřebným putovalo na 50 kg oblečení – 
zimní bundy, svetry, mikiny nebo rukavice.
VÍCE ZDE

ŘÍJEN
2018

PROJEKTY

PROSINEC
2018

PROSINEC
2018

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/929/rijnova-csr-snidane-asociace-spolecenske-odpovednosti-dobro-a-jak-s-nim-pracovat-ve-smysluplne-komunikaci/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/968/kam-smeruje-udrzitelny-rozvoj-vyrocni-konference-forum-2018/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/974/vanocni-csr-recepce-s-tematem-partnerstvi-pro-dobrou-vec/


LEDEN
2018

První dámy mezi námi
debata partnerek prezidentských kandidátů
Asociace společenské odpovědnosti organizovala 5. ledna debatu partnerek prezidentských kandidátů 
První dámy mezi námi s podtitulem Role první dámy, ženy, která bude stát po boku příštího prezidenta. 

Debaty, která se uskutečnila v prostorách Pražské křižovatky, se zúčastnilo sedm partnerek kandidátů na 
prezidenta České republiky. Jediná debata svého druhu dala týden před volbami prostor ženám prezident-
ských kandidátů.

Diskuse se dotkla témat, jako jsou role žen ve veřejném prostoru v Česku, jejich vztah k filantropii a spo-
luvytváření zdravé občanské společnosti. Debatu moderoval Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes 
Česko. Akce se zúčastnili významní představitelé byznysu, veřejné správy i občanské společnosti. 

PROJEKTY

FOTOGALERIE VIDEO

https://a-csr.smugmug.com/Prvni-damy-mezi-nami/
https://www.youtube.com/watch?v=fuier1KuBrQ


Každý den čelíme řadě výzev a rozhodnutí, které mají na naši budoucnost 
větší vliv, než si myslíme. Pokud budeme žít v souladu s Cíli udržitelného 
rozvoje, můžeme společně proměnit planetu na lepší místo pro všechny. 
Naplňováním Cílů dokážeme zastavit hlad a chudobu, odstranit společen-
ské nerovnosti, zajistit lidem důstojnou práci v kontextu ekonomického 
růstu či lépe chránit přírodu.

Nejen ve světě, ale i v Česku vidíme skvělé konkrétní aktivity a strategie, 
které podnikají firmy a další organizace v rámci udržitelnosti a přispívají tak 
k plnění SDGs. 

A proto již od roku 2017 vyzdvihujeme konkrétní kroky organizací směrem 
k naplňování globálních cílů v Česku. Motivujeme hráče z byznysu i z řad 
organizací, veřejné správy a široké veřejnosti k začlenění SDGs do každoden-
ního života.

Oceňujeme úsilí českých firem a organizací, které zařadily udržitelnost do 
své strategie, a pomáhají tak Česku a světu k udržitelnější budoucnosti a na-
plňování Agendy 2030.

V čem jsou naše Ceny SDGs odlišné od ostatních ocenění? Ceny SDGs de-
monstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sek-
torem (tzv. Public Private Partnership). Takto nastavený model je ve světě vý-
jimečný a sám od sebe naplňuje poslední ze 17 SDGs – Partnerství ke splnění 
cílů. Ceny SDGs pomáhají k naplňování mezinárodních závazků, zvyšují 
viditelnost a přinášejí zahraniční renomé ČR jako jednoho z lídrů naplňování 
Agendy 2030.

PROJEKTY

ČERVEN
2018

Ceny SDGs



Ceny SDGs 2018

PROJEKTY

FOTOGALERIE VIDEO

Zástupci byznysu a veřejné sféry přihlašovali v průběhu března a dubna 2018 
do Cen SDGs projekty, které pomáhají naplňovat jeden nebo více Cílů udr-
žitelného rozvoje OSN. Do druhého ročníku Cen SDGs se přihlásilo více než 
150 projektů. V druhé polovině dubna vybrala odborná porota složená z řad 
vyhlašovatelů, byznys partnerů a mediálních partnerů pět projektů z kategorie 
byznys a pět projektů z kategorie veřejná sféra, pro které mohla široká veřej-
nost hlasovat na webových stránkách www.globalnicile.cz. 

