
Bez z!etele na udr"itelnost u"  dnes podnikat nejde. A#$e%tí 
byznysmeni to nejen chápou, ale hlavn&  se podle toho stále víc 

za!izují. V#tom, jak co nejlépe napl'ovat cí le udr"itelného rozvoje, 
jim od leto%ního roku pomáhá i #nov( ESG rating.
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Je!t" p#ed n"kolika lety to pro 
leckterou spole$nost mohla 
b%t hlavn" marketingová zá-
le&itost, dnes je to nutnost. 
'e$ je o(ESG neboli odpo-

v"dném podnikání, které stojí na 
t#ech pilí#ích – Environmental (&i-
votní prost#edí), Social (spole$nost) 
a(Governance (správa & #ízení spo-
le$ností)(– a(postupn" se dostává do 
legislativních rámc) jednotliv%ch 
stát), ale i(na nadnárodní úrove*. 
Koneckonc) i(Evropská komise u& 
schválila pravidla pro nefinan$ní re-
porting, kter% bude vy&adovat od !iro-
kého spektra r)zn%ch podnik).

Praxe ESG si tak stále intenzivn"ji 
razí cestu i(do $eského byznysového 
prost#edí, a(to jak z(d)vodu vn"j!ího 
tlaku ze stran investor), bank $i regu-
latorních po&adavk), tak i(z(u!lech-
tilej!ích pohnutek – vlastního zájmu 
o(&ivotní prost#edí a(spole$nost. 
A(také z(pragmatick%ch d)vod) – po-
slední turbulentní roky zvy!ují tlak 
na udr&itelnost podnikání z(pohledu 
úspory energií, spot#eby vody $i 
recyklace. 

Jak ale zm"#it úsp"!nost podnikání 
z(jiného pohledu, ne& jsou práv" fi-
nan$ní v%sledky? To je ambice nové- 

ho ESG ratingu, kter% vytvo#il uzná-
van% mezinárodní program CEMS, 
kter% funguje v(rámci pra&ské V+E, 
pro Asociaci spole$enské odpov"d-
nosti. ESG rating se letos stal sou$ástí 
Cen SDGs, ocen"ní v(udr&itelnosti, 
které Asociace spole$enské odpov"d-
nosti v(,esku vyhla!uje od roku 2017 
a(jeho& partnerem je i($esk% Forbes. 

„Cílem ESG ratingu bylo pozitivn" 
motivovat ke zm"n" a(b%t inspirací ve 
vykazování nefinan$ních informací 
nejen velk%m firmám, ale také mal%m 
a(st#edním podnik)m $i rodinn%m fir-
mám. Víme, jak slo&ité pro n" m)&e 
b%t se v(tak komplexním tématu udr-
&itelnosti pohybovat,“ vysv"tluje 
motivaci k(vytvo#ení ratingu Lucie 
Mádlová, zakladatelka a(#editelka 
Asociace spole$enské odpov"dnosti.

„ESG rating poskytuje firm" p#e-
dev!ím nezávisl% pohled a(zhodno-
cení, jak si stojí v(oblasti udr&itelnosti, 
jak si vede v(porovnání s(konku-
rencí. V(neposlední #ad", ESG rating 
je pou&íván investory jako vodítko 
k(identifikaci a(nacen"ní finan$n" ma-
teriálních ESG rizik spojen%ch s(da-
nou firmou – obecn" platí, &e $ím 
lep!í ESG ohodnocení firma získá, 
tím lépe je schopná identifikovat 

nejen sou$asná a(budoucí rizika, ale 
i(p#íle&itosti, a(tím podpo#it dlou-
hodob% udr&iteln% r)st a(ziskovost 
firmy,“ #íká k(ratingu Alice Machová, 
partnerka pro CFO agendu a(udr&i-
teln% rozvoj ve spole$nosti EY, které 
bylo letos partnerem Cen SDGs.

V(,eské republice jde v)bec 
o(první nezávisl% rating, kter% vy-
chází ze zhruba p)l roku trvajícího 
v%zkumu. K(anal%ze v%konnosti spo-
le$ností z(pohledu jednotliv%ch pilí#) 
ESG slou&il jako základ rozsáhl% do-
tazník, kter% m"#il vybrané ukazatele 
v(rámci jednotliv%ch $ástí ESG a(kom-
binoval kvantitativní a(kvalitativní 
otázky hodnotící p#ipravenost firem 
transparentn" komunikovat to, jak se 
v"nují jednotliv%m témat)m. 

