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… již od 19. století
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Od filantropie k CSV
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Co to znamená pro nás v Nestlé?
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„Společnost (firma) aby byla dlouhodobě úspěšná a vytvářela 

hodnotu pro akcionáře, musí ve stejnou chvíli vytvářet hodnotu 

i pro společnost.“

V Nestlé to začíná vytvářením přednostně dlouhodobé hodnoty pro 

akcionáře nabídnutím výrobků a služeb, které pomáhají lidem zlepšit jejich 

výživu, zdraví a wellness. 

Soustředíme své úsilí na oblast výživy, vody a rozvoje venkova. 

Aktivně řídíme naše závazky k životnímu prostředí a společenské 

udržitelnosti, potřebné k provozu našich továren a k udržitelnému rozvoji 

komunit a zemí ve kterých působíme.

Uvědomujeme si, že naše pozice ve společnosti přináší zároveň příležitosti 

a také odpovědnost: dělat byznys v souladu s národním právem, 

mezinárodními standardy a našimi vlastními hodnotami a principy. 



Globální CSV priority
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CSV priority globálně
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Nejlepší odpad je ten, který nikdy nebyl vytvořen
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Nepřípustné pro 

Nestlé

Zvýšená recyklace 

odpadu

Změna technologie

Zpracovatelný zlom

Nerecyklovatelný 

odpad



Globální CSV priority v našem prostředí
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Granty Olomouc, 

Holešov, Praha 12

Hospodaření s 

energiemi, odpadové 

hospodářství, food 

waste atd.



CZ/SK vývoj recyklace [%]
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CZ/SK vývoj odpad na skládku[%]
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V roce 2015 prošlo některým ze 4 modulů 21600 dětí v 5 krajích ČR. 

Nejvíce, a to přes 80%, pak v Libereckém a Středočeském kraji. 
Mezinárodní den kuchařů https://www.youtube.com/watch?v=FJjTMy4YM7Y&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FJjTMy4YM7Y&feature=youtu.be
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Je přímo řízeno HR.

CA podpora:

• Komunikační – interně/externě

• V projektech, kde je možné, tak 

definovat s ohledem na mladé

• Spolupráce při získávání partnerů a 

práce se stakeholdery

• Podpora vzdělávacích metod v rámci 

CSV projektů
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Od roku 2011 spolupracujeme s Nadací partnerství na projektech zaměřených na hospodaření s vodou v 

krajině. 

Granty pro obce a města na realizaci řešení problémů s vodou v místě (celkem 14 projektů)

• Nové systémy obdělávání půdy zadržující vláhu v půdě - (výše grantu) 86 000 Kč; (příjemce) Ekoinfocentrum ZO 

ČSOP; (kraj) Vysočina; (zaměření) vzdělávání zemědělců

• Školní jezírko - dešťová voda v zahradě - (výše grantu) 42 600 Kč (příjemce); Základní škola Jílové u Prahy; (kraj) 

Středočeský; (zaměření) využití dešťové vody

• Revitalizace mokřadu ve Žlebech - (výše grantu) 79 500 Kč; (příjemce)Mokřady - ochrana a management; (kraj) 

Vysočina; (zaměření) tvorba a obnova tůní a údržba mokřadu

Soutěž pro vodu určená studentům a mladým lidem

• Inovativní řešení skutečných situací

• Autor vítězného projektu získá odměnu 30 000 Kč

Za dobu trvání projektu 

5 350 000 korun



Granty Praha 12, Olomouc, Holešov
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Granty jsou určeny k podpoře neziskových organizací v místech, kde působíme a podporují oblasti

životního prostředí, sportu dětí a mládeže, případně aktuální sociální témata.

Od roku 2010 jsme rozdělili: 

Praha 12 575 000 Kč

Olomouc 430 000 Kč

Holešov 395 000 Kč
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Nový CSV report za rok 2015 

najdete v angličtině na 

www.nestle.cz

www.nestle.com

DĚKUJI ZA POZORNOST

http://www.nestle.cz/
http://www.nestle.com/

