
Ohlédnutí za rokem 2022
 

 Byznys pro společnost



BpS – Byznys pro společnost je největší aliance firem
prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u
nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme

nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní
standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly

firmy v Česku zajímat. Jsme Národní partnerskou
organizací CSR Europe, evropské platformy pro

odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a
udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských

zemích.

BpS sdružuje významné společnosti s více než 250 000
zaměstnanci a zaměstnankyněmi a tisíci dodavateli s
významným vlivem na trh práce a společnost. Firmy

sdružené v BpS patří mezi lídry udržitelnosti a
odpovědnosti. Firmám pomáháme integrovat

odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvíráme
diskuse se stakeholdery a podporujeme výměnu dobré

praxe a zkušeností.

BpS je díky své roli národního koordinátora evropské
Charty diverzity členem evropské platformy pod DG

Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s
Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na

pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme
workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na

evropské úrovni.

 
 



 
Naše tři základní programové pilíře

 

Udržitelné podnikání 
Firemní strategie a CSR řešení 

 
Ochrana životního prostředí

Lokální i globální dopady podnikání
 

www.byznysprospolecnost.cz
www.odpovednefirmy.cz

 

Udržitelný trh práce 
Lidé v práci

 
www.diverzita.cz

www.staramseapracuji.cz 
Projekt Diversity & Inclusion

MasterClass

Udržitelné komunity 
Odpovědné dárcovství a firemní

dobrovolnictví 
 

www.zapojimse.cz

CSR / SDGs / GRI 
 

 
Všechny aktivity děláme s vědomím globálních cílů udržitelného rozvoje a v souladu s

rámcem ESG a nastavením standardů CSRD.



BYZNYS PRO SPOLEČNOST

Aliance odpovědných firem Byznys pro společnost sdružuje
firmy a společnosti, které se hlásí k odpovědnosti a udržitelnosti
v podnikání. Členské firmy uplatňují ve svém podnikání principy
udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Aliance vytváří
prostor pro spolupráci firem, sdílení zkušeností dobré praxe a
pomáhá zavádět profesionální nástroje pro udržitelné a
odpovědné podnikání. Pro členské firmy vytváříme mj.
příležitosti a možnosti jak: 

Diskutovat a nacházet standardy pro jednotlivé oblasti
odpovědného podnikání.
Kultivovat způsob podnikání a přístupy k byznysu v České
republice.
Přinášet nové trendy a příležitosti pro firmy v oblasti
odpovědného přístupu.
Propagovat inovativní modely odpovědného byznysu pro
lokální trh a podmínky.
Motivovat společensky odpovědné chování firem a jiných
institucí.
Zapojovat stakeholdery do vytváření řešení přínosných pro
společnost a komunity.

Pravidelnou a velmi významnou příležitostí pro odpovědné firmy
jsou výroční prestižní ocenění TOP Odpovědná firma. 



TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
 

Nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného
podnikání a odpovědného chování firem a

společností

 

TOP Odpovědná firma představuje unikátní rating firem a
společností v rámci odpovědnosti a udržitelnosti v podnikání.
Sleduje dlouhodobost, jasné cíle, komplexní odpovědný přístup
k podnikání přinášející udržitelnost firmám i společnosti.

Každoroční zapojení firem do unikátního ratingu sleduje
meziroční srovnání na trhu i posuny jednotlivých firem. Je
potvrzením toho, že jejich strategie a projekty sledují aktuální
trendy a potřeby, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu,
inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své
zaměstnance a zaměstnankyně. V letošním ročníku se do
ocenění přihlásilo přes 67 firem s více než 166 strategiemi a
projekty. Velký zájem o účast v TOP Odpovědné firmě dokládá, že
odpovědné firmy berou odpovědnost a udržitelnost podnikání
velice vážně a rozhodně nepolevují! Přihlášky v ratingu TOP
Odpovědná firma hodnotí nezávislá „Odborná porota“.



CHARTA DIVERZITY

Aliance BPS – Byznys pro společnost je národním
koordinátorem Evropské Charty diverzity v České republice.
Chartu diverzity přímo koordinuje a podporuje Evropská komise
(ministerstvo DG Justice).

Provázíme naše signatáře na jejich cestě k systematickému
zavádění diverzity a inkluze do firemní kultury. Chceme
spoluvytvářet pracovní trh, ve kterém i v Česku působící firmy a
společnosti uvažují v dlouhodobém horizontu, chovají se
odpovědně a eticky, váží si svých zaměstnanců a zaměstnankyň
a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí.
Aktivně podporujeme vzájemnou spolupráci  a networking
„našich signatářů“ v oblasti diverzity a inkluze, spolupracujeme s
akademickou sférou, institucemi státní správy a municipalitami,
kdy se snažíme o oboustranný dialog mezi soukromou a veřejnou
sférou.
Spolupracujeme přímo s Evropskou komisí a ostatními
evropskými Chartami diverzity na různorodých aktivitách a
projektech v mezinárodním kontextu.