Na co p#esn" se v%zkum zam"-
#il? V(rámci &ivotního prost#edí (E) 
se mimo jiné hodnotilo, jak firma 
p#istupuje k(jeho zne$i!t"ní, spo-
t#eb" elektrické energie nebo k(od-
padovému a(vodnímu hospodá#ství. 
V(rámci kategorie spole$nost (S) 
hodnotitelé sledovali p#ístup firmy 
k(diverzit", práv)m zam"stnanc) 
a(podpo#e komunit, v(nich& firma 
operuje. U(správy a(#ízení spole$nosti 
(G) se v(pr)zkumu kladla pozornost 

ALE DOB!E
PODNIKEJ.

ZUZANA KRAJÍ!KOVÁ, CEMS
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zejména na to, jak transparentn! firma ko-
munikuje sv"j byznys model, vlastnickou 
strukturu nebo jak efektivn! monitoruje 
rizika spojená s#ESG.

„Hodnotíme hlavn! to, jak podrobn! se 
firmy jednotliv$m témat"m v#rámci ESG 
v!nují a#jak transparentn! jsou schopné 
komunikovat. %ada firem k#ESG p&istu-
puje jako k#marketingovému prost&edku 
a#komunikují pouze to hezké 'i dávají 
vágní sliby a#fráze, jak jsou spole'ensky 
odpov!dné. To jim ale v#ESG ratingu nijak 
nepom"(e. My udr(itelnost spat&ujeme 
v#tom, (e jsou si firmy v!domy sv$ch do-
pad" na (ivotní prost&edí, zam!stnance 
a#spole'nost, (e tyto informace m!&í, zve-
&ej)ují je a#zárove) udávají konkrétní in-
formace, jak své negativní vlivy hodlají 
&e*it,“ &íká k#v$zkumu Ladislav Tyll, &edi-
tel CEMS a#odborník na podnikové strate-
gie Fakulty podnikohospodá&ské V+E.

Pro pilotní ro'ník ESG ratingu bylo 
osloveno 762 spole'ností od mal$ch  
podnik" po nadnárodní korporace. Do 
hodnocení se nakonec zapojilo 87 firem  
z#23 r"zn$ch odv!tví, jejich( celkov$ ob-
rat v#roce 2021 dosáhl 1,36 bilionu ko-
run, co( p&edstavuje celkem 22 procent 
na tvorb! HDP ,eské republiky za lo)-
sk$ rok. Do sekce velk$ch spole'ností se 
zapojilo 56 procent p&ihlá*en$ch, 44 pro-
cent zapojen$ch pat&í mezi malé a#st&ední 
firmy. A#tv"rci ratingu jsou p&esv!d'eni, 
(e firem, které se do budoucna zapojí, 
bude stále p&ib$vat.

„Pro ve&ejnost i#byznysov$ sv!t je ka(-
doro'ní p&edstavení ESG nejpoctiv!j*ích 
firem cennou informací a#pro firmy sa-
motné jde o#skv!lou motivaci k#tomu, aby 
svou ESG politiku a#reporty zlep*ovaly,“ 
v!&í Ladislav Tyll. „V*em firmám, které se 
pr"zkumu zú'astnily, poskytneme zp!t-
nou vazbu, v'etn! informací, v#'em m!ly 
mezery. %ada z#nich nám u( sta'ila dát 
v!d!t, (e si tyto podn!ty vezmou k#srdci 
a#budou se o#umíst!ní v#top v$b!ru uchá-
zet i#v#p&í*tích letech,“ dodává s#tím, (e 
v#budoucnu by si p&áli sledovat také ESG 
ve státních a#ve&ejn$ch institucích.  
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BEST PRACTICE 
Které spole!nosti jsou v"tuto chvíli v"ESG aktivitách podle ESG 

ratingu nejdál? Na následujících stranách najdete jejich p#ehled 
i"zhodnocení, kde jsou jejich nejsiln$j%í stránky. Inspirujte se.
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!EZ
SKUPINA !EZ ve"ejn# 
oznámila sv$j závazek do-
sáhnout uhlíkové neutra-
lity do roku 2040, p"i%em& 
v'robu tepla z(uhlí hodlá 
ukon%it do roku 2030 a(v'-
robu elekt"iny z(uhlí do roku 
2038. Agendu má na sta-
rost dedikovan' útvar, kter' 
p"ipravuje podrobn' ne)-
nan%ní reporting v(souladu 
s(mezinárodn# uznávan'mi 
reportingov'mi standardy. 
Zpráva o(udr&itelném roz-
voji za lo*sk' rok obsahuje 
podrobná data ze v+ech 
sledovan'ch oblastí, v%etn# 
srovnání s(p"edchozími lety. 
P"esto&e hlavní d$raz je 
kladen zejména na oblast 
E, intenzivn# "e+í i(oblasti 
S(a(G, které jsou s(E %asto 
velmi úzce spjaté. Nap"í-
klad plánovan' odchod 
od uhlí v(rámci dekarbo-
niza%ních plán$ je "e+en' 
i(z(pohledu strategie, jak 
se postarat o(v+echny za-
m#stnance, kter'ch se na-
pl*ování tohoto cíle dotkne 
(formou rekvali)kace, p"e-
+kolení %i kompenzace), a(to 
nad rámec legislativních 
po&adavk$.

