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Úvodní slovo
Člověk míní, koronavirus mění. Tak by se dal do jedné věty shrnout rok 2020. Veškeré akce, 
které jsme s láskou připravovali, jsme museli upravit či zrušit. Na jedné straně smutek, na druhé 
naštěstí radost nad spoluprací, novými nápady a celkovou podporou a laskavostí. Když se vám 
totiž v životě objeví překážka, představte si ji jako ve sportovním závodě. Jak byste ji zdolali? 
Pokud je úměrná vašim osobním silám, přeskočte ji či přelezte. A pokud je vyšší a vaše síly na 
ni samotné nestačí, spojte se s ostatními. Ve dvou a více lidech se to totiž lépe táhne. A pokud 
jich je 374, jako v případě členů Asociace společenské odpovědnosti, jde o pořádně silný provaz 
podpory, díky které se dá zvládnout i koronavirus.

Možná bych tak k roku 2020 přiřadila jinou větu, citát z mého oblíbeného Malého prince: Správ-
ně vidíme jen srdcem. Celospolečenská laskavost se nám totiž ukázala hned několikrát. Česko 
se na jaře stmelilo a lidé si pomáhali na všech frontách. V rámci Giving Tuesday Now a sdílení 
dobrých skutků z celého světa. Nebo při tradičním Giving Tuesday či při podpoře zdravotníků. 
Spolupráci a pomoc ukázaly také Ceny SDGs, ke kterým vznikla jedinečná kampaň Naše plane-
ta od Jana Saudka. Zahradu Černínského paláce při té příležitosti rozzářila terralóna a symbolic-
ky jsme tak měli zeměkouli doslova na dosah. Udílení Cen SDGs se i přes měnící se každodenní 
podmínky neslo v láskyplné atmosféře a za plnohodnotné podpory.

A co bych nám popřála do roku 2021? Abychom k sobě zůstali ohleduplní a laskaví i po krizi. 
Abychom k sobě navzájem uměli budovat empatii a zachovávali respekt. Aby udržitelnost byla 
stále v našich srdcích. A abychom měli respekt k potřebám svým i těch ostatních, k pravidlům 
a opatřením a především pak ke zdraví - našemu i celé naší planety Země. Je třeba ji ve všech 
aspektech udržovat zdravou, protože žádnou planetu B nemáme. Buďme k sobě hodní a po-
kračujme dle Cílů udržitelného rozvoje dál. K roku 2030 nás totiž čeká ještě dlouhá cesta. Ale je 
důležitá – pro nás a pro další generace.

    Lucie Mádlová
    zakladatelka a výkonná ředitelka 

Asociace společenské odpovědnosti



Počet Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs) od OSN.

17 73
Přes 73 milionů korun se 
podařilo vybrat v rámci 

pátého ročníku světového 
dne štědrosti a dárcovství 

Giving Tuesday.

290+
Tolik aktualit, článků, rozhovorů 
a reportáží na témata z oblas-
ti společenské odpovědnosti, 

udržitelnosti a Cílů udržitelného 
rozvoje jsme vydali v roce 2020 

na našem webu.

13 000+ 
Tolik sledujících mají naše 
profily na sociálních sítích 
(Facebook, Twitter, Linke-

dIn, Instagram).

6
Počet sektorů, které propojuje-

me a zastřešujeme: firmy, veřejný 
sektor, neziskový sektor, sociální 

podniky, vzdělávací sektor  
a jednotlivci.

374
Počet členů Asociace ke 

konci roku 2020.

56
Tolik nových členů  

vstoupilo do A-CSR  
v roce 2020.

4
V roce 2020 jsme  
uspořádali čtvrtý  
ročník Cen SDGs.

Rok 2020 v číslech
Jsme největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. 
Naší vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování 
každé organizace v Česku.



Naše akce v roce 2020
28. února

5. května

4. září 

23. září  

11. listopadu  

1. prosince 

Seminář: Byznys a lidská práva

Giving Tuesday Now

SDGs Beach Volleyball Cup

Vydání brožury k Cenám SDGs 2020

Giving Tuesday webinář

Giving Tuesday

3. března

13. května

17. září 

1. října    

23. listopadu

15. prosince  

CSR snídaně: Cirkulární ekonomika

Představení kampaně  
Naše planeta

Galavečer předání Cen SDGs

Start Akcelerátoru Cen SDGs

Online workshop s WWF:  
Wellbeing Economy

Vánoční online setkání členů A-CSR

březen

20. srpna 

17. září    

20. října

24. listopadu –  
1. prosince

15. prosince

Tržiště v dobách nejistých

SDGs networking členů a představe-
ní Katalogu udržitelných dárků

Výstava Naše planeta a terralóna  
v zahradách Černínského paláce

Výsadba stromů jménem členů 
A-CSR

Světlo lékařům

Vydání magazínu Listí



CSR snídaně,  
akce a projekty
Každoročně pořádáme pro naše členy akce na nejrůznější 
témata z oblasti CSR, udržitelnosti, globálních cílů nebo aktu-
álních společenských trendů. Rok 2020 byl velkou výzvou pro 
nás všechny. A protože věříme, že sdílení a networking napříč 
odvětvími je neskutečně důležitý, od akcí konaných fyzicky 
jsme se přesunuli do online prostředí. 

Seminář: Byznys a lidská práva 
(únor)
Ve spolupráci s NaZemi jsme připravili kulatý stůl na téma byznys 
a lidská práva. Debata o odpovědnosti firem za dodržování lid-
ských práv se posouvá směrem k závazné legislativě, která vzni-
ká na národní, evropské i globální úrovni, a která má zajistit lidská 
práva v přeshraničním podnikání (včetně dodavatelských řetězců). 
Tuto legislativu je třeba nastavit tak, aby eliminovala praktiky, které 
porušují lidská práva a vytváří nekalou konkurenční výhodu. Jedině 
tak vzniknou rovné podnikatelské podmínky pro odpovědné firmy. 
Na semináři s NaZemi v Impact Hub K10 jsme si představili tyto 
trendy a za účasti byznysu, vládního i nevládního sektoru prodis-
kutovali, jaké dopady mohou mít na firmy. Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/jak-probihal-seminar-byznys-a-lidska-prava/


Tržiště v dobách nejistých  
(březen)

CSR snídaně: Cirkulární  
ekonomika (březen)

Členové Asociace společenské odpovědnosti se spojují a hledají cesty, jak 
v nejisté koronavirové době pomoci potřebným. Pandemie vyvolala ob-
rovskou vlnu solidarity a ukázala, že naše společnost je plná dobrých duší. 
My v Asociaci jsme se rozhodli využít síly naší platformy a usnadnit orga-
nizacím koordinaci poptávky a nabídky potřeb. Na Facebooku jsme spus-
tili Tržiště v dobách nejistých, kde mohly organizace nabízet to, co nejlépe 
umí, nebo naopak hledat pomoc s tím, co nejvíce potřebují. Řada organizací 
omezovala svůj provoz, ale svět běžel dál, a to byla skvělá příležitost nabíd-
nout svou kapacitu potřebným. Každý jedinec, který rád s něčím pomohl, 
nalezl na našem Tržišti mnoho inspirací, jak přiložit ruku k dílu.
Více o tržišti ZDE

Na 130 členů Asociace společenské odpovědnosti se sešlo v příjemných 
prostorách firmy EYELEVEL k tématu cirkulární ekonomiky. Členové sdíleli 
své zkušenosti z praxe a diskutovali o budoucnosti oběhového hospodář-
ství. Na snídani se o svá cirkulární řešení podělili zástupci EYELEVEL, CHEP, 
ZYNCTOS, Biopekárna Zemanka, Armor, Haenke, IKEA, MIWA a NAVZDORY. 
Po formální části programu byl jako již tradičně prostor na networking a udr-
žitelný catering, který pro snídani připravil profesionální tým Zátiší Catering. 
Více o akci ZDE

Giving Tuesday Now  
(květen)
Lidé z celého světa se v úterý 5. května připojili ke globální akci #GivingTue-
sdayNow a vzdali hold štědrosti a dobrým skutkům vykonaným v reakci 
na pandemii koronaviru. V Praze se u příležitosti globálního dne solidarity 
rozsvítila v barvách trikolory Petřínská rozhledna, Černínský palác, Národní 
muzeum i Museum Kampa. Lidé v Česku i ve světě sdíleli své dobré skutky 
a inspirativní příběhy z tohoto těžkého období. Mapu dobrých skutků, které 
se uskutečnily v rámci akce #GivingTuesdayNow, jsme mapovali v naší apli-
kaci Dobromappka. Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/vlna-solidarity-se-nese-celym-ceskem-naladte-se-na-ni-i-vy/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/prvni-letosni-csr-snidane-clenu-asociace-se-nesla-v-duchu-cirkularni-ekonomiky/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/cely-svet-vzdal-5-kvetna-hold-dobrym-skutkum-projevy-vdecnosti-zaplavily-socialni-site/


