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Příprava NAP CSR 2019-2023

Z Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49 vyplývají 
následující úkoly pro ministra průmyslu a obchodu:

a) koordinovat a monitorovat plnění úkolů vyplývajících z NAP CSR
2016-2018,

b) předložit vládě do 30. září 2018 zprávu o plnění NAP CSR 2016 -
2018 se stavem ke dni 30. června 2018 a návrh nového akčního
plánu CSR pro ČR na léta 2019-2023.



Problematika Společenské odpovědnosti organizací – v podmínkách
současného globalizovaného trhu se stává stále významnějším prvkem
strategického řízení organizací

NAP CSR 2019-2023 je vodítkem k odpovědnému a udržitelnému podnikání

Cílem materiálu je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti v
České republice a jeho pozitivních dopadů na konkurenceschopnost
organizací.

Smyslem není posílení regulace, CSR je v principu dobrovolnou aktivitou.

Příprava NAP CSR 2019-2023



Příprava NAP CSR 2019-2023

Maximální komunikace - partnerství

Poznatky z 1. Národní konference CSR ze dne 17.10.2017

2x On-line konzultace – prosinec 2017 až II. čtvrtletí 2018

Zkušenosti externích expertů 

Jednání Odborné sekce CSR – 18.4.2018, 12.9.2018

Jednání Platformy zainteresovaných stran – 23.4.2018

Kulatý stůl s podnikateli – 10.5.2018

Interní připomínkové řízení na MPO – červenec 2018

Mezirezortní připomínkové řízení – srpen 2018

Projednání a schválení NAP na jednání vlády ČR

Postup přípravy byl průběžně zveřejňován na webových stránkách Národního 
portálu CSR a MPO.



Aktuality z přípravy NAP zveřejňované na www.narodniportal.cz a www.mpo.cz/CSR

Ohlédnutí za Národní konferencí CSR
MPO realizuje průzkum na téma společenské odpovědnosti. Zapojte se!
On-line konzultace k návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti 
organizací v České republice na léta 2019 -2023“
Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR
Setkání Platformy zainteresovaných stran CSR,
Rozhovor s ředitelem odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pavlem 
Vinklerem k přípravě nového Akčního plánu CSR
Jednání kulatého stolu s podnikateli k návrhu nového Národního akčního plánu CSR
Příprava Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 
2019-2023 probíhá dle harmonogramu
Návrh Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 
2019-2023 míří do mezirezortního připomínkového řízení
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019-
2023 je připraven k odeslání vládě k projednání 

Příprava NAP CSR 2019-2023

http://www.narodni/


Hlavní kapitoly:

1. Pojetí CSR                                       6. Veřejné zakázky
2. Aktéři CSR                                       7. Ochrana spotřebitele
3. Udržitelný rozvoj                           8. Sociální podnikání
4. Mezinárodní spolupráce              9. Oceňování
5. Vzdělávání                                    10. Přehled priorit a aktivit 

Příloha č. 1 - Zpráva o plnění aktivit Národního akčního plánu společenské
odpovědnosti organizací v České republice 2016 – 2018 se stavem ke
dni 30. června 2018

Příloha č. 2 - Vyhodnocení on-line konzultace Společenská odpovědnost
organizací ,,Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací
v České republice”.

Hlavní priority NAP CSR 2019-2023



Hlavní úpravy zahrnují:  

Stanovení platnosti aktualizovaného Národního akčního plánu na 
období let 2019 – 2023

Seznam priorit a aktivit v rámci zvláštní kapitoly

Neuvedení kapitoly Byznys a lidská práva z důvodu zamezení duplicity s 
Národním akčním plánem pro byznys a lidská práva 2017-2022

Přehled plnění jednotlivých aktivit Národního akčního plánu dle 
jednotlivých kapitol k 30. červnu 2018  



Aktéři CSR

 vytváření vhodného prostředí a nástrojů na podporu implementace CSR –
role státu jako koordinátora a moderátora dialogu

Udržitelný rozvoj

 zvýšit povědomí o Strategickém rámci ČR 2030 jako o tematickém rámci pro 
CSR z pohledu priorit udržitelného rozvoje v ČR  

