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LEADERSHIP & CSR
...slovo úvodem
Business Leaders Forum a jeho role v ČR

Business Leaders Forum již od roku 1992 pomáhá firmám naplňovat principy společenské

Tereza Koucká
ředitelka Business Leaders Fora

odpovědnosti a zavádět udržitelné praktiky do jejich podnikání. Našim členům nabízíme řadu
výhod: pořádáme pravidelné CSR kluby a tematické workshopy, přinášíme inspiraci novými
světovými trendy, poskytujeme konzultace firemní strategie udržitelnosti či CSR projektů
a již řadu let prostřednictvím programu Lean In podporujeme zapojení žen v managementu.
Naší misí je podporovat úspěšné byznys lídry s úzkým vztahem k udržitelnosti, vzdělávat
veřejnost a ukazovat příklady odpovědného a udržitelného podnikání v praxi. A o tom právě
konference Leadership & CSR je. Těší mě, že se nám letos podařilo společně s partnery
konference posunout její formát zase o něco dále. Zařadili jsme druhý panel s konkrétními
projekty a iniciativami firem, rozšířili jsme výzkum a přesunuli se do nových prostor. Věřím
také, že i letos jsme vybrali lídry, kteří nás mohou svým přístupem k udržitelnosti inspirovat
a jsem hrdá na to, že právě takové máme v naší členské základně. Zajímáte se o CSR? Připojte
se k nám a podílejte se tak na tvorbě udržitelného a odpovědného byznysu v ČR.

Proč téma Leadership & CSR?

Nápad uspořádat konferenci na téma Leadership a CSR / udržitelnost vznikl v roce 2018, kdy

Sandra Feltham

jsem se stala prezidentkou Business Leaders Fora a hledali jsme novou strategii do budoucna,
která by pomohla tehdy stagnující organizaci. Oblast udržitelného podnikání se v České
republice výrazně posouvala kupředu a dnes můžeme říct, že už začíná být vnímána jako
byznysová strategie. Aby se ale udržitelnost mohla stát tím efektivním a finančně výnosným
firemním programem, musí ji vzít za své vedení firmy a implementovat ji do firemní kultury.
Příklady úspěšných českých lídrů s právě takovým úzkým vztahem k udržitelnosti u nás ale
stále chybějí, a proto jsme moc rádi, že jsme mohli zorganizovat další konferenci na toto
téma, kde se jich několik ukázalo. Doufáme, že jste načerpali nové poznatky a akci si užili!

prezidentka Business Leaders Fora

Aby se udržitelnost mohla stát efektivním
a finančně výnosným firemním programem,
musí ji vzít za své vedení firmy.
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STRATEGICKÝ POHLED
světových a českých lídrů na udržitelnost
Jaké jsou současné příležitosti a výzvy v oblasti udržitelnosti dle světových

lídrů? Zástupci top managementu firem uznávají, že snaha o udržitelnost jim
přináší konkurenční výhodu a pozorují v této oblasti každoroční pokrok. Zároveň
ale připouštějí, že by podnikatelská komunita mohla – a dokonce měla – výrazně
více přispívat k dosažení udržitelné globální ekonomiky již do roku 2030.

Jak důležitá je otázka udržitelnosti
pro budoucí úspěch vaší firmy?

99 % CEOs

2019

48 % CEOs

společností s ročními výnosy
přesahujícími 1 miliardu
dolarů věří, že udržitelnost
bude klíčová pro budoucí
úspěch jejich společnosti.

>$1 mld.

zavádí principy
udržitelnosti
do řízení firmy

<$1 mld.

Velmi důležitá		

Důležitá 		

Z mezinárodního výzkumu OSN
a společnosti Accenture „CEO Study
on Sustainability 2019“ dále vyplývá:

Ani důležitá /ani nedůležitá

K tomu, aby byly globální cíle
dosaženy, musí být firmy aktivnější
v
zavádění
inovativních
procesů
a udržitelných strategií.
71 % CEOs
věří, že když se firmy
opravdu
zaváží
k
udržitelnosti
a budou tento závazek podporovat
ve všech svých aktivitách, mohou
sehrát klíčovou roli při plnění globálních
cílů OSN. Provést potřebné změny
k udržitelnému růstu ale není jednoduché.
Omezené zdroje a ostatní priority firem
jsou nejčastějšími překážkami, které
je nutné překonat. Navíc s ohledem

Nedůležitá

•

K tomu, aby se více firem podílelo
na udržitelném pokroku a dosažení
globálních cílů (SDGs), je zapotřebí
změna celého systému.