SDGs networking členů a před-
stavení Katalogu udržitelných 
dárků (srpen)

Představení kampaně  
Naše planeta (květen)

Vnitřní i venkovní krásné prostory Máj 4. patro daly příležitost pro praktic-
kou ukázku udržitelných dárků i propojování kontaktů v doprovodu libé 
kultury a gastronomie. Hlavní bod večera – Katalog udržitelných dárků 
– představila Lucie Mádlová. Katalog následně pokřtila umělkyně Terezie 
Vodička Kovalová, která všechny přítomné potěšila hrou na violoncello. Své 
tipy a rady na panelové diskuzi na téma Nová dekáda udržitelného rozvo-
je sdíleli Roman Knap za společnost Česká pošta, Lukáš Zapletal za firmu 
Coca-Cola HBC a Andrea Studihradová z České spořitelny. O dobroty se 
postarala společnost Zátiší Catering. Právě zde se zrodila myšlenka odpo-
vědného e-shopu Nakup na Dobro, který Asociace společenské odpověd-
nosti uvádí v život v roce 2021. Více o akci ZDE

Asociace společenské odpovědnosti se rozhodla v rámci 4. ročníku Cen 
SDGs poukázat na eskalující klimatickou krizi a potřebu změny našeho 
životního stylu. Kampaň proto koncipovala v duchu změny klimatu. Kam-
paň Naše planeta fotil světoznámý český umělecký fotograf Jan Saudek. 
Vystoupilo v ní 13 známých českých osobností (podle SDG 13 – Klimatická 
opatření) ztvárněných do tarotových karet s poselstvím, že změna klimatu je 
nepopiratelná, a rychlost, s jakou postupuje, je alarmující. Každá z osobností 
byla ztvárněna v rámci jednoho tarotu a oblasti, které se změna klimatu do-
týká. Více o kampani ZDE

SDGs Beach Volleyball  
Cup 2020 (září)
Ve sportovním areálu na Císařské louce v Praze se konal 1. ročník unikátního 
turnaje v plážovém volejbale na podporu globálních cílů od OSN. Titul his-
toricky prvního ročníku SDGs Beach Volleyball Cupu získal tým Blue House 
reprezentující sociální podnik – Kavárnu Modrý domeček. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 24 smíšených týmů reprezentujících firmy, neziskové organizace 
či úřady. Všechny týmy si domů na památku odnesly SDGs volejbalový míč, 
který zobrazuje všech 17 Cílů udržitelného rozvoje. Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/nejlepsi-darek-ten-udrzitelny-z-katalogu-i-jarmarku-sdgs-networkingu/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/jan-soudek-a-dalsi-ceske-osobnosti-se-staly-tvaremi-kampane-nase-planeta/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/titul-v-plazovem-volejbalovem-turnaji-za-lepsi-svet-vybojovala-kavarna-modry-domecek/


Výstava Naše planeta  
a terralóna v zahradách Černín-
ského paláce (září)

Galavečer předání Cen SDGs 
2020 (září)

Při příležitosti vyhlášení Cen SDGs 2020 bylo v zahradách Černínského palá-
ce možné vidět unikátní desetimetrový model planety Země – terralónu a vý-
stavu fotografií Jana Saudka, která vznikla v rámci kampaně Naše planeta. 
Terralóna a výstava obrazů byly ke zhlédnutí v rámci Evropského týdne udrži-
telného rozvoje a vidělo je více než 6 000 návštěvníků. Více o akci ZDE

V zahradách Černínského paláce, v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 4. ročníku Cen SDGs. Vítězství si od-
nesly projekty s výjimečným dopadem do různých oblastí života. Novinkou 
roku 2020 byla speciální kategorie a kampaň ke změně klimatu. Slavnost-
ní vyhlášení bylo možné sledovat přes online stream internetové televize 
DVTV. Více o akci ZDE

Start Akcelerátoru  
Cen SDGs (říjen)
Odstartovali jsme Akcelerátor Cen SDGs 2020, akcelerační program, jehož 
cílem bylo pomoci organizacím zvýšit společenský dopad jejich projektů 
k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Program plynule navázal na Ceny 
SDGs a vznikl ve spolupráci Asociace společenské odpovědnosti a Impact 
Hubu. Účastnilo se ho 25 vybraných organizací. Akcelerátor probíhal ve dvou 
fázích. Pro vybrané projekty byla připravena rozvojová část a pro ty nejlepší 
také individuální akcelerace. Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/cesko-zna-nejlepsi-projekty-udrzitelnosti-pro-rok-2020-oceneny-byly-v-cenach-sdgs/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/cesko-zna-nejlepsi-projekty-udrzitelnosti-pro-rok-2020-oceneny-byly-v-cenach-sdgs/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/startuje-akcelerator-cen-sdgs-2020/


Giving Tuesday webinář (listopad)

Výsadba stromů jménem členů 
A-CSR (říjen)

Dne 11. listopadu uspořádala Asociace společenské odpovědnosti vzdělávací 
online seminář pro české organizace a firmy, kde zazněly tipy, jak se ke světové-
mu dni štědrosti a dobrých skutků připojit. Podělila se o tipy, jak výzvy efektivně 
komunikovat, jak zaujmout širší komunitu dárců a také jak na expertní dobrovol-
nictví. Ačkoli Giving Tuesday oficiálně připadlo na úterý 1. prosince 2020, aktivity 
a kampaně běží déle než jen jeden den. Více o akci ZDE

Asociace společenské odpovědnosti se rozhodla u příležitosti Dne stro-
mů připojit ke globální iniciativě Plant-for-the-Planet na výsadbu 1 bilionu 
stromů. Za každého našeho člena, kterých jsme měli tou dobou 366, jsme 
vysadili jeden strom a budeme v tomto závazku pokračovat i do budoucna. 
Tímto krokem chceme aktivně přispět k řešení klimatické krize a součas-
ně motivovat ostatní organizace, aby nás následovaly. Samotné výsadby 
se ujal reforestační projekt na Yucatánu v Mexiku, který slouží jako vzorový 
příklad pro ostatní reforestační projekty v tropech. Více o akci ZDE

Online workshop s WWF:  
Wellbeing Economy (listopad)
Ze všech koutů světa se ozývají otázky, jak bude vypadat svět po pandemii. 
A může v něm hrát udržitelnost hlavní roli? Asociace společenské odpověd-
nosti přinesla svým členům ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu 
přírody (WWF) webinář, kde jsme diskutovali o tom, jak za pomoci SDGs na-
startovat ekonomiku nad rámec tradičních ekonomických ukazatelů. Podí-
vali jsme se nejen do firemní kultury, ale také na globální pohledy. Členové se 
dozvěděli například to, jak začlenit koncept ekonomiky blahobytu do evrop-
ského politického rámce, a to během krátkého semináře pod vedením WWF.
Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/akce/giving-tuesday-webinar/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/asociace-spolecenske-odpovednosti-vysadi-za-kazdeho-sveho-clena-jeden-strom-podpori-tak-boj-se-zmenou-klimatu/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/akce/online-workshop-s-wwf-wellbeing-economy/


Giving Tuesday (prosinec)

Světlo lékařům  
(listopad–prosinec)

Úterý 1. prosince 2020 patřilo štědrosti a dobrým skutkům po celém světě 
v rámci Giving Tuesday. Při této příležitosti vznikla dobročinná aktivita Světlo 
lékařům, která symbolicky skončila právě první prosincové úterý. Na počest 
všech dobrých skutků napříč Českem se v úterý 1. prosince po setmění rozzá-
řila v barvách Giving Tuesday rozhledna na pražském Petříně a také Nemoc-
nice Na Bulovce. Ta na sobě nesla symboly srdce a baterie, které se postupně 
objevovaly na budovách nemocnic a domovů pro seniory po celé republice 
a symbolicky zářily pro všechny zdravotníky, pečovatele, dobrovolníky a spo-
luobčany zasažené pandemií. Více o akci ZDE