Kampaň druhého ročníku Cen SDGs se nesla ve vizuálu originálně pojaté 
Poslední večeře ambasadorů Cílů udržitelného rozvoje v Česku. Před fotoa-
parátem Pavlíny Saudkové se v kostele Sacre Coeur v Praze sešli symbolicky 
u jednoho stolu, aby pomohli zviditelnit globální problémy dnešního světa. 

Podrobnosti o kampani Poslední večeře pro SDGs se dočtete ZDE.
Ceny vítězům byly předány v Černínském paláci, v sídle Ministerstva zahra-
ničních věcí, na slavnostním galavečeru dne 12. června. Hlavním zahraničním 
hostem byl ministr financí Dánského království Kristian Jensen, do jehož 
resortu patří agenda SDGs v Dánsku. Kristian Jensen také získal čestnou cenu 
„Leadership on the SDGs” za to, že jde v naplňování Cílů udržitelného rozvoje 
příkladem. 

Vítězové Cen SDGs 2018

Kategorie byznys – MIWA (MInimum WAste) 
Kategorie veřejná sféra – Skutečně zdravá škola 
Cena pro mladé leadery do 30 let – Aplikace Záchranka 
Cena odborné poroty – Ministerstvo zemědělství 
Cena České rozvojové agentury -– SIRIRI 
Cena za Reporting podle SDGs – Siemens Česká republika

Ceny SDGs 2018 v číslech
(březen–květen 2018)17 

Cílů udržitelného  
rozvoje

150+
 přihlášených projektů

6
vítězných projektů

77 000+
zhlédnutí klipu na podporu  

hlasování v Cenách SDGs

26
ambasadorů  

globálních cílů  
v Česku

1
zahraniční host

13
13 ambasadorů  

„Poslední večeře“

6
výzev na podporu SDGs

3,5 mil.
milionů zobrazení online  

kampaně během  
veřejného hlasování POŘÁDÁ

VE SPOLUPRÁCI

BYZNYS PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI POD ZÁŠTITOU

Česká rozvojová agentura

https://a-csr.smugmug.com/Slavnostn%C3%AD-galave%C4%8Der-p%C5%99ed%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-Cen-SDGs-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=VsZ-jKwkq7U
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/811/ambasadori-globalnich-cilu-v-cesku-se-na-zeleny-ctvrtek-sesli-u-posledni-vecere/


SRPEN
2018

PROJEKTY

Ručně vyráběné hračky, výrobky od sociálních podniků, nápady na smysluplné nákupy, dobroty 
s příběhem nebo služby, jejichž využitím pomůžete někomu potřebnému – tak vypadal vůbec první 
katalog Odpovědných dárků členů Asociace společenské odpovědnosti.

Brožura obsahovala celkem 40 + 1 tipů na reklamní i vánoční dárky. Katalog nabídl služby a výrobky 
fairtrade, bio i produkty s možným brandingem či náhradním plněním pro firmy od Biopekárny 
Zemanka, IKEA, Portus Praha, JRK Česká republika, Klubu nemocných cystickou fibrózou, Tchibo, 
Lékařů bez hranic, Balance Clubu Brumlovka a dalších členů Asociace.

Prolistujte si katalog ZDE

Katalog odpovědných dárků našich členů

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2018/08/katalog_online_def.pdf


PROJEKTY

ZÁŘÍ
2018

Plogging je jednoduchá aktivita kombinující běhání a sbírání odpadků. Zrodil 
se ve Švédsku v roce 2016 a okamžitě se rozběhl i do dalších zemí. V létě 2018 
přiběhl pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti za podpory společ-
nosti Coca-Cola také do Česka. 

