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Úvodní slovo
Otevřeli jste první číslo našeho elektronic-
kého bulletinu, který vás v každém z ročních 
období provede aktuálními trendy a specific-
kými tématy z oblasti společenské odpověd-
nosti a udržitelného podnikání. 

V tomto čísle se mimo jiné dozvíte, kolik 
lze uspořit recyklací elektrozařízení či jak 
úspěšně bojuje jeden z nejluxusnějších hotelů 
v České republice za ochranu životního pro-
středí. Kolegyně Gabriela pro vás vyzpovídala 
odbornici na sociálně inovační projekty, Annu 
Kadeřábkovou. Ta mimo jiné zdůrazňuje, že 
společenský potenciál podniků zůstává stále 
nevyužití, a že je nezbytně nutné, aby podni-
katelský sektor hrál významnou roli při řešení 
společenských problémů tím, co umí nejlépe, 
inovační byznys strategií. 

A přesně v tomto duchu a tématu od tra-
diční CSR k sociálním inovacím, se ponese 
i plánované podzimní setkání členů Platfor-
my Asociace společenské odpovědnosti, 
která za poslední dva roky téměř čtyřná-
sobila počet svých členů. Na její členské 
základně je více než zřejmé, že téma spo-
lečenské odpovědnosti stále více rezonuje 
i českou společností.   

A já jim všem z celého svého srdce děkuji za to, 
že v nás vložili svou důvěru a společně s námi šíří 
myšlenky společenské odpovědnosti a udržitel-
nosti do každodenních aktivit.
Přeji vám příjemné čtení a hezký zbytek léta 

Lucie Mádlová
výkonná ředitelka

http://www.spolecenskaodpovednost.cz
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Odpovědné školy vychovávají 
odpovědné lídry

V červnu jsme u příležitosti Fóra Principles For 
Responsible Management Education (PRME) 
v New Yorku diskutovali možnosti spolupráce byz-
nysu a akademického sektoru.  

Konference se zúčastnilo více než 300 osobností - 
rektorů a profesorů předních světových univerzit, 
představitelů světových společností, zástupců 
OSN a Národních sítí Global Compact včetně 
zástupců České republiky. Sešli se k diskusi 
o propojení vzdělávání a korporátní udržitelnosti 
při dosahování nových Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs).

S myšlenkou založit platformu společenské od-
povědnosti, která bude sdružovat akademické 
instituce, přišli akademičtí členové UN Global 
Compact. PRME tvoří šest principů, které jsou 
základem společensky odpovědného vzdělávání 
budoucích lídrů a manažerů. 
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Potřebu zásadně změnit systém vzdělává-
ní a integrovat SDGs do vzdělávacích osnov 
pociťují nejen školy. Uvědomují si, že pouze 
odpovědné školy mohou vychovat odpovědné 
lídry. Studenti si žádají opravdové vzory, líd-
ry nejen v oboru, ale i v tématu udržitelného 
podnikání / společenské odpovědnosti. Ne-
znalost neomlouvají. Chtějí pracovat pro za-
městnavatele, jehož hodnoty mohou uznávat. 
Záleží jim na tom, zda se chová odpovědně. 
Děkanové a profesoři světových univerzit také 
často zmiňovali téma diverzity nejen u firem, 
ale právě ve vzdělávání a akademickém sek-
toru. Stejně tak se poukazovali na spolupráci 
byznysu a škol, partnerství napříč konkurencí 
a transparentnost. 

K principům PRME se po celém světě hlásí na 
500 škol. Více než třetina škol je v žebříčku 
Financial Times TOP 100 Business Schools. 
V České republice je stále na čem pracovat. 
Principy prozatím přijala za své Vysoká ško-
la ekonomická a Škoda AUTO Vysoká škola 
v Mladé Boleslavi. 

„Studenti chtějí pracovat pro 
zaměstnavatele, jehož hodnoty 
mohou uznávat. Záleží jim  
na tom, zda se chová odpovědně.“
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Odpovědná škola vstupuje 
v novém do druhého ročníku

Příklad dobré praxe
Pomáhám lesu – pomáhám sám sobě

V červnu 2015 jsme otevřeli registraci do  
Odpovědné školy 2015/2016, současně s tím jsme 
spustili nový web www.odpovednaskola.cz,  
který jsme naplnili metodikou Základních principů 
Odpovědné školy a příklady dobré praxe ze škol 
v oblasti Ekologie, Aktivit v místní komunitě,  
Zaměstnaneckých podmínek, Přístupu ke  
studentům a zapojení rodičů a Výživy a zdraví.
Zapojením do Odpovědné školy deklaruje vedení 
školy odhodlání rozvíjet se v oblasti společenské 
odpovědnosti, a to nejen v rámci výuky a práce 
s žáky a studenty, ale i v rámci interních procesů 
a spolupráce s místní komunitou, kde škola funguje.
 
