Férové podnikání
má cenu
a vy ji můžete získat
výsledková listina

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro odpovědné
a trvale udržitelné podnikání v České republice. Pomáháme desítkám
společensky odpovědných firem sdílet a šířit principy CSR
(Corporate Social Responsibility).
TOP Odpovědná firma se koná pod záštitou předsedy vlády ČR
Bohuslava Sobotky, předsedy Senátu Milana Štěcha, Poslanecké
sněmovny, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Jana Chvojky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR a Zastoupení Evropské
komise v ČR.

TOP
ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2017
cena platformy Byznys pro společnost
TOP Odpovědná firma 2017 vyzdvihuje a oceňuje strategické aktivity
společností v oblasti trvale udržitelného a odpovědného podnikání.
Cena, organizovaná platformou Byznys pro společnost, je otevřena
velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů,
přínos pro společnost a inovativnost, velikost firmy nebo výše investice
v tomto ohledu nehraje roli.
Každá společnost, která úspěšně projde hodnocením, získává výroční
certifikát TOP Odpovědná firma podle úrovně, které v dané oblasti
dosáhla – bronzový, stříbrný nebo nejvyšší zlatý.
Nezávislost a objektivitu výsledků garantuje odborná porota složená
z předních zástupců/kyň komerčního a neziskového sektoru, státní správy,
expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji
odpovědného byznysu v ČR.
U projektových a speciálních kategorií rozhodl o pořadí celkový počet
získaných bodů. U strategických kategorií postoupily firmy s nejlepším
bodovým hodnocením do druhého kola, kde jejich zástupci osobně
prezentovali své koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly
o výsledku.

Organizuje:
Byznys pro společnost
Hlavní partneři:
Sanofi, Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic
Partneři:
ČSOB, GSK, KPMG Česká republika, O2 Czech Republic,
Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika
Hlavní mediální partner:
Economia
Mediální partneři: Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Deník, Týden,
Faktor S, Týdeník Echo
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TOP Odpovědná firma není “soutěž” – je to ojedinělý nezávislý systém
ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity v oblasti firemní
udržitelnosti. Výsledky tak ukazují seznam úspěšně hodnocených firem
dle ratingu (nikoliv pořadí) v úrovni zlatá, stříbrná a bronzová.
Stále více firem si také objednává analytické zprávy jako podklad pro
rozvoj svých strategií i jako zpětnou vazbu, jak si aktivity jejich společnosti
stojí ve srovnání s ostatními.

TOP ODPOVĚDNÁ
VELKÁ FIRMA
2017
Hlavní cena pro velké firmy, které komplexně, strategicky a inovativně
rozvíjejí podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují
se ve všech oblastech CSR. Přistupují odpovědně k zaměstnancům,
dodavatelům a zákazníkům, chovají respekt vůči životnímu prostředí
i komunitám, na něž má jejich podnikání vliv. CSR nastavují dle aktuálních
společenských potřeb, měří dopady své činnosti. Výsledky transparentně
komunikují a jsou inspirací a motivací ostatním.

STRATEGIE
ROKU

ZLATO

Accenture FINALISTA
GSK FINALISTA
KPMG Česká republika FINALISTA
Nestlé Česko FINALISTA
Plzeňský Prazdroj FINALISTA
Skupina ČEZ FINALISTA
ŠKODA AUTO FINALISTA
Československá obchodní banka
Direct Parcel Distribution CZ
E.ON Česká republika
Microsoft
O2 Czech Republic
Skanska
Tesco Stores ČR
Vodafone Czech Republic

Accenture

STŘÍBRO

BRONZ

Ahold ČR
Pivovary Staropramen
Skupina VEOLIA

v rozšířené verzi strategie:
L’Oréal Česká republika
Letiště Praha
Sodexo Pass ČR
v základní verzi strategie:
Beiersdorf
První brněnská strojírna Velká Bíteš
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TOP ODPOVĚDNÁ
MALÁ FIRMA
2017
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Hlavní cena pro střední a malé firmy, které udržitelným, systematickým
a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání, ctí filozofii odpovědného
přístupu vůči místním lidem i přírodě. CSR nastavují na základě aktuálních
společenských potřeb v lokalitě, kde působí a následně sledují dopady.
Do odpovědného podnikání zapojují své zaměstnance i vedení, snaží se
využívat inovativní řešení. Svůj odpovědný přístup dlouhodobě rozvíjejí
a jsou inspirací pro ostatní.