Plogging spojuje pohyb, který je prospěšný pro naše tělo i mysl, s dobrou věcí 
a péčí o naši planetu. A stává se novým fitness trendem. Nemusíte být špičko-
vý běžec, každý kus a každý kilometr se počítá. 

Lidé běhají a přitom sbírají odpad, kterého je plno nejen kolem běžeckých tras. 
Tradičnímu tréninku tak dávají nový rozměr a odpadky při běhu vrací tam, 
kam patří – vytřídí je do recyklačních kontejnerů.

V rámci projektu Plogging Česko a výzvy na sociálních sítích zastřešila 
Asociace společenské odpovědnosti běžce po celé republice. Běžci se do 
úklidu poprvé společně zapojili na World CleanUp Day 13. září 2018. V průběhu 
roku se do úklidu zapojili jednotlivci, obce i firmy. 

PLOGGING ČESKO

Plogging Česko

https://www.ploggingcesko.cz/


ŘÍJEN
2018

Globální společenské problémy nevyřeší jedna organizace, nýbrž jen spolupráce napříč sektory dokáže po-
zitivně proměnit náš svět. Tím se zabýval největší společensky odpovědný networking Asociace společenské 
odpovědnosti 2. října v prostorách ČVUT. Tematicky se věnoval dárcovství a nadcházející kampani Giving Tue-
sday, který v Česku Asociace společenské odpovědnosti zastřešuje. 

Akce se konala v proskleném prostoru Respiria Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) 
ČVUT v Praze, a to ve spolupráci s Nadací Vodafone, která byla partnerem akce. Hlavním tématem byly nové 
technologie a inovace a jejich pomoc v dárcovství. 

Se svou keynote speech vystoupil první ze zahraničních hostů – Henry Timms, zakladatel světového svátku 
dárcovství Giving Tuesday. Zaměřil se hlavně na sociální sítě jako na jedno ze stěžejních prostředí pro efektiv-
ní šíření pomoci a dobrovolnictví.

Následovala panelová diskuse o budoucnosti dárcovství, kterou moderovala ambasadorka Giving Tue-
sday v Česku, spisovatelka a zakladatelka Nadačního fondu Be Charity Barbara Nesvadbová. O vlastních 
zkušenostech s motivováním zaměstnanců do dobrovolnictví nebo o osobních cestách k různým formám 
dárcovství debatovali investorka a majitelka Albatros Media Silke Horáková, prezident Zátiší Group Sanjiv Suri 
a podnikatel a filantrop Jan Školník. Představením kampaně Giving Tuesday pro rok 2018 uzavřela první část 
dne moderátorka konference Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

V odpolední části pokračoval prezentací projektů Instant Network a Škola v kufru druhý zahraniční host dne 
– Oisin Walton z globální Nadace Vodafone. Ukázal mimo jiné, jak dokáže několik trénovaných dobrovolníků 
rychle pomoci například v místech postižených přírodními katastrofami, kde vytvoří chybějící mobilní pokrytí.

Po obědě následovaly workshopy. Nadace Vodafone ukazovala možnosti vzdělávání dětí s aplikací pro žáky 
na speciálních tabletech, o praktických trendech ve firemním dobrovolnictví se mluvilo u Hestia a o dárcích 
a praktických tipech při darování pojednával workshop Asociace společenské odpovědnosti a Darujme.cz.

FOTOGALERIE REPORTÁŽ Z AKCE

PROJEKTY

Společensky odpovědný 
networking členů 
Asociace společenské odpovědnosti

https://a-csr.smugmug.com/Giving-Tuesday-Kick-Off-%C4%8CVUT/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/918/letosni-kampan-ke-giving-tuesday-jsme-odstartovali-na-doposud-nejvetsim-spolecensky-odpovednem-networkingu/


LISTOPAD
2018

Giving Tuesday v Česku
Giving Tuesday je světový svátek dárcovství, který podporuje a oslavuje 
chuť pomáhat. Vznikl v roce 2012 a slaví se vždy v úterý po Dni díkuvzdá-
ní a po Black Friday jako protipól k jeho hromadění a materialismu. Národ-
ním ambasadorem pro Giving Tuesday v Česku se v roce 2016 stala Asocia-
ce společenské odpovědnosti. 