!SOB
JEDNA z(hned t"í bankov-
ních institucí ve v'b#ru se 
zavázala k(dosa&ení uhlí-
kové neutrality a(ji& podnikla 
"adu m#"iteln'ch opat"ení, 
která k(ní p"ispívají. Od roku 
2021 pro sv$j provoz vyu&ívá 
elektrickou energii z(obno-
viteln'ch zdroj$, p"e+la na 
elektromobilitu a(velmi ak-
tivní je také ve vyu&ívání 
geotermálního tepla %i 

v(recyklaci a(omezování 
spot"eby vody. Nároky 
má i(na své dodavatele 
a(spolupracující )rmy. 
!SOB se také da"í na-
vy+ovat podíl &en mezi 
zam#stnanci, v%etn# 
top managementu, a(to 
bez zavád#ní kvót. Pod-
niká také aktivní kroky 
k(tomu, aby ve )rm# pa-
novaly rovné p"íle&itosti 
a(ohodnocení. Manage-
ment banky je vázán plnit 
cíle v(oblasti udr&itelnosti 
a(odpov#dného chování. 
Tato agenda reprezen-
tuje deset procent v+ech 
)remních KPIs.

DPD
I!LOGISTIKA se dá d#-
lat udr&iteln#ji, jak doka-
zuje DPD, které podrobn# 
sleduje a(m#"í sv$j do-
pad na &ivotní prost"edí 
s(cílem ho pr$b#&n# mi-
nimalizovat a(docílit uh-
líkové neutrality. Firma 
uvádí konkrétní strategie 
sni&ování emisí sklení-
kov'ch plyn$ %i odpad$ 
a(také jejich v'sledky. 
V'znamn# investuje do 
%istého vozového parku 
a(energeticky efektiv-
ních %i úpln# bezemis-
ních zp$sob$ dopravy 
zásilek. Dbá také na spo-
le%enskou odpov#dnost 
uvnit" i(vn# )rmy s(cílem 
zlep+ovat udr&itelnost 
svého podnikání. Je-
denkrát ro%n# provádí 
podrobnou anal'zu dle 
mezinárodních stan-
dard$, kvartáln# pak vy-
hotovuje m#n# detailní 
reporting.

ALBERT
T"ETÍ NEJV#T$Í potraviná"-
sk' "et#zec v(!esku má ve 
sv'ch ESG zprávách velmi 
podrobn' v'po%et emisí 
i(aktivit, které vedou k(jejich 
sni&ování. ,et#zci se také 
da"í omezovat objem ne-
prodan'ch potravin, v%etn# 
t#ch, které by pak kon%ily 
nevyu&ité v(odpadu. !ím 
dál %ast#ji neprodané po-
traviny daruje. Podporuje 
také genderovou a(v#kovou 
diverzitu mezi zam#stnanci, 
p"i%em& si dobrovoln# sta-
novuje kvóty na podíl &en ve 
)rm#, v%etn# top manage-
mentu. Umo&*uje také získat 
pracovní uplatn#ní handica-
povan'm %i sociáln# znev'-
hodn#n'm lidem.