•

Pro změnu stávající situace je nutné,
aby si firmy v oblasti udržitelnosti
kladly vyšší cíle, našly nové způsoby
spolupráce a začaly předávat více
odpovědnosti svým lídrům.

na
geopolitickou,
technologickou
a socioekonomickou nejistotu se
předpokládá, že příští desetiletí bude
pro byznys náročné. Tyto trendy
a
očekávání
zúčastněných
stran
však stále vedou management firem
k tomu, aby vycházel vstříc novým výzvám a nepřestával o udržitelnost usilovat.
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UDRŽITELNOST BY MĚLA BÝT
PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ FIRMY
závislá. Zároveň jsem toho názoru, že
právě etické jednání může přispět k větší
důvěryhodnosti a tím k úspěchu firmy.

Jak vypadá udržitelnost ve Vaší
firmě? Jaké konkrétní procesy jste
zavedli, jakým aktivitám a projektům
se věnujete?

Renata Horáková
členka představenstva a Head of
Business Administration,
oncomed manufacturing a.s.

Společnost oncomed vnímá udržitelnost
a společenskou odpovědnost jako součást
své strategie a své firemní kultury, své DNA.
Zaměřujeme se zejména na dva ze tří pilířů
společenské odpovědnosti, a to na člověka
(sociální rozvoj) a podnikání (ekonomickou
činnost).

Jaký je Váš osobní postoj k udržitelnosti
a společenské odpovědnosti?
Osobně vnímám společenskou odpovědnost
jako svůj závazek, kdy v momentě, kdy se mi
daří, je mojí povinností vracet to společnosti
zpět a pomáhat těm, kdo takové štěstí neměli.
Zároveň mám za to, že je potřeba přispívat
k tomu, aby se prostředí, ve kterém žijeme,
neustále zlepšovalo, kultivovalo a vytvářelo
stále lepší podmínky a příležitosti.

Myslíte si, že úspěch a ekonomická
profitabilita firmy jdou dohromady
s jejím udržitelným a etickým chováním?
Jak lze podle Vás toto skloubit?
Mám za to, že udržitelnost, společenská
odpovědnost, etické jednání a profitabilita se
nevylučují, a zároveň ani nutně nepodmiňují.
Samozřejmě s růstem profitability bývá
pro
společnosti
jednodušší
přispívat
ke společenské odpovědnosti, na druhou
stranu nemusí být nutně na profitabilitě

a farmaceutickém průmyslu a vedly nejen
k lepšímu uplatnění studentů českých
škol na pracovním trhu, ale zejména
k vyšší přidané hodnotě České republiky.
Naší prioritou vedle dalších aktivit je
vést a podporovat naše zaměstnance
v jejich vlastní společenské odpovědnosti.

V rámci oblasti „člověka“ cílíme jednak na
projekty související s naším předmětem
podnikání, tj. léčbu rakoviny, a na projekty
podporující rozvoj a vzdělávání. Máme
mimo jiné navázané strategické partnerství
s neziskovým spolkem „Společně k úsměvu“,
který se zaměřuje na pomoc dětem
a dospívajícím vyrovnat se s menšími či
většími následky onkologické léčby. V oblasti
vzdělávání spolupracujeme úzce s vybranými
středními a vysokými školami v oblasti chemie
a farmacie, kde podporujeme vzdělávání
tak, aby bylo v souladu s trendy na trhu
a snažíme se ovlivňovat vzdělávací programy
tak, aby sledovaly vývoj v chemickém

V oblasti „podnikání“ je jedním ze závazků
naší značky být flexibilním partnerem, tj.
otevřeným, který rychle, včas a pravdivě
informuje své partnery o stavu vzájemné
spolupráce a jedná v souladu se svým
etickým kodexem. V určitých oblastech,
jako je např. catering, reklamní a propagační
předměty, firemní dárky, firemní akce, apod.,
spolupracujeme zejména s dodavateli,
kteří používají recyklovaný materiál a snaží
se vdechnout věcem nový život.