Pandemie covidu-19 negativně ovlivnila životy nás všech. Největší tlak byl 
ale bezesporu kladen na zdravotníky, lékaře a pečovatele, kteří pracovali té-
měř nepřetržitě. Jelikož byli často už opravdu na pokraji svých sil, přidávali 
se na pomoc i dobrovolníci. Jako výraz vděku a signál podpory se pro ně 
v rámci dobročinné aktivity Světlo lékařům postupně rozsvítily budovy ne-
mocnic, domovů pro seniory a hospiců napříč všemi kraji Česka. Potřebnou 
energii zhmotnily speciálně vytvořené Giving Tuesday balíčky s kvalitními 
produkty a potravinami, které putovaly do nemocnic a domovů (nejen) pro 
seniory. Za aktivitou stála Asociace společenské odpovědnosti a iniciativa 
Energii lékařům. Více o akci ZDE

Vánoční online setkání členů 
A-CSR (prosinec)
Vánoční setkání členů se odehrálo v příjemné atmosféře, kterou hned na 
úvod přinesl rozhovor Lucie Mádlové s Jannisem Samarasem, náčelníkem 
Kofoly. Ten sdílel své osobní tipy na udržitelné Vánoce a představil směřování 
společnosti v oblasti udržitelnosti. O svůj pohled na vánoční svátky a to, jak 
vánoční doba působí na lidskou psychiku a proč Vánoce mohou být vhodný 
čas k probuzení zájmu o udržitelnost mezi zaměstnanci, se podělil psycho-
log Ondřej Kácha, zástupci M-Ocean, Aranžérie, Green Cat, Zachraň jídlo, 
PEFC a Kokoza. Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/giving-tuesday-2020-uz-je-tady-zapojte-se-a-rozhledna-na-petrine-se-v-utery-rozsviti-i-na-znameni-vaseho-dobreho-skutku/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/na-budovach-nemocnic-ve-vsech-krajich-se-u-prilezitosti-giving-tuesday-rozsviti-svetlo-lekarum/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/jak-na-zelene-a-udrzitelne-vanoce/


Výzkum o veganství v Česku

muži 82 %

ženy 77 %

Češi a konzumace masa Konzumace masa a masných výrobků 
alespoň jednou týdně

10 %

4 %

4 %

Do budoucna chce více rostlinných produktů 
na úkor živočišných do svého jídelníčku zařadit 

28 % Čechů.

Výzkum dále ukázal, že se lidé sice domníva-
jí, že se zvýšila nabídka rostlinných produktů 
v obchodech (68 %) a restauracích (41 %), ale 
často jim tyto alternativy živočišných pokrmů 
nechutnají.

Věří Češi a Češky, že se stravují dle zá-
sad zdravé výživy?

Alternativním způsobům stravování jsou více otevřeni mladí 
lidé, a to jak v Česku, tak ve světě. V evropském kontextu Češi 
patří k národům, které jí vše a v jejich stravě převládá zejména 
maso. 90 % naší populace při konzumaci neřeší, zda jde o po-
traviny živočišného či rostlinného původu. Na opačném pólu 
jsou v Turecku, kde se masu vyhýbá téměř polovina populace. 

strava s vyloučením či 
omezením masa

úplně bez masa

flexitariánství (konzumace 
masa či ryb jen výjimečně)

důvody: zdravý životní styl, snaha 
o snížení hmotnosti, redukce pří-
jmu cukrů a živočišných tuků

ANO 
38 %

NE 
62 %

Aktuální výzkum o veganství v Česku zrealizovala výzkumná agentura Ipsos 
ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.



O VÝZKUMU

Termín výzkumu: květen 2020
Metodika výzkumu: online dotazování, vzorek 
internetové populace v Česku ve věku 18–65 let
Počet dotazovaných: 1 015
Zdroj: Ipsos Česká republika 
Více o výzkumu ZDE

Na co se Češi zaměřují při výběru 
kosmetiky a čisticích prostředků
zda je obal výrobku ekologický – 55 %
zda byl výrobek testován na zvířatech – 45 %

U potravin a nápojů Češi nejčastěji sledují zemi původu a slo-
žení výrobku obecně (éčka, sacharidy a cukry, tuky). Informace, 
zda byly potraviny vyrobeny v souladu se zásadami férového 
obchodu nebo obsah alergenů ve výrobku, sleduje méně než 
polovina populace. 

Údaje uvedené na kosmetických a čisticích prostředcích jsou 
důležité zejména pro ženy. Zatímco starší lidé více zajímá 
země původu a ekologičnost produktu, mladí lidé sledují, zda 
byl produkt testován na zvířatech, či zda vlastní některý z ve-
ganských certifikátů. 

55 % 45 %

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/kazdy-desaty-cech-preferuje-stravu-s-vyloucenim-ci-omezenim-masa/


SDGs Beach Volleyball 
Cup 2020
V pátek 4. září se ve sportovním areálu na Císařské louce 
v Praze konal první ročník unikátního turnaje v plážovém 
volejbale na podporu globálních cílů od OSN. Turnaje, který 
organizovala Asociace společenské odpovědnosti, se zú-
častnilo celkem 24 smíšených týmů reprezentujících firmy, 
neziskové organizace či úřady.

Titul vítěze historicky prvního ročníku SDGs Beach Volley-
ball Cupu získal tým Blue House, reprezentující sociální 
podnik – Kavárnu Modrý domeček. Blue House hrál za SDG 
8 – Důstojná práce a ekonomický růst.

„Jsme moc šťastní! Opravdu jsme si to užili. Je skvělé, že 
i malá a ještě ke všemu nezisková organizace měla dnes 
příležitost prosadit se. A tu příležitost využila. Dali jsme 
o sobě vědět. A to je to, proč jsme dnes na Císařské louce 
hráli. Třeba až někdo z členů Asociace či veřejnosti bude 
přemýšlet o cateringu nebo o vánočních dárcích, naskočí 
mu – aha, to jsou ti vítězové beachového turnaje,“  
říká Marie Hrdá, kapitánka vítězného týmu.

Druhé místo v turnaji obsadila Smeč(ka) z Edenu, tým za-
městnanců Ministerstva životního prostředí ČR, který 
symbolicky bojoval za SDG 13 – Klimatická opatření. Bron-
zovou pozici vybojovali JRKáči, reprezentující společnost 
JRK Česká republika. Ta se věnuje odpadovému hospodář-
ství a v turnaji hrála za SDG 11 – Udržitelná města a obce. 

Generálním partnerem turnaje byla Česká pošta.

Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/titul-v-plazovem-volejbalovem-turnaji-za-lepsi-svet-vybojovala-kavarna-modry-domecek/


Postoj Čechů k SDGs 
výsledky výzkumu veřejného mínění
Pro Čechy jsou nejdůležitější tyto cíle:

SDG 3 – Zdraví a kvalitní život

SDG 6 – Pitná voda a kanalizace

SDG 8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Tyto cíle jsou také dlouhodobě pokládány za priority, kte-
rým by se měla přednostně věnovat česká vláda. „V po-
sledních letech výrazně rostla důležitost cíle Pitná voda 
a kanalizace. V roce 2019, označovaném za druhý nejtep-
lejší rok, Češi tento cíl vnímali dokonce jako hlavní prioritu 
pro českou vládu. Letos se opět, patrně i vlivem situace 
okolo covidu-19, dostává do popředí cíl, který se zabý-
vá zdravím a kvalitním životem,“ říká k výsledkům Tomáš 
Macků, External Affairs Director, Ipsos.

O VÝZKUMU
 
Termín výzkumu: září 2020
Metodika výzkumu: online dotazování, vzorek 
internetové populace v Česku ve věku 18–65 let
Počet dotazovaných: 1 000
Zdroj: Ipsos Česká republika
Odkaz na výzkum Ipsos ZDE 

Pitná voda a kanalizace je zároveň oblastí, v níž veřejnost 
zaznamenala největší zlepšení za uplynulý rok – uvedlo 
to 30 % respondentů. 
Více než polovina populace slyšela o pojmu udržitelnost 
či udržitelný rozvoj. Témata udržitelnosti a klimatických 
opatření rezonují zejména mezi mladými ve věku 18–26 let 
a také mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním. Až 80 % 
vysokoškoláků zná pojem udržitelnost. 

Co zařazují Češi mezi hlavní ekologické problémy?

• množství odpadu
• odlesňování
• množství obalů, ve kterých je baleno zboží

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/wp-content/uploads/2020/09/Ipsos-pro-A-CSR_C%C3%ADle-udr%C5%BEiteln%C3%A9ho-rozvoje-2020_report_final.pdf


Ceny SDGs 2020
Ocenění, které nemá ve svém formátu kdekoli na 
planetě obdoby, je určené projektům, které mění 
svět k lepšímu a které pomáhají uvádět Cíle udržitel-
ného rozvoje OSN do každodenních životů lidí. 