Přistoupením k Chartě diverzity motivujeme zaměstnavatele k
systematickému zavádění nástrojů managementu diverzity a
napojení diverzity na strategii firmy a obchodní výsledky, čímž je
posouváme na další úroveň v dosahování odpovědných a
udržitelných cílů.
Motivujeme zaměstnavatele, aby sami přijali diverzitu, inkluzi a
udržitelnost za vlastní přístup k byznysu, podporovali prospěšné
inovace a dokázali přizpůsobit své fungování změnám v
prostředí, kde podnikají.



INDEX DIVERZITY

Index diverzity ČR zachycuje, jakým způsobem zaměstnavatelé
– signatáři Charty diverzity – přistupují k řízení a zavádění
diverzity a inkluze do firemní kultury. Index představuje
společnou reflexi a výkladní skříň nejlepší praxe společností 
a firem hlásících se k Chartě diverzity. Klíčové výsledky Indexu
jsou také vodítkem a inspirací pro další zaměstnavatele a
ukazují trendy v diverzitě a inkluzi na trhu práce.

Index diverzity v roce 2021 jednoznačně ukázal, že firmy a
společnosti začleňují diverzitu jak do firemní kultury, tak do
byznysové strategie. Výrazně se zvýšila podpora TOP
managementu pro rozvoj a zavádění diverzity. Ukázalo se, že
témata jako jsou vyrovnané zastoupení mužů a žen ve vedení
společností, podpora rodičů v práci, věková diverzita a
mezigenerační dialog a podpora LGBT+ komunity na pracovištích
představují pro signatářské firmy v Chartě diverzity trvalou prioritu.

Index diverzity 2021 ukázal, že komunita signatářů Charty
diverzity ovlivňuje a udává trendy na českém trhu práce, jak
podporovat a rozvíjet vlastní zaměstnance a zaměstnankyně a
otevřenou a vstřícnou firemní kulturu.



ZAPOJÍM SE

„Zapojím se“ je webový portál, který firmám poskytuje
komplexní informace, jak se zapojit do stejnojmenného
programu „Firemního dobrovolnictví“, který organizuje Byznys
pro společnost.

V programu firemního dobrovolnictví propojujeme odpovědné
zaměstnavatele s veřejně prospěšnými organizacemi v celé
České republice za účelem podpory jejich činnosti, podpory
komunit a podpory různých cílových skupin.

Firemní dobrovolnictví je skvělá příležitost, jak pomáhat
komunitám a různým cílovým skupinám veřejně
prospěšných organizací.

Firemní dobrovolnictví poskytuje odpovědným firmám
unikátní příležitost, jak se zapojit do podpory lokálních
komunit v rámci svých CSR programů.

Webový portál „Zapojimse.cz“ je nastavený přímo pro
potřeby odpovědných firem, které se chtějí do programu
firemního dobrovolnictví aktivně zapojit.

Portál „Zapojimse.cz“ poskytuje komplexní informace o
plánovaných akcích firemního dobrovolnictví po celé České
republice v průběhu celého roku.



Přehled aktivit a eventů,
Byznysu pro společnost

v roce 2022
 



Konference Matky a otcové vítáni
2022

7. ročník inovativní konference o aktuálních trendech
a přístupech na podporu rodičů v práci s podtitulem
„Rodiče a zaměstnavatelé v prostředí velkých změn

a nových výzev“ a „Rodiče z Ukrajiny vítáni“.
 

LINK ZDE

Prostory 
 České spořitelny

24.3.2022

Partneři konference:

https://diverzita.cz/cs/akce-detail/konference-matky-a-otcove-vitani


UP! 2022 Fórum udržitelného
podnikání

 

Udržitelný byznys ve stínu ruské invaze na Ukrajinu a
co vlastně odpovědnost a udržitelnost znamená v

kontextu těchto nových a zásadních výzev.

LINK ZDE

Online

31.3.2022

Záštita

https://byznysprospolecnost.cz/up-bps-forum-udrzitelneho-podnikani-2022/


Kulatý stůl „Gender a Česko: Ženy
ve vedení obchodních společností“

Tématem kulatého stolu bylo sdílení dobré praxe a
podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v

rozhodovacích pozicích obchodních společností.

LINK ZDE

Strakova akademie

26.4.2022

Organizátoři akce:

https://diverzita.cz/cs/akce-detail/sdileni-dobre-praxe-a-podpora-vyrovnaneho-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich-obchodnich-spolecnosti


Mezinárodní konference Evropský
den diverzity: Diverzita a inkluze –

mosty k budoucnosti práce

TOP event byl součástí Evropského měsíce diverzity
v ČR. Záštitu nad konferencí poskytla předsedkyně

Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.  