Oslavy světového dne dárcovství v Česku překonaly všechny dosavadní 
filantropické rekordy. Na Giving Tuesday v úterý 27. listopadu se v Česku 
podařilo na dobročinné projekty vybrat celkem 31 921 758 Kč.

PROJEKTY

Do Giving Tuesday se zaregistrovalo 249 dárcovských 
výzev. Nejčastěji jednotlivé charitativní projekty vyzývaly 
k pomoci dětem, hendikepovaným lidem nebo opuš-
těným zvířatům. Filantropické rekordy padaly po celém 
světě – v USA lidé darovali online více než 380 milionů 
dolarů, průměrná výše daru byla 105,55 dolaru.

Den dárcovství pod označením #GivingTuesdayCZ měl 
na sociálních sítích dosah 8 450 670. 

NEJŠTĚDŘEJŠÍ SBÍRKY ROKU 2018:
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Benefiční večer StarDance pro Centrum Paraple:  
15 019 476 Kč

ZAMĚSTNANECKÁ SBÍRKA
Skupina ČEZ, vybranou částku zaměstnanců firma  
zdvojnásobila: 4 925 684 Kč

Vůbec poprvé se na den dobrých skutků rozsvítila v bar-
vách Giving Tuesday také pražská Petřínská rozhledna. 
Záštitu nad projektem převzal primátor hl. m. Prahy 
Zdeněk Hřib. Novinkou ročníku 2018 byla podpůrná 
kampaň na sociálních sítích s názvem #MyGivingStory, 
ve které lidé sdíleli své osobní příběhy dárcovství.

Giving Tuesday v Česku v roce 2018 zorganizovala Asoci-
ace společenské odpovědnosti ve spolupráci s portálem 
Darujme.cz. Partnery ročníku 2018 byly Albatros Media, 
Velvyslanectví USA v Praze a grafické studio LaceUp.

Více informací o Giving Tuesday najdete na  
www.giving-tuesday.cz.



KOMUNIKACE4 

Asociace společenské odpovědnosti komunikuje novinky z oblas-
ti společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje a šíří tak 
v Česku povědomí o těchto tématech. Pravidelně využívá násle-
dující kanály:

Magazín 
Listí
dvakrát ročně
tištěný náklad 300 ks

ZIMA 2018

LÉTO 2018

Aktuality na webu Asociace společenské odpovědnosti 
www.spolecenskaodpovednost.cz

Newsletter Asociace společenské odpovědnosti 
(jedenkrát měsíčně rozesílán na 1 900+ CSR kontaktů).
 
Asociace společenské odpovědnosti se také pravidelně objevuje 
v médiích (Forbes, Hospodářské noviny, Česká televize,  
Harper‘s Bazaar, Lidové noviny, DVTV, Seznam Zprávy, Metro,  
České noviny, Novinky.cz, Aktuálně.cz, Marketing & Media a další…). 

Vybrané výstupy najdete zde

šířený online 

na 1 900+ 
CSR kontaktů

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2018/12/A-CSR_Listi_Prosinec_2018.pdf
http://bit.ly/ACSR_Listi_leto_2018
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/stalo-se/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/z-medii/
https://www.facebook.com/asociacespolecenskeodpovednosti/
https://twitter.com/Asociace_CSR
https://www.instagram.com/asociacecsr_cz/
https://www.linkedin.com/company/association-of-social-responsibility/


PŘIDEJTE SE K NÁM5 
Pokud i vy fandíte spolupráci napříč soukromým, neziskovým, vzdělávacím a veřejným 
sektorem, staňte se členy naší platformy a pomozte dále rozvíjet společenskou odpověd-
nost a Cíle udržitelného rozvoje v Česku.

Pochlubte se značkou, 
která podtrhne vaše 
odpovědné aktivity.

Nechte o svých aktivitách 
pravidelně reportovat 
na nejvyhledávanějším 
portále o CSR a v dalších 
uznávaných mediích.

Buďte v obraze díky
pravidelnému reportingu
ze světa společenské
odpovědnosti 
a udržitelnosti.

Podílejte se přímo
na směřování platformy.

Vstupte mezi výjimečné 
subjekty na poli 
společenské odpovědnosti 
a udržitelného podnikání.

Získejte cenné kontakty,
prestiž, know-how 
a inspiraci.

Mějte přístup 
k celosvětovým 
strategiím, trendům 
a odborníkům.

Využijte partnerské vstupy 
a slevy na pořádané akce.

Ovlivňujte trvale 
udržitelný rozvoj 
celé České republiky.



Vstoupit do platformy Asociace společenské odpovědnosti může firma, která ak-
tivně pečuje o své zaměstnance, podporuje region, v němž působí, není jí lhostej-
ný dopad svých činností na životní prostředí, podporuje místní komunitu, ve svém 
chování je plně transparentní, ctí zásady podnikatelské etiky a morálky. 

Zásady chování firem upravuje Etický kodex člena A-CSR, jehož přijetí 
a dodržování je podmínkou členství.

Platforma je otevřena i subjektům veřejného sektoru, školám, nestátním neziskovým 
organizacím, sociálním podnikům a dalším institucím, kteří se svou činností aktivně 
zasazují o podporu a rozvoj vize a cílů A-CSR. 

Každý člen se řídí platným 
Statutem Platformy Asociace společenské odpovědnosti.

Firmy

Veřejný sektor

Neziskový sektor

Sociální podniky

Jednotlivci

Školy

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2017/06/eticky_kodex_acsr.pdf
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2017/06/eticky_kodex_acsr.pdf
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2017/07/statut_acsr.pdf


 

PODĚKOVÁNÍ6
Všem, kteří nás nejen v roce 2018 podporovali finančně, dobrovolnou prací či užitečnou myšlenkou. 

Kreativnímu studiu MadLove za to, že o Asociaci od jejího vzniku s láskou pečuje, zajišťuje marketing, 
veškerý grafický design a kreativitu. 

Silke Horákové za důvěru v projekt Giving Tuesday a za stálou podporu oslav celosvětového svátku 
dárcovství v Česku.

Janu Školníkovi za finanční podporu Asociace a víru v to, že děláme společenskou odpovědnost správně,  
i když je CSR fráze, se kterou stále tak bojuje. 

Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zahraničních věcí a České rozvojové agentuře za podporu  
a víru v Ceny SDGs. Ceny SDGs se i díky tomu staly světově unikátním oceněním, které je ceněno právě díky 
spolupráci státní správy s nevládní organizací a byznysem (tzv. Public Private Partnership). 

Všem našim ambasadorům SDGs, kteří se rozhodli společně s námi šířit nelehkou myšlenku zachránit svět 
do roku 2030 skrze globální cíle. 

Partnerům Asociace, podporovatelům, blízkým spolupracovníkům a také médiím, kteří se o téma 
společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v Česku stále více a s chutí zajímají. 

Ze všeho nejvíce však děkuji všem členům Asociace společenské odpovědnosti, kteří společně s námi rozvíjí 
téma společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v Česku. Společně tak po pěti letech od jejího 
založení tvoříme největší iniciativu svého druhu u nás. Jsem pyšná na to, co vše děláte pro to, aby bylo 
nejen Česko, ale i svět lepším místem pro všechny. 

Čestné prohlášení: 
Údaje uvedené ve výroční zprávě Asociace společenské odpovědnosti odpovídají skutečnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány. 

