
Druhé setkání Platformy zainteresovaných 
stran CSR

Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.
ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

30. 4. 2019



OBSAH :

• Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací
v České republice na léta 2019-2023

• Oceňování odpovědných investorů 

• Ostatní aktivity

• noví členové Platformy CSR;

• integrace Národního informačního portálu o CSR 
do BusinessInfo.cz;

• Newsletter CSR;

• další ročník konference CSR



Dne 12. prosince 2018 vláda České republiky projednala v pořadí již třetí 
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR na léta 
2019-2023 a přijala usnesení č. 838.

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.

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

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR 
na léta 2019-2023



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”.

NAP CSR 2019-2023



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“
Národní síť Zdravých měst ČR: 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)



Nový druh cen
Vyplývá z usnesení č. 838 přijatého dne 12. prosince 2018, které ukládá 
ministryni průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou hospodářské a sociální 
dohody organizovat:

a) udělování Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost,
b) ocenění odpovědných investorů. 

Cílem je ocenit příkladné investory působící v ČR, kteří zde reinvestují své zisky a 
prostřednictvím CSR projektů se podílí nejen na rozvoji české ekonomiky, ale i 
celé společnosti. 
Agentura CzechInvest vybrala zahraniční investory, MPO navrhlo kritéria pro 
posuzování společenské odpovědnosti investorů. 
Hodnotitelská komise: zástupci Úřadu vlády ČR, agentury CzechInvest, 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Do hodnocení užšího výběru (15 firem) se 
zapojí: KZPS, SP ČR, AMSP ČR a SOCR ČR.
Předání cen vítězným subjektům: od předsedy vlády Ing. Andreje Babiše na 
podzim 2019.

Ocenění odpovědných zahraničních investorů



Národní informační portál o CSR

Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti organizací (pod

správou MPO od 1.1.2018).

Slouží jako úložiště, ve kterém jsou zveřejňovány a sdíleny aktuální

informace k CSR.

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

Aktivity MPO v rámci CSR

Systémové řešení: Aktuálně se připravuje
integrace Národního informačního portálu o CSR
do oficiálního portálu pro podnikání a export
BusinessInfo.cz, jehož realizátorem je agentura
CzechTrade.

http://www.narodniportal.cz/
http://www.mpo.cz/CSR


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, 1/2019, finalizace dalšího 
čísla

Aktivity MPO v rámci CSR

Děkujeme přispěvatelům 

za zajímavé články!



Platforma zainteresovaných stran CSR

Účastníkem Platformy se může stát organizace soukromého i veřejného
sektoru aktivně se zabývají uplatňováním společenské odpovědnosti.

Organizaci a činnost Platformy zajišťuje od 1.1.2018 MPO, odbor
podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Aktuálně má Platforma zainteresovaných stran 64 členů.

Od minulého setkání, které se konalo v dubnu 2018, přibylo 8 nových
členů:

Československá obchodní banka, IMS-Drašnar, Jihočeská agentura pro
podporu inovačního podnikání, Vrátka, Česká pošta, ELT Management
Company Czech Republic, Firma pro zdraví, T-Mobile Czech Republic

Další plánovaná setkání Platformy:

Září: veřejné zakázky

Prosinec: sociální podnikání

Aktivity MPO v rámci CSR



Národní konference CSR

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí proběhl v listopadu 2018 již
2. ročník Národní konference CSR.

17 řečníků, cca 100 účastníků

Konference byla rozdělena do 3 bloků a bylo představeno mnoho témat, např.:

Odpovědné zadávání veřejných zakázek, sociální podnikání v praxi

Společenská odpovědnost mezinárodním pohledem

Nefinanční reporting

Cirkulární ekonomika

Aktivity MPO v rámci CSR

Aktuálně probíhají jednání ohledně 
3. ročníku, který by se měl 
uskutečnit opět na podzim. 
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