LINK ZDE

Strakova akademie

27.5.2022

Partneři konference:

Mediální partner:

https://diverzita.cz/cs/akce-detail/evropsky-mesic-diverzity-2022
https://diverzita.cz/cs/akce-detail/evropsky-mesic-diverzity-2022
https://diverzita.cz/cs/akce-detail/evropsky-den-diverzity-diverzita-a-inkluze-mosty-k-budoucnosti-prace


Letní setkání signatářů Charty
diverzity

Setkání proběhlo jako kulturně sociální event, během
kterého byly představeny výsledky Indexu diverzity
2021 a oceněny signatářské firmy, které se měření
indexu účastnily, za jejich aktivní přístup a celkové

výsledky.
 

LINK ZDE

Anheuser-Busch
 InBev

21.6.2022

Organizátoři akce:

https://diverzita.cz/cs/akce-detail/letni-setkani-signataru-charty-diverzity


Networkingová snídaně, jejímž tématem byly
Employee Resource Groups ve firmách a

společnostech, které představují důležitý strategický
nástroj pro rozvoj diverzity na pracovištích.

 

ERGs - Employee Resource Groups

LINK ZDE

 
MONETA

Money Bank

23.9.2022

Organizátoři akce:

https://diverzita.cz/cs/aktualita/odpovedne-firmy-rozviji-inovativni-pristupy-pro-zavadeni-a-rizeni-diverzity-ve-firemnim-kulture


Networkingová akce pro signatáře Charty diverzity a
členské firmy aliance BPS. Fórum se věnovalo sdílení

zkušeností a dobré praxe k tématům začleňování
zdravotně znevýhodněných osob ve firmách 
a podpoře duševního a mentálního zdraví na

pracovišti.
 
 

MSD Disability Inclusion Forum

Link na videozáznam akce 
je na vyžádání

 
MSD Czech Republic

26.9.2022

Organizátoři akce:



Networking firemního dobrovolnictví v Toulcově
dvoře. Firmy se během několika vystoupení

dozvěděly, jak k firemnímu dobrovolnictví přistupují
veřejně prospěšné organizace, odpovědné firmy ve
firemním dobrovolnictví a také firemní dobrovolníci.

 

Udržitelné komunity - networking
firemního dobrovolnictví 

LINK ZDE

 
Toulcův Dvůr

5.10.2022

Partneři networkingu:

https://diverzita.cz/cs/aktualita/udrzitelne-komunity-networking-firemniho-dobrovolnictvi


"Česko - Slovenské Fórum" o
diverzitě a inkluzi – projekt

Diversity & Inclusion MasterClass

Fórum se uskutečnilo v rámci projektu Diversity &
Inclusion Master Class, který je financován v rámci

programu: „Právo, rovnost a občanství Evropské
Unie“. 

LINK ZDE

 
Thermo Fisher 

Scientific

12.10.2022

Organizátoři akce:

Akce byla pořádána v prostorách společnosti Thermo Fisher Scientific 

https://diverzita.cz/cs/aktualita/cesko-slovenske-forum-o-diverzite-a-inkluzi-hledalo-moznosti-prohlubovani-spoluprace-obou-zemi


Ceny TOP Odpovědná firma 2022 byly vyhlášeny 25.
10. 2022 na slavnostním galavečeru v Cubex Centru

Praha. 

Slavnostní galavečer s vyhlášením
výsledků TOP Odpovědná firma

2022

LINK ZDE

 
Cubex Centrum

Praha

25.10.2022

Partneři galavečera:

https://diverzita.cz/cs/aktualita/slavnostni-galavecer-s-vyhlasenim-vysledku-top-odpovedna-firma-2022


bř
ez
en

DU
BE
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Harmonogram klíčových akcí pro rok 2023

UP! 2023 Fórum udržitelného
podnikání: „Udržitelnost v

partnerství“. 
 

Mezinárodní konference 
- Matky a Otcové vítání 2023

 

Evropský měsíc diverzity 
(V přímé spolupráci a koordinaci s

Evropskou komisí)
 

23.3.2023

18.4.2023

Květen 2023

Leden 2023 SmallTalks odpovědného byznysu 
 

Novin
ka

Více informací ke SmallTalks bude k dispozici v průběhu ledna 2023.
Ještě pro Vás doplníme další plánované eventy v roce 2023.



bř
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en

DU
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Harmonogram klíčových akcí pro rok 2023

Mezinárodní konference - Evropský den
diverzity 2023

 

Národní den firemního dobrovolnictví
Give & Gain Day

 

Letní setkání signatářů Charty diverzity

26.5.2023

9.6.2023

22.6.2023

TOP Odpovědná firma 2023 23.11.2023


