
Pražského summitu se zúčastnili zástupci jak vládního sektoru, tak 
i globálních společností, menších firem, nevládních organizací, i jednotlivci. 
Všichni měli vzácnou příležitost setkat a podělit se vzájemně o zkušenosti, 
využít nejlepší projekty pro zlepšení života lidí s ohledem na kvalitní 
a udržitelnou budoucnost. V úvodní části summitu vystoupila 
představitelka české národní sítě UN Global Compact, Lucie Mádlová 
(rozhovor na str. 4), dále také ředitelka UN Global Compact Lise Kingo, jež 
vyzdvihla důležitost nové globální agendy, Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs), a zásadní roli byznysu v jejich realizaci. Podporu národní síti UN 
Global Compact v České republice vyjádřil ve své úvodní řeči Jiří Havlíček, 
náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Klíčovým řečníkem summitu byla Dr. Tererai Trent, vůdčí světová osobnost 
v oblasti vzdělávání a postavení žen ve společnosti. Následný celodenní 
program summitu byl rozložen do čtyř tematických panelů: Budoucnost 
korporátní udržitelnosti, Síla sociálních inovací, Klimatická opatření, 
Rovnost pohlaví v byznysu. V rámci panelů vystoupilo několik českých 
i zahraničních odborníků z oboru, mezi nimi například: Sharon Doherty, 
ředitelka rozvoje lidských zdrojů Vodafone Group; Ian Bogle, výkonný 
ředitel Bogle Architects; Karel Janeček, zakladatel společnosti RSJ; Andrea 
Hepnerová, výkonná ředitelka SAP BSCE, a mnoho dalších.

Na summit navazovalo dvoudenní setkání zástupců evropských národních 
sítí UN Global Compact, které ve svých prostorách hostila společnost MSD 
IT Global Innovation Center, jeden ze signatářů UN Global Compact 
v České republice. 

 

V Praze se konal mezinárodní summit Global Compact 2030
V květnu se Česká republika na několik dní stala 
celosvětovým centrem v oblasti společenské odpovědnosti 
a udržitelného podnikání. Na Summit Global Compact 
2030, který se konal 4. května 2016 v Praze ve Veletržním 
paláci, se sjelo na 300 světových hráčů ovlivňujících 
celosvětovou budoucnost udržitelného podnikání. 
Summit pořádala národní síť UN Global Compact v ČR.

UN Global Compact je největší světovou iniciativou 
udržitelného podnikání, zaštiťovaná OSN, která v ČR úzce 
spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
a Radou kvality ČR. Pražský summit se konal rok od 
oficiálního podpisu memoranda o vzniku národní sítě UN 
Global Compact v ČR, jejíž hostitelskou organizací je 
Asociace společenské odpovědnosti.
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Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropskou 
iniciativou, jejíž snahou je zviditelnit aktivity, projekty a akce, které se 
zabývají udržitelným rozvojem a Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). 
Cílem projektu je zvýšit povědomí občanů i místních organizací o této 
problematice a motivovat je k akci v oblasti udržitelného rozvoje, 
respektive k realizaci Cílů udržitelného rozvoje.

ETUR se v letošním roce konal od 30. května do 5. června 2016. 
V rámci tohoto týdne se v České republice uskutečnilo 58 akcí, 
zabývajících se různými tématy udržitelného rozvoje, které 
realizovaly státní instituce, nadace, školy, neziskové organizace či 
podniky. Jedním z hlavních podporovatelů této akce byla vedle Rady 
vlády pro udržitelný rozvoj také Národní síť zdravých měst ČR. Do 
letošní evropské inciativy se zapojilo celkem 38 zemí a realizovalo se 
4212 akcí. 

Více informací k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje naleznete 
zde. 

Proběhl Evropský týden udržitelného rozvoje

Kontakt: Národní středisko podpory kvality, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, email: platforma@csq.cz

Cena hejtmana Plzeňského kraje za 
společenskou odpovědnost 2015 má své vítěze
V úterý 21. 6. 2016 byly na Plzeňském krajském úřadě vyhlášeny 
výsledky 3. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za 
společenskou odpovědnost pro rok 2015. První místa obsadily: 
Systherm s.r.o., Gerresheimer Horšovsky Týn spol. s r.o., Centrum 
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 
a Statutární město Plzeň.

Vítězové 3. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za 
společenskou odpovědnost pro rok 2015 převzali z rukou hejtmana 
Plzeňského kraje Václava Šlajse certifikát, koš s regionálními 
potravinami a od Regionální Hospodářské komory Plzeňského kraje 
obrazy, které byly malovány klienty z Denního stacionáře Človíček 
s mentálním a tělesným postižením. 