Cíle udržitelného rozvoje reprezentují 17 vytyčených 
oblastí globální společnosti, které je potřeba řešit v zá-
jmu lidstva, přírody, světové ekonomiky či míru. Napl-
ňování SDGs je návodem, jak pomoci planetě s problé-
my, kterým právě čelí.

Právě budoucnost naší planety a změna klimatu jsou 
témata, která ve společnosti rezonují stále více. Naše 
planeta se mění a klima s ní. Společnost nutně po-
třebuje změnu. Ve 4. ročníku Cen SDGs byly proto ve 
speciální kategorii Změna klimatu vyzdviženy inova-
tivní projekty, které aktivně bojují se změnou klimatu 
a přispívají ke zmírnění dopadů změn. Vítěze této kate-
gorie vybrala široká veřejnost ve veřejném hlasování.

Ceny SDGs demonstrují unikátní partnerství a spolu-
práci mezi sektory. Čtvrtý ročník zorganizovala Asocia-
ce společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou 
rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních 
věcí, Ministerstvem životního prostředí, Radou kvality 
České republiky a Světovým fondem pro ochranu pří-
rody. Byznys partnery 4. ročníku byly společnosti Uni-
lever Česká republika a Grow with Google. 



Organizací Cen SDGs  
naplňujeme všechny Cíle 

udržitelného rozvoje:  

Udržitelné projekty se do Cen SDGs hlá-
sily během května a června. Z celkového 
počtu 266 přihlášených vybírala v průbě-
hu léta vítěze odborná porota složená ze 
zástupců partnerů, veřejné sféry, byznysu, 
oborových svazů, ale i odborníků na udrži-
telnost a změnu klimatu. 

Ve čtvrtek 17. září se v zahradách Černín-
ského paláce, sídle Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR, uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení 4. ročníku Cen SDGs, ve kterých 
Asociace společenské odpovědnosti oce-
ňuje nejlepší projekty za naplňování Cílů 

udržitelného rozvoje od OSN v Česku. 
Vítězství si odnesly projekty s výjimečným 
dopadem do různých oblastí života. Pro 
vítěze byly připraveny designové ceny od 
sklárny BOMMA. Slavnostním předáváním 
Cen SDGs 2020 provázel novinář a mode-
rátor Martin Veselovský. Vyhlášení vítězů 
bylo možné sledovat přes online stream 
internetové televize DVTV.



Vítězové Cen SDGs 2020

OCENĚNÍ ZODPOVĚDNÉHO 
VYUŽÍVÁNÍ  

TECHNOLOGIÍ PŘI 
NAPLŇOVÁNÍ SDGs

Scuk.cz



REPORTÁŽ

FOTOGALERIE

VIDEO

ZÁZNAM

Ceny SDGs 2020 v číslech

Partnerská struktura

13
ambasadorů

266
přihlášených  

projektů

17
Cílů  

udržitelného  
rozvoje

25
finálních  
projektů

6
soutěžních  

kategorií

VE SPOLUPRÁCI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER PRO VÝZKUM

PANTONE 2726C

PANTONE 326C

R 47 - G 70 - B 156

Screen: RGB

Print: Brilliant Paper

Print: Matt Paper

Print: CMYK

R 0 - G 157 - B 156

PANTONE 2728U

PANTONE 3272U

C 90 % - M 80 %

C 94 % - Y 43 %

BYZNYS PARTNEŘI

Česká rozvojová agentura

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/cesko-zna-nejlepsi-projekty-udrzitelnosti-pro-rok-2020-oceneny-byly-v-cenach-sdgs/
https://a-csr.smugmug.com/Ceny-SDGs-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=LIsnJw9EG0c
https://www.facebook.com/watch/live/?v=325919885307841&ref=watch_permalink


Kampaň Naše planeta
Ceny SDGs 2020 doprovázela kampaň s názvem 
Naše planeta na podporu globálních cílů a boje proti 
změně klimatu. 

Autorem fotografií osobností byl slavný umělecký 
fotograf Jan Saudek, který se tak vůbec poprvé svým 
dílem vyjádřil k aktuálnímu společenskému problému 
a zapojil se do diskuse o změně klimatu. V kampa-
ni vystoupilo 13 veřejně známých českých osobností 
(symbolicky podle SDG 13 – Klimatická opatření) ztvár-
něných do tarotových karet. Kampaň tak upozorňovala 
na eskalující klimatickou krizi a potřebu změny našeho 
životního stylu v udržitelný.

Mezi osobnostmi kampaně, které zachytil Jan Saudek, 
jsou kuchařka Kamila Rundusová (Kamu), ekonom 
Tomáš Sedláček, první hendikepovaná žena na světě, 
která přeplavala La Manche Markéta Pechová, zpěvák 
Tomáš Klus, violoncellistka Terezie Kovalová, tenist-
ka Lucie Šafářová, hokejista Tomáš Plekanec, krea-
tivní umělec a vyslanec dobré vůle Yemi A.D., farářka 
Martina Viktorie Kopecká, herec a autor Gastromapy 
Lukáš Hejlík, herečka Simona Babčáková, publicista 
a spisovatel Petr Ludwig, polární ekoložka Marie Ša-
backá a skrze autoportrét také samotný Jan Saudek.

Každou fotku Jan Saudek koloroval od modré do červené. 
To znázorňuje známý graf od Eda Hawkinse zobrazující růst 
globální teploty zemského povrchu v letech 1850–2019. Po 
vyskládání všech portrétů vedle sebe se zobrazilo dílo, které 
odhaluje eskalující klimatickou krizi v celé šíři.

„Není plán B,  
protože nemáme planetu B.“

Více o kampani ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/sdgs-archiv/2020


Akcelerátor Cen SDGs
Akcelerátor Cen SDGs 2020 byl doprovodným pro-
gramem 4. ročníku Cen SDGs. Jedná se o akcelerač-
ní program, jehož cílem je pomoci organizacím zvýšit 
společenský dopad jejich projektů k naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje. Program vznikl ve spolupráci 
Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub ČR. 
Zúčastnilo se ho 25 vybraných organizací.

Akcelerátor probíhal ve dvou fázích. Pro vybrané 
projekty byla připravena rozvojová část a pro ty nej-
lepší také individuální akcelerace. V 1. fázi se projek-
ty zúčastnily tematických workshopů a sdílely své 
zkušenosti v mastermind skupinách. Tato fáze byla 
zakončena prezentací zúčastněných projektů před 
veřejností. Ve 2. fázi projekty mimo jiné spolupraco-
valy s mentorem, který je díky znalosti problematiky 
nasměrovali ke správným byznysovým cílům. Projek-
ty měly k dispozici také přes 200 expertů, se kterými 
mohly konzultovat své aktuální potřeby.

Akcelerátor Cen SDGs 2020 vznikl za finanční podpo-
ry společnosti Google a programu Grow With Google, 
společnosti Unilever Česká republika a České rozvo-
jové agentury, pod záštitou Ministerstva zahraničních 
věcí ČR.

Více o programu ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/startuje-akcelerator-cen-sdgs-2020/


Katalog udržitelných dárků
Asociace společenské odpovědnosti připravila již třetí 
vydání Katalogu udržitelných dárků svých členů. Katalog 
přináší více než 160 nápadů na udržitelné dárky – od jídla 
a nápojů, módy a doplňků přes zážitky a dobročinné skut-
ky až po kosmetiku, a to pro firemní klienty, přátele i rodinu. 

Nový katalog byl představen na letní networkingové akci 
členů Asociace, zaměřené na téma udržitelnosti v době 
postcovidové. Pokřtila jej umělkyně Terezie Vodička Ko-
valová, která všechny přítomné následně potěšila hrou na 
violoncello. 

Katalog udržitelných dárků se stal inspirací pro vznik 
e-shopu Nakup na Dobro, kde Asociace společenské od-
povědnosti za pomoci svých členů plánuje sestavit pestrý 
sortiment smysluplných dárků a reklamních předmětů. 
E-shop Nakup na Dobro vznikne již v červenci 2021.

Navštivte e-shop Nakup na Dobro.

Více o katalogu ZDE

https://www.nakupnadobro.cz/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/nejlepsi-darek-ten-udrzitelny-z-katalogu-i-jarmarku-sdgs-networkingu/


Sbírka potravin
V roce 2019 jsme se stali partnery Sbírky potravin, nej-
větší charitativní akce v Česku zaměřené na darová-
ní jídla a drogerie. Za celou dobu konání potravinových 
sbírek byla ta podzimní roku 2020 nejen nejnáročnější, 
ale i nejpotřebnější. Jarní kolo muselo být kvůli pandemii 
zrušeno a zásoby se tak ve skladech potravinových bank 
dostaly na minimum.

Vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin věnují 
řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý 
rok. Například za prvních 10 měsíců roku 2020 obchod-
ní řetězce vysbíraly nebo darovaly dohromady přibližně 
stejný objem potravin jako za celý rok 2019, a to bezmála 
5 000 tun, což znamená až 10 milionů porcí jídla. Ná-

sledná pomoc se orientovala zejména na seniory, matky 
samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domo-
vů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrý-
vala celé území České republiky. Koronavirová epidemie 
způsobila výrazný nárůst osob, které se ocitly v tíživé 
životní situaci.

Podzimní Sbírka potravin v obchodech pomohla naplnit 
sklady potravinových bank. V sobotu 21. listopadu vynes-
la 440 tun potravin a drogerie pro potřebné. I přes ex-
trémně náročné hygienické podmínky proběhla sbírka ve 
všech 603 prodejnách bez problémů. Po přičtení online 
sbírek se objem darovaného zboží dostal na neuvěřitel-
ných 520 tun potravin a 130 tun drogerie.

Podzimní Sbírka potravin 
21. listopadu 2020
520 tun potravin

130 tun drogistického zboží

1 806 dobrovolníků

603 prodejen



Giving Tuesday Now

Více než 145 zemí světa se v úterý 5. května připojilo ke 
globální akci #GivingTuesdayNow a vzdalo hold štěd-
rosti a dobrým skutkům vykonaným v reakci na pande-
mii covidu-19. Sociální sítě se zaplavily projevy vděčnosti 
a významné budovy se po celém světě rozsvítily na zna-
mení globální solidarity. V Praze se tak rozsvítila v bar-
vách trikolory Petřínská rozhledna, Černínský palác, Ná-
rodní muzeum i Museum Kampa. Ve světě se rozsvítila 
slavná bazilika Sagrada Familia v Barceloně či budova 
Willis Tower v Chicagu. 

K akci #GivingTuesdayNow se v České republice připo-
jili jednotlivci, města i organizace napříč všemi sektory. 
Všichni využili tento den jako příležitost poděkovat za 
všechny dobré skutky a veškerou poskytnutou pomoc 
v době pandemie. Dobré skutky, které se uskutečni-
ly v rámci akce #GivingTuesdayNow, jsme zmapovali 
v naší aplikaci Dobromappka. Ta tradičně mapuje smy-
sluplné a odpovědné služby a produkty napříč celým 
Českem. Nově je rozšířena o dobré skutky vykonané 
v rámci koronavirové krize.

Více o akci ZDE

https://www.mapotic.com/dobromappka
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/cely-svet-vzdal-5-kvetna-hold-dobrym-skutkum-projevy-vdecnosti-zaplavily-socialni-site/


73 482 084 KčDarovaných peněz:

2020

Počet registrovaných 
dárcovských výzev

238
Darováno 

prostřednictvím 
Darujme.cz

7 099 828 Kč
Darováno na 

Sbírku potravin 
online

4 791 985 Kč 
Nejštědřejší 

zaměstnanecká sbírka
Skupina ČEZ a Nadace ČEZ

5 891 802 Kč
Nejúspěšnější 
veřejná sbírka

Společnost Lidl pro Život dětem

39 000 000 Kč

Giving Tuesday
Úterý 1. prosince na celém světě patřilo štědrosti a dob-
rým skutkům v rámci Giving Tuesday. Právě v tento den 
se totiž opět spojily stovky milionů lidí z nejrůznějších 
koutů naší planety a společně konaly dobro. Do nejště-
dřejšího dne v roce se může odkudkoliv zapojit kdokoliv, 
kdo chce udělat něco hezkého pro druhé. V Česku Gi-
ving Tuesday již pátým rokem pořádá Asociace spole-
čenské odpovědnosti. Ta při této příležitosti přišla také 
s dobročinnou aktivitou Světlo lékařům, která symbolicky 
skončila právě první prosincové úterý. Na znamení všech 
dobrých skutků byla 1. prosince večer v barvách Giving 
Tuesday nasvícena rozhledna na pražském Petříně.

Po celém světě i v Česku padaly filantropické rekordy. 
Na dobročinné účely se v Česku podařilo vybrat 
73 482 084 Kč. Do Giving Tuesday se zaregistrovalo 
238 dárcovských výzev. Nejčastěji se týkaly projektů na 

pomoc dětem, lidem s hendikepem a seniorům. Giving 
Tuesday se koronavirové krizi navzdory opět stalo nej-
štědřejším úterým v roce.

O letošní ročník nejštědřejšího dne v roce se postarala 
Skupina ČEZ a Albatros Media. Partnerem pro výzkum 
trhu a veřejného mínění byla výzkumná agentura Ipsos. 
Ambasadorem pro expertní dobrovolnictví platforma 
Česko.Digital, pro online dárcovství platforma Darujme.cz. 
O celou vizuální identitu se s láskou staralo grafické  
a reklamní studio MadLove.

Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/giving-tuesday-2020-uz-je-tady-zapojte-se-a-rozhledna-na-petrine-se-v-utery-rozsviti-i-na-znameni-vaseho-dobreho-skutku/


Výzkum o dárcovství v Česku
Dárcovství obecně:

85 % Čechů uvádí, že pomáhat druhým je důležité
62 % populace podpořilo některý z oblíbených podniků,  
 obchodů, divadel či jiných subjektů
14 % Čechů přispívá min. 1x do měsíce  
 na dobročinné účely
57 % Čechů přispívá nepravidelně

Nejvíce se přispívalo na pomoc dětem, podporu lidí 
s hendikepem nebo na péči o zvířata. 

Giving Tuesday:

17 % Čechů zná Giving Tuesday
10 % populace se zapojilo do předchozích ročníků GT

O VÝZKUMU
 
Termín výzkumu: listopad 2020
Metodika výzkumu: strukturovaný online do-
tazník, vzorek internetové populace v Česku ve 
věku 18–65 let
Počet dotazovaných: 1 016
Zdroj: Ipsos Česká republika

Očekávaný dopad pandemie na výši 
darované finanční částky 

36 % Čechů v posledním roce finančně  
 přispělo na dobročinné účely

4 % populace darují více 
12 % populace daruje méně
45 % tvrdí, že na darovanou částku  
 to nebude mít vliv
40 % neví



Světlo lékařům
Pandemie koronaviru negativně ovlivňuje životy nás 
všech. Největší tlak je ale bezesporu kladen na zdravot-
níky, lékaře a pečovatele, kteří pracují téměř nepřetržitě. 
Jako výraz vděku a signál podpory se pro ně v termínu  
24. listopadu až 1. prosince v rámci dobročinné aktivi-
ty Světlo lékařům postupně rozsvítily budovy nemocnic, 
domovů pro seniory a hospiců napříč všemi kraji Česka. 
Potřebnou energii zhmotnily speciálně vytvořené Giving 
Tuesday balíčky s kvalitními produkty a potravinami, které 
putovaly do nemocnic a domovů (nejen) pro seniory. 

Večer 1. prosince se proto rozsvítila také Nemocnice Na 
Bulovce v Praze. Ta na sobě nesla symboly srdce a bate-
rie, které symbolicky zářily pro všechny zdravotníky, pe-
čovatele, dobrovolníky a spoluobčany zasažené pandemií 
covidu-19. Tato kampaň zaznamenala velký úspěch i ve 
světě a stala se inspirací pro ostatní zahraniční lídry  
Giving Tuesday.

„S druhou vlnou pandemie se pereme všichni, ale největší 
boj svádí lékaři, zdravotní sestry a bratři, záchranáři, labo-
rantky, zdravotničtí asistenti, pečovatelé a dobrovolníci, 
kteří jedou na doraz. Bohužel se mi zdá, že velká vlna soli-
darity s nimi se vytratila společně s první vlnou pandemie. 
Proto jsme se rozhodli tyto ctnosti znovu zažehnout a dát 
tak všem, kteří bojují za životy druhých, novou energii 
a naději na lepší zítřky,“ říká Lucie Mádlová, výkonná ředi-
telka Asociace společenské odpovědnosti.

-

Za projektem Světlo lékařům stojí Asociace společen-
ské odpovědnosti a iniciativa Energii lékařům. Partne-
rem projektu byla Česká spořitelna.

