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Náš svět se 
nachází v 
ekologickém, 
sociálním a 
ekonomickém 
bodu zvratu.
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Cesta od CSR k ESG

Environmentální

Klimatická změna Přírodní kapitál Znečištění & odpad Environmentální 
příležitosti

Sociální

Lidský kapitál Odpovědnost za 
výrobek Vztahy s komunitou Sociální příležitosti

Governance / řízení

Korporátní řízení Korporátní chování Politika

Faktory napomáhající ke společensky 
udržitelnému rozvoji firem

Od CSR k ESG
● Od vztahů s komunitou →po integraci 

potřeb komunit a životního prostředí do DNA 
firmy

● Od vedlejší aktivity → k začlenění do 
obchodního modelu

● Od konceptu odpovědnosti → k měřitelným 
výsledkům a kritériím

● Od “hezké mít” → k nezbytnosti k 
dlouhodobé prosperity firmy
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ESG nejsou pouze metriky pro investory a nástroj řízení rizik

Nátlak na konkrétní a ambiciózní ESG strategii přichází ze všech stran

Zákazníci

Legislativa

Investoři

Talenti
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Hnací síly

KAPITÁL

Finanční Výrobní Intelektuální Sociální&
vztahovýLidský Přírodní

STAKEHOLDEŘI

Vláda Komunita Zákazník VedeníInvestoři ZaměstnanciDodavatelé

1 Porozumění ESG

Vývoj ESG strategie2

Implementace3
Monitorování & 

hodnocení4

stanovení ambicí / cílů

srovnávací analýzy

identifikace rizik a příležitostí

analýza mezer
nefinanční reporting

zvyšování povědomí

budování kapacit

ESG iniciativy

struktura, procesy, kultura, infra

měření ESG

zkontrolovat integraci & 
implementaci ESG

kvantifikace & zpeněžení ESG

re-evaluace ESG rizik & tlaků

Aktualizovat / upravit strategii

5

Úspěšná integrace ESG je komplexní proces
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6

Interní
PwC (nejen) Net Zero do 2030

Externí
Služby klientům

Udržitelnost na dvou 
frontách
PwC se zavázalo nejenom transformovat 
svůj obchodní model tak, abychom 
dekarbonizovali celý náš řetězec aktivit a 
zvýšili transparentnost, ale také chce 
aktivně zapojovat naše klienty a 
dodavatele k řešení jejich dopadů na 
klima a společnost.

ESG v praxi u nás v PwC
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Děkuji za pozornost!