COCA"COLA HBC
NÁPOJOV% koncern pro-
vádí velmi detailní ne)-
nan%ní reporting a(zavazuje 
se k(jeho dal+ímu zlep+ování. 
Vyu&ívá k(tomu n#kolik ne-
závisl'ch externích agentur. 
V(oblasti ochrany &ivotního 
prost"edí podrobn# sleduje 
nejen produkci skleníkov'ch 
plyn$, ale také spot"ebu 
vody, která je pro v'robu 
nápoj$ klí%ová. Firma se za-
vazuje ke(sni&ování sv'ch 
negativních dopad$ na p"í-
rodu a(uvádí konkrétní cíle 
i(dosahované v'sledky. Do-
dr&ování standard$ ochrany 
&ivotního prost"edí po&a-
duje i(po sv'ch dodavatelích. 
K(za"azení do ESG ratingu 
)rm# dopomohlo také zve-
"ej*ování konkrétních dat 
a(cíl$ pro zlep+ování )-
remní kultury a(spokojenosti 
zam#stnanc$.
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KOMER!NÍ BANKA
T!ETÍ NEJV"T#Í !eská 
banka nastavila po-
drobn" monitoring na 
poli spot#eby energií 
i$spole!enské odpov%d-
nosti. Podniká m%#itelná 
opat#ení s$cílem dosa-
&ení uhlíkové neutrality 
ka&dodenního provozu 
spole!nosti do roku 2026. 
V"razn% dbá na oblast 
S$– úsp%'n% usiluje o$vy-
rovnan%j'í zastoupení 
pohlaví v$seniorních ma-
na&ersk"ch pozicích 
v!etn% p#edstavenstva. 
Minimalizuje také rozdíly 
v$platovém ohodnocení 
mu&( a$&en. Sleduje a$ak-
tivn% zvy'uje i$v%kovou 
diverzitu a$v'echna tato 
data transparentn% ko-
munikuje ve sv"ch v"ro!-
ních zprávách.

ELCOM
POSKYTOVATEL spe-
cializovan"ch slu&eb 
v$oblasti silnoproudé 
elektrotechniky v$rámci 
v"ro!ní zprávy zve#ej)uje 
ESG report a$také pod-
niká kroky ke sní&ení své 
uhlíkové stopy. Moder-
nizuje sv(j vozov" park 
na vozy, které jsou 'etr-
n%j'í k$&ivotnímu prost#edí. 
Spole!nost té& zahájila 
instalaci fotovoltaick"ch 
elektráren na *remních 
budovách. Data t"kající 
se diverzity zam%stnanc( 
jsou pravidelnou sou!ástí 
kvartálního reportingu 
HR a$ESG pro top ma-
nagement spole!nosti, 
p#edstavenstvo a$dozor!í 
radu.

MONETA
OD ROKU 2022 je v$Mo-
net% implementace ESG 
sou!ástí KPIs v'ech !len( 
p#edstavenstva a$u$vy-
bran"ch tzv. material 
risk takers, tedy nositel( 
hmotného rizika. Cíle 
související s$napl)ová-
ním ESG strategie jsou 
za!len%ny do klí!ov"ch 
ukazatel( v"konnosti 
jednotliv"ch !len( ve-
dení, na základ% jejich& 
pln%ní je vyplácena vari-
abilní slo&ka mzdy. Ve v"-
sledku tak Moneta nejen 
v"born% obstála v$náro-
cích m%#ení ESG, ale také 
se jí v$celé #ad% oblastí 
da#í stanovené cíle napl-
)ovat – od sni&ování zá-
t%&e pro &ivotní prost#edí 
po zam%stnaneckou poli-
tiku !i odpov%dné vedení 
spole!nosti.

"KODA AUTO
AUTOMOBILKA se síd-
lem v$Mladé Boleslavi 
ve sv"ch reportech po-
drobn% monitoruje sv(j 
v"kon v$ESG a$zavazuje 
se ke konkrétním cíl(m 
a$opat#ením s$cílem ma-
ximalizovat svou udr&i-
telnost a$spole!enskou 
odpov%dnost. Firma  
v$sou!asnosti u& t#icet 
procent elektrické energie 
odebírá z$obnoviteln"ch 
zdroj( a$do roku 2030 by 
m%la b"t ve'kerá energie 
spot#ebovaná na v"robu 
automobil( a$komponen- 
t( CO2 neutrální. Sou!ástí 
celo*remních KPIs vá-
zan"ch na odm%nu ma-
na&er( je procentuální 
zastoupení &en v$ma- 
nagementu. Reportuje 
také demogra*ckou 
skladbu svého personálu. 

TATRA
SPOLE$NOST po!ítá 
svou energetickou spo-
t#ebu, emise oxidu uhli-
!itého a$spot#ebu vody 
i$mno&ství vyproduko-
vaného odpadu. Sle-
duje také demogra*cká 
a$dal'í data s$cílem zlep-
'ovat *remní kulturu 
a$prosperitu sv"ch za-
m%stnanc(. Má nasta-
venou politiku, která má 
vést k$spravedlivému od-
m%)ování, na co& dohlí-
&ejí interní audito#i a$také 
odbory. Firma se zavá-
zala k$napl)ování ESG 
cíl( a$s$ohledem na ESG 
pr(b%&n% bodov% ohod-
nocuje své dodavatele 
a$podle skóre rozhoduje 
o$prodlou&ení !i nepro-
dlou&ení spolupráce.