Cílem Odpovědné školy je zvýšit povědomí o spo-
lečenské odpovědnosti u škol a příklady dobré 
praxe inspirovat ostatní. Za tímto účelem  
organizujeme pro zapojené školy tzv. inspirativní 
workshopy, které ve školním roce 2015/2016 plá-
nujeme v regionech přímo na školách. 
 
Školám současně nabízíme možnost inspirovat 
i být inspirován. V rámci webu jsme vytvořili pro-
stor pro sdílení příkladů dobré praxe, které při-
nášejí jak odborní garanti Odpovědné školy, tak 
školy samotné.

Projekt žáků ZŠ Vranovice 

Žáci v rámci projektu poznávali lužní les a stali se samotnými tvůrci lesa, 
lesními hospodáři i ochránci přírody. Pod vedením lesního hospodáře vy-
čistili vybranou část lesa od odpadků, zmapovali ji a vysadili nové stromky 
původních druhů stromů. Také o těchto stromech v založeném lese vyzna-
čili výukovou stezku pro veřejnost i své spolužáky, kteří ji budou používat 
při výuce. Veřejnost tak může les využívat k relaxaci, činnost žáků je pro 
ni inspirací, jak i děti mohou aktivně měnit místo, kde žijí. Žáci místní školy 
mohou v lese trávit vyučovací hodiny.
 
Další příklady dobré praxe najdete na: www.odpovednaskola.cz/dobra-praxe
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http://www.odpovednaskola.cz/
http://www.odpovednaskola.cz/dobra-praxe
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Jak Vy osobně vnímáte roli byznysu  
ve společnosti 21. století? 

Objevuje se řada velmi zajímavých podni-
katelských iniciativ, které se chtějí aktivně 
podílet na řešení společenských problémů, 
protože jejich tradiční řešitelé selhávají. 
Hovoříme o systémové změně firemní spo-
lečenské odpovědnosti vůči vnitřním i vněj-
ším stakeholderům, která není primárně PR 
strategií nebo doplňkem jádra podnikání, ale 
jeho klíčovým faktorem, způsobem fungování, 
zdrojem konkurenční výhody. Druhý zajímavý 
směr představuje sociální byznys strategie, 
kdy řešení sociálního problému přináší firmě 
ekonomickou hodnotu. Nejde tedy o filantro-
pii, na které je tradiční CSR založena. 

U nás se stále hodně operuje s termínem 
CSR. Z Vašich slov vyplývá, že jde o přežitek, 
proč myslíte? 

Hlavním konkurenčním faktorem podnikové-
ho sektoru je inovace a schopnost efektivně 
vytvářet ekonomickou hodnotu. Tím se zá-
sadně liší od ostatních sektorů. Pro ekono-
mický a sociální rozvoj je proto žádoucí, aby 
podnikový sektor hrál významnou roli při 
řešení společenských problémů tím, co umí 

nejlépe – úspěšnými byznys strategiemi. Je zají-
mavé, že i podniky, které jsou přímo zosobněním 
inovačních byznys strategií, zůstávají ve své roli 
ve společnosti v tradičním přístupu. Jejich spole-
čenský potenciál tedy zůstává nevyužitý.  

Co potřebují české firmy k tomu, aby byly schop-
né uvažovat v intencích sociálních byznys  
strategií? 

Větší znalosti, rozhled a odvahu. Dobré úmysly 
zcela jistě nechybí, ale ty k úspěšným sociálním 
byznys strategiím nestačí. Objevují se příklady 
podnikatelů, kteří hrají významnou společenskou 
roli nebo tuto ambici mají. Zásadní výzvu ale 
představuje využití zdrojů a kapacit jádra podni-
kání inovačním způsobem, který řeší společenský 
problém a je zároveň ekonomicky výnosný. Příkla-
dem jsou sociální intrapodnikatelé, kteří působí 
v rámci firem, nebo investice do sociálního 
impaktu, které v zahraničí zaznamenávají  
obrovský rozvoj.
 
Jakou roli v tomto vývoji hraje neziskový  
a veřejný sektor? 