Více o akci ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/na-budovach-nemocnic-ve-vsech-krajich-se-u-prilezitosti-giving-tuesday-rozsviti-svetlo-lekarum/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/na-budovach-nemocnic-ve-vsech-krajich-se-u-prilezitosti-giving-tuesday-rozsviti-svetlo-lekarum/


Komunikace
Díky široké škále různých komunikačních kanálů pře-
dáváme novinky z oblasti společenské odpovědnosti 
a Cílů udržitelného rozvoje tisícům lidí v Česku, a po-
máháme tak šířit povědomí o těchto tématech. Za-
jímavé články, aktuální CSR trendy, události našich 
členů, rozhovory s osobnostmi nebo inspirativní rady 
a tipy k naplňování globálních cílů – to vše naleznete 
na těchto našich kanálech:

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/?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CentityType%3AentityHistoryName%2CclickedEntityId%3Acompany_10908512%2Cidx%3A0


MAGAZÍN LISTÍ 

Vydáváme vlastní časopis s novinkami v oblasti spole-
čenské odpovědnosti a udržitelnosti – obsahuje pů-

vodní reportáže, shrnutí toho nejdůležitějšího v Asoci-
aci společenské odpovědnosti i u našich členů a navíc 

má jedinečné zpracování.

Brožura Cen SDGs 2020

Brožura shrnuje uplynulý čtvrtý ročník světově ojedi-
nělého ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvo-
je, nabízí přehled vítězů, finalistů i semifinalistů, detaily 
o projektech, komentáře partnerů, výsledky průzkumů 

a mnoha dalšího.

AKTUALITY

Pravidelně publikujeme novinky na webu Asociace  
společenské odpovědnosti, nejvyhledávanějším portále 

o CSR a Cílech udržitelného rozvoje.

NEWSLETTER

Jednou za měsíc rozesíláme zajímavé informace,  
přehled plánovaných akcí a představení nových členů, 

a to na 2 700+ kontaktů.

https://www.spolecenskaodpovednost.cz


KOMUNIKACE V ROCE 2020

www.a-csr.cz www.giving-tuesday.czwww.ploggingcesko.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

290+ 13 000+
aktualit na webu citací a rozhovorů v médiích sledujících na sociálních sítích

370+

ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI V MÉDIÍCH

a další

https://bit.ly/2BevUoA
https://bit.ly/2A4Zywr
https://bit.ly/37y5VVs
https://bit.ly/2VlbqSx
https://bit.ly/3d5Gqfo
https://ct24.ceskatelevize.cz/3234678-prvni-prosincove-utery-ve-znameni-solidarity-akce-giving-tuesday-se-letos-zamerila-i-na
https://forbes.cz/udelejte-radost-hned-dvakrat-mame-tipy-na-vanocni-darky-ktere-pomahaji/
https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V201125_092318_idnestv_jda
https://www.metro.cz/maly-krok-pro-jednotlivce-velky-krok-pro-planetu-fb3-/domov.aspx?c=A210421_220511_metro-region_pur
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/zahrada-cerninskeho-palace-se-otevrela-lidem-vystavou-o-zemi-40336859
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahrada-cerninskeho-palace-se-otevrela-lidem-vystavou-o-zemi-120577
https://www.dvtv.cz/video/chudoba-zmena-klimatu-dari-se-proti-problemum-zeme-bojovat-ceny-sdgs-na-dvtv
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nemocnice-koronavorus-covid-svetlo-lekarum.A201124_160758_zpravodajstvi-hp_mkop
https://www.podnikavazena.cz/rady-a-tipy/podnikatelske-prilezitosti/nakupy-pro-dobrou-vec-to-je-giving-tuesday-pripojte-se-take
https://www.kudyznudy.cz/akce/terralona-v-zahradach-cerninskeho-palace
http://www.enviweb.cz/117248
https://www.reflex.cz/clanek/kultura/102904/v-praze-pristane-obri-zemekoule-ktera-okouzlila-brno-kde-a-kdy-se-na-ni-muzete-podivat.html
https://drive.google.com/file/d/1RccJdl1fGnjp3t2GBFrteXt0_NsaL8GX/view


Přidejte se k nám
Staňte se součástí největší iniciativy společenské od-
povědnosti a Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

Mezi našimi členy je více než 400 firem, neziskových 
organizací, veřejných organizací či vzdělávacích insti-
tucí, které cítí svoji odpovědnost ke společnosti i život-
nímu prostředí.

Jsme otevřeni firmám všech velikostí, ale i subjektům 
veřejného a vzdělávacího sektoru, neziskovým organi-
zacím, sociálním podnikům a dalším institucím, které 
se svou činností aktivně zasazují o podporu a rozvoj 
vize našich cílů.

Nově se také podílíme na změně nákupního chování 
v Česku skrze projekt Nakup na Dobro, jenž předsta-
vuje e-shop s odpovědnými dárky, které skutečně mají 
smysl – pro obdarované, společnost i přírodu.

S každým členem tak pracujeme individuálně a na zá-
kladě jeho potřeb. Chcete se k nám připojit a být sou-
částí Asociace? Napište nám! 

Podmínky pro vstup do platformy
• Všichni naši členové jsou povinni přijmout a dodr-

žovat Etický kodex člena. 
• Každý člen se řídí platným Statutem Platformy 

Asociace společenské odpovědnosti.
 
Více o členství ZDE

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/clenstvi/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/clenstvi/


Networking – Stanete se součástí inspirativní mezi-
národní networkingové sítě členů a partnerů Asociace, 
která nemá v Česku obdoby. 
Společně s námi získáte možnost najít partnery a ob-
jevit nové obchodní příležitosti, které řeší konkrétní 
společenské problémy.

Publicita – Vaši firmu či projekt podpoříme skrze 
aktivní komunikaci na všech našich dostupných ka-
nálech. Vaše odpovědné aktivity budeme sdílet na 
nejvyhledávanějším portále o CSR a udržitelném pod-
nikání v Česku. Zároveň získáváte možnost prezento-
vat se také v dalších uznávaných médiích.

Aktivity – Získáte možnost aktivně se podílet 
na směřování platformy a vize Asociace společenské 
odpovědnosti, a tak i vliv na směřování společenské 
odpovědnosti a udržitelnosti v Česku.

Informace – Díky pravidelnému přísunu novinek 
a trendů ze světa společenské odpovědnosti a udržitel-
ného rozvoje u nás i v zahraničí budete vždy v obraze.

Máme nejméně 4 důvody, které stojí za to, abyste se i vy stali živou součástí 
společensky odpovědného projektu, který ovlivní nejen vaši strategii. 



Reference členů
,,Členství v Asociaci společenské odpovědnosti nám přináší 
velkou škálu inspirace, sdílení informací a navázání zajíma-
vých kontaktů. Asociaci, stejně jako její členy, vnímáme jako 
důležité partnery v rozvoji aktivit v oblasti SDGs a udrži-
telných projektů v českém prostředí. Zároveň díky tomuto 
propojení naplňujeme hodnoty Hello bank! i celé skupiny 
BNP Paribas. Jsme rádi, že i naši zaměstnanci se aktivně 
účastní většiny akcí A-CSR a těšíme se na další spolupráci.“

Gabriela Pithartová 
Marketing and Engagement Director, Hello bank!

„Pro Ergotep je od počátku společenská odpovědnost vel-
mi silné téma. Členem Asociace společenské odpovědnosti 
jsme se stali, myslím, mezi prvními. Je pro nás velmi důle-
žité moci dál šířit a rozvíjet principy společenské odpověd-
nosti a tomu se nám společně s Asociací naskytla skvělá 
příležitost ke konci roku, kdy jsme začali spřádat plány nad 
novým společným projektem e-shopu Nakup na Dobro 
s udržitelnými dárky. Vkládáme do něj společnou energii, 
a věříme, že již brzy ožije. Těšíme se na to, jak skrze e-shop 
budeme inspirovat k promítnutí udržitelnosti do našich 
běžných životů a potřeb.”

Jiří Černý
generální ředitel družstva, Ergotep, d. i.