VODAFONE
MOBILNÍ operátor sice 
nemá povinnost vydá-
vat ne*nan!ní zprávu, 
p#esto tak !iní na ro!ní 
bázi ve své Zpráv% o$udr-
&itelnosti Vodafone 
Group. Tu tvo#í dle po&a-
davk( ESG ratingov"ch 
agentur a$nezávisl"ch 
auditor(. Vysokou míru 
spole!enské odpov%d-
nosti vy&aduje i$po sv"ch 
obchodních partnerech. 
Krom% sni&ování zát%&e 
pro &ivotní prost#edí je 
také velmi aktivní v$ob-
lasti *remní kultury 
a$podpo#e inkluze, rov-
ného zacházení a$rozvoji 
zam%stnanc(. Velmi dbá 
na sni&ování odpadu 
a$jeho recyklaci, hlavn% 
elektroniky.

CHEP
SPOLE$NOST zab"va-
jící se poolingem (zjed-
nodu'en% pronájmem) 
palet dlouhodob% sleduje 
a$m%#í celou #adu ESG 
ukazatel(. Podniká a$zve-
#ej)uje kroky k$napln%ní 
cíl( udr&itelnosti a$spole-
!enské odpov%dnosti. Do 
sv"ch podnikatelsk"ch 
aktivit zapojuje principy 
cirkulární ekonomiky s$cí-
lem u'et#it energetické 
a$materiální zdroje a$uleh-
!it &ivotnímu prost#edí. 
V$oblasti S$provádí pr(-
zkumy mezi zam%stnanci 
a$audity pro prevenci v"-
skytu nerovností, nap#í-
klad v$jejich ohodnocení.

USSPA
RODINN% v"robce spa 
a$bazén( s$protiprou-
dem z$Dolní Dobrou!e 
kontinuáln% provádí au-
torizované m%#ení sv"ch 
emisí skleníkov"ch plyn(. 
USSPA ka&doro!n% zhoto-
vuje zprávu, která zohled-
)uje ve'keré ekologické 
aspekty chování *rmy. 
Posuzuje ji nezávisl" audi-
tor, a$to i$ve vztahu ke sta-
noven"m cíl(m. Sou!ástí 
je také evidence u$jednot-
liv"ch odpad( s$podílem 
vyu&itelnosti. Firma má 
dlouhodob% nastavenou 
strategii pomoci, kterou 
sm%#uje p#ednostn% na 
aktivity v$regionu, kter" 
le&í bokem velk"ch m%st 
a$center.

TREN#RKÁRNA
PRODEJCE spodního prá-
dla mezi lety 2020 a$2030 
hodlá omezit emise skle-
níkov"ch plyn( o$t#icet 
procent. Tren"rkárna mo-
dernizovala vozov" park 
o$ekologická vozidla, ne-
dávno také investovala 
do LED osv%tlení a$ener-
geticky úsporn%j'ích spo-
t#ebi!(,$*remní prostory 
navíc vybavila lep'í tepel- 
nou izolací. Firma vede 
dialog se sv"mi dodava-
teli – vybírá je s$ohledem 
na ESG nároky a$zp%tn% 
se zajímá, zda jsou se spo-
luprací spokojení. HR od-
d%lení dbá na diverzitu 
mezi zam%stnanci a$na je-
jich spravedlivé odm%)o-
vání. Získaná data navíc 
sdílí v$auditovan"ch ne*-
nan!ních reportech.

VISIBILITY 
DIGITAL
ONLINE marketingová 
agentura usiluje o$zlep'ení 
oblasti E podporou cyklis-
tiky a$vyu&itím *remních 
elektromobil(. V$kancelá-
#ích spo#í elektrickou ener-
gii pomocí LED osv%tlení 
a$vodu 'et#í za pomoci 
vhodn"ch vodovodních 
baterií. V$oblasti S$se v%-
nuje sledování a$t#íbení 
demogra*cké rozmani-
tosti zam%stnanc(. Nábor 
nov"ch koleg( zohled)uje 
etnickou, v%kovou i$gen-
derovou diverzitu. V'em, 
v!etn% externist(, posky-
tuje celou #adu *remních 
bene*t( s$cílem ochrany 
fyzického i$du'evního 
zdraví. P%tina pracovní 
doby je alokovaná pro 
osobní a$profesní rozvoj.