Třetí ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou 
odpovědnost 2015 vyhlásil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální 
hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. 

Více informací k vítězným organizacím nalezente zde.
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Na radnici Prahy 13 proběhla 21. června konference Společenská odpověd-
nost a udržitelnost do škol, uspořádaná u příležitosti ukončení pilotního 
projektu CSR do škol. Projekt realizovaly Městská část Praha 13 a Česká 
společnost pro jakost. Základním cílem pilotního ověřování bylo aplikovat 
v pěti vybraných školách Prahy 13 přístupy společenské odpovědnosti 
a udržitelnosti dle metodiky EFQM (Committed to Sustainability). Na 
základě zásad UN Global Compact a sebehodnotících zpráv byla pak 
vytvořena jednotná metodická příručka pro zavádění CSR do škol v celé 
republice.

Konference byla věnována možnostem aplikace principů společenské 
odpovědnosti a udržitelného rozvoje v podmínkách českého školství, zejmé-
na v základních školách. Účastníky z řad odborné veřejnosti, veřejné správy 
a školství přivítal starosta Prahy 13 David Vodrážka. S příspěvkem vystoupi-
li např. státní tajemník ministerstva školství Jindřich Fryč, zástupkyně 
starosty Prahy 13 Marcela Plesníková, která má v působnosti školství, tajem-
nice úřadu Kateřina Černá a ředitel ZŠ Mládí, zapojené do projektu, Jaroslav 
Vodička.  

Více informací naleznete na webu MČ Praha 13.

Rada kvality ČR ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, 
Asociací malých a středních podniků a živnostníků a P3 – People, 
Planet, Profit vyhlašuje druhý ročník Ceny za společenskou 
odpovědnost - Podnikáme odpovědně, která je určena malým
a středním podnikům, rodinným firmám a sociálním podnikům. 
Záměrem tohoto ocenění je zvýšit povědomí o společenské 
odpovědnosti mezi menšími podnikateli a ocenit jejich aktivity 
a snahy, kterým se často oproti velkým firmám nedostává tak velké 
publicity a uznání. Jsou to však mnohdy právě malé podniky, pro které 
je společensky odpovědné podnikání přirozené a vychází z jejich 
hlavních podnikatelských záměrů. 

Přihlásit se do Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme 
odpovědně je možné do 31. srpna 2016. Vítězům bude předáno ocenění 
v rámci slavnostního večera na Pražském hradě v Listopadu - Měsíce 
kvality ČR. Vítězové, stejně jako v loňském roce, budou mít možnost 
prezentovat své aktivity a příklady dobré praxe na akci Podnikáme 
odpovědně, kterou pořádá Asociace společenské odpovědnosti 
u příležitosti Evropského týdne malých a středních podniků

Informace, jak se přihlásit, naleznete na stránkách Národní politiky 
kvality nebo na Národním informačním portálu o CSR. 

Kontakt: Národní středisko podpory kvality, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, email: platforma@csq.cz

Společenská odpovědnost míří do škol

Ucházejte se o Cenu za společenskou odpovědnost 
Podnikáme odpovědně
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Rozhovor s Lucií Mádlovou Rozhovor s Lucií Mádlovou

Lucie, jak vnímáte v kontextu udržitelnosti dnešní 
svět?
Je úžasné, kolik možností a krásy nám dnešní svět 
přináší. Na druhou stranu je neuvěřitelné, jak moc si 
nevážíme toho, co vše nám dává, a nadměrnou 
a nezhýralou spotřebou a neudržitelným chováním 
sobecky ničíme život našim dalším generacím. Čím víc 
máme, tím víc chceme. Kupujeme věci, které 
nepotřebujeme, ničíme přírodní zdroje a naše chování 
má zásadní dopad na klimatickou změnu. Statistika je víc 
než znepokojující. Víc než miliarda lidí na světě nemá 
přístup k pitné vodě. Na druhé straně celé řadě z nás 
voda každý den protéká doslova mezi prsty. Na světě se 
ročně vyhodí až tři miliardy jídla, ačkoli více než 795 
milionů lidí na světě trpí hlady. Chodíme do kin na 
katastrofické filmy, ale vůbec si nepřipouštíme, že se 
třeba díváme na tvrdou realitu, která může být brzy 
skutečností, pokud nezměníme naše neudržitelné 
chování. 