Jaká je vize a směřování Vaší firmy
v oblasti CSR a udržitelnosti do
budoucna?
Naší vizí je společnost, kdy ne pouze ona, ale
všichni její zaměstnanci budou považovat
společenskou odpovědnost a udržitelnost
za integrální součást svého života, o které
není třeba mluvit, ani se jí pyšnit, ale která je
samozřejmá.
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UDRŽITELNOST A ODPOVĚDNOST
JAKO BYZNYS MODEL
ke snižování dopadů na klimatické změny,
je pro nás důležité – hradíme totiž pojistné
události plynoucí z živelních katastrof.
Udržitelnost podle nás také znamená
respektovat hodnoty jako je férovost,
transparentnost (obzvlášť ve finančním
sektoru) a soulad s podmínkami evropského
i domácího regulátora.

Martin Diviš
předseda představenstva
a generální ředitel
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Jaký je Váš osobní postoj k udržitelnosti
a společenské odpovědnosti?
Odpovědnost z pohledu řízení firmy pro
mě osobně znamená chovat se v souladu
se svým svědomím, dělat vše nejlépe, jak
umím, používat zdravý rozum, neškodit okolí
a přírodě a pomáhat těm, kteří neměli tolik
štěstí jako my. Jsme na svých národních
trzích silnými a vlivnými institucemi a je naší
povinností vnímat svět, ve kterém žijeme,
a zamýšlet se nad tím, jak jej ovlivňujeme.

Jak důležité je pro Vás věnovat se
udržitelnosti i v rámci Vaší společnosti?
Udržitelnost patří mezi naše základní pilíře.
Ačkoliv nejsme výrobní firma, která by přímo
poškozovala životní prostředí svojí činností,
snažíme se eliminovat dopady naší činnosti
na životní prostředí (provozem budov, vozidel,
činností našich zaměstnanců). V konečném
důsledku jakékoli opatření, které povede

Dává smysl pro pojišťovnu byznysově
(snažíme se snížit počet škod), ale i pro klienty –
pomáháme jim eliminovat dopad negativních
důsledků pojistných událostí v jejich životě.
Aktivity a projekty, které děláme, mají za cíl
systémovou změnu k lepšímu. Příkladem je

Myslíte si, že úspěch a ekonomická
profitabilita firmy jdou dohromady
s jejím udržitelným a etickým
chováním? Jak lze podle Vás toto
skloubit?
Jsme firmou, která chce a umí pomáhat
společnosti, v níž úspěšně podniká. Obrat,
zisk, náklady a pojistné nejsou jediné
hodnoty, které vyznáváme. Naopak – velmi
silně si uvědomujeme, že pomoc potřebným
je nedílnou součástí života ve vyspělé
a civilizované společnosti. Solidarita je
v pojišťovnictví základním principem byznysu.

Platforma VIZE 0. Jde o dlouhodobou aktivitu
– iniciovali jsme vznik neziskové organizace,
která sdružuje všechny subjekty, které mají
za cíl snižovat počty fatálních dopravních
nehod. Jde o efekt jak byznysový, tak
i celospolečenský.

Jaká je vize a směřování Vaší firmy
v oblasti CSR a udržitelnosti do
budoucna?

Jak vypadá udržitelnost ve Vaší firmě?
Jaké konkrétní procesy jste zavedli,
jakým aktivitám a projektům se
věnujete?
Udržitelnost a odpovědnost chápeme
jako byznys model – jako součást našeho
podnikání, součást velké části firemních
procesů. Základním principem je PREVENCE.