STRATEGIE
ROKU

ZOD Brniště

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ
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Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS
ASEKOL
eBRÁNA
Ergotep, družstvo invalidů
Channel Crossings
ZOD Brniště

FONERGY
MHA

SHM

STRATEGIE
DIVERZITY 2017

hodnocení Charty Diverzity
dle metodiky DISA (Diversity
and Inclusion Strategic Assessment)

ocenění pro malé i velké firmy
za komplexní nastavení diverzity a inkluze ve firmě

ZLATO

Accenture
Allen & Overy ČR
Československá obchodní banka
GSK
Plzeňský Prazdroj
PwC Česká republika
SAP Services
Sodexo Pass Česká republika
UNILEVER ČR
Vodafone Czech Republic

DIVERZITA 2017
cena společnosti GSK
ocenění za speciální projekt na podporu a rozvoj diverzity
ve firemním prostředí

PROJEKT
ROKU

SAP Services – Autism@Work

Ojedinělý projekt dává příležitost lidem s autismem začlenit se do
pracovního procesu i do nové komunity spolupracovníků ve firmě.
Program běží přes dva roky a v rámci upraveného přijímacího řízení
zaměstnali v pražském SAP již 12 kolegů na různých pozicích v oblasti
HR i financí.
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POČIN ROKU
2017
cena společnosti ČSOB
za odvážný, inovativní CSR projekt, který se nebojí vybočit ze zavedených
postupů a standardních aktivit firmy

POČIN
ROKU

Albatros Media – Nadace Albatros

Nadace Albatros podporuje sociálně znevýhodněné romské děti
a mládež v jejich vzdělávání. Při výběru podpory nadace pečlivě zvažuje
skutečný dopad aktivit a smysluplně vybírá ty oblasti, které nejsou
veřejnými či jinými zdroji financovány. Vyrovnávání znevýhodnění ve
vzdělávání navíc řeší komplexně – podporou jednotlivců, pomáhajících
organizací i škol. Ojedinělým způsobem tak podporuje životní šance
mladé romské generace.

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ
ZAMĚSTNANCI
2017
cena pro firmu, která zavedla dlouhodobé či inovativní nástroje pro
zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru

PROJEKT
ROKU

KPMG Česká republika –
Pomáháme tím, co umíme

Zaměstnanci KPMG pomáhají nastavit fungování neziskovkám a vytvářet
tak větší prostor pro jejich činnost. Vedou školení, poskytují individuální
konzultace i služby formou pro bono, mentorují zástupce v konkrétních
problémech. Projekt nepřináší pozitiva jen neziskovkám, ale je přínosem
i pro firmu: zaměstnanci získávají nový pohled a dovednosti, které
zužitkují ve své každodenní práci.

ZLATO

Attigente Group

STŘÍBRO

BRONZ
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Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS
KPMG Česká republika
MONETA Money Bank

Česká podnikatelská pojišťovna,
Vienna Insurance Group

Pivovary Staropramen

SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ PROJEKT
2017
za inovativní projekt zaměřený
na řešení aktuálních společenských témat

PROJEKT
ROKU

Skupina VEOLIA –
STARTér, Věř si a podnikej!

Dlouhodobý program, který cílí na začínající drobné a malé podnikatele
– pomáhá snižovat nezaměstnanost a předcházet vyčleňování
znevýhodněných osob ze společnosti. Pomoc míří na veřejně prospěšné
projekty v oblastech, jako jsou tradiční či netradiční řemesla a výroba,
organizace volného času dětí, mládeže a seniorů či třeba sociální služby
pro handicapované.

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ
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Globus ČR
IBM Česká republika
KPMG Česká republika
O2 Czech Republic
Skupina VEOLIA

Contipro
Československá obchodní banka
Microsoft
Plzeňský Prazdroj
Vodafone Czech Republic

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS
Beiersdorf
L’Oréal Česká republika
Sodexo Pass ČR
Tesco Stores ČR

LEADER
V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
2017
cena společnosti Tetra Pak Česká republika
za ochranu životního prostředí a nová řešení pro firemní provoz,
partnery či zákazníky

PROJEKT
ROKU

Skanska – Zelená energie
z obnovitelných zdrojů

Skanska jde cestou dlouhodobé úspory energií ve výrobním i provozním
životě. Cílem je omezit zejména CO2 ve stavebnictví, které je stále jedním
z největších producentů tohoto skleníkového plynu. Úsporná opatření
nabízí i svým zákazníkům v rámci projektů. Skanska tak dává najevo, že je
udržitelnou firmou, která se i přes obtíže posunuje v odpovědnosti dál
a může tak pozitivně ovlivnit odvětví stavebnictví jako celku.

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ
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Skanska

Tesco Stores ČR
Vodafone Czech Republic

CEMEX Czech Republic
KPMG Česká republika

ODPOVĚDNÝ
REPORTING 2017

ODPOVĚDNÝ
LEADER 2017

cena společnosti KPMG Česká republika

cena společnosti O2 Czech Republic za osobní přínos k rozvoji
odpovědnosti a CSR

pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje
své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání

Osobnosti nominovala široká veřejnost a vítěze zvolili svým hlasováním
čtenáři IHNED.cz.