Jako představitelce národní sítě UN Global Compact 
v ČR se Vám podařilo uspořádat jednu 
z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí na 
téma CSR a udržitelného podnikání u nás. Co 
předcházelo rozhodnutí, že summit UN Global 
Compact a setkání evropských národních sítí Global 
Compact se uskuteční v letošním roce právě v České 
republice a budete ho hostit?
V loňském roce oslavil UN Global Compact 15 let od 
svého vzniku. Za posledních 15 let se z něj stala největší 
iniciativa a nejsilnější hlas udržitelného podnikání na 
světě. A trvalo 15 let, než se UN Global Compact dostal 
do České republiky. Ačkoli tato globální iniciativa půso-
bila skrze národní sítě v 85 zemích světa, Česká republika 
byla jedna z posledních zemí Evropy, kde UN Global 
Compact nebyl. A proto není divu, že všichni souhlasili 
s uspořádáním setkání v jednom z nejkrásnějších měst 
Evropy, v jejím samotném srdci, v Praze. Od loňského 
října do května uběhlo hodně probdělých nocí, ale stálo 
to za to.  Na Summitu v Praze se v květnu setkali nejen 
zástupci evropských národních sítí a vedení UN Global 
Compact, ale téměř 300 vrcholových představitelů byzny-
su i vlád z více než 33 zemí, kteří věří, že udržitelné 
podnikání může změnit svět.

Na summitu vystoupila řada českých i zahraničních 
ředitelů a ředitelek z významných společností. Jak se 
Vám podařilo přilákat tolik zajímavých 
zahraničních řečníků?

Global Compact 2030 - Lucie Mádlová                Foto: Petr Klapper

Myšlenkou bylo na summit do ČR přivézt řečníky, kteří 
v ČR doposud nevystoupili. A podařilo se. V dopoled-
ním high-level panelu vystoupila Sharon Doherty – 
ředitelka rozvoje a lidských zdrojů Vodafone Group, Ian 
Bogle - světoznámý architekt a Manoelle Lepoutre - 
viceprezidentka Total Group. UN Global Compact je 
vlastně taková jedna veliká rodina. A i díky tomu pro 
mne nebyl problém oslovit napřímo Paula Polmana, 
CEO Unilever, aby nás přijel jako šampion udržitelnosti 
podpořit. Paul bohužel v daném termínu již nemohl, ale 
pro přítomné jsme společně nahráli na dálku videozdravi-
ci, která dopolední high-level panel uvedla. Laťku jsme 
drželi vysoko vlastně po celý den. 

Efektivní zapojení udržitelného podnikání do hlavního 
byznysu a firemní strategie znamená závazek na nejvyšší 
úrovni. A protože UN Glogal Compact požaduje od 
svých členů souhlas nejvyššího představitele společnosti 
se zapojením do iniciativy, nebylo ani těžké tyto ředitele 
přizvat do panelů, ve kterých vystoupili.

Global Compact 2030                   Foto: Petr Klapper

představitelkou národní sítě UN Global Compact v ČR, výkonnou ředitelkou 
Asociace společenské odpovědnosti a předsedkyní odborné sekce Rady 
kvality ČR Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj
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UN Global Compact je v zahraničí, především v ostat-
ních evropských zemích, považována za významnou 
iniciativu v oblasti CSR a udržitelného podnikání. 
Jak je, dle vašeho názoru, vnímána zde v České 
republice?
Je to čerstvá iniciativa, do které se však za poměrně 
krátkou dobu zapojila celá řada významných firem 
i představitelů neziskového sektoru. Navíc je UN Global 
Compact v ČR plně podporován ze strany Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Rady kvality ČR. A mám velikou 
radost, že můžeme nově na rozvoji Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs), které přijaly v loňském roce v rámci 
Agendy 2030 členské státy OSN, pracovat také s Minister-
stvem zahraničí. UN Global Compact tak v ČR prostřed-
nictví dialogu (včetně toho politického) umožňuje svým 
členům aktivně ovlivňovat CSR politiku v ČR.