„Při poskytování právních služeb klademe důraz nejen na 
péči o své klienty a hledání těch nejlepších řešení dle jejich 
potřeb, ale i zachování etiky a morálky v rámci dlouhodobě 
udržitelných podnikatelských vztahů. V rámci našeho pů-
sobení se vedle poskytování standardních právních služeb 
snažíme dělat i něco více, co přináší hodnotu společnosti 
a pomáhá potřebným, a to skrze pro bono činnost naší kan-
celáře. Závazky, které pro nás vyplývají z členství v Asociaci 
společenské odpovědnosti, se pro nás staly závaznými ješ-
tě předtím, než jsme členství a spolupráci s Asociací přijali. 
Jsme rádi, že jsme první advokátní kanceláří, která se může 
svým fungováním aktivně podílet na udržitelnější spo-
lečnosti a partnerství vyplývající ze vstřícnějšího přístupu 
nejenom k obchodním partnerům, ale i ke klientům a celé-
mu světu. Členství a spolupráce s Asociací je pro nás nejen 
závazkem, ale i motivací k dalším prospěšným projektům.“

Jakub Málek
partner advokátní kanceláře PEYTON legal

„Naše spolupráce s Asociací společenské odpovědnos-
ti započala, když jsme díky našim činnostem spojených 
s ochranou zvířat obdrželi 3. místo Cen SDGs a postoupi-
li do TOP 5 projektů v rámci Akcelerátoru Cen SDGs. Díky 
Akceleraci jsme se setkali se zajímavými lidmi, byť jsme 
se kvůli pandemii covidu-19 setkávali pouze online. Právě 
pandemická situace opět dokazuje, že pokud se jednotlivci 
a firmy budou chovat neudržitelně a ničit životní prostře-
dí, dočkáme se dalších pandemií, pokračující devastace 
životního prostředí (např. deforestace kvůli chovu hospo-
dářských zvířat) nebo vyhynutí několika milionů zvířecích 
druhů, což dokládá i vědecká zpráva Mezinárodního panelu 
OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Proto si váží-
me aktivit, které Asociace společenské odpovědnosti vyvíjí 
a věříme, že propojení stejně smýšlejících organizací pomů-
že k lepší budoucnosti pro planetu.“

Tereza Plicka 
předsedkyně Hlas zvířat, z.s.



Tým Asociace v roce 2020

Julie 
Borovcová

péče o členy a projekty

Karolína  
Tesárek

content a sociální sítě

Ivana
Kolářová

projekty

Ivona 
Humpál

projekty

Její tempo přechází od poklusu, 
který se bude hodit pro splnění 

snu zaběhnout si maraton, k rych-
losti Formule 1, jejíž je fanouškem. 
Díky tomu ví o členech Asociace 

vše, šije jim služby na míru, připra-
vuje členské akce, řídí Ceny SDGs 

a odpovídá za směřování celé plat-
formy. Navíc má přehled o všem, 
co je potřeba – od toho, kde se 

v kanceláři nachází náhradní náplň 
do tiskárny až po ty nejdůležitější 

smlouvy.

Na dobrý obsah na webové strán-
ky i sociální sítě pro členy Asociace 
má čuch – stejně jako její mopsík 
Bruno, který ale zavětří pokaždé, 
když se Karolína chystá vařit oblí-
bená italská jídla. Postará se o pu-

blicitu vašich projektů a ví, jak na to, 
aby se na ně všichni koukali růžo-
vými brýlemi, což je mimochodem 

její oblíbená barva. Karolína má 
navíc hobby, které jen tak někdo 

nemá. Sbírá sněhové koule.

Ráda přijímá výzvy. Půl roku v New 
Yorku v OSN a rok v Anglii ovšem 

Ivanu zocelil natolik, že ji jen tak něco 
nerozhodí. A kdyby se přece jenom 

něco našlo, má u sebe pokaždé 
tabulku čokolády, kterou miluje. 

Ivana v Asociaci iniciuje nové směry, 
plánuje, realizuje a kontroluje – to 

vše v ladném kroku tance, který patří 
mezi její koníčky.

Díky Ivoně není plánování a realiza-
ce projektů SDGs Beach Volleyball 
Cup a Giving Tuesday jedna velká 
detektivka, i když ji neustále vidíte 

začtenou do jedné z nich. Je obda-
rovaná nadměrnou všímavostí, kdy 
vidí detaily, které běžní smrtelníci 

přehlížejí. To dodává na klidu zbyt-
ku týmu, ale samotné Ivoně vůbec. 
Ještěže existuje uklidnění v podo-

bě jógy a donutů. 

Asociace společenské 
odpovědnosti o.p.s.
Impact Hub Praha
Drtinova 557/10 
150 00 Praha 5

IČ: 01467115
DIČ: CZ01467115

O 1565 vedená u Měst-
ského soudu v Praze

Bankovní spojení:
Česká spořitelna

Č. ú.: 3073502339/0800

E-mail: info@a-csr.cz

borovcova@a-csr.cz tesarek@a-csr.cz kolarova@a-csr.cz humpal@a-csr.cz



Účetní závěrka za rok 2020

A. Dlouhodobý majetek 55 000 Kč 333 000 Kč

B. Krátkodobý majetek 1 419 000 Kč 3 756 000 Kč

B.I. Zásoby  20 000 Kč

B.II. Pohledávky 199 000 Kč 1 701 000 Kč

B.III. Krátkodobý fin. majetek 1 220 000 Kč 1 039 000 Kč

B.IV. Jiná aktiva  996 000 Kč

Aktiva celkem 1 474 000 Kč 4 089 000 Kč

Aktiva Stav k poslednímu 
dni účetního období

Hospod.  
činnost

Hospod.  
činnost

Celkem Celkem

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Stav k 1. dni 
účetního období 

Hlavní  
činnost

Hlavní  
činnost

Stav k 1. dni 
účetního období 

I. Spotřebované nákupy a služby 5 418 000 Kč 5 418 000 Kč

II. Změna stavu zásob

III. Osobní náklady 533 000 Kč 533 000 Kč

IV. Daně a poplatky

V. Ostatní náklady 52 000 Kč 52 000 Kč

VI. Odpisy -677 000 Kč -677 000 Kč

VII. Poskytnuté příspěvky

VIII. Daň z příjmů

Náklady celkem 5 326 000 Kč 5 326 000 Kč

I. Provozní dotace 1 001 000 Kč  1 001 000 Kč

II. Přijaté příspěvky 385 000 Kč  385 000 Kč

III. Tržby za vlastní výkony a služby 3 755 000 Kč  3 755 000 Kč

IV. Ostatní výnosy 117 000 Kč  117 000 Kč

V. Tržby z prodeje majetku   

Výnosy celkem 5 258 000 Kč 5 258 000 Kč

Náklady Výnosy

A. Vlastní zdroje 1 424 000 Kč 1 356 000 Kč

A.I. Jmění celkem  

A.II. Výsledek hospodaření 1 424 000 Kč 1 356 000 Kč

B. Cizí zdroje 50 000 Kč 2 733 000 Kč

B.I. Rezervy  

B.II. Dlouhodobé závazky  309 000 Kč

B.III. Krátkodobé závazky 50 000 Kč 475 000 Kč

B.IV. Jiná pasiva  1 949 000 Kč

Pasiva celkem 1 474 000 Kč 4 089 000 Kč

Pasiva

Výsledek hospodaření  
před zdaněním:    -68 000 Kč  -68 000 Kč

Výsledek hospodaření  
po zdanění:   -68 000 Kč  -68 000 Kč

Rozvaha ke dni 31. 12. 2020



SDGs inspirace 
našich členů



SDG 1

Fandi mámám

Mobilní aplikace materiální pomoci FandiMat pomá-
há propojit všechny lidi v nouzi (samoživitele, rodiny 
v tísni, seniory, zdravotně postižené i neziskové orga-
nizace pomáhající sociálně slabým aj.), kteří potřebují 
materiální pomoc, s lidmi, organizacemi, firmami, které 
chtějí darovat potřebné věci, jak nové, tak i ty z druhé 
ruky. Každý tak může pomáhat. Díky aplikaci je možné 
vyhledat člověka v nouzi ve svém okolí, nebo poptat 
konkrétní materiální pomoc.

SDG 2

Potravinová banka Praha  
a Středočeský kraj

Komunitní kuchyň bojuje proti plýtvání potravinami 
a vzdělává své klienty, například lidi bez domova, v ob-
lasti stravování a skladování potravin. V kuchyni vzniká 
Zbytkoláda, která se vaří z nerozdané a nespotřebova-
né zeleniny a ovoce. Kuchyň ožívá i kurzy pro koncové 
klienty odběratelských organizací. Ti se učí vařit z da-
rovaných potravin pod vedením zkušených kuchařů 
a partnerů z komerční sféry gastronomie.



SDG 3

Replug.me

Postupující digitalizace ve všech oblastech našeho živo-
ta prohlubuje problém digitální nerovnováhy a z toho vy-
plývajících psychických i sociálních problémů. Replug.me 
mění kvalitu života lidí, ať už v rodinách, ve firmách nebo 
ve školách tím, že jim pomáhá najít digitální rovnováhu 
a používat technologie zdravě. Šíří osvětu, téma odborně 
mapuje a přináší řešení, které je systematicky postave-
no tak, aby pozitivně ovlivňovalo všechny cílové skupiny, 
které v oblasti digitálního well-beingu potřebují podporu.

SDG 4

Grow with Google

Společnost Google se se svým projektem Grow with 
Google zaměřuje na vzdělávání v oblasti digitálních 
technologií již pět let. Nyní se soustředí především na 
malé a střední podniky, start-upy a jednotlivce, pro 
které připravila vzdělávací programy s velice pestrým 
zaměřením. Navíc jsou programy pro všechny účast-
níky zdarma. Od roku 2015 pomohl Grow with Google 
zdarma vyškolit 150 000 jednotlivců a firem a stanovil 
si ambiciózní závazek, a to do konce roku 2021 skrz 
Google programy a nástroje pomoci 130 000 českým 
firmám a jednotlivcům využívat internet k růstu svého 
podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry.



SDG 5

Nadace Vodafone

Mobilní aplikace Bright Sky dokáže odhalit domácí ná-
silí a uživatelům nabízí kompetentní řešení jejich situ-
ace. Pomáhá jak obětem, tak každému, kdo má obavy 
o někoho blízkého, že by se mohl nacházet v nebez-
pečném násilném vztahu. Aplikace je rozcestníkem, 
který problém identifikuje a nabízí i řešení, čímž přispí-
vá ke zkvalitnění života obětí násilí. Aplikace boří mýty 
týkající se domácího násilí a cílí nejen na ženy, ale i na 
muže či stejnopohlavní páry. Databáze kontaktů na or-
ganizace, které pomáhají obětem domácího násilí, i na 
policii, přispívá k posílení pozice všech těchto institucí.

SDG 6

Skutečně zdravá škola

Cílem akce Pijeme kohoutkovou ve škole, kterou pořádá 
spolek Skutečně zdravá škola, je motivovat žáky a stu-
denty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve ško-
le, a tím zlepšit své zdraví, zvýšit soustředěnost a výkon-
nost, a snížit množství odpadního plastu. Škola, která 
se zapojí do projektu, dbá na to, aby žáci měli k dispozici 
nádoby na pití kohoutkové vody, ve škole není možné 
koupit nápoje s přidaným cukrem, žáci si slazené nápoje 
nenosí z domu, učitelé jsou žákům vzorem a pijí kohout-
kovou vodu ve třídě a žáci jsou povzbuzováni, aby dodr-
žovali pitný režim.



SDG 7

MALFINI

Projekt hybridní fotovoltaické elektrárny firmy MALFI-
NI v jejím logistickém centru v Ostravě je jedinečnou 
kombinací fotovoltaiky na střeše i fasádě, kogene-
račních jednotek pro výrobu tepla ze zemního plynu, 
chytrého nabíjení elektromobilů a manipulačních stro-
jů, měření a regulace. Unikátnost technologií spočívá 
v jejich propojení do jednoho celku a možnosti predik-
ce a softwarového řízení v závislosti na počasí, aktuál-
ním využití a požadavcích provozu.

SDG 8

.pepper..field

Cílem projektu .pepper..field od společnosti Cambo-
dian je dlouhodobá podpora 400 malých farmářů 
v Kambodži, kteří jsou producenty kampotského pe-
pře. Projekt pomáhá uvést tento exkluzivní pepř na 
evropský trh, včetně logistiky, kontroly a exportu, a dbá 
přitom na nastavení fair trade cen. Přispívá tak k eko-
nomickému růstu země a zajištění důstojných podmí-
nek pro rodiny farmářů, kterým se pomoci od vlády ani 
jinde nedostává.



SDG 9

GreeenTech

GreeenTech se zabývá vývojem a výrobou hydroponic-
kých pěstebních kontejnerů. Mezi hlavní přínosy hyd-
roponie patří až 95% úspora spotřeby vody, výrazné 
zkrácení dopravních vzdáleností, možnost pěstování 
bez ochranných postřiků a rychlý růst rostlin. Projekt 
vznikl s cílem umožnit lokální pěstování zeleniny, mik-
robylinek a drobného ovoce kdekoli na světě. V soula-
du s touto vizí GreeenTech jako první v ČR vyrábí hyd-
roponické kontejnery. Vyvíjí komplexní technologické 
řešení s vlastním IoT systémem pro řízení pěstebních 
procesů.

SDG 10

Nenech to být

Projekt Nenech to být (NNTB) bojuje pomocí techno-
logií proti šikaně, sebepoškozování, kyberšikaně, fyzic-
kému násilí a dalším problémům, kterým děti ve ško-
lách po celém světě čelí. Základním pilířem projektu je 
online schránka důvěry, díky níž mohou žáci snadno, 
anonymně a bezpečně upozornit na cokoliv, co je ve 
škole trápí. Aktuálně projekt spolupracuje s více než 
1 800 školami v několika státech světa, součástí týmu 
je cca 30 lidí. Svou schránku důvěry nově rozšířili do 
firemního prostředí a plánují pomáhat i obětem domá-
cího násilí.



SDG 11

AutoMat

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalit-
ní život ve městě. Každoroční výzva Do práce na kole 
oslovuje desetitisíce lidí, kteří celý měsíc mění své 
dopravní návyky a z dat je zřejmé, že u svých návyků 
zůstávají. Nasbíraná data bezmotorové mobility jsou 
poté analyzována a poskytována městům jako pod-
klad pro diskusi o rozvoji infrastruktury, podpoře uhlí-
kové neutrality měst a o směřování ke smart city. 

SDG 12

Hello bank!

Hello EKO půjčka představuje nový finanční produkt 
od Hello bank!, který má usnadnit a zpřístupnit finan-
cování úprav bydlení na více udržitelné. Půjčka nabízí 
zvýhodněný úrok na různé projekty, na které lze zpět-
ně získat podporu ze státních programů Dešťovka II 
a Nová zelená úsporám. Bankéři Hello bank! kromě 
toho zájemcům pomohou s veškerým „papírováním“ 
spojeným s dotací a poradí i s tím, jak o ni úspěšně 
zažádat.



SDG 13

CI2

Projekt OFFSETUJEME CO2 od společnosti CI2 je 
dobrovolný nástroj na efektivní snížení uhlíkové stopy 
jednotlivce, firmy, úřadu, obce, činnosti či společenské 
akce. Každý subjekt si může spočítat uhlíkovou stopu 
a následně ji částečně redukovat nebo zcela kompen-
zovat prostřednictvím nabízených offsetových projek-
tů (výsadba zeleně apod.) realizovaných na území ČR. 
Účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany 
klimatu a poskytnout konkrétní funkční nástroj na její 
řešení.

SDG 15

Nadace dřevo pro život

Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat vyu-
žívání obnovitelné suroviny – dřeva – v našem každo-
denním životě. Projekt Darujme stromečky lesu pro-
pojuje ty, kteří chtějí pomoci české krajině, s lesníky, 
kteří se starají o šest konkrétních lesů v ČR a potřebují 
pomoci. Každý dárce si může vybrat, kterému lesu 
kolik stromečků daruje. Po zaslání daru získá dárce 
darovací certifikát. Za půl roku se takto podařilo získat 
finance na výsadbu 23 000 stromečků.



SDG 16

Hlas zví řat

Spolek Hlas zvířat zásadním způsobem přispěl k no-
vele trestního zákoníku v březnu 2020, kterou se do 
českého právního řádu zavádí přísné tresty za týrání 
zvířat, kriminalizují se nelegální množírny a zavádí se 
mnoho dalších změn ve prospěch ochrany zvířat. Do-
nedávna přitom nebyl kvůli nedostatečné legislativě 
nepodmíněně odsouzen ani jeden prvopachatel trest-
ného činu týrání zvířat. Po dvouletém úsilí se podařilo 
v Poslanecké sněmovně tuto reformu trestního práva 
prosadit, přičemž stanovené tresty za týrání zvířat nyní 
patří k nejpřísnějším na světě.

SDG 17

CHEP, Unilever, Penny

Efektivní logistika se dnes řadí k pilířům programů udr-
žitelnosti největších hráčů spotřebního trhu, a proto 
významně roste role kolaborativních projektů. Pří-
kladem z českého trhu je více než 15 let trvající part-
nerství společností Unilever, Penny a CHEP. Spojení 
tří subjektů zajišťuje, že produkty se od výrobce ke 
koncovým zákazníkům dostávají včas, nejrychlejší 
možnou cestou bez zbytečných prázdných kilomet-
rů a veškeré palety potřebné pro jejich přepravu jsou 
spravovány s ohledem na šetrné zacházení se dřevem 
i dřevním odpadem.



www.spolecenskaodpovednost.cz