ZLATO

STŘÍBRO
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Československá obchodní banka
Letiště Praha
Plzeňský Prazdroj
Vodafone Czech Republic

BRONZ

neuděleno

Bohdan Wojnar

LEADER

Člen představenstva společnosti ŠKODA
AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů

Bohdan Wojnar je jako člen představenstva ŠKODA AUTO a prezident
sdružení AutoSAP přesvědčen o potřebě kultivace podnikání,
kvalitativního rozvoje zaměstnanců a obecně odpovědného přístupu ke
společnosti jako celku. Osobně se angažuje v rozvoji komunitního života
a filantropii tak, aby se v Česku stala běžnou součástí života. V neposlední
řadě pak patří nejen jako dlouhodobý člen Akademické rady VŠE, ale
také jako předseda Správní rady ŠKODA AUTO Vysoké školy a člen
Správní rady VŠCHT k velkému podporovateli a hybateli moderního
vzdělávání v ČR.

TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2017
CENA VEŘEJNOSTI
cena pro malé i velké firmy, které své programy nastavují na základě
aktuálních společenských potřeb, mají profesionální přístup, sledují
dopady své činnosti a jsou inovativními leadery v této oblasti
Firmy nominovala široká veřejnost a vítěze zvolili svým hlasováním
čtenáři IHNED.cz.

OCENĚNÍ

SHM

Společnost SHM nevnímá odpovědné podnikání jen jako normu, ale
v širším pojetí jako obecný model podnikání. Dlouhodobě buduje
důvěryhodnou firmu, která vyznává princip společenského prospěchu. To
představuje nejen charitativní činnost, na kterou vyčleňují 3 % provozního
zisku, ale i vytváření kulturního pracovního prostředí, budování férových
vztahů s obchodními partnery a pozitivní soužití s regionem. Motivují
a inspirují zaměstnance k zapojení do dobrovolnictví a k vytváření aktivní
občanské společnosti.
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Děkujeme odborné porotě
Porota se při hodnocení řídí Etickým kodexem ceny TOP Odpovědná firma.

Mareš Jan, zástupce ředitelky, Odbor pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády
Martínková Radka, zakladatelka a jednatelka, Bamboolik
Matyáštíková Monika, Public Affairs Manager CZ&SK, Plzeňský Prazdroj

Břeská Lenka, CSR Manager, GSK

Orálek Petr, Special Projects and New Business Director, Economia

Čábelová Lenka, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti,
Microsoft

Palánová Andrea, Manager, HRS, PwC Česká republika

Dobišová Magdalena, Chief Officer Ethics, D&I, Skanska

Pešek Ondřej, katedra marketingu, FPH VŠE

Drbalová Vladimíra, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU,
Svaz průmyslu a dopravy

Pražáková Emilie, Novartis

Dvořáková Dana, Corporate Communication Director, KKCG
Dzúrová Marta, vztahy s veřejností, Palata – Domov pro zrakově postižené
Fronk Karel, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska

Palčinský Juraj, jednatel, Antalis

Prudký Ladislav, odbor podnikatelského prostředí, MPO ČR
Růžička Karel, Partner odpovědný za CSR a Audit, KPMG Česká republika
Šonská Steklíková Eliška, Chief People Care Officer, GoodCall

Hauptmann Jiří, předseda správní rady, Voda základ života

Šilhánová Edita, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí,
Pivovary Staropramen

Hogenová Marcela, office manager, Allen & Overy ČR

Šilhánová Hana, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Chaloupková Michaela, členka představenstva, Skupina ČEZ

Šilhánová Martina, Corporate Affairs, Nestlé

Jásek Vít, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Švejcarová Jitka, specialista společenské odpovědnosti, ČSOB

Ježková Martina, HR Director, Tchibo Praha

Třebický Viktor, ředitel, CI2

Kačabová Anna, ředitelka Nadace O2

Tomas Ondřej, zakladatel, CleverMaps

Konopíková Jana, CSR and Communication Specialist, Sanofi

Vaníčková Anna, Specialist Corporate Social Responsibility,
KPMG Česká republika

Kosatíková, Kristina, Corporate Citizenship & Corporate Affairs
Professional, IBM Česká republika

Vaňková Markéta, External Relations Manager, EU Packing, LEGO Group

Koudelková Petra, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK

Vaňoučková Petra, Nadace Kooperativa

Krupičková Žaneta, manažerka, Deloitte Advisory

Vejplacha Martin, HR manažer, Česká pojišťovna

Kytýr Libor, Communication Director,
Zentiva Generics Platform & Sanofi CZ and SK

Vokáč Tomáš, výkonný ředitel, Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu (DofE)

Lupač Mirek, ředitel, Agentura Koniklec

Vystavěl Martina, Communications Specialist, Česká bankovní asociace

Mališková Marie, CSR & Sponzoring, O2 Czech Republic

Záluský Jan, vedoucí redakce speciálních projektů, Economia
Žížalová Pavla, Public Sector Advisory, PwC Česká republika
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ZÁŠTITA

Ministerstvo ﬁnancí
České republiky

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
partner
kategorie Diverzita

partner kategorie TOP
Odpovědná malá firma

partner kategorie
Odpovědný leader

partner kategorie
Odpovědný reporting

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

partner kategorie
Leader v životním
prostředí

partner kategorie
Počin roku

partner
galavečera

Byznys pro společnost
V Tůních 11, Praha 2
www.byznysprospolecnost.cz
www.odpovednefirmy.cz