Global Compact 2030 - Jiří Havlíček              Foto: Petr Klapper

Národní síť Global Compact v České republice 
nedávno slavila rok své existence.  Co se národní síti 
podařilo za tuto dobu zrealizovat?
Ačkoli za sebou máme jen rok práce, podařilo se nám v 
lednu obhájit status nejvyspělejší národní sítě. Pro UN 
Global Compact v ČR je to veliká čest. Této vyspělosti 
nedosahují jiné země ani po deseti letech. Vydali jsme 
dvě úspěšné publikace: SDGs pro děti (zde) a Byznys 
a Cíle udržitelného rozvoje SDGs (zde). Uspořádali jsme 
několik seminářů a školení na téma UN Global Compact, 
signatářům v ČR aktivně pomáhali se zpracováním jejich 
reportů COP (nefinanční report, který je navíc plně 
kompatibilní s nařízením Evropské komise k povinnému 
reportování firem). Ve spolupráci s agenturou Ipsos jsme 
v březnu provedli exkluzivní výzkum u veřejnosti na 
téma udržitelného rozvoje a nových Cílů udržitelného 
rozvoje.  Z výzkumu např. vyplynulo, že v zájmu zacho-
vání udržitelné budoucnosti dnes lidé v ČR nejčastěji 
šetří energiemi, vyhýbají se plýtvání potravin, šetří 
vodou a třídí odpad.

Jaká další zajímavá zjištění výzkum přinesl? 
Ukázal, že oproti roku 2013 se lidé více zajímají o globál-
ní problémy. Z průzkumu také vyplynulo, že čtyři pětiny 
Čechů si myslí, že by se česká vláda měla zapojovat do 
plnění nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a tři 

UN Global Compact a SDGs

Respekt k deseti základním principům UN Global Compact 
napříč všemi obchodními aktivitami a dodavatelskými 
řetězci je základem pro jakoukoli firmu či organizaci, která 
se rozhodne zapojit do Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 
Deset principů UN Global Compact představuje univerzál-
ní jazyk společenské odpovědnosti, kterému rozumí 
a komunikuje více než 13 000 organizací (více než 8 500 
firem), a zároveň průvodce pro všechny firmy bez ohledu 
na velikost, složitost jejich byznysu nebo geografickou 
působnost. Principy představují společná východiska pro 
partnery, morální kód pro zaměstnance a měřítka pro 
případné kritiky.

Zapojte se do UN Global Compact v ČR také. Více na 
www.globalcompact.cz

čtvrtiny si to myslí i o soukromém sektoru. Nelze 
opomenout ani to, že mladou, nastupující generaci tato 
témata zajímají nejvíce a zapadají do jejího životního 
stylu. To, že mladí lidé nejsou sobečtí a začínají myslet 
ohleduplně, vnímám jako pozitivní trend a obrovskou 
příležitost pro zaměstnavatele. Mladí mají zájem 
pracovat pro společnost, která sdílí stejné hodnoty jako 
oni a společenská odpovědnost zaměstnavatele je pro 
řadu z nich hlavním kritériem při výběru budoucího 
povolání.

Jaké má národní síť Global Compact plány a cíle do 
budoucna?
Lokální aktivity budou hodně korespondovat s globální 
strategií UN Global Compact, která je plně zaměřena na 
podporu SDGs v kontextu udržitelného podnikání 
a hledání nových obchodních příležitostí. Budeme 
firmám pomáhat začlenit SDGs do kontextu udržitel-
ného podnikání a snažit se, aby porozuměly, jak mohou 
SDGs snadno zakomponovat do svého fungování
a vytvářet tak dobrou praxi a příležitosti pro růst. 
V rámci jednotlivých SDGs chceme cílit na poslední cíl 
17, který stojí na spolupráci (tady je nutno podotknout, 
že nikdo nezvládne naplnit SDGs sám), ale také na 
posílení postavení žen ve společnosti a rovné příležitosti.

Global Compact 2030 - Tererai Trent                  Foto: Petr Klapper
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Společenská odpovědnost univerzity vychází z plnění její 
tzv. třetí role. Masarykova univerzita zakotvila zodpověd-
nost ve svém dlouhodobém záměru jako hodnotu, která je 
základem její vnitřní kultury. Ekonomicko-správní fakulta 
jako její součást navazuje v souladu se svým zaměřením. 
Společenská zodpovědnost je součástí dlouhodobého 
záměru fakulty, který stanovuje aktivní společenskou roli 
jako strategickou prioritu. Prosazuje mimo jiné veřejně 
přístupné přednášky, studenti vypracovávají v průběhu 
studia projekty pro reálné podnikatele, kteří si nemohou 
dovolit najmout profesionální agentury (většinou start-upy) 
a v neposlední řadě si dala za cíl zvyšovat finanční gramot-
nost a finanční povědomí vybraných skupin obyvatel. 
„Problematiku společenské odpovědnosti vnímám jako důležité 
téma. Těší mě, že dokážeme realizovat malé i větší aktivity, které 
mají přesah, ale zároveň vycházejí z nás, z toho, kým jsme, a ukazu-
jí, kým chceme být: nejen jako fakulta, ale jako komunita,“ zmiňu-
je proděkan pro vnější vztahy Petr Smutný.

Projekt „Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých 
obyvatel ČR“ zaštítila fakulta ve spolupráci s prestižní 
globálně působící nadací Citi Foundation. Současně má 
přesah do komunity díky tomu, že je realizován ve spoluprá-
ci s dalšími organizacemi a také studenty.

Stěžejní aktivity projektu jdou ve dvou rovinách. První 
z nich se orientuje na vzdělání a úlohu studentů 
ekonomického zaměření jako školitelů finanční 
gramotnosti. Jejím cílem je umožnit studentům získat 
v rámci studia finanční vzdělání a dovednosti potřebné 
k jeho dalšímu šíření. Mladá generace je v projektu vedena 
k zodpovědnosti a dobrovolnictví, celý proces přispívá 
k rozvoji občanské společnosti. Do pilotního projektu byli 
v roce 2012/2013 zařazeni ti studenti předmětů Základy 
financí a Finanční investování, kteří souzněli s myšlenkou 
pomáhat a školit finanční gramotnost. „Myšlenku šíření 
finanční gramotnosti s pomocí studentů ekonomických oborů dále 
podporuje fakt, že jsou velmi kladně vnímáni jako odborníci 
v rodině i širší komunitě,“ zmiňuje jako důležitý moment 
duchovní otec projektu, docent Svoboda.

Druhou rovinou je pak samotné šíření finanční 
gramotnosti v rámci cílové skupiny sociálně slabých.  
Ing. Chmelíková odstartovala v rámci projektu semináře 
finanční gramotnosti se zaměřením na inkluzi různých 
„vulnerable groups“. Aktivity zaměřené na sociálně slabé 
skupiny obyvatelstva se konaly za přispění neziskových 
organizací (např. Nadace Terezy Maxové, Mise Naděje) 
a také samotných studentů – dobrovolníků z Masarykovy 
univerzity. Semináře proběhly například v Azylovém domě 
Magdalenium v Brně, ve věznici v Bohunicích či v dětských 
domovech na území Jihomoravského kraje, a to s velmi 
pozitivní odezvou. Problematika finanční gramotnosti 
i projekt samotný byly souběžně komunikovány na 
konferencích i v médiích – například v Českém rozhlase, 
kde proběhlo 5 vystoupení zástupců fakulty na aktuální 
témata finanční gramotnosti.

Dalším důležitým aspektem je výzkum v oblasti finanční 
gramotnosti v ČR. Každý se může zúčastnit dotazníku 
Finanční Gramotnosti, který provádíme každý rok na 
podzim. „Našim cílem je mapovat úroveň finanční gramotnosti 
v různých rovinách, stejně tak i faktory, které v této oblasti hrají 
důležitou roli. Současné výsledky naznačují potřebu vzdělávání se 
v oblasti finanční gramotnosti i u univerzitních studentů,“ 
zdůraznila k výsledkům Ing. Chmelíková.

Díky tomu, že každým rokem přicházejí noví studenti, je 
zajištěna dlouhodobá udržitelnost projektu. Po skončení 
tříletého projektu nadále funguje vzdělávání v rámci 
předmětu Finanční gramotnost, který si může zapsat 
student, kterékoliv fakulty Masarykovy univerzity a dostat 
tak přístup nejen k cenným vědomostem, ale zapojit se i do 
aktivit finanční gramotnosti. „Finanční gramotnost nabývá 
stále většího významu. Nároky na nakládání s penězi se rychle 
zvyšují, při orientaci na trhu vůbec nehraje rozhodující roli 
vzdělání – lidé s vysokoškolským vzděláním podlehnou nástrahám 
stejně snadno jako ti s nižším vzděláním. Proto věřím, že projekt 
bude jako stavební kámen společensky zodpovědného směřování 
fakulty úspěšně pokračovat i do budoucna,“ dodává docent 
Svoboda.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXEPŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity podporuje 
finanční gramotnost sociálně slabých
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NENECHTE SI UJÍT... 

9. - 12.  září

14. září

22. září

CSR: UNIVERSITY BUILDS COUNTRY
 Praha - 3. ročník mezinárodní konference

 KONFERENCE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 Ostrava - pořádá DTO CZ a Moravskoslezský kraj

KONFERENCE CSR 
 Jihlava - pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina

http://narodniportal.cz/csr-university-builds-country/
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