Naší dlouhodobou vizí je hledat cesty, jak
naplňovat CSR ve všech oblastech současně
– byznysové, environmentální i filantropické.
Vše, co děláme, se musí navzájem v těchto
oblastech podporovat a doplňovat. Jde často
o hledání těch správných projektů a aktivit.
Někdy děláme chyby, ale ty nás posouvají dál.
Věříme, že společensky odpovědná firma je
lépe vnímanou značkou mezi klienty (včetně
našich obchodních partnerů) a posiluje
i loajalitu zaměstnanců.
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JAK UDĚLAT „BEST PRACTICE”
ZE CSR PROJEKTU?
V dnešním konkurenčním trhu mají společnosti, které integrují sociální a ekologické otázky do svého podnikání, možnost
udělat pozitivní dojem na spotřebitele. Podle každoroční studie v oblasti udržitelnosti, kterou provedl Reputation institut,
83 % lidí důvěřuje dané společnosti více, pokud je sociálně nebo environmentálně odpovědná. S ohledem na tuto
skutečnost, jak mohou společnosti lépe komunikovat své projekty? Přečtěte si našich šest osvědčených postupů, jak zapojit
své spotřebitele a zainteresované strany a vytvořit „best practice” z vlastních CSR projektů.
1. Nastavení měřitelných cílů
Začněte pomalu a soustřeďte se nejprve na
malé změny ve vašem okolí jako je například
vylepšení prostředí a procesů týkajících
se zaměstnanců. Tyto změny snižují obrat
a usnadňují nábor. Jednoduché kroky jako je
minimalizace odpadu a efektivní využívání
zdrojů podpoří změny, díky kterým vznikne
úspěšný příběh o vaší odpovědnosti
v ekologii.

4. Posuzování životního cyklu
Na designu výrobku záleží. Přístup „cradleto-cradle“ (regenerační design) ukazuje
kreativitu a inovace vaší společnosti
a pomáhá i s profitabilitou zboží. Ať už
je váš produkt navržen k opakovanému
použití či plné recyklaci, budujete si tak
vztahy se zákazníky a posilujete věrnost
ke značce.

3. Systémy řízení
Vytvořte
rámec,
který
zajistí,
aby
environmentální, sociální a ekonomické
zájmy byly integrovány v rozhodovacích
procesech na všech úrovních vaší
organizace. Nejprve si určete klíčové
priority vaší firemní udržitelnosti, její cíle
a dlouhodobé dopady. Nezapomeňte pak
své zaměstnance dostatečně informovat
a školit.
2. Zapojení zúčastněných stran
Jednou z nejčastějších chyb, kterou
společnosti dělají při nastavování CSR
projektů, je vyloučení zúčastněných stran
firmy (akcionářů, spotřebitelů, dodavatelů
a ostatních, které činnost firmy ovlivňuje).
Je důležité, aby všichni táhli za jeden provaz.
Zainteresované strany mohou pomoci při
nastavování projektů, jejich schvalování,
implementaci, či řešení překážek.

5. Zprávy o udržitelnosti / CSR
CSR reporting se těší stále vyšší popularitě,
a to v důsledku vzrůstajících vládních
regulací, jakož i samoregulací vizionářských
společností.
Vaši
spotřebitelé
musí
mít snadný přístup k tomu, co děláte.
Jednoduchým a k životnímu prostředí
ohleduplným způsobem je zveřejnění CSR
reportů na webových stánkách společnosti.
6. Udržitelná značka
Transparentnost je základem udržitelnosti
a vytváří důvěru ve značku, zatímco
greenwashing (dezinformace o firemní
ekologii) může vaše zákazníky odradit.
Spojení
společenské
odpovědnosti
s udržitelnými praktikami ve firmě zaručí,
že vaše společnost zůstane konkurenceschopná
na
dnešním
zákaznicky
uvědomělém trhu.
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PŘÍKLADY ČESKÝCH „BEST PRACTICES”
V OBLASTI UDRŽITELNOSTI
Udržitelné pěstování
pšenice v „sušenkovém
národě”

Společnost

Mondelēz
International,
největší výrobce cukrovinek u nás, už několik let rozšiřuje v České republice svůj
program udržitelného pěstování pšenice
nazvaný Iniciativa Harmony. Coby silný
odběratel a zpracovatel zemědělských
surovin má společnost možnost ovlivnit,
jakým způsobem se suroviny pěstují. Jde
o její významný dopad na poli lokální
udržitelnosti, a protože se ohleduplnost
k životnímu prostředí čím dál více potkává
i s očekáváním jejích spotřebitelů, stává
se tento program důležitou konkurenční
výhodou.
V současné době je do Iniciativy Harmony
zapojeno 33 pěstitelů z Čech a Moravy.