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti 



KONTAKTNÍ
INFORMACE
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Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Impact Hub Praha
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
 
IČ: 01467115
DIČ: CZ01467115
O 1565 vedená u Městského soudu v Praze
 
Bankovní spojení:
Česká spořitelna
č. ú.: 3073502339/0800
 
E-mail: info@a-csr.cz
 

Julie Borovcová
péče o členy a projekty

Julie uvádí do Asociace nové členy a zároveň pečuje 
o ty stávající. Komunikuje jednotlivým organizacím 
aktuální program společných událostí a připravuje 
pravidelné členské akce. Vytváří nové projekty a vše 
dokáže vyladit tak, aby byli všichni ve správnou chvíli 
na správném místě.
borovcova@a-csr.cz

Karolína Tesárek
content a sociální sítě

Karolína poskytuje členům Asociace prostor na webo-
vých stránkách a sociálních sítích. Stará se o publicitu 
vašich konkrétních projektů, uveřejňuje členské  
příspěvky a na společných akcích natáčí videa pro 
online platformy. Sleduje trendy na sociálních  
sítích a dokáže vám poradit v online marketingu.
tesarek@a-csr.cz

Magdaléna Martinková
PR a komunikace

Magdaléna je v každodenním spojení s novináři. 
Dává jim vědět o projektech Asociace i o významných 
událostech členů. Píše vám kvůli citacím do tiskových 
zpráv a může s vámi domlouvat natáčení rozhovorů 
nebo publikování článků. Stará se o to, aby veřejnost 
věděla o práci Asociace společenské odpovědnosti 
a o jejích úspěších.
martinkova@a-csr.cz 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 20188
Rozvaha ke dni 31. 12. 2018

A. Dlouhodobý majetek  -  -

B. Krátkodobý majetek  1 299 000 Kč 1 352 000 Kč

B.I. Zásoby   -  -

B.II. Pohledávky   509 000 Kč 190 000 Kč

B.III. Krátkodobý finanční majetek 788 000 Kč 1 162 000 Kč

B.IV. Jiná aktiva   2 000 Kč  -

Aktiva celkem   1 299 000 Kč 1 352 000 Kč

Aktiva    Stav k 1. dni 
    účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období

I. Spotřebované nákupy a služby 2 269 000 Kč 2 269 000 Kč -

II. Změna stavu zásob -  -  -

III. Osobní náklady   599 000 Kč 599 000 Kč -

IV. Daně a poplatky  -  -  -

V. Ostatní náklady  560 000 Kč 560 000 Kč -

VI. Odpisy   -  -  -

VII. Poskytnuté příspěvky -  -  -

VIII. Daň z příjmů  -  -  -

Náklady celkem  3 428 000 Kč 3 428 000 Kč -

I. Provozní dotace 788 000 Kč - 788 000 Kč

II. Přijaté příspěvky 1 923 000 Kč - 1 923 000 Kč

III. Tržby za vlastní výkony a služby 1 159 000 Kč - 1 159 000 Kč

IV. Ostatní výnosy 54 000 K - 54 000 Kč

V. Tržby z prodeje majetku 0 Kč - -

Výnosy celkem 3 924 000 Kč - 3 924 000 Kč

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

A. Vlastní zdroje   754 000 Kč 1 250 000 Kč

A.I. Jmění celkem    -  -

A.II. Výsledek hospodaření  754 000 Kč 1 250 000 Kč

B. Cizí zdroje   545 000 Kč 102 000 Kč

B.I. Rezervy   -  -

B.II. Dlouhodobé závazky  -  -

B.III. Krátkodobé závazky  369 000 Kč 102 000 Kč

B.IV. Jiná pasiva   176 000 Kč -

Pasiva celkem   1 299 000 Kč 1 352 000 Kč

Pasiva    Stav k 1. dni 
    účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Výsledek hospodaření před zdaněním:  496 000 Kč  496 000 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: 496 000 Kč  496 000 Kč
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