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Na začátek trochu teorie 
 

Udržitelné podnikání je podnikání postavené na sdílení hodnot mezi 

firmou a okolím. Zahrnuje v sobě celou řadu témat, které jsou specifické 

pro sektor, ve kterém firma působí. Často stále používané jako 

synonymum CSR, nicméně pohled je komplexnější a jde primárně 

o nový způsob řízení firem, který zohledňuje v obchodní strategii různé 

sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory.  

 

Firmy jsou řízeny tak, aby nejen přinášely dlouhodobý zisk 

akcionářům či majitelům, ale aby jejich činnosti byla také přínosná či 

šetrná ke společnosti jako takové. 

 

Firmy, které tuto příležitost uchopí, mohou získat či udržet si 

potřebnou konkurenční výhodu. 

 

Zdroj: Byznys pro společnost 



CSR a udržitelné podnikání realizují firmy v hlavních základních 

oblastech: 

 

 

 

 Ekonomická udržitelnost 

 Workplace 

 Marketplace 

 Komunita 

 Životní prostředí 

 

 

 

 

V létě roku 2015 byl v Miláně představen 

Manifest "Enterprise 2020" formulující  

hlavní cíle rozvoje společenského a trvale udržitelného podnikání  

v Evropě do roku 2020.  

 

Zdroj: Byznys pro společnost 
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A jak je to s komunikací? 
 

 



Co firmy dělají - a píše se o tom… 

 

 

 

Americká Agentura pro ochranu  

životního prostředí (EPA) obvinila  

Volkswagen, že použil software,  

kterým při testech měření toxických 

emisí oklamal úřady. Volkswagen za 

to může čelit pokutě až 18 mld. USD 

(435 mld. Kč). Volkswagen, který je  

největší automobilkou na světě podle 

počtu prodaných vozů, prý vědomě  

podváděl zhruba sedm let…  
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/3012809/kvuli-skandalu-s-emisemi-dava-vw-stranou-65-mld-eur.html 

V červenci 2011 Greenpeace vydala 

zprávu Špinavé prádlo, v níž 

poukázala na to, jak dodavatelé 

velkých textilních značek otravují 

chemickým odpadem vody čínských 

řek. Na tuto zprávu podle 

Greenpeace reagovaly Puma a Nike 

příslibem, že do roku 2020 odstraní 

z výrobních procesů toxické 

chemikálie. http://www.denik.cz/ze_sveta/znackove-

obleceni-z-asie-ob20110823.html   

 

 



o čem se píše… 

 
 



 

  

Co firmy dělají – a nepíše se o tom… 

Společnost Marks & Spencer (M&S) 

vyhlásila program, jak se do roku 2015 

stát nejekologičtějším maloobchod-

níkem na světě a stanovila 80 

významných nových závazků v rámci 

svého ekologického a etického 

programu nazvaného Plán A. 
http://www.bio-info.cz/zpravy/marks-spencer-se-chce-stat-

nejekologictejsim-maloobchodnikem 

Přestože poptávka biobavlně stoupá, 

její produkce klesá. Tento vývoj má 

ekologické, sociální i ekonomické 

dopady na všechny, kteří jsou součástí 

celosvětového řetězce dodavatelů.  

V rámci celkové produkce bavlny ve 

všech zemích tvoří její bio varianta jen  

1 %. Společnost C&A Evropa, která se 

již 10 let zasazuje o podporu pěstování 

biobavlny, chce tomuto poklesu čelit. 
http://www.protext.sk/zprava.php?id=20432 



Firmy mají řadu zajímavých projektů, 

ale jak je dostat do médií? 
 

 

1. negativní hodnocení se šíří více, 

než ta pozitivní – a toto jsou ta 

pozitivní 

 

2. o problémech ve firmách se 

médiím dobře píše – přitáhnou 

čtenáře a  nehrozí nařčení, že jde  

      o skrytou reklamu 

 

1. snaha vydavatelů je, aby se 

pozitivní informace z firemního 

světa šířily formou reklamy, 

advertorialů apod. 



 

 

5 x jak se dostat do médií? 

Každá tisková zpráva (stejně jako každá novinářská zpráva vůbec) by 

měla obsahovat základních tzv. 5 W: What? Who? When? Where? a 

Why?  =  Co? Kdo? Kdy? Kde? a Proč? K tomu někdy můžeme 

přidat ještě jednu otázku - Jak? 

 

A když to nestačí, aby zaujala a byla přijata médií? 

 

1. Nepište jen o sobě, ale také o problému obecně. To zasadí vaši 

informaci o úspěchu v dané oblasti do širšího kontextu. 

2. Spolupracujte s odborníky, kteří vaši informaci okomentují. 

3. Využívejte výsledky průzkumů, které vaši informaci vhodně 

doplní.  

4. Buďte v kontaktu s novináři zabývajícími se danou oblastí. 

5. Mějte na svých webových stránkách aktuální informace, odkud 

mohou novináři v případě zájmu čerpat. 

 

 

 



Opravdu aktuální? 

  

 

Byznys pro společnost je největší odborná platforma 

firem pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného 

podnikání v ČR – má webové stránky plné informací, 

ale v odkazu  z médii najdeme toto: 



 

Děkuji  za  pozornost 

 

Ing. Eva Klánová 

 

klanova@press21.cz 