Vstříc cirkulární
ekonomice i v tabákovém
průmyslu

Elektronické

zařízení
IQOS,
které
na českém trhu distribuuje společnost
Philip Morris ČR, firmě umožňuje
přiblížit se modelu cirkulární ekonomiky.
V
rámci
projektu
CIRCLE
jsou
do evropského recyklačního centra
v Maďarsku odeslána zařízení, která byla
českým
zákazníkům,
prostřednictvím
zákaznického servisu, vyměněna za nová.
Poté, co elektronické zařízení dorazí
do specializovaného centra, podrobí
se důkladné inspekci a následně je
rozebráno na jednotlivé materiálové
druhy: plasty, tištěné spoje, baterie

Z jejich pšenice v letošním roce vznikne více
než 30 tisíc tun mouky, kterou následně
výrobní závody společnosti v Opavě, Lovosicích a Mariánských Lázních zpracují
do svých sušenek a oplatek, např. BeBe
Dobré ráno nebo Brumík. Do roku 2022
má podle závazku firmy Mondelēz veškerá
produkce sušenek používat pouze pšenici
z udržitelných zdrojů.
Při pěstování udržitelné pšenice je cílem
minimalizovat množství použitých pestia kovy. Projekt funguje od roku 2018
a míra recyklace elektronického zařízení je
v průměru 74 %. Jedním z cílů společnosti
je do roku 2025 pokrýt projektem 100 %
všech prodejů elektronických zařízení.
U klasických tabákových výrobků firma
usiluje o prevenci odhazování odpadu (littering). Nedopalky / filtry vyrobené na bázi bioplastů jsou problémem nejen estetickým,
ale zejména zátěží pro životní prostředí.
V přírodě se velmi dlouho rozkládají - jejich
rozložitelnost závisí na místních biofyzikálních podmínkách, protože jednotlivé složky,
ze kterých se skládají, se rozkládají různě
rychle. U petrochemicky vyrobených plastů
může jít až o stovky let. V porovnání s tím
je doba nutná k rozkladu filtrů používaných
u tabákových výrobků ale výrazně kratší maximálně 15 let.

cidů a umělých hnojiv. Tomu napomáhá
výběr vhodné a odolné odrůdy pšenice,
vhodná rotace plodin, výsadba meziplodin
i specifická péče o půdu. Mělo by docházet
k eliminaci zbytečných zásahů, snížení emisí
oxidů uhlíku (zejména díky snížení spotřeby
hnojiv) a zachování kvality vody. Také
dochází k zachování místní biodiverzity, kdy
tři procenta pšeničných polí jsou ponechána
jako luční pásy a meze, které opylovačům
poskytují pyl a nektar po celou sezónu.

Cílem společnosti je do roku 2025 redukovat plastový odpad z vlastních produktů
o 50 % (ve srovnání s rokem 2021). Proto
Philip Morris organizuje a podporuje řadu
projektů v této oblasti. Spolupracuje
s neziskovými organizacemi, její vlastní
zaměstnanci se pravidelně dobrovolnicky
zapojují do úklidových dnů a společnost
realizuje osvětové projekty pro zákazníky.
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Maloobchodní řetězec
v boji proti plýtvání
s potravinami

Společnost Tesco se snaží neplýtvat jídlem.

Zveřejňování detailních údajů o odpadu
pocházejícího z jejích supermarketů umožňuje jasně identifikovat místa jeho vzniku.
Na základě toho lze přijímat vhodná
opatření, upevňovat spolupráci s dodavateli, zákazníky i partnery a společně
bojovat proti plýtvání potravinami.
Žádné jídlo nazmar je projekt prevence
a
snižování
potravinového
odpadu.
Důležitou součástí je efektivní prevence
a zužitkování potravinových přebytků,
a
to
především
jejich
darováním
potřebným, nebo jako krmivo pro zvěř
či jiné ekologické využití. Od roku
2020 všechny Tesco obchody darují
potravinové přebytky prostřednictvím

potravinových bank a jejich partnerů,
v
roce
2019/2020
se
takto
darovalo
1188
tun
potravinových
přebytků.
Od
začátku
programu
v roce 2016 se podařilo snížit firemní
potravinový odpad o celých 66 %.
Splnil se tak Cíl udržitelného rozvoje
OSN 12.3 o 11 let dříve.
Plýtvání
potravinami
představuje
závažný sociální i ekologický problém.
Až jedna třetina světové produkce
potravin každý rok skončí v koši. Při
plýtvání potravinami se plýtvá zároveň
energií a vodou, která byla použita pro jejich
vypěstování, přepravu, balení a přípravu.
Hlavním cílem projektu je tedy
nastavit co nejefektivnější a odpovědné
procesy v oblasti nakládání s potravinami
a zajistit, aby v Tescu nepřicházely žádné
potraviny nazmar. Mezi další cíle patří:
1. Celostním přístupem „z pole až na