Zatím spíše sporadickou, především proto, že se 
soustředí na vytváření sociální hodnoty a nikoli 
hodnoty ekonomické. Není zvyklý, resp. nucený 
měřit výkonnost, inovační kapacity jsou nízké. 
V případě neziskového sektoru je problémem také 
jeho převažující závislost na vnějších zdrojích, 
které v převážné míře nejsou přidělovány podle 
výkonnosti. Je to začarovaný kruh, ze kterého 
je obtížné se vymanit. Nejúčinnějším způsobem 
změny je propojení realizace sociálních byznys 
strategií s neziskovým sektorem. V případě veřej-
ného sektoru by toto propojení bylo samozřejmě 
také žádoucí, ale je velmi obtížné.
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Nová role byznysu 
ve společnosti

Rozhovor s Annou Kadeřábkovou,
ředitelkou Centra inovačních studií při  

Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze

pokračování na další straně
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V poslední době se často setkáváme  
s termínem sociální a ekonomické inovace. 
Mohla byste krátce vysvětlit, o co jde?  

Jde o inovace, které vytvářejí sociální 
a ekonomickou hodnotu. Dochází k sociál-
ní změně, řešení společenského problému, 
a tím k vytvoření ekonomické hodnoty. Jejich 
propojení umožňuje rozvoj trhu sociálního 
kapitálu, kde vznikají příležitosti sociální ar-
bitráže. Schopnost identifikovat a využít tuto 
příležitost zahrnuje sociální a ekonomickou 
inovaci. Příkladem jsou sociální byznys stra-
tegie nabízející nové produkty a služby na 
tzv. opomíjených trzích, které nebyly považo-
vány za ekonomicky zajímavé. Pro firmu jsou 
zdrojem ekonomické hodnoty a jejich nabídka 
zároveň řeší sociální problém.

Jsou v ČR nějaké příklady již realizovaných  
sociálních inovací? 

Sociálních inovací je v ČR celá řada, v tom 
problém není. Chybí ale úspěšné sociální 
byznys strategie, takže jejich efekt je slabý 
a ekonomicky není udržitelný, např. bez opa-
kované dotační podpory nebo darů. Chybí 

také znalosti o přístupech realizovaných v zahra-
ničí, podpůrná infrastruktura, schopnost vůbec 
měřit a hodnotit impakt sociálních inovací. Vět-
šina proto zůstává stále na úrovni pilotů. Problé-
mem je, že sociální inovace v ČR, ale i ve většině 
dalších evropských zemích, zůstávají doménou 
neziskového sektoru závislém na  sektoru vlád-
ním, který  je zosobněním neinovačnosti či dokon-
ce protiinovačnosti. 
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Rozhovor s Annou Kadeřábkovou

„

„Je žádoucí, aby podniky 
hrály významnou roli při řešení 
společenských problémů tím, 
co umí nejlépe.“

http://www.sozialmarie.org
www.sozialmarie.org
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Snadněji pro seniory

Tablety představují pro seniory užitečného pomoc-
níka. Umožňují komfortní využívání služeb a jsou 
vždy po ruce. T-Mobile navíc nabízí zdarma aplikaci 
Snadněji, která méně zdatných uživatelům zjedno-
dušuje jejich obsluhu. 

Nejpodstatnější výhodou aplikace je možnost prvot-
ního i průběžného nastavení na dálku. To znamená, 
že seniorům může blízká osoba, nejčastěji děti nebo 
příbuzní, vzdáleně administrovat obsah aplikace, 
nahrávat fotografie, vytáhnout na plochu nejdů-
ležitější kontakty, aplikace nebo oblíbené webové 
stránky. Nechybí také viditelné datum, čas, aktuální 
stav počasí, svátky a ovládání zvuku. Díky tomu mají 
senioři přístup ke všemu podstatnému.
Nastavení lze provést pohodlně přes web, správce 
nemusí mít aplikaci staženou. Uživateli se po insta-
laci do tabletu automaticky spustí intuitivní průvod-
ce, který má větší písmo a provede jej jednoduše 
nastavením. Druhou variantou je, že si senior zvolí 
vzdálenou správu.  
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Snadněji má i další zajímavé funkce jako digitální 
fotorámeček, který při nabíjení tabletu na celé ploše 
zobrazuje slideshow zvolených fotografií.
 
Aplikace, kterou lze využívat na výšku i na šířku bez 
ohledu na velikost displeje, funguje na tabletech 
s Androidem 4.0 a vyšším. Snadněji je tak ideálním 
odrazovým můstkem do světa mobilních zařízení pro 
každého, kdo se jich zatím obával.