Mezinárodní spolupráce

 sledování vývoje a aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti CSR 
a udržitelného rozvoje, zvláště v návaznosti na aktivity OSN a OECD v této 
oblasti

Priority NAP CSR 2019-2023



Veřejné zakázky

 zajišťování pravidelných školení k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Ochrana spotřebitele

 zvyšování ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele

 zvyšování ochrany ekonomických zájmů spotřebitele (služby, nekalé praktiky, 
zákaznický servis, reklamace, mimosoudní řešení sporů)

 zvyšováním povědomí o právech spotřebitelů a možnostech, jak řešit 
případné spory a uplatnit svá práva

 porozumění výhodám udržitelné spotřeby

MPO podporuje každoročně projekty nestátních neziskových organizací 
zaměřených na ochranu spotřebitele ve výši cca 14 mil. Kč/rok.

Priority NAP CSR 2019-2023



Sociální podnikání

 zvýšení povědomí veřejnosti o konceptu sociálního podnikání

 vzdělávání odborné i široké veřejnosti

 výzkum sociálních podniků

 legislativní úprava sociálního podnikání

 dosažení dohody hlavních zainteresovaných stran na směřování sociálního 
podnikání v ČR

 propagace příkladů dobré praxe v ČR

 získání dobré praxe v oblasti sociálního podnikání ze zahraničí

 podpora rozvoje a vzniku podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání

 podpora a prosazování zájmů sociálních podniků

Priority NAP CSR 2019-2023



Vzdělávání

 podpora projektů CSR do mateřských, základních i středních škol 

 podpora projektů zaměřených na CSR na vysokých školách

 vzdělávání státních úředníků

 vzdělávání zaměstnanců v podnikové sféře

Oceňování

 podpořit, motivovat a ocenit aktivity v oblasti CSR, sdílet příklady dobré
praxe

Priority NAP CSR 2019-2023



Národní akční plán pro byznys a lidská práva (2017-2022)

Strategický rámec ČR 2030

Zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Usnesení vlády č.458 z 10.5.2000 o Národní politice jakosti v ČR

Usnesení vlády č.551 z 15.6.2016 k naplňování Národní politiky kvality  v ČR 
na období 2016-2020

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2020

Další významné strategické dokumenty se vztahem k CSR



Zpráva o plnění Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2016-
2018 se stavem ke dni 30. června 2018

MPO: Platforma, Newsletter, Národní portál
MV – příručka CSR pro veřejnou správu, Metodické doporučení k řízení kvality 
v územních samosprávných celcích, oceňování za kvalitu a inovaci           
MPSV – metodika a publikace o sociálně odpovědném zadávání veřejných 
zakázek, projekty zaměřené na rovnost mužů a žen a slaďování soukromého, 
rodinného a pracovního života, politiku stárnutí, sociální podnikání, atd.
ÚP ČR – projekt „Rozvoj systému podpory zaměstnávání OZP na volném trhu 
práce“
NSZM – konference „Udržitelné město 2017“, Galerie udržitelného rozvoje 
(GUR), realizace místní agendy MA21
MF a MPO – podpora nefinančního reportingu
MZe – sociální zemědělství , podpora kvality potravin
Vzdělávání  – zkvalitňování výuky CSR na všech typech škol, aktivity pro širokou 
veřejnost
MPO a další: Oceňování CSR – národní i regionální úroveň, uděluje veřejný i 
soukromý sektor

Příloha č. 1  NAP CSR 2019-2023

http://www.narodniportal.cz/


Vyhodnocení on-line konzultace společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán 
společenské odpovědnosti v České republice“

Příloha č. 2 NAP CSR 2019-2023

• 22 otázek
• prosinec 2017 – březen 2018
• weby (MPO, businessinfo, Národní portál) 
• emaily (ministerstva, asociace, svazy a VŠ)



Národní informační portál o CSR – oficiální portál České republiky o
společenské odpovědnosti organizací (pod správou MPO od 1.1.2018)