vidličku“ přispět ke snížení světového
potravinového
odpadu
o
polovinu
do roku 2030.
2. Všechny obchody Tesco ve střední Evropě
budou do roku 2020 schopny darovat své
přebytky místním potravinovým bankám
a dobročinným organizacím.
3. Do roku 2030 snížit o polovinu potravinový odpad ve vlastním provozu.
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NÁRODNÍ VÝZKUM
Úspěšný lídr a CSR
Dle odpovědí zástupců české populace by se úspěšný lídr
měl řídit morálními zásadami a hodnotami, zaměřovat
se na dlouhodobé cíle firmy a sociální a environmentální
témata. Pro lidi je rovněž důležité, aby se ředitel nebo
majitel firmy choval eticky a ekologicky. Reálně se tak ale
chovají pouze 2/3 ředitelů či majitelů.

Jaký by měl být úspěšný lídr?

57%

50%

48%

Má mu záležet
na svých
zaměstnancích

Být spravedlivý
a nedělat
rozdíly

Být expertem
ve své oblasti

47%

42%

21%

Být
zodpovědný

Být zásadový
a morální

Zohledňovat při rozhodování udržitelnost
a společenskou
odpovědnost

Ve spolupráci se společností Ipsos byl v červenci 2020 proveden
v České republice výzkum pro účely této konference. Jeho cílem bylo zjistit názory
české populace na dnešní úspěšné lídry (vrcholové manažery a ředitele firem), jejich
vztah k CSR.
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku ekonomicky aktivní populace ČR
ve věku 18-65 let. Velikost výběrového souboru byla 702 respondentů a otázky jsou
srovnávány s výsledky výzkumů z minulých let.
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Co by pro úspěšného lídra mělo
být důležité?

Jaké by měly být
firemní hodnoty?

Úspěšného lídra by dle výzkumu měly zajímat
především dobré vztahy na pracovišti a růst
a rozvoj zaměstnanců. Mezi nejdůležitější
oblasti se zařadilo i etické jednání a dopad
činnosti na životní prostředí.

Nejdůležitější hodnotou firem je dle výzkumu
spokojenost zákazníků, s odstupem vnímají
lidé jako důležité také pracovní prostředí,
inovace a otevřenou komunikaci
a transparentnost.

58%

57%

Dobré vztahy
na pracovišti

Růst a rozvoj
zaměstnanců

48%

42%

Etické jednání

Dopad činnosti
na životní
prostředí

78%

Spokojenost
zákazníků

60%
Inovace

60%
Příjemné
pracovní
prostředí

60%

Otevřená
komunikace
a transparentnost
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Jaké by mělo být postavení
CSR ve firmě?
„Zaměstnanci by měli být pravidelně obeznamovaní se sociálními,
enviromentálními a ekonomickými aktivitami firmy.“*

33%
0

45%
20

40

7% 1%

60

13%

80

100

„CSR by mělo hrát důležitou roli ve strategii firmy.“*

24%

9% 3%

45%

20%

„CSR by mělo být statisticky sledováno a pravidelně vyhodnocováno.“*

46%

21%

8% 5%

21%

0

Jde ekonomická profitabilita firmy
dohromady se společenskou odpovědností?
120
100

20% 20

0

45%

40

80
11%

60

2%

20
60

*

Rozhodně
souhlasí

Spíše
souhlasí

Spíše
nesouhlasí

Rozhodně
nesouhlasí

Neví

40
80

Z výzkumu vyplývá, že CSR a udržitelnost jsou vnímána
jako důležitá témata, kterými by se úspěšný lídr měl
zabývat. Nadpoloviční většina veřejnosti se domnívá,
že by CSR mělo hrát důležitou roli ve strategii firmy
a mělo by být statisticky sledováno a pravidelně
vyhodnocováno. Většina lidí si také myslí, že
společenská odpovědnost firmy musí být řízena jejím
managementem.
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