Eva Karasová
Manažerka CSR ve společnosti T-Mobile
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Elektromobilita se stává velkým trendem, a to 
především díky úsporné jízdě a také šetrnosti 
k životnímu prostředí. Pod značkou Trendpark šíří-
me osvětu elektromobility dále k lidem. K těm, kteří 
mají o elektromobilitu zájem, ale i mezi ty, kteří 
o elektromobilech zatím jen slyšeli. 

Trendpark je největší půjčovna elektromobilů v ČR. 
Díky pronájmům elektromobilů, z nichž některé vy-
užívají jejich řidiči ke spolujízdě přes aplikaci UBER, 
se nám daří mravenčí osvěta jednotlivých cestu-

jících. Ti při jízdě záhy zpozorují absenci hluku 
motoru a škubání převodovky, na které přivykli 
z vozidel se spalovacími motory. Tím obvykle za-
číná komunikace o elektromobilitě, na kterou jsou 
řidiči dobře připraveni, jak od naší společnosti, tak 
i z vlastních zkušeností. 
Další z našich činností pro podporu elektromobility 
je asistence při nákupu elektromobilu a seznáme-
ní se stávající infrastrukturou nabíjecích stanic 
a vhodným řešením pro nabíjení.

Ve spolupráci s lázeňským městem Klimkovice 
jsme uvedli do provozu a provozujeme první elek-
trotaxi v ČR, které je využíváno také pro seniory 
a matky s dětmi. Provoz elektrotaxi je díky nu-
lovým emisím vhodný do prostředí lázeňského 
města a zároveň pomáhá v sociální oblasti. Vy-
užití elektromobilů pro taxislužbu testujeme ve 
spolupráci s aplikací Liftago i v jiných městech 
a připravujeme nabíjecí infrastrukturu pro jejich 
nasazení do provozu.

Jsme odpovědní ke svému okolí, ke svým spoluob-
čanům a elektromobilita nás baví.

Radovan Hasala
Ředitel ELECTRIC PARK s.r.o.

Jezdíme elektro

Workshop „Jezdíme elektro“
Uzavřená akce pro členy Asociace společenské odpovědnosti a Národní sítě Global Compact 
Česká republika u příležitosti Evropského týdne mobility 2015.
 
Kdy: 22. září 2015,  13:00–16:00
Kde: M.C.TRITON, Evropská 846/176a, Praha 6
Program:
 Vize elektromobility v ČR (Trendpark)
 Environmentální dopad elektromobility
 Business cases z ČR
 Jízdy zručnosti v elektroautech Nissan a TESLA S
 Jízdy na elektrokolech

Přihlášky na drastichova@a-csr.cz
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Hotel Mandarin Oriental, Prague bezesporu 
patří mezi nejluxusnější hotely v České re-
publice. Mohlo by se zdát, že náročná klien-
tela a povaha podnikání nejsou zcela sluči-
telné se CSR. Opak je ale pravdou a hotel se 
již několik let velmi úspěšně zapojuje do boje 
za ochranu životního prostředí.

Tento projekt byl pro nás zcela zásadní, a to 
nejen kvůli environmentální stránce, ale také 
úsporám, které jsou důležité pro naše majite-
le. Výměna chladícího primárního otevřeného 
okruhu za uzavřený systém chlazení pro nás 
znamenala hned několik výrazných úspor. 
Úsporu pitné vody, a to zhruba 3 400 m3 za 
rok, dále pak úsporu plynu v objemu 19 800 
m3 za rok, a v neposlední řadě také úsporu 
elektřiny v množství 100 MWh za rok.  

Naše budova je historická památka a bývalé 
klášterní zdivo nyní není díky uzavřenému 
systému chlazení zatěžováno vlhkostí. Navíc 
se do okolního vzduchu nedostávají žádné 
chemické výpary, které otevřený okruh ne-
uměl zcela odbourat. Pro nás z toho vyplývá 
celková úspora až 300 000 Kč na chemických 
látkách a mimo jiné samozřejmě i výrazné 
zvýšení standardů Bezpečnosti ochrany zdra-
ví při práci.

Elektrozařízení recykluje T-Mobile již něko-
lik let, vloni odevzdal ke zpětnému odběru 
12 televizí, 44 monitorů a 12 523 kg drobného 
elektra. Za přínos třídění a sběru elektroza-
řízení ve prospěch životního prostředí získal 
od neziskové společnosti ASEKOL Certifikát 
Environmentálního vyúčtování. 

Základem Environmentálního vyúčtování je 
studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí 

Při kolaudačním řízení nám jedna z dam sdělila, 
že se jedná o tak výjimečný projekt, že stojí za to 
uvést si ho do životopisu. A také tam je! 

Petr Haškovec
Director of Engineering,  
Mandarin Oriental, Prague

jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci 
jsou vyčísleny dopady na životní prostředí.  

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má ne-
zanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
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Montáž chladící věže 
v hotelu Mandarin 
Oriental, Prague

T-Mobile získal Certifikát
Environmentálního vyúčtování

pokračování na další straně
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„Vloni jsme díky recyklaci elektrozařízení 
uspořili 311 MWh elektřiny, 21 740 litrů ropy, 
1 202 m3 vody a 6 tun primárních surovin. 
Emise skleníkových plynů jsme snížili o 58 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 249 tun,“ upřesňuje Eva Karasová, manažer-
ka společenské odpovědnosti T-Mobile. Pro 
srovnání: Osobní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů, jedna 
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické energie či recy-
klace stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. Recykla-
cí jednoho notebooku dojde ke snížení spo-
třeby ropy, na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 
litrů pitné vody. Tolik spotřebuje myčka nádo-
bí během 30 cyklů.

Eva Karasová
Manažerka CSR ve společnosti T-Mobile
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Oslavy 15. výročí založení iniciativy United 
Nations Global Compact letos v červnu vyvr-
cholily setkáním předních světových byznys 
lídrů, zástupců OSN, představitelů vládního, 
akademického i občanského sektoru v aule 
Valného shromáždění OSN v New Yorku.  
A my jsme byli u toho!

Výročí založení iniciativy 
United Nations Global Compact

„

 „Doufám, že za 20 let  
nebude iniciativy Global  
Compact třeba, protože 
všichni světoví lídři budou mít 
udržitelnost ve svém srdci.”

Generální tajemník OSN při svém proslovu uvedl, 
že soukromý sektor může respektem a podporou 
odpovědných principů během svých operací, 
zaváděním nových byznys modelů a formováním 
inovativního partnerství, výrazně napomoci do-
sahování cílů OSN a globální udržitelnosti. I přes 
zmíněné úspěchy Ban Ki-moon zdůraznil i mnoho 
výzev, které zůstávají stále aktuální pro miliony 
lidí na planetě a urgoval k většímu zapojení byz-
nysu při jejich řešení.
 
Na rozdíl od roku 2000 je dnes nemožné, aby 
environmentální, sociální a vládní témata nebyla 
součástí agendy nejen velkých korporací. A sou-
kromé společnosti po celém světě porozuměly 
realitě naší doby a pochopily, že zdravá  
společnost a zdravý trh jdou ruku v ruce.
 

Geor Kell, zakladatel a ředitel UN Global Com-
pact v úvodu konference prohlásil: “Je to na 
každém z nás, nezapomeňte, že i jednotlivec 
může změnit svět.”  Své vystoupení zakončil 
výrokem „Doufám, že za 20 let nebude iniciati-
vy Global Compact třeba, protože všichni svě-
toví lídři budou mít udržitelnost ve svém srdci.”

Od světových lídrů, kteří na fóru vystoupili, 
zazněl jasný signál, že jsou připraveni bojovat 
s klimatickými změnami a jsou si vědomi, že 
musí jednat rychle. 

Třídenní konference byla zakončena slavnostní 
recepcí, během které oznámil Generální tajem-
ník OSN, Ban Ki-moon, nominaci Lise Kingo na 
funkci nové výkonné ředitelky UN Global Com-
pact. Ta nastoupí do funkce po Georgu Kellovi, 
otci a strůjci celé iniciativy, který OSN opouští 
po 25 letech.

Dánka Lise Kingo převezme úlohu 1. září 2015. 
Do UN Global Compact přinese bohaté zku-
šenosti a znalosti vysokého managementu, 
korporátní udržitelnosti a vytváření partnerství 
se stakeholdery ze společnosti Novo Nordisk, 
kde byla členkou výkonného vedení, více-pre-
zidentkou pro vztahy se stakeholdery a ředi-
telkou environmentálních záležitostí již od roku 
1988. Nyní působí jako náměstkyně prezidenta 
Dánské nadace pro ochranu životního prostře-
dí, členka výkonného vedení Grieg Star Group 
a předsedkyně Dánské rady pro společenskou 
odpovědnost a udržitelnost.

Georg Kell, 
zakladatel UN Global Compact

Lise Kingo, 
nová ředitelka 
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