Cíl portálu – informovat podniky, neziskové organizace, orgány veřejné
správy i širokou veřejnost o novinkách z oblasti společenské odpovědnosti a
aktivitách státních orgánů a dalších zainteresovaných aktérů, kteří aktivně
přispívají k rozvoji společenské odpovědnosti organizací v České republice

Vzájemná provázanost www.narodniportal.cz s webovými stránkami
Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/CSR)

Aktivity MPO v rámci CSR

http://www.narodniportal.cz/


Newsletter CSR

 od 1.1.2018 elektronicky vydávaný občasník

 ke stažení na stránkách www.narodniportal.cz

 informace ze státní správy

 příklady dobré praxe

 4/2018 , 9/2018

Aktivity MPO v rámci CSR



Dovolujeme si Vás v případě Vašeho zájmu požádat o přípravu článku za

Vaši organizaci, který budete chtít vložit do nového čísla Newsletteru. 

Vydání nového čísla plánujeme v lednu 2019. 

Prosíme o zaslání článku v rozsahu max. půl stránky A4

do 5. prosince 2018 na adresy:

simkova@mpo.cz

miroslav.svoboda@mpo.cz

mullen@mpo.cz

Aktivity MPO v rámci CSR



Platforma zainteresovaných stran CSR – je dobrovolným a otevřeným
uskupením právnických osob, které se aktivně zabývají uplatňováním
společenské odpovědnosti. Představuje zájmové diskusní fórum organizací,
propagujících koncept CSR, které umožňuje výměnu zkušeností (know-how),
shromažďuje a monitoruje existující nástroje a iniciativy CSR a propaguje
příklady dobré praxe.

Organizaci a činnost Platformy zajišťuje od 1.1.2018 MPO, odbor
podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Výstupy Platformy přispívají
k realizaci a vyhodnocování úkolů Národního akčního plánu CSR.

Aktuálně má Platforma zainteresovaných stran cca 60 členů

Komunikačním médiem Platformy je Národní informační portál CSR
www.narodniportal.cz

Aktivity MPO v rámci CSR



Odborné akce

Zasedání Platformy (23.4.)

Kulatý stůl s podnikateli ( 10.5.)

Odborná sekce CSR (18.4., 12.9)

Aktivity MPO v rámci CSR



Oceňování CSR

Státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České 
republiky vyhlásil ceny pro rok 2018:

Národní cena kvality České republiky v programech

START PLUS, CAF a EXCELENCE

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Slavnostní předávání Národních cen proběhne 27.11.2018 

ve Španělském sále Pražského hradu. 

Aktivity MPO v rámci CSR



2.ročník Národní konference CSR

Aktivity MPO v rámci CSR



Posílení porozumění a důvěryhodnosti konceptu společenské odpovědnosti 
ve společnosti.

Podpora rozvoje společenské odpovědnosti v organizacích.

Sdílení zkušeností a přenos mezinárodního know-how.

Podpora udržitelného rozvoje v ČR.

Národní akční plán CSR 2019-2023 zůstává nelegislativním otevřeným 
dokumentem a bude dostupný na www.mpo.cz/CSR a www.narodniportal.cz

Následně bude připravena tištěná brožura v CZ a v AJ verzi.  

Hlavní záměry NAP CSR 2019-2023

http://www.mpo.cz/CSR


Na základě návrhu Usnesení vlády ČR vyplývají pro MPO následující úkoly:

koordinovat a monitorovat plnění aktivit vyplývajících z Plánu

zveřejnit na webových stránkách narodniportal.cz do 31. března 2022 
informaci o střednědobém hodnocení plnění aktivit vyplývajících z Plánu

předložit vládě do 30. září 2023 zprávu o plnění Plánu

předložit vládě do 30. září 2023 nový Plán 

Výhled do budoucna



členům platformy, podnikatelům a všem respondentům , kteří se zapojili do 
online konzultací 

externím expertům za spolupráci při přípravě NAP

týmu MPO za přípravu NAP a přípravu konference

týmu MPSV za přípravu konference

Poděkování



Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.
ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu


