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ÚVOD
Společenská odpovědnost firem není nový fenomén, ale v poslední době nabývá stále
většího významu pro globální ekonomiku a pro společnost, která ji vytváří a ovlivňuje. V
posledních desetiletích se ekonomika orientovala zejména na růst a spotřebu. Nejen
hospodářská krize však vedla k přehodnocení priorit. Současná konjunktura tak vedle
krátkodobé prosperity směřuje spíše k dlouhodobé udržitelnosti a snahou je vyvážené čerpání
přírodních i společenských zdrojů a bohatství tzv. Třetího světa1. Taková rovnováha je i
součástí širokého konceptu společenské odpovědnosti firem. Trvale udržitelný rozvoj
znamená zvyšování životní úrovně obyvatel a dále posilování vzdělanosti, zlepšování stavu
životního prostředí nebo snižování rozdílů mezi vyspělými a rozvojovými státy, mezi
jednotlivými kontinenty. To, jak bude vypadat budoucí svět, silně ovlivní míra státních
regulací, vyspělost občanského sektoru i demokracie a důležitá bude role korporací ve
společnosti. Témata společenské odpovědnosti firem, její praxe a strategie se budou na
vytváření budoucí ekonomiky podílet.
CSR neboli společenská odpovědnosti firem (z anglického Corporate Social
Responsability) není zejména v zahraničí prázdným pojmem. V České republice se nyní stále
častěji setkáváme se zájmem firem o začlenění odpovědných praktik do svého podnikání.
Nikdo je k tomu nenutí, ale odpovědné klima se k nám poměrně rychle šíří z ostatních
vyspělejších zemí Evropské unie i ostatních kontinentů. Svůj silný vliv zde má i vláda, která
by měla podporovat a sledovat, jak firmy plní svou roli na poli ekonomickém, sociálním i
environmentálním. Přes odpovědné chování se spojují světy komerční, veřejné a neziskové
sféry, učí se spolu koexistovat, spolupracovat a využívat předností, které mají. Co mají
všichni společného? Snaží se plnit poslání, které si stanovili. Nejde vždy jen o tvorbu zisku a
produkce. Hodnotou a posláním je stále častěji i vysoká kvalita nebo nefinanční cíle. Firmy
samozřejmě nedělají prospěšné věci jen pro dobrý pocit, ale také pro dlouhodobou
udržitelnost na trhu, zvýšení podílu, zlepšení image, náskok před konkurencí. Jaké aktivity
jim k tomu nejvíce pomohou? Těmi nejviditelnějšími jsou právě aktivity firemní filantropie a
firemního dárcovství. Přináší okamžité výsledky, jsou jednoduše měřitelné a těžko se dají
zpochybnit. To však nestačí. „Filantropie (přispívání na charitativní účely) může mít pozitivní

1

Třetí svět je označení pro ekonomicky málo rozvinuté země, ale bohaté na přírodní bohatství. Tedy zejména
státy Afriky, jižní a střední Ameriky, blízkého východu, Indie a Indonésie.
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dopad na společnost. Neměla by ale organizacemi využívána k tomu, aby se vyhnuly nutnosti
starat se o dopady činností, které jsou zásadní pro účel existence organizace.“2
Téma filantropie a dárcovství je mi velmi blízké. Profesně se orientuji na podporu a
stimulaci dárcovství v České republice a zjišťuji, že ziskový a neziskový sektor se vzájemně
prolínají. Firemní nadace jsou jedním ze spojovacích mostů a jsou důkazem toho, že některé
firmy volí kromě cíle generování zisku také volbu podílet se na řešení společenských
problémů. Mojí hypotézou je, že jsou to právě firemní nadace, které jsou a nadále budou
strategickým nástrojem podniků všech velikostí v oblasti společenské odpovědnosti. Tezí
diplomové práce je, že firmy, které své filantropické aktivity vyvíjejí skrze firemní nadace,
jsou společností vnímány pozitivněji. Je možné se domnívat, že západní státy jsou v této
oblasti o krok dále, mají vyspělejší občanský sektor a propracovanější legislativu než máme
v České republice. Pro srovnání jsem si vybrala Francii, kde je oproti ČR větší síla státního
aparátu a odborů, ale také významnější a rozvinutější podpora podnikání. Poslední hypotézou
je, že oproti firmám samotným, nejsou zatím firemní nadace profesionálně řízení subjekt
v porovnání s tím, jak propracovaný management mají firmy, které nadace zakládají. Správě
nadací a fondů není věnována dostatečná pozornost a v tomto směru mají zakladatelské firmy
co zlepšovat.
Diplomová práce má obecně za cíl vysvětlit pojem společenská odpovědnost firem,
tedy, co vše si pod ním firmy i veřejnost mohou představit a jaké jsou výhody a příležitosti
pro firmu samotnou i její okolí. Hlavním cílem je potvrdit rostoucí význam odpovědného a
udržitelného podnikání, které integruje firemní filantropii do své dlouhodobé strategie.
Dárcovství je často skloňovaným tématem, kterému rozumí široká veřejnost. Darovat
znamená vzdát se něčeho ve prospěch někoho jiného bez očekávání protislužby. Jak je to však
s dárcovstvím v České republice, ve Francii nebo jinde ve světě? Kdo přijímá odpovědnost za
pomoc těm, kteří ji potřebují? Stát, lidé nebo firmy? Proto je neméně důležitým cílem práce
postihnout význam firemních nadačních subjektů v rámci strategií CSR a společenských
potřeb, prozkoumat jejich aktivity v České republice a ve Francii, porovnat je, uvést si silné a
slabé stránky a konečně navrhnout možnosti ke zlepšení řízení, ke zvýšení efektivity a
důvěryhodnosti subjektů v souladu s aktuálním vývojem vnímání společenské odpovědnosti
firem.
První kapitola diplomové práce je úvodem do firemní filantropie. Vysvětlení základních
pojmů a spojitostí je nezbytné pro pochopení její samotné podstaty v současné společnosti.
2

Český překlad návrhu normy ISO 26000 [online, cit. 29.7.2010]. Dostupné na http://www.csronline.cz/Page.aspx?normy
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Všichni chceme žít v blahobytu, ale dobročinnost se v dnešním individualistickém světě příliš
neprojevuje. Úlohu mecenášů přebírají firemní subjekty s cílem zmírnit dopady konzumní
společnosti, ke které sami přispívají. Začleňují filantropii a odpovědnost do svých strategií,
nezapomínají však na původní smysl své existence, tedy dlouhodobě generovat zisk.
Společenská odpovědnost a ekonomický zisk jsou totiž navzájem se doplňující cíle.
Filantropie není jen dárcovství, ale přístup ke komunitě jako celku, zájem podílet se na
společenském blahu. Znamená finanční i nefinanční pomoc, dobrovolnictví, nadační činnost
nebo firemní fondy a partnerství.
Druhá kapitola teoretické části se zabývá významem společenské odpovědnosti v České
republice a ve Francii. Cílem je porovnání situace v obou zemích, nalezení průsečíků i
absolutních rozdílů v přístupu i zaměření. Pojem CSR se do ČR dostal ze západu a může se
tedy zdát, že není možné srovnávat Českou republiku s ekonomicky vyspělejší zemí. Důležitá
není absolutní výše finančních darů nebo ekonomická síla odpovědných nadnárodních
podniků. Výsledkem analýzy je nenásilné porovnání vlivu občanského sektoru na ekonomiku,
historické souvislosti, ochota k dárcovství ze stran firem i veřejnosti, zaměření a cílení
podpory v závislosti na potřebách dané společnosti nebo například postavení filantropie
v médiích. Nelze opomenout ani vliv hospodářské krize. I přesto, že Francie je vyspělejší
v oblasti CSR, ochoty a důvěry darovat na prospěšné účely, Česká republika má silnější a
hluboce zakořeněný občanský sektor. Práce se blíže zaměří na jednu z oblastí firemního
dárcovství a tou je firemní nadační činnost. Podrobněji se druhá kapitola věnuje vymezení
role nadačních subjektů ve společnosti, vývojem i přínosem pro společnost. Zajímavé bude
vymezit poměr firemních nadací v celkovém počtu nadačních subjektů obou zemí, porovnat
legislativní rámec nebo veřejné mínění o firemní filantropii.
Praktická část práce naváže na předchozí kapitolu a detailně analyzuje aktivity čtyř
vybraných nadačních subjektů a jejich význam pro samotné firmy i společnost. Cílem
kvalitativního výzkumu je postřehnout dobré a špatné příklady praxe firemní filantropie a
zároveň propojení nadačních subjektů na svého zřizovatele. Záměrně byly k analýze zvoleny
francouzské firmy, které mají v České republice dceřiné společnosti a každá se věnuje firemní
nadační činnosti. Výzkum bude probíhat formou studií internetových stránek, výročních zpráv
a strukturovaných rozhovorů s představiteli nadačních subjektů. To umožní sledovat rozdíly
či shodu v poslání dárcovství v obou zemích, síle subjektů v národním i mezinárodním
měřítku, propojení s oblastí vlastního podnikání, jména a image firem, potřeby spolupráce
s neziskovými organizacemi, administrativní zatížení a efektivitu, management a řízení
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subjektů a v neposlední řadě i zapojení zaměstnanců, veřejnosti i státního aparátu. Pozornost
bude věnována také síle vlivu mateřské společnosti a jejího nadačního subjektu na působení a
činnosti své „dcery“. Silné a slabé stránky vybraných subjektů nakonec doplní příklady praxe
ze společenské odpovědnosti dalších francouzských firem na českém trhu. Samostatná část se
bude věnovat problematice správních nákladů a specifik firemních nadací v České republice.
Čtvrtá kapitola shrne získané poznatky z analýzy a nastíní vývojové trendy firemní
filantropie a CSR do budoucna. Hospodářská krize posílila význam dlouhodobých a pevně
zakořeněných strategií, které přispívají k udržitelnému podnikání. To nelze bez odpovědného
přístupu a uvědomují si to nejen velké firmy, ale i malé a střední podniky.
Poslední kapitola bude věnována praktickým radám a úvahám pro firmy, které váhají
nad založením vlastní firemní nadace či nadačního fondu. Vznik nadace je závazkem firmy
chovat se odpovědně a to dlouhodobě. Nejde jen o přerozdělování peněz, ale o poslání, které
si tím firma určuje. Osamostatnění charitativních aktivit sebou nese příležitosti i rizika. Cílem
je však motivovat podnikové subjekty k profesionálně řízené filantropii, kde firemní nadační
činnost má a bude mít své nezastupitelné místo.
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1 Firemní filantropie a její význam v současné společnosti
Filantropie, volně přeloženo jako láska k lidem (z řeckého slova filein, milovat a
anthrópos, člověk), je obecně chápána jako dobročinnost, směřující k podpoře dobra, lidského
blaha a zlepšení kvality života. Tato humanisticky motivovaná činnost může mít mnoho
podob, od darování peněz, zboží, úsilí nebo času, ale vždy má společný dlouhodobý cíl
vědomé podpory třetích stran (ať už jednotlivců, skupin nebo organizací) usilující o lepší
kvalitu života jedince a společnosti.
Filantropie stojí i u kořenů vzniku neziskových organizací. Snaha pomoci bližním nebo
lidem v tíživé situaci je základem aktivit neziskových organizací, které svou činností reagují
na problémy společnosti a odráží její postoje. Jsou však závislé na prostředcích dobrovolných
dárců a podpory vlády, která sama o sobě není schopna dané problematiky rychle a efektivně
řešit. Filantropie však neznamená jen partnerství společnosti a státu, který filantropické
chování podporuje a motivuje daňovými a jinými pobídkami, jak to uvádí J. Rektořík3. Ale v
současnosti se do oblasti filantropie stále více zapojují instituce a zejména podniky aniž by za
to očekávaly státní finanční úlevy, ale proto, že chtějí sami dosahovat zmíněných
společenských cílů.
V poslední době je ve světě hojně spojován pojem filantropie s firemním dárcovstvím,
tzv. firemní filantropií, která úzce souvisí s konceptem společenské odpovědnosti firem,
označovaného CSR, z anglického Corporate Social Responsability. Právě zmíněné pojmy
filantropie, dárcovství, společenská odpovědnost nebo také charita a sponzorství bývají
společností a zejména firmami chápány a vysvětlovány různě. Ačkoli by se na první pohled
tyto pojmy zdály být synonymy, ve skutečnosti znamená každý z nich něco trochu jiného, i
když se v konečném důsledku vzájemně propojují a doplňují. Liší se obsahem, formou,
dopadem i vzájemnými vztahy mezi zúčastněnými stranami. A právě proto, že jsou v dnešní
době často skloňovány je dobré si je podrobněji přiblížit.

3

REKTOŘÍK, Jaroslav, a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha : Ekopress, 2007, ISBN 978-80-8692925-5. Str. 26
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1.1 Firemní filantropie
Firemní filantropie je široký pojem, který zahrnuje řadu forem dárcovství a investice
do komunity. Může se jednat o finanční příspěvky, věcné dary, poskytnutí služeb, zapůjčení
produktu nebo majetku, propracovanou strategii dárcovství, dlouhodobé partnerství
s neziskovou organizací a patronaci např. programu, projektu nebo celé oblasti, dobrovolnou
práci zaměstnanců, „zapůjčení“ expertů, vytvoření matchingového fondu a ještě mnoho
dalších možností a nápadů.4
Filantropie je tedy koncept dárcovství a dalších jiných aktivit firem, jedná se o přístup
ke komunitě jako celku. Jde v zásadě o prvotní uvědomění si toho, že mám zájem o
společenské blaho a chci k němu svým působením přispět. Firemní filantropie znamená vizi
organizace v rámci její filosofie pomáhat tam, kde je potřeba. Pod filantropii pak spadají
činnosti jako dárcovství, dobrovolnictví, charita, firemní nadace, matchingové fondy,
partnerství apod. Firemní filantropie představuje pro podniky novou možnost orientace na
posílení hodnoty značky a její role ve společnosti jako takové.
Význam firemní filantropie v ČR stále roste a dá se očekávat, že bude i nadále a proto
by angažované firmy měly filantropické aktivity začlenit do svých strategií. Podle Z.
Bartošové5 existují dva základní přístupy k firemní filantropii a to reaktivní a proaktivní.
Pokud se firma chová reaktivně, v zásadě si pouze pasivně vybírá z došlých žádostí o podporu
ze stran organizací nebo jednotlivců, které podpoří a které nikoliv. Nemá vypracovanou
strategii ani vypsané programy na podporu, ale dary poskytuje nárazově. Naproti tomu
proaktivní přístup předpokládá u firem propracovanou dárcovskou strategii, grantové
programy nebo projekty podle kterých cíleně směřuje svou podporu a dary na dobročinné
aktivity ve vybrané oblasti. Firma sama aktivně vyhledává partnerství s neziskovým sektorem
a filantropii se věnuje kontinuálně. Z výzkumu z roku 20046 vyplívá, že většina firem v ČR
vypracovanou strategii nemá a pokud ano, jedná se spíše o velké firmy nad 250 zaměstnanců.
Strategii v oblasti firemní filantropie má 37% z oslovených velkých firem, 46% jen částečně a
17% nemá strategii vůbec. V porovnání s nimi pouze 2% podniků s maximálně 50
zaměstnanci uvedlo, že strategii má a celých 73% strategii filantropie nezpracovává vůbec.

4

Slovník pojmů. Fórum dárců. [online, cit. 24. 2. 2010 ]. Dostupný na http://www.donorsforum.cz
BARTOŠOVÁ, Z. Průvodce firemní filantropií. 1.vyd. Praha: Fórum dárců, 2006. ISBN 80-902965-5-6
6
Celorepublikový výzkum firemní filantropie, červen 2004. Fórum dárců ve spolupráci s AGNES za podpory
programu PHARE. [online, cit. 6.12.2009]. Dostupné na http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-vcr/vyzkumy/
5

12

Že je strategie v oblasti firemní filantropie užitečná, je nepochybné. Mezi výhody uvádí
Bartošová [1] například zamezení nadměrnému počtu žádostí o podporu, evaluace a dobře
poskytnutá pomoc, transparentnost nebo zvýšení reputace. Výhod se dá pro každou firmu
zvlášť najít celá řada.
„Jednou z významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve
Skupině ČEZ řídí jedním z článků firemní filozofie „pomáhat tam, kde působíme“.7
„Firemní filantropie je v DNA naší společnosti“8
Problematikou firemní filantropie a všech jejích forem se již přes 13 let zabývá
občanské sdružení Fórum dárců, které mimo jiné aktivity sestavuje jedinečný žebříček
firemních filantropů v České republice „TOP Filantrop“, který sleduje firemní dárce podle
objemu rozdělených finančních i nefinančních prostředků na filantropické aktivity pro
společnost. Ocenění se rozdávají v mnoha kategoriích jako například TOP Filantrop za
partnerství se zaměstnanci, za největší objem poskytnutých prostředků nebo za věnování
největší části zisku. Výsledky žebříčku za rok 2009 jsou uvedeny v Příloze č. 1. Podobné
aktivity jsou zcela určitě pro podniky motivací, možností zviditelnit své filantropické
působení a v neposlední řadě i možností srovnání s ostatními společnostmi. Filantropie je totiž
mimo jiné také využívána jako prostředek konkurenční výhody ve svém odvětví i v rámci celé
společnosti. Výzkum z roku 2004 o firemní filantropii v ČR9 uvádí, že filantropii se věnuje
67% firem a je velmi pravděpodobné, že toto procento do roku 2010 ještě stouplo. Je
pozitivní, že motiv pro pomoc potřebným a podpora dobré věci silně převažuje nad cílem
zlepšení image firmy a získání konkurenční výhody. Celkově se však motivy hodně prolínají
a doplňují, jak uvidíme dále.
Dalším oceněním firemních i individuálních filantropů je Cena Via Bona, kterou
uděluje Nadace Via „firmám a jednotlivcům, kteří finanční, materiální či jinou formou
pomáhají svému okolí. Kandidáty na cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové
organizace, nebo samotné firmy.“10 V roce 2009 byli vítězové vyhlášení již po dvanácté.
Přehled výherců za roky 2006-2009 je uveden v Příloze č.2.

7

Koncept firemní filantropie skupiny ČEZ. [cit. 20.2.2010]. Dostupné na http://www.cez.cz/cs/odpovednafirma/pomahame/filantropie.html
8
Výroční zpráva o CSR.Johnson&Johnson . Rok 2008. [online, cit. 20.2.2010]. Dostupné na
http://www.jnjcz.cz/text-csr.html
9
Celorepublikový výzkum firemní filantropie, červen 2004. Fórum dárců ve spolupráci s AGNES za podpory
programu PHARE. Dostupné na http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-cr/vyzkumy/ [cit. 6.12.2009]
10
http://www.ct24.cz/ekonomika/67615-nadace-via-udelila-ceny-za-firemni-a-individualni-filantropii/ [cit.
20.2.2010]
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1.2 Firemní dárcovství
Firemní dárcovství je klíčovou součástí širšího konceptu společenské odpovědnosti
firem (Corporate Social Responsibility - CSR). Oba termíny se často zaměňují. Zatímco
firemní dárcovství se více zaměřuje na podporu potřebných oblastí a veřejně prospěšných
projektů, společenská odpovědnost je koncept, který se zaměřuje na celkový dopad působení
firmy na společnost, a to na úrovni národní i globální.11
Firemní dárcovství je jednou z konkrétních forem filantropie. Jde o zcela dobrovolnou
angažovanost firem ve prospěch společnosti nad rámec její komerční činnosti. Ať už se jedná
o peněžní nebo nepeněžní dárcovství, firma tím dává najevo postoj, který zastává vůči
zaměstnancům, klientům, všem ostatním stakeholderům a široké veřejnosti.
Dárcovství, ze slovesa darovat jasně určuje formu bezplatného přenechání materiálních,
finančních nebo jiných nehmotných hodnot v podobě daru bez nároku na protislužbu.

Peněžní dárcovství je nejjednodušší a nejrychlejší způsob podpory a je také tím nejčastějším.
Může zahrnovat následující formy:
• Přímá podpora pomocí finančního nebo věcného daru je nejvíce využívanou formou.
Firma může jednorázově nebo opakovaně poskytnout prostředky na podporu veřejně
prospěšného projektu. Podle Bartošové [1] je opakovaná podpora z hlediska
obdarovaného, ale i dárce mnohem přínosnější, protože umožňuje použití daru
plánovat a používat ho efektivněji. Dlouhodobější podpora, z pohledu firmy, také
umožňuje lépe sledovat přínos prostředků poskytovaných formou daru.
• Sbírka mezi zaměstnanci a matchingový fond může zorganizovat firma nebo přímo
zaměstnanci mezi sebou. Často je založena na principu „matchingu“, kdy firma navýší
nebo dokonce znásobí vybrané prostředky. Tím zaměstnance nejen motivuje, ale je to
důležitý nástroj interní komunikace a zapojení do dárcovských aktivit.
Jinou aktivitou je zejména v zahraničí oblíbený tzv. payroll giving neboli srážky ze
mzdy, kdy firma zaměstnanci strhává dary z jeho hrubé mzdy před zdaněním a
následně ho může také navýšit nebo je alespoň zprostředkuje.
• Firemní nadace nebo nadační fond firma zakládá, pokud se dárcovství chce věnovat
dlouhodobě. Jedná se o samostatné právní subjekty, které fungují na stejném principu

11

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/firemni-filantropiepruvodce/1001234/39988/#06. [cit. 20.2.2010]
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jako jiné nadace a řídí se příslušným zákonem12 s tím rozdílem, že jejich zakladateli
jsou firmy a poskytují rovněž většinu (nebo veškeré) prostředky na podporu projektů i
na provoz nadace. Bartošová [1] uvádí, že firemní nadace v ČR fungují buď tak, že
rozdělují každoročně přidělený rozpočet od zakladatele nebo mají samy velké nadační
jmění, jehož výnosy každoročně rozdělují. Zcela zvláštní kategorií jsou firemní
nadace, které vedle zdrojů od mateřské firmy získávají i další zdroje, například od
jiných firem, pořádají veřejné sbírky apod.
Mezi známé firemní nadace patří Nadace O2, Nadace ČEZ, Nadace Vodafone, Nadace
České spořitelny a další. Nadační fond založila například Veolia Voda ČR, Tesco,
GlaxoSmithKline ČR, Český rozhlas, Siemens, Ahold a další.
• Charitativní aukce a výstavy bývají organizované firmou pro své zaměstnance,
obchodní partnery a zákazníky a jejich výtěžek je poté věnován na dobročinné účely.
Charitativní aukce a jarmarky pořádá pravidelně například T-mobile nebo ČSOB.

Zejména firmy jsou k peněžnímu dárcovství motivovány daňovými úlevami. Ze
zákona o dani z příjmu13 vyplívá, že u právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit
alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % základu daně sníženého o odčitatelné
položky podle § 34. Naštěstí však motiv daňových úspor není jediným a hlavním důvodem
firem k filantropii a stále tak převládá chuť a snaha smysluplné pomoci. Dárci si jsou dobře
vědomi, že přispívají na činnosti, které oni sami z různých důvodů dělat nemohou nebo
nechtějí, a proto cítí zodpovědnost alespoň podpořit takové neziskové organizace, které se
těmito problematikami aktivně zabývají.

Nepeněžní dárcovství se těší stále většímu zájmu firem. Správně zvolený způsob nepeněžní
podpory může totiž přinést benefity nejen neziskové organizaci, ale také firmě samotné.
Pokud obě strany na aktivitě profitují, jedná se o tzv. „win-win“ strategii. Pro firmu je ideální
pokud v rámci pomoci využije svůj majetek nebo daruje vlastní produkty, protože kromě
podpoření veřejně prospěšného projektu může velmi efektivně propagovat svou značku.
Darování reklamních předmětů do různých soutěží a akcí je jedním z mnoha způsobů
nepeněžního dárcovství. Možností je ale celá řada.

12
13

Zákon č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů
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• Školení, vzdělávání a odborná pomoc může významně pomoc neziskovým
organizacím, které tyto vzdělávací aktivity mají ve svém programu. (například
zvyšování odbornosti, trénink handicapovaných, vzdělávání sociálně slabších atd.).
Firmy v rámci dárcovství mohou poskytnout své know-how a poradenství zdarma
nebo levněji. Pomoc ale uvítají všechny druhy neziskových organizací, zejména pokud
jde o finanční poradenství, grafické úpravy internetových stránek, organizace velkých
akcí, jazykové vzdělávání nebo školení softwarů. Tato forma expertního
dobrovolnictví je ideálním spojením komerčního a veřejně prospěšného světa a obě
zúčastněné strany z něj profitují. Užitek získaná z odporné pomoci má navíc
dlouhodobý užitek. Například Firma KPMG ve svém programu „Rok spolu, krok
dopředu“ po celý rok vzdělává lidi z neziskového sektoru v oblasti financí a daní,
které daná nezisková organizace upotřebí po dlouhou dobu. KPMG nabízí to, co sama
nejlépe ovládá, s minimálními marginálními náklady, ale obrovským užitkem.
• Poskytnutí prostor jako zázemí pro neziskové organizace, která stejně jako firma
někde potřebuje provozovat svou činnost a fungovat. Mnohdy stačí i malá pomoc
v podobě

krátkodobého

bezúplatného

pronájmu

prostor

včetně

potřebného

technického zázemí pro různé prezentace, konference, setkání nebo koncerty pořádané
neziskovými organizacemi. Nevylučuje se ani poskytnutí reklamních ploch.
• Firemní dobrovolnictví je užitečným nástrojem pomoci neziskovým organizacím. U
nás se tato možnost stále více využívá, ale zatím nepatří mezi ty nejrozšířenější. Firmy
mohou zapůjčit své zaměstnance na jednorázově akce nebo na dlouhodobé projekty,
kde poskytují své znalosti, dovednosti, ale zejména čas a potřebnou pracovní sílu.
„Smyslem firemního dobrovolnictví je spojení obecně prospěšné aktivity podniku a
podpory dobrovolné práce zaměstnanců pro neziskové organizace. Firma se snaží
vzbudit a zvýšit zájem svých zaměstnanců o dobrovolnou práci tím, že ji uznává,
oceňuje a podle možností podporuje.“14 Podpora ze strany firmy může představovat
poskytnutí neplaceného volna, materiální podpora, využití firemních prostředků jako
počítačů nebo telefonů, nabízení dobrovolné práce, morální podpora a podobně. Práce
se může týkat běžných pracovních úkonů v organizaci, jednorázových výpomocí nebo
odborné konzultace. Vždy ale platí, že obě strany ze spolupráce profitují. Firmy tímto
demonstrují svůj sociální zájem, zvyšují důvěryhodnost i atraktivitu v očích

14

BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H. a kolektiv. Ekonomika a financování neziskových organizací. 1. vydání, Praha,
2007, Oeconomica, ISBN 978-80-245-1293-9, str. 79
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spotřebitelů, partnerů i zaměstnanců. Zejména ti si osvojují celou řadu nových
dovedností, které následně mohou uplatit ve firmě, pozitivní vliv je možné vidět i
v možnosti zvýšení produktivity práce, loajálnosti nebo snížení nemocnosti a
fluktuace. Zkušenost z neziskového sektoru může podpořit kreativitu a inovační
přístup k řešení neobvyklých problémů. I proto tohoto modelu stále více využívají v
rámci „teambuildingů“. Ovšem i zde platí, že prvotní cíl by měl mít charakter nezištné
pomoci druhým a ne jen netradiční zážitek z mimopracovních aktivit podniků. Pokud
se například firma rozhodne vyslat 200 zaměstnanců pomáhat do dětského domova, je
nutné si předem uvědomit, zda takový počet lidí najednou přinese očekávaný užitek
neziskové organizaci nebo jen bude velkým organizačním problémem s tím, jakou
práci najednou dát 200 lidem na jeden den. Vždy by se mělo jednat o předem dobře
naplánovanou aktivitu, aby z ní všichni měli co největší užitek a co nejmíň práce.
Například Fórum dárců nabízí zpracování strategie firemního dobrovolnictví přes
portál www.zapojimse.cz a spolupracuje s firmami jako T-mobile nebo Kooperativa.
Stejně tak je dobré informovat se o možnostech v dobrovolnictví například v národním
dobrovolnickém centru Hestia, o.s. Možnost firemního dobrovolnictví dnes svým
zaměstnancům nabízí například Česká spořitelna, AcelorMittal Ostrava, ING, ČEZ,
Veolia, T-mobile a mnoho dalších.
Dobrovolnictví může mít také formu tzv. secondement, kdy firma dočasně přidělí
pracovníka podniku na práci do neziskové organizace na období alespoň 6 měsíců.
V ČR se zatím tento způsob příliš nepoužívá, i když v zahraničí je poměrně oblíbený.
Ve Velké Británii je běžnou součástí kariéry zaměstnance firmy.15 Za zmínku stojí
ojedinělý projekt Nadace Vodafone „Rok jinak“, nabízející vybraným zaměstnancům
strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru a to za mzdové
prostředky kryté z nadačního grantu.16
• Účast ve správních radách a grantových komisích neziskových organizací je
cennou podporou ze stran firem. Jak uvádí Bartošová [1], zástupci firem přinášejí do
neziskové organizace úhel pohledu profesionála z „druhé“ strany a zároveň přispívají
k důvěryhodnosti organizace v očích veřejnosti.

15
16

BARTOŠOVÁ, Z. Průvodce firemní filantropií. 1.vyd. Praha: Fórum dárců, 2006. ISBN 80-902965-5-6, str. 9
http://www.rokjinak.cz [cit. 21.2.2010]
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1.3 Dárcovství versus sponzorství
Tyto dva zdánlivě podobné pojmy jsou vědomky či nevědomky často zaměňovány.
•

„Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků – finance, výrobky, služby, myšlenky,
čas…, který dárce dává a obdarovaný přijímá. Poskytnutí daru upravuje darovací
smlouva, přičemž dárce nevyžaduje od obdarovaného protiplnění. Firma si může
poskytnuté prostředky - dar odečíst ze základu daně.

•

Sponzoring je něco jako „dar s protiplněním“ a sponzorský příspěvek je chápán jako
platba za toto protiplnění (většinou za reklamní služby, uvedení jména sponzora).
Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky hrazené z firemního rozpočtu a za to
dostává protislužbu – činnosti směřující k naplnění marketingových cílů sponzora.
Vztahy mezi sponzorem a příjemcem upravuje zejména smlouva o reklamě. Náklady
věnované na sponzoring jdou v plné výši do nákladů sponzora.“17
Z pohledu neziskové organizace je tedy sponzoring značně nevýhodný. Jedná se totiž o

příjmy z reklamy, které podléhají dani z příjmu. Vzhledem k možnosti odčitatelné položky
30% ze základu daně, kde dolní limit je 300 000,- ze základu daně je možné kalkulovat s tím,
že do této výše sponzorského daru nebo reklamy nebude nutné daň platit.18 Opačně je tomu u
firem. Pro ně jsou výdaje na reklamu daňově uznatelnými náklady a snižují tak základ daně
v plné výši. To může do značné míry ovlivňovat chuť firem darovat stejně jako horní limit
odčitatelné položky 5% základu daně za rok. Je také důležité uvědomit si, že pokud firma
poskytne dar v jakékoli podobě, nemůže po neziskové organizaci nijak vymáhat protihodnotu.
„V byznysu konkurenti, ve filantropii spojenci“, to je heslo klubu firemních dárců
Donator, který od roku 2003 sdružuje firemní dárce a společnými silami se snaží prosadit
standardy odpovědného dárcovství, vybudovat v ČR dárcovské firemní strategie a zasadit se o
dodržování etických kodexů. Odpovědné chování firem zdaleka neznamená jen dárcovství,
ale široký soubor nástrojů, které pomáhají firmám v dlouho udržitelném rozvoji a zisku a
zároveň pomáhají komunitám a společnosti. Proto se klub firemních dárců transformoval do
komplexní platformy Byznys pro společnost, která je místem pro „spolupráci odpovědných
firem, odborné zázemí, výměnu zkušeností a hledání nových přístupů v oblasti společenské
odpovědnosti“19.
17

Celorepublikový výzkum firemní filantropie. Červen 2004. Fórum dárců ve spolupráci s AGNES za podpory
programu PHARE. Dostupné na http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-cr/vyzkumy/ [cit. 6.12.2009]
18
Vyplývá ze Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
19
http://www.byznysprospolecnost.cz/o-platforme.html [cit. 7.8.2010]
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1.4 Společenská odpovědnost firem
Společenská odpovědnost firem (SOF) je koncept, zaměřující se na celkový dopad
působení firmy na společnost a to jak v měřítku národním, tak globálním. Zejména v poslední
době se od firem vyžaduje, aby kromě svých podnikatelských aktivit integrovaly též principy
odpovědnosti vůči životnímu prostředí, komunitě, zaměstnancům, partnerům, klientům a celé
společnosti. Definic SOF je celá řada, ale základní myšlenka zůstává stejná.
„Společenská odpovědnost je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do
každodenních firemních operací a interakcí se zainteresovanými stranami (stakeholders)“20
„Společenská odpovědnost je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k
ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich
rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.“21
„Zásadní

charakteristikou

společenské

odpovědnosti

je

ochota organizace

převzít

odpovědnost za dopady svých aktivit a rozhodnutí na společnost a životní prostředí. To
předpokládá jak transparentní, tak etické chování, které je v souladu s trvalou udržitelností,
včetně zdraví a blaha společnosti a bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran.“22
Mezinárodní organizace se v posledních letech intenzivně zabývají otázkami trvale
udržitelného rozvoje, ochraně lidských práv, boje s korupcí a dalšími společenskými tématy.
Řada směrnic, deklarací a summitů dokazuje závažnost situace a nutnost koncepčního řešení
ze stran vlád, firem, ale i jednotlivců. Za všechny zmiňme například:
• Mezinárodní deklarace o čistší produkci (Soul 1998)
• Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
• Global Compact (1999)
• Zelená kniha EU (2001)
• Evropská kampaň k CSR (2005) a mnoho dalších.
Také řada mezinárodních organizací se otázkou společenské odpovědnosti zabývá:
• OSN

20

Evropská Unie, Zelená kniha, 2001. Převzato z přednášek předmětu Společenská odpovědnost firem. Praha:
VŠE. Zimní semestr 2009/2010. Přednášející Ing. Alena Plášková, Ph.D.
21
World Business Council for Sustainable Development, 1997. Převzato z přednášek předmětu Společenská
odpovědnost firem. Praha: VŠE. Zimní semestr 2009/2010. Přednášející Ing. Alena Plášková, Ph.D.
22
Český překlad návrhu normy ISO 26000 [online, cit. 7.8.2010]. Dostupné na http://www.csronline.cz/Page.aspx?normy
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• Mezinárodní organizace práce (ILO)
• International Business Leaders Forum (IBLF)
• Social Investment Forum
• CSR Europe a jiné.
Nejen to dokazuje velký význam konceptu CSR v celém světě. Existuje celá řada
standardů a měření CSR aktivit firem. V roce 2010 by měla být vydána norma ISO 26000,
která bude firmám pomůckou pro správné nastavení CSR aktivit, poskytne návrhy funkčních
metod, určí vztahy mezi zainteresovanými stranami, také upozorní na kritické body a zvýší
transparentnost a důvěryhodnost vyvíjených aktivit. K dalším normám upravujících
společenskou odpovědnost patří:
• SA8000 – Společenská odpovědnost
• AA 1000 AccountAbility
• ISO 14001
• EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu.23
Závazky společenské odpovědnosti se soustřeďují do třech pilířů, a to ekonomického,
sociálního a environmentálního. Znamená to, že kromě úrovně „profit only“ (pouze zisk)
uplatňuje firma tzv. „triple-bottom-line“ princip a soustředí tedy své aktivity do tří „Pé“
neboli do „profit-people-planet“.
V rámci ekonomického pilíře se od firmy očekává, že bude dosahovat pozitivních
ekonomických výsledků, že zisk bude spojen s udržitelností, budování dobrého jména a
značky, transparentnost aktivit a výsledků, chování v rámci etických kodexů a že firma bude
zároveň vytvářet nové pracovní příležitosti a udržovat dobré vztahy se stakeholdery.
V oblasti sociální je pak hlavním tématem firemní filantropie ať už směrem
k neziskovým organizacím a celé společnosti nebo ke svým zaměstnancům prostřednictvím
různých benefitů, rozvoje lidského potenciálu, ochrany zdraví při práci apod. Dále pak se
předpokládá dodržování lidských práv, nediskriminace menšin, rovnost můžu a žen, zákaz
práce dětí, rozmanitost práce, outplacement nebo vyváženost osobního a pracovního života
zaměstnanců.
A v neposlední řadě environmentální pilíř odpovědnosti zahrnuje aktivity, které nejen
splňují ekologické standardy, ale zároveň chrání přírodní zdroje. To je možné splnit cíleným
snižováním odpadů, materiálů, energie a vody, výroba a používání šetrných produktů a

23

Více o jednotlivých normách na http://www.csr-online.cz/Page.aspx?normy [cit. 17.3.2010]
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inovativních moderních technologií, analyzování rizik a jejich předběžná prevence, využívání
obnovitelných zdrojů energie apod.
Možností angažovanosti ve všech třech oblastech je nespočet a je jen na iniciativě každé
firmy, které aplikují do své podnikové kultury a strategie.
Jiný přístup k CSR rozděluje aktivity do oblastí marketplace, workplace, environnement
a community.
Firemní filantropie a společenská odpovědnost k sobě neoddělitelně patří. Není možné
být odpovědnou firmou bez filantropických aktivit a stejně tak být filantropem neznamená
automaticky chovat se společensky odpovědně.
Společenská odpovědnost firem je trend, který mění orientaci firem z krátkodobých na
dlouhodobé cíle a preferuje optimální zisk nad maximálním. Společensky odpovědné chování
podniku je v podstatě dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje. Koncept stojí na
principech dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství.24

1.5 Význam firemní filantropie v současné společnosti
Úspěšné firmy si uvědomují, že kromě špičkového managementu nebo kvalitního
zákaznického servisu je pro dlouhodobou prosperitu a tvorbu zisku stále více důležité i
odpovědné chování. Konkurence nikdy nespí a proto je potřeba stále hledat další z možných
konkurenčních výhod, které budou mít pokud možno dlouhodobý charakter. A pokud firma
uvažuje v dlouhodobé perspektivě, musí si nutně všímat změn hodnot ve společnosti a v jejím
fungování. Angažovaností ve veřejně prospěšných projektech mohou získat přidanou hodnotu
pro své standardní komerční činnosti. Filantropický postoj k podnikání dává mimo jiné
možnost ke spolupráci s novými partnery a má zásadní vliv i na zisk. Výrobky a služby nejsou
dnes hodnoceny zákazníky jen podle ceny, kvality nebo designu, ale také podle toho, jak
jejich tvůrce vystupuje na veřejnosti.
Podle výzkumu HM Treasury (2003), Mori (2004) a CSR v ČR (2002)25:
• 44% evropských spotřebitelů je ochotno zaplatit více za výrobek společnosti, která se
chová společensky odpovědně
• 66% českého obyvatelstva věří, že úspěch firem je spojený s jejich společenskou
odpovědností
24
25

Slovník pojmů. Zpracovalo Fórum dárců. [online, cit. 17.3.2010]. Dostupné na: http://www.donorsforum.cz
Podle BARTOŠOVÁ, Z. Průvodce firemní filantropií. 1.vyd. Praha: Fórum dárců, 2006. ISBN 80-902965-5-6
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• Pro 7 z 10 Američanů hraje při rozhodování o koupi výrobku velkou roli, jak se
výrobce angažuje ve filantropii
A další průzkumy přichází s podobnými výsledky26:
• 83% českých respondentů vnímá firmu, která podporuje veřejně prospěšné projekty
pozitivně
• 65% zákazníků by si koupilo raději výrobek (službu), který je spojen s dobrou věcí.
• 25 % českých zákazníků připouští, že by byla reklamou upozorňující na veřejně
prospěšný projekt ovlivněna při koupi.
Průzkum společnosti Factum Invenio z listopadu 2009 zjišťoval, jak je společensky
odpovědné chování firem pro lidi důležité a jeho výsledek ukazuje, že pro celých 88% Čechů
je důležité, aby se jejich zaměstnavatel choval odpovědně a pro více jak polovinu (53%) je to
dokonce „velmi důležité“. Tento názor zastávají bez rozdílu jak muži, tak ženy, tak i lidé
všech věkových skupin.
Průzkum veřejného mínění stejné společnosti z května 2008 přinesl závěr, že pro více
jak polovinu z 1114 dotázaných zlepšují společensky odpovědné aktivity názor na firmu,
přičemž je důležité, aby tyto aktivity byly důvěryhodné a veřejnost o nich byla patřičně
informována.
Je bez pochyby, že postoje obyvatel nejvíce ovlivňuje množství a kvalita informací
ohledně firemní filantropie na veřejnosti. Jen málokdo, předtím než jde do prodejny pro svůj
oblíbený výrobek, si zjišťuje, zda firma zrovna daruje prostředky na dobročinné účely nebo
jaká je její dlouhodobá strategie v oblasti odpovědnosti ke společnosti. Vědomí o firemní
filantropii závisí úměrně na marketingové komunikaci firmy v rámci filantropických aktivit.
A právě v této oblasti má CSR celkově mnoho rezerv. O medializaci filantropie v ČR se budu
zabývat v další kapitole, ale tento problém mají i v ostatních zemích.
Z pohledu samotných firem je téma CSR a filantropie stále významnější. Již ze studie
Jany Trnkové o CSR z roku 200427 ukazuje, že naprostá většina (99%) považuje angažování
firmy ve prospěch společnosti za důležité. CSR by však podle některých nemělo zastiňovat
prvotní poslání firmy, kterým je generovat zisk. Firmy by ani neměly nahrazovat roli státu.
Rozšíření a prohloubení svých CSR aktivit do budoucna plánovalo v roce 2004 84% firem a
to nejvíce směrem dovnitř firmy. Největší akcent dávaly firmy péči o své zaměstnance a jejich

26

http://www.socialnimarketing.cz/fakta-a-skutecnosti/ [cit. 17.3.2010]
TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem, kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR.
Business Leaders Forum 2004. [online, cit. 17.3.2010]. Dostupné online na http://www.blf.cz
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vzdělávání. Z externí dimenze byla nejvíce zmiňována spolupráce s vysokými školami a
oblast ekologie.
Trend rostoucího vývoje významu odpovědnosti a filantropických aktivit se dle mého
názoru nezastavil, ba naopak si firmy hluboce uvědomují, co riskují tím, že tyto aktivity
dostatečně nezahrnou do svého strategického portfolia. Generální ředitel společnosti
Telefónica O2 Czech republic v rozhovoru pro magazín CSR Fórum28 o budoucnosti
odpovědnosti řekl: „Neodpovědné podnikání bude firmy bolet. Za několik let to bude pro
firmu závažný problém. Bude to stejné, jako dnes například neprojít finančním auditem.
Zatímco nyní firmy CSR využívají spíše jako výhodu v komunikaci nebo marketingu, a to je
určitě v pořádku, i my to tak děláme, v budoucnu budeme muset být odpovědní všichni, takže
výhody budeme hledat jinde.“
Změnila ekonomická krize priority v oblasti podpory veřejně prospěšných projektů?
Podle mnoha tematických článků na toto téma se zdá, že tomu tak není a ani v budoucnu
nebude. A to i přesto, že řada firem odvozuje objem svých filantropických aktivit ze zisku,
který v nedávné době kvůli následkům krize kolísal. Dokazují to nejen výsledky žebříčku
TOP Firemní filantrop. „Filantropie nemá poražené a sláva i čest patří všem zúčastněným!
Jako kdyby se šéfové firem dohodli: Ekonomická krize neohrozila podporu veřejně
prospěšných projektů, neseškrtala rozpočty CSR na nulu. Naopak. Některé firmy peníze na
charitu zvýšily. Účastníci TOP Filantrop věnovali v roce 2009 799 milionů korun a tisíce
hodin práce.“29 Krize u některých měnila priority, zvyšovala nároky na komplexnost a
propojení všech aktivit a směřovala je do oblastí s dlouhodobým přínosem pro firmu a její
okolí a s úzkým propojením s byznysem. Stejně tak si mnohé firmy uvědomily důležitost
efektivní komunikace se všemi stranami.
Recese je zkouška, která přináší oběti i příležitosti. Plzeňský prazdroj hodnotil
efektivitu vynaložených prostředků a projekty veřejné podpory zůstaly beze změn.
„Odpovědné chování je součástí naší dlouhodobé strategie. Priority v době krize neměníme.
Naopak, letos jsme pomoc navýšili. Oblast CSR se podobně jako jiné disciplíny neustále
vyvíjí a posun je viditelný i v České republice. Stále více firem vnímá CSR jako důležitou
součást firemní strategie“ tvrdí ředitel firemních vztahů, komunikace a lidského potenciálu
Plzeňského Prazdroje, Ivan Balog v rozhovoru pro CSR Fórum.

28
29

CSR Fórum 1/2008
CSR Fórum. Filantropie nemá poražené: sláva i čet zúčastněným. 2009, č.4/2009
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Podle Jiřího Pavlíčka, generálního ředitele Johnson&Johnson ČR a Slovensko není
odpovědnost jen módní výstřelek firem, ale integrální součást byznysu. Není to jen o
penězích, ale o komplexním přístupu.
V současné době je tedy společenská odpovědnost a všechny její součásti vnímána jako
nezbytná součást podnikání, která musí být zakořeněna ve firemní kultuře s dlouhodobými cíli
a přesvědčením všech o jejím smyslu. V době krize šlo o krátkodobé přežití a ukázalo se, že
konkurenční boj je skutečně ostrý. Neodpovědné chování a strategie IBGYBG: „I’ll be gone,
you’ll be gone“ není v dlouhodobém horizontu fungující, jelikož ti, kteří i přes ekonomické
potíže zachovávají své pevné dlouhodobé hodnoty, mezi něž se odpovědnost právem řadí,
nakonec přežijí a stanou se vůdci. Podle ročenky týdeníku The Economist Svět v roce 201030
změní dlouhodobé zaměření společnost ve třech směrech. Prvním směrem je zvýšení investic
do inovací a vývoje levnějších produktů pro „skromného spotřebitele“, druhým je ještě větší
koncentrace na rozvíjející se ekonomiky, jakou je například Čína a konečně za třetí se dá
čekat rostoucí důraz na odpovědné korporátní občanství, postavené především na tezi „měj
dobré výsledky tím, že děláš dobro“. Firmy se budou snažit přesvědčit veřejnost o
znovunalezeném dlouhodobém přemýšlení demonstrací faktu, že jejich aktivity nejsou
postavené pouze na snaze vydělávat peníze, ale budovat lepší svět.
Mnoho firem, které se v oblasti CSR pohybují již dlouho, pomalu opouštějí líbivá
témata jako pomoc dětem nebo zvířátkům, ale soustřeďují své pomocné aktivity na skutečné
potřeby společnosti. Vrcholoví manažeři již před krizí pochopili, že „CSR se stane jedním z
nejvíce rostoucích byznysů v České republice“ jak řekl pro rozhovor CSR Fórum v roce 2007
generální ředitel Skupiny ČEZ Martin Roman.

30

Česky vydala Economia. Několik citátů uvedeno v CSR Fórum. A teď na delší období. 2009, č.4/2009.
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2 Firemní dárcovství a CSR aktivity v České republice a ve
Francii

2.1 Česká republika
Pojem „firemní filantropie“ do České republiky přišel spolu s nadnárodními
společnostmi, které zde otevíraly své pobočky, kupovaly podíly firem a implementovaly
zaběhnuté strategie mateřských firem. Samozřejmě, že firemní dárci existovaly i předtím, ale
teprve s nástupem trendu společenské odpovědnosti se tyto prostředky mnohonásobně
zvýšily. Nejdříve společnosti věnovaly dary a příspěvky již existujícím nadacím a občanským
sdružením ale postupem času rozvinuly propracovanou strategii dárcovství, založily vlastní
nadace a nadační fondy nebo si alespoň ujasnily priority pomoci do jednotlivých oblastí
společnosti. Zprvu nepřehledné a nárazové rozdávání peněz dnes dostává formu propracované
CSR strategie zahrnující nejen samotné dárcovství, ale i ostatní komponenty společenské
odpovědnosti, z nichž nejvýznamnější je péče o vlastní zaměstnance.
Je potřeba zmínit, že v českých zemích byla již v meziválečném období řada podniků
v čele s firmou Baťa, jejichž koncepce rozvoje nebyla založena jen na špičkové produkci,
zákazníkovi či postupném rozšiřování trhu, ale rovněž na dlouhodobém rozvoji firmy,
zahrnující mimo jiné péči o rozvoj zaměstnanců a jejich rodin. Zdravotní, sportovní či
rekreační aktivity vedly daleko za hranice továren a přispívaly ke zdravému rozvoji obcí, měst
a regionů, potažmo i celé společnosti. Dá se tedy vcelku usuzovat, že i v tomto ohledu Baťa
významně předběhl svou dobu.31

2.1.1

Rozsah dárcovství

Pokud se chceme podrobněji věnovat analýze firemního dárcovství v České republice,
zjistíme, že je velmi obtížné získat aktuální data nebo konkrétní čísla. Údaje z výzkumů a
názorů odborníků použiji s vědomím, že se do současnosti mohli změnit. I přesto však získané
informace podávají dostatečný obraz o vývojovém trendu.

31

PETŘÍKOVÁ, R., HOFBRUCKEROVÁ, Z., LEŠINGROVÁ, R., HERCÍK, P. Společenská odpovědnost
organizací. DT Ostrava 2008. 1. Vydání. ISBN 978-80-02-02099-8, str. 31
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Jeden z posledních výzkumů o společenské odpovědnosti a filantropii z pohledu malých
a středních firem realizovala společnost Market Vision pro ICN (dnes Neziskovky.cz) v roce
200732. Ten ukazuje, že pro malé a střední podniky byl v té době koncept CSR zaměňován
s filantropií a dárcovstvím, nebyl vnímán jako prvek konkurenceschopnosti a ani nebyl
začleňován do podnikatelské strategie. Poskytování benefitů braly jako trend nutný pro
udržení zaměstnance, ale nákladově náročný. Filantropické aktivity prováděly ad-hoc a to na
popud majitele firmy. Pro většinu z oslovených 20 firem představuje filantropie spíše nástroj
PR než morální užitek. Podle respondentů převládal v ČR pohled, že „vždy za něčím něco je“
a aktivity byly spíše nedoceněné nebo dokonce zneužívané. Pokud už ale malá nebo střední
firma filantropické aktivity vyvíjela, byla její paleta velmi široká, od podpory obcí,
sponzorování místního fotbalového klubu, podpory pečovatelského domu, spolupráce na
zajišťování vzdělávacích aktivit, až po podporu v kulturní oblasti. Do budoucna oslovené
firmy nehodlaly dosavadní přístup k filantropii měnit, ale spíše se držet zavedené tradice.
Osobně si myslím, že situace u malých a středních podniků není tak negativní a
nepružná jak uvádí výzkum z roku 2007. Mnoho firem po hospodářské recesi přehodnocuje
své hodnoty podnikání a proto je možné i u malých a středních firem, které tvoří drtivou
většinu podniků u nás a zaměstnávají více jak polovinu obyvatel, čekat větší angažovanost a
snahu podpořit společnost, ve které působí. Určitě se to týká zejména lokálních
mimopražských MS podniků, které v dané lokalitě mohou být i malou pomocí přínosem a
nejsou pod tlakem nadnárodních společností sídlících zejména v Praze.
Pozitivnější výsledky uvádí již zmíněný starší výzkum filantropie z roku 200433. Toho
se zúčastnilo 577 firem všech velikostí a zaměření což v porovnání vzorku 20 firem
z předcházejícího průzkumu představuje významnější vypovídací schopnost.
Z Grafu 1 je vidět kolik procent jakých firem uvádí angažovanost v dárcovství.

32

Výzkum Společenská odpovědnost firem v rámci projektu „ Corporate Social Responsibility jako nástroj
konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelských subjektu v Praze“. Media Vision pro ICN. 2007.
[online, cit. 15.2.2010]
33
Celorepublikový výzkum firemní filantropie, červen 2004. Fórum dárců ve spolupráci s AGNES za podpory
programu PHARE. [online, cit. 6.12.2009]. Dostupné na http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-vcr/vyzkumy/
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Graf 1 - Firemní dárcovství podle velikosti firmy.
Zdroj: Výzkum firemní filantropie. Fórum dárců (www.donorsforum.cz), AGNES (www.agnes.cz), Praha 2004

Ve vzorku však jsou i firmy, které se neangažují vůbec nebo se věnují nejen dárcovství,
ale i sponzoringu, což není totéž, jak bylo vysvětleno v minulé kapitole.
Čísla o finančním dárcovství je možné získat z účetnictví firem a údajů Ministerstva
financí. Jen velmi obtížně však zjistíme údaje o nefinančních darech, tedy o materiální
pomoci nebo poskytnutém času zaměstnanců. Celkem 27 účastníků soutěže TOP Filantrop za
rok 2009 věnovalo na charitu 800 milionů korun. Na seznamu jsou zejména velké nadnárodní
společnosti, a proto to není zdaleka suma konečná. Z údajů Ministerstva financí ČR můžeme
vyčíst, že objem darů, které si firmy odečetly ze svého daňového základu, se od roku 2000
více než ztrojnásobil34. Data za rok 2008 přinášejí částku 2,42 miliard korun a přes 19 tisíc
dárců z řad velkých ale i malých a středních podniků, což oproti roku 2007 představuje nárůst
i přes začínající hrozby hospodářské krize. V roce 2009 se však očekává pokles počtu dárců a
tedy i objemu odečtených darů.

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Počet dárců
Objem darů (v mld Kč)
9 419
0,75
10 626
1,02
13 888
1,95
12 223
1,55
13 947
2,07
15 997
2,16
16 768
2,487
18 624
2,37
19 251
2,42

Průměr
79 202 Kč
95 803 Kč
140 409 Kč
126 402 Kč
148 276 Kč
134 963 Kč
148 318 Kč
127 108 Kč
125 707 Kč

Tabulka 1 - Objem darů firem odečtených z daňového základu.
Zdroj. Ministerstvo financí ČR

34

Převzato z http://www.nadacevia.cz/cz/radce-darce/pro-firmy/firemni-darcovstvi [cit. 15.3.2010]
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Tato čísla ovšem představují pouze finanční dary, které si české firmy odečetly z daní.
Je nutno zdůraznit, že řada firem této možnosti nevyužívá. Navíc k peněžnímu dárcovství je
nutno připočítat i nefinanční dary, dobrovolnictví nebo bezplatně poskytnutou odbornou
pomoc. Souhrnná čísla firemní filantropie tak budou značně převyšovat odečtené finanční
dary z daní firem uvedené v Tabulce 1. Odhady hovoří až o 3 miliardách korun za rok 2008.
.
2.1.2

Oblasti podpory a cílové skupiny

„V dárcovství i ve sponzoringu patří mezi cílové skupiny s největší podporou děti a
mládež, dospělí a studenti. Naopak, nejméně podporovaní jsou bezdomovci, etnické a
národnostní menšiny a drogově závislí. Pokud sledujeme oblasti podpory firem, zjišťujeme,
že firemní dárci nejvíce podporují volný čas a amatérský sport, humanitární oblast a sociální
oblast. Nejméně podporované oblasti jsou výzkum, lidská práva a veřejná politika.“ To
vyplývá z průzkumu firemní filantropie z roku 2004. Celkové výsledky průzkumu jsou
v Příloze č. 3. Závěry z roku 2004 nejsou překvapivé, filantropie nebyla tak rozvinutá jako
dnes, humanitární a sociální oblast podpory stavěla firmy do role lidumila až „spasitele“ a
podpora sportu a volného času se až příliš podobá oblastem podpory sponzoringu s cílem co
nejvíce se zviditelnit.
Za zmínku stojí podpora ekologie, kterou v roce 2004 uvedlo pouhých 24% dotázaných
firem. Každopádně oblast životního prostředí a ekologie byla také zmiňována s největším
potenciálem do budoucna v rámci externích aktivit dárcovství a CSR jako celku. Uveďme pro
ilustraci pár příkladů za všechny. Firmy jako Bayer CZ, Veolia Voda Česká republika, Tmobile nebo DHL mají ekologii jako stěžejní oblast své společenské odpovědnosti.
Je nutné si uvědomit, že tato data reflektují pouze dárcovství a nikoli celkovou
angažovanost firem (jako vlastní snižování odpadů, recyklace, obnovitelné zdroje atd.).
Komplexnější údaje nabízí tedy opět průzkum J. Trnkové z roku 2003 a přináší již jiné údaje
o podporovaných oblastech CSR. Graf 2 uvádí výsledky z celkem 111 vrácených dotazníků
firem všech velikostí (předpokládá se ale, že dotazník vrátily ve velké většině firmy, zastávají
a aktivně používající koncept CSR). Z Grafu 2 je vidět, že na prvním místě nejvíce zmiňovaly
firmy péči o své zaměstnance na stejné úrovni s transparentností. Můžeme říct, že interní a
externí dimenze odpovědnosti byly vyrovnané. V posledních letech můžeme pozorovat
silnější důraz firem na nástroje interní odpovědnosti, tedy na oblast workplace – benefity
zaměstnanců, work-life balance, vzdělávání apod.
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Graf 2 - Která témata z oblasti CSR jsou ve Vaší firmě považovaná za důležitá (1. místo)
Zdroj: TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem, kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR. Business
Leaders Forum 2004

Na druhém místě bylo s velkou převahou uváděno vzdělávání zaměstnanců a na třetím
místě pak transparentnost. Podrobněji viz Příloha č. 4.
Již zmíněný trend „zeleného podnikání“ dokazuje i existence řady programů,
nabízejících firmám komplexní služby v oblasti ekologicky šetrného chování, od vzdělávání,
poradenství až po certifikace, soutěže a výměnu zkušeností a dobrých praxí. Jedním takovým
programem je i „Business Goes Green“, jež je zajišťován ve spolupráci Fóra dárců, Nadace
Partnerství a Institutu Veronica35.
Výzkum z roku 2004 ale také zjišťoval v jakých oblastech CSR se dotázané firmy již
aktivně angažují. Výsledky můžeme porovnat s předchozími grafy o tom, co považují za
důležité. Péče o zaměstnance zůstala na prvním místě, deklarovalo ji 76% z dotázaných firem.
V rámci péče poskytují benefity jako příspěvek na penzijní pojištění, příspěvky na stravování,
týden dovolené navíc, společenské akce apod. Vzdělávání zaměstnanců se s 55% drží také
vysoko. Transparentnost dosáhla stejného procenta jako spolupráce se školami. Etické kodexy
a interní kontrolní mechanismy mají u firem stejný podíl jako účast na výuce nebo stipendijní
podpora vysokoškoláků. Zajímavým zjištěním byla orientace na technické a ekonomické
obory vysokých škol a až druhotný zájem o většinu oboru nejstarší české univerzity,
Univerzity Karlovy. Oblasti ekologie se aktivně nevěnuje ani polovina dotázaných, přitom
většina firem považuje tuto oblast za důležitou a uvádí ji na prvních místech preferencí. Za

35

Více o programu na www.letsgogreen.cz
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zmínku stojí ještě nadační činnost, které se aktivně věnuje 21% dotázaných firem, především
těch velkých.

Graf 3 - Ve kterých oblastech firmy vyvíjejí aktivity
Zdroj: TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem, kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR. Business
Leaders Forum 2004

2.1.3

Filantropie v médiích

Odpovědnost firem českou veřejnost zajímá. Již bylo zmíněno, že 83% Čechů vnímá
společensky angažované firmy pozitivně a filantropické aktivity jsou brány jako nedílná
součást podnikání. Analýzou filantropie v médiích se již několik let zabývá Fórum dárců
společně s agenturou Newton Media a.s., která analýzy zpracovává. Do analýzy jsou zahrnuty
příspěvky týkající se firemní filantropie, dárcovství a činnosti nadací. Sledují se tak klíčová
slova jako společenská odpovědnost, sociální zodpovědnost, dobročinnost nebo podnikové
dárcovství. Vývoj počtu příspěvků o filantropii v letech 2005-2009 znázorňuje Graf 4. Okruh
sledovaných médií je zúžen na tištěná média, televizní a rozhlasové zpravodajství a
publicistiku, regionální tituly a zpravodajství ČTK.
V roce 2009 se analýza také poprvé věnovala speciálně medializaci top firem
v souvislosti s filantropií. Celkem se v roce 2009 vybraných top firem týkalo 1191 příspěvků,
což je 12,3% ze všech příspěvků o dárcovství a nadací. Nejčastěji byla zmiňována Česká
spořitelna (224 příspěvků) a to především v kontextu druhé příčky v žebříčku TOP Firemní
Filantrop 2009, dále pak ČEZ (213 příspěvků) nebo Vodafone (196 příspěvků). Nejvyššího
mediálního dopadu (70 GRP) dosáhly příspěvky o Skupině ČEZ, která obsadila první příčku
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zmiňovaného žebříčku. Analýza také ukázala výsledky finančního zhodnocení mediálních
aktivit (AVE) vybraných firem. Nejvyššího zhodnocení dosáhla opět Skupina ČEZ (8 258 499
Kč) následovaná Vodafone Czech republic (6 708 623 Kč) a Telefónica O2 Czech republic
(6 116 929 Kč). Celkově grafy z analýzy jsou v Příloze 5. Zejména finanční zhodnocení
mediálních aktivit přináší zajímavá čísla a bude nejen pro firmy samotné přínosné sledovat
jejich vývoj do budoucna a porovnávat dopad s vynaloženými náklady.

Graf 4 – Medializace filantropie v letech 2005 - 2009
Zdroj dat: Analýza filantropie v tisku za rok 2009. Interní dokument Fóra dárců

2.2 Francie
Historie dárcovství ve Francii má hluboké kořeny již z dob renesance. Rozmach
mecenášství a zejména nadační činnosti byl však několikrát v historii potlačen absolutistickou
vládou. Nadační jmění bylo dlouho považováno za nekontrolovatelné a únikové a i proto Le
Chaplierův zákon z roku 1791 zakázal výkon veřejně prospěšných činností na více jak 100 let.
Od roku 1960 byla přijata řada nových zákonů, které měli za cíl umožnit ve Francii rozvoj
dárcovství. Za zmínku stojí zákon z roku 2003 o dárcovství, sdružování a nadacích, který
mimo jiné umožňuje firmám odečíst si až 60% darů z daní (limitem je ale maximálně 0,5%
z obratu firmy). Snahou je nyní posílit i individuální dárcovství. V roce 2000 bylo dárcem
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pouhých 15% občanů, kdežto v posledních letech počet individuálních dárců mezi Francouzi
osciluje nad hranicí 50%. V roce 2007 poskytlo dar 56% obyvatel (v jakékoli formě).36
2.2.1

Rozsah dárcovství37

V roce 1994 dosáhlo ve Francii firemní dárcovství sumy 800 milionu franků, což
v porovnání například s ročním rozpočtem Ministerstva kultury, které tehdy bylo 13 miliard
franků (1% tehdejšího státního rozpočtu), znamenalo téměř zanedbatelnou pomoc. V roce
2008 však dosáhly aktivity v oblasti filantropie firem s více jak 20 zaměstnanci částky 2,5
miliardy euro. Z toho na kulturu šla podpora ve výši téměř jedné miliardy eur, což v té době
představovalo 44% všech příspěvků na kulturu ze státního rozpočtu38. Změna je tedy více než
patrná.
V roce 2005 darovaly francouzské firmy celkovou částku 1 miliardu eur. Dárcovství se
věnovaly zejména velké firmy s více jak 200 zaměstnanci. Oproti tomu rok 2008 přinesl
celkovou darovanou sumu ve výši 2,5 miliardy eur a k dárcovství se hlásí již i malé a střední
firmy s 20 a více zaměstnanci. Srovnání vývoje zapojení velkých firem ve Francii s více jak
200 zaměstnanci zobrazuje Tabulka 2:

Donátorské firmy
s více jak 200
zaměstnanci

Darovaná suma (v
mld Eur)

2005

18%

1

2008

26%

1,57

Změna

144%

157%

Tabulka 2 - Objem darů velkých firem

Co se týče rozdělení donátorských firem podle jejich velikosti, byla struktura v roce
2008 následující:

36

Baromètre 2008 de la générosité des Français. [online, cit. 3.4.2010]. Dostupné na
www.fondationsdefrance.org
37
Tato kapitola přináší nejdůležitější poznatky z analýzy dárcovství ve Francii, kterou zpracovala organizace
ADMICAL za roky 2005 a 2008. [online, cit. 3.4.2010]. Analýzy jsou dostupné na www.admical.org
38
Informace převzaty z http://fr.wikipedia.org/wiki/Mécénat. [cit. 3.4.2010]
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Graf 5 - Rozdělení donátorských firem podle velikosti

Ve Francii není dárcovství záležitostí výhradně velkých společností, ale významným
podílem angažují i malé a střední podniky. Graf 5 však není totožný s Grafem 1, který byl
uveden u analýzy České republiky. Ten totiž ukazoval výsledky analýzy vzorku 577 firem, u
kterých se dárcovství předpokládalo. Tudíž výsledné procento 86% angažovanosti firem
s více jak 250 zaměstnanci nelze srovnávat s výsledkem 26% ve Francii, kde se výsledky
průzkumu u vzorku 751 firem převedly na celorepublikové měřítko. 26% velkých firem tak
v přepočtu představuje cca 3100 takovýchto organizací. Bohužel neexistují data z obou zemí,
které by bylo možno přímo porovnávat. Pro obecnou představu o stavu dárcovství
v jednotlivých zemích jsou však dostačující. Francie je ekonomicky vyspělejší země než
Česká republika a proto lze u ní předpokládat i větší celkové i poměrné darované obnosy.
Pokusme se však porovnat dostupná obou zemí data za rok 2008, tedy částku, kterou si
firmy v obou zemích odečetly v roce 2008 z daní a počet těchto firem. Následně pak
propočteme průměr na jednu firmu.
Analýza společnosti ADMICAL udává, že z celkové počítané sumy 2,5 mld. eur
darované firmami na filantropii, bylo celých 81% darů finančních, tedy 2,025 mld. eur.
Možnosti odpočtu daní využilo v roce 2008 54% firem z celkového odhadovaného počtu
30.000 podniků s více jak 20 zaměstnanci, tedy zhruba 16.200 firem s částkou 1,0935 mld.
eur (pozn. počet firem v ČR zahrnuje firmy všech velikostí, tudíž i mikro firmy s méně jak 20
zaměstnanci). Pokud budeme uvažovat průměrný kurz koruny k euru v roce 2008 na úrovni
25 Kč, můžeme nyní přepočtená čísla porovnat:
Celkem darováno
Počet firem
Průměr

Francie
1 093 500
16 200
68

ČR
96 800
19 251
5

Tabulka 3 - Srovnání finančního dárcovství firem v roce 2008 (v tis. eur)
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Z analýzy dárcovství firem organizace ADMICAL39 dále vyplynulo, že 63% obnosu
všech firemních darů v roce 2008 pocházelo od 18% z celkového počtu firem ve vzorku (nad
200 zaměstnanců). Je tedy jasné, že velké firmy přispívají nejvíce, nicméně zapojení malých a
středních podniků je značné.

2.2.2

Oblasti podpory40

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici aktuální data o cílových oblastech dárcovství
v ČR než ty z roku 2004, bude těžké porovnávat výsledky s analýzou dárcovství ve Francii za
rok 2005 a 2008, které provedla organizace Admical. Rok 2005 byl poznamenán tragickou
vlnou tsunami v Asii a proto ani není divu, že nejen francouzské firmy v roce 2005 směřovaly
svou pomoc na sociální a humanitární pomoc obětem tsunami (celkem 66% z celkové
podpory šlo na společenskou solidaritu). I v roce 2008 zůstává tato oblast v čele tabulky
s 47% podporou. Na špici se však hned potom drží dárcovství do oblasti kultury, jak ukazuje
Graf 6:

Graf 6 - Oblasti podpory dárcovství francouzských firem

Řada firem se nesoustředí pouze na jednu oblast podpory, ale stejně jako u nás existuje
diverzifikace pomoci k více cílovým skupinám. Zajímavý je pokles zájmu o podporu
životního prostředí mezi lety 2005 a 2008. Při zohlednění velikosti firmy v rámci oblastí
podpory však zjistíme, že velké firmy nad 200 zaměstnanců do ekologie věnují stále více
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www.admical.org [cit. 3.4.2010]
Použitá data v této kapitole jsou převzata z analýzy dárcovství ve Francii, kterou zpracovala organizace
ADMICAL za roky 2005 a 2008. [online, cit. 3.4.2010]. Analýzy jsou dostupné na www.admical.org
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prostředků. Stejné je to i u kultury. Menší organizace se na druhou stranu soustředí čím dál
víc na sociální, zdravotní a jiné humanitární problematiky společnosti a naopak redukují své
rozpočty na ochranu životního prostředí.
Společenská odpovědnost firem však nezahrnuje jen dárcovství, jak již bylo několikrát
zmíněno. Francouzské společnosti se kromě externí podpory věnují stejně jako české firmy
také vnitřní dimenzi odpovědnosti s největším důrazem na péči o své zaměstnance. Průzkum
mezi CSR manažery velkých francouzských firem z roku 200741 zjišťoval, jakým poměrem
vnímají důležitost a přínos dárcovství a CSR aktivit v jejich společnosti. Tabulka 4 přináší
výsledky průzkumu. Pro image podniku a jeho kulturu je například důležitější angažovat se
v dárcovství nežli rozvíjet celkovou odpovědnost. Naproti tomu je ale dlouhodobý koncept
CSR a orientace na udržitelný rozvoj vnímán jako efektivní prostředek pro překonání krize.

Podniková kultura a image
Zapojení do místní komunity
Udržení zaměstnanců
Překonání krize
Konkurenční výhoda

Dárcovství
50%
49%
36%
7%
24%

Stejný přínos
18%
13%
22%
10%
9%

CSR a trvalý rozvoj
30%
35%
39%
76%
55%

Tabulka 4 - Důležitost vnímání nástrojů CSR

Pozitivní roli v rozvoji dárcovství a CSR firem může hrát i samotná vláda svým
postojem k otázkám dárcovství, legislativy nebo přímo nastavením vládních priorit v dané
oblasti. V tomto ohledu je na tom Francie o krok vpřed a zejména vysokými daňovými odpisy
motivuje firmy darovat. Vyvíjí však i jiné aktivity, jak se můžeme dočíst: „Ve Francii je také
důležitá propagace transparentnosti investování firem a společenské odpovědnosti firem.
Vláda schválila například Zákon o zaměstnaneckých fondech, který stanovuje sociální,
environmentální a etické principy, které je nutno vzít v úvahu při nákupu a prodeji zboží, a
Zákon o nových ekonomických regulacích, který firmám stanovuje povinnost ve výročních
zprávách reportovat o činnosti v oblasti CSR:“42 Tvrdá legislativní pravidla však v konečném
důsledku mohou firmám v jejich přístupu k odpovědnosti uškodit. V kapitole věnované
firemním nadacím se dozvíme, že ve Francii je zakládání nadací a jejich řízení pod silnou

41

Výzkum v rámci studie:„Mécénat et développement durable au sein des entreprises: synergie ou concurrence
?“ pro Observatoire de la Fondation de France. 2007. [online, cit. 3.4.2010]. Dostupné na
http://www.fondationdefrance.org/Outils/Mediatheque/Etudes-de-l-Observatoire?id_theme=5027
42
Kolektiv autorů. Napříč společenskou odpovědností firem. Aisis. 2005. 1. vydání. ISBN 80-239-6111-X
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kontrolou státu. Není tedy nakonec divu, že „čtyřicet devět procent vrcholových manažerů
Francie přiznává, že plní CSR, aby dodrželi legislativní požadavky a průmyslové normy.“43

2.2.3

Dárcovství ve Francii a hospodářská krize

Dopady hospodářské krize roku 2008 se nevyhnuly ani vyspělým ekonomikám a tudíž i
Francie prošla obdobím šetření, propouštění a přehodnocování cílů a strategií. Nicméně,
stejně jako u nás, se i ve Francii ukázalo, že firemní filantropie bývá velmi hluboko
zakořeněná a na rozdíl od krátkodobých firemních politik s ní jen tak něco neotřese. Průzkum
společnosti Admical-CSA z března 200944 jen potvrzuje tendence firem posílit solidaritu a
dále rozvíjet dárcovství. Mnohdy ale boje o přežití nutí firmy k přehodnocení forem
dárcovství a zvyšování jeho dopadu a efektivity. Z výzkumu dále vyplynulo, že:
• 73% respondentů z řad firem potvrdilo, že jejich rozpočet filantropických aktivit se v
roce 2009 oproti roku 2008 měnit nebude
• 11% firem počítalo dokonce s navýšením rozpočtu
• 14% z dotázaných firem hodlalo rozpočty v oblasti CSR snižovat.
• existence firemní nadace byla elementem silné stability CSR konceptu do budoucna
• 37% dotázaných firem hodlá zvýšit poměr nefinančního dárcovství (zejména
poskytování odborných znalostí apod.)
• Vyšší priorita podpory sociálních oblastí, solidarity a výzkumu než například kultury
• růst významu komunikace filantropie nejen navenek ale také uvnitř organizace
Přehled o situaci, stavu, prioritách a trendech v oblasti společenské odpovědnosti firem
v zemích Evropy přináší pravidelně i report „Průvodce CSR v Evropě“45. Snahou publikace je
poskytnout stručné a přehledné fakta o CSR v jednotlivých zemích jak firmám, fyzickým
osobám, tak i představitelům států.
Podle CSR průvodce z roku 2009 byla Česká republika v posledních letech
poznamenána politickým vývojem v zemi, předsednictvím EU, vyjádřením nedůvěry vládě
Mirka Topolánka a dalšími aférami. Legislativa v oblasti CSR je převážně na národní úrovni,
43

http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/corporate-social-responsibility-je-hlavne-o-image-firmy-konstatuji-elitnipodnikatele-evropy/ [cit. 4.4.2010]
44
Průzkum „Le mécénat résiste à la crise“ organizace ADMICAL-CSA ve společnosti s Agence LIMITE.
Březen 2009. [online, cit. 4.4.2010]. Dostupné na www.admical.org
45
A Guide to CSR in Europe. 2009. [online, cit.3.4.2010]. Dostupné na
http://www.csreurope.org/pages/en/a_guide_to_csr_in_europe_2009.html
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v roce 2000 byl koncept CSR začleněn do Národní politiky kvality. Hlavní oblastí soustředění
prostředků v konceptu CSR je oblast životního prostředí, péče o zaměstnance a filantropie.
CSR se stále více dostává do povědomí veřejnosti, ale informovanost zatím není na
dostatečné úrovni. Velké mezery jsou zmíněny v komunikaci CSR médii.
Francie je na tom s legislativou v oblasti CSR o poznání vpřed. Od roku 2001, kdy byl
přijat zákon NRE o nových ekonomických regulacích – „Nouvelles régulations
économiques“, byla mimo jiné legislativně nastavena povinnost pro kótované společnosti
reportovat jejich sociální a environmentální dopad na společnost. Provedené studie dokázaly,
že tento zákon se stal impulsem pro nefinanční a CSR reporting společností. Díky pozitivním
účinkům zákona NRE je snahou rozšířit do budoucna jeho působnost i na organizace veřejné
správy a všechny firmy s více jak 500 zaměstnanci. I další zákony jako například Zákon „O
modernizaci ekonomiky“ nebo vyhlášky o udržitelném investování a transparentnosti byly ve
Francii v nedávné době nastaveny. V roce 2006 bylo zákonem navrhnuto snížit rozdíl mezi
finančním ohodnocením mužů a žen do roku 2010. V případě nerespektování tohoto nařízení
hrozí firmám vysoké sankce. Vývoji se ve Francii těší sociální investování, tzv. Socially
responsible investment (SRI). Nicméně koncepty udržitelného rozvoje nebo CSR jsou i ve
velkých francouzských podnicích a ve veřejné správě mnohdy předmětem nejasností a špatné
interpretace a i zde je prostor pro vylepšování.

2.3 Vymezení role nadačních subjektů ve společnosti a hlavní zaměření
jejich činnosti
Počet nadací v České republice se mezi lety 1992 a 2009 značně měnil. V prosinci roku
1992, od kdy existují dostupná data o jejich počtu, bylo evidováno 1551 nadací. Celkový
počet až do roku 1997 prudce rostl až na neuvěřitelný počet 5238 nadací. Bohužel však
v začátcích neexistoval propracovaný zákon, který by činnost nadací a zejména jejich
hospodaření vymezoval. Není tak divu, že byly nadace často terčem pochyb o transparentnosti
a nadační jmění bylo považováno za únikové. To vše vrhalo na nadační sektor špatné světlo.
Až 1. ledna 1998 vstoupil v platnost Zákon č.227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech,
který jasně vymezil vznik, zánik a činnost nadací a zřídil možnost založení nadačních fondů,
které nemusely disponovat povinným nadačním jměním. Na základě nového zákona se tak
počet nadací v roce 1998 rázem propadl na 55, jelikož nové podmínky drtivá většina
existujících nadací nebyla schopna splnit. Vývoj počtu nadací a nadačních fondů v letech
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1992 - 2009 zobrazuje Graf 7. Některé české nadace tak existují již téměř dvacet let, jiné svou
činnost začaly teprve nedávno. Každopádně je prokázáno, že zaujímají ve společnosti své
nezastupitelné místo a svou činnost i pomoc ostatním stále zdokonalují. Firemní nadační
subjekty nemají tak dlouhou historii. Přesto první firemní nadace vznikla v České republice
již v roce 1998 a jejich počet dále narůstá zejména ve spojení s konceptem společenské
odpovědnosti firem. Nadace a nadační fondy jakožto účelová sdružení majetku jsou vhodným
nástrojem jak transparentně vynaložit finanční prostředky ve prospěch potřebným skupinám
společnosti. Než se budeme jednotlivými aktivitami nadací a jejich přínosem zabývat
podrobně, vymezíme si nejprve postavení firemních nadačních subjektů v českém,
francouzském i světovém měřítku, podíváme se na dostupné statistiky počtů a jejich vývoj.

Graf 7 - Vývoj počtu nadací a nadačních fondů v ČR.
Zdroj: Statistika počtu NNO. Neziskovky.cz. Dostupné na http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-cr/statistika/

2.3.1

Vymezení role firemních nadací a nadačních fondů v České republice

„Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle
tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména
rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana
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přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a
sportu.“46
Z definice zákona vyplývá, že nadace shromažďuje a poté přerozděluje prostředky pro
podporu dobré věci. Neposkytuje tedy přímé služby ani péči klientům, nýbrž jen tyto činnosti
finančně podporuje. To je účel shromažďování prostředků a spravování nadačního jmění.
Nadace se od nadačního fondu liší zejména povinností vkladu v minimální hodnotě 500.000,jako nadačního jmění, které se v této výši zachovává po celou dobu její existence a rozdělovat
je možné pouze výnosy z nadačního jmění.
Firemní nadace a nadační fondy nejsou v zákoně zvlášť vymezeny. Přitom se od
klasických nadací v mnohém liší a mají svá specifika. Fórum dárců pro svou interní potřebu
v rámci prováděných analýz a práce v rámci Asociace nadací a Asociace nadačních fondů
pracuje s definicí, že firemní nadační subjekty jsou založeny jednou nebo více právnickými
osobami a jsou kontinuálně svým zřizovatelem/zřizovateli ve své činnosti podporovány. Právě
druhá část popisu bývá kamenem úrazu většiny existujících nadací a fondů. Firmy hojně
zakládají nadace, avšak kromě základního finančního vkladu je již dále nepodporují. Mnohdy
tak nadace po několika letech nevyvíjí žádnou činnost, formálně však existují.
Firemní nadační sektor se v České republice vyvinul v roce 1998, kdy vznikla první
nadace zřízená právnickou osobou (nebo více právnickými osobami). Podle dat z Obchodního
rejstříku ČR je nejstarší firemní nadací Purkyňova nadace, zřízená dne 2.6. 1998 společnostmi
Narcis, a.s., ČEZ, a.s. a Čížkovská cementárna, a.s. Skupina ČEZ později založila vlastní
nadaci a přestala Purkyňovu dále podporovat. V tomto ohledu tedy Purkyňova nadace
nesplňuje kritéria definice Fóra dárců a nebývá zahrnuta do analýz. Každý ze zřizovatelů se
založením zavazuje subjekt kontinuálně podporovat, samotná výše podpory není důležitá.
Podle definice FD je tedy první a také stále podporovanou firemní nadací Nadace Preciosa
(založena 24.11.1998 společností Preciosa, a.s.).
Analýz firemních nadačních subjektů, za jejich více jak desetiletou historii, není mnoho.
Jeden z mála komplexních výzkumů těchto subjektů realizovalo Fórum dárců v roce 200347.
Podle této analýzy existovalo v roce 2003 v České republice 20 firemních nadací, což
představovalo 6% z celkového počtu nadací. Počet nových firemních nadacích od roku 1998
střídavě rostl i klesal. V současné době je aktivních odhadem a z informací z Obchodního
rejstříku zhruba 55 firemních nadací a 100 firemních nadačních fondů. Poměr firemních a
ostatních nadačních subjektů znázorňuje Graf 8.
46
47

Zákon č. 227/1997 O nadacích a nadačních fondech. § 1
Fórum dárců. Analýza pozice firemních nadací v ČR. Praha. 2003
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Graf 8 – Odhadovaný poměr firemních a ostatních nadačních subjektů

Zastoupení firemních nadačních subjektů v celkovém počtu není příliš výrazné. Pokud
se však firma rozhoduje o založení nadačního subjektu, výše nadačního jmění pro ni není
problém, a proto je možná poměr počtu nadací (13%) nepatrně vyšší než poměr u nadačních
fondů (9%). Řada firemních nadací má však mnohonásobně vyšší nadační jmění než
povinných 500.000,- a i řada nadačních fondů, ač zde není zákonná povinnost, nějaké nadační
jmění má. Nejvyšší jmění má Nadace České spořitelny a to 501 milionu korun48.
Zajímavou informací z výzkumu (2003) je skutečnost, že zřizovatelem firemních
nadacích byla v roce 2003 téměř z poloviny případů akciová společnost. To může mít
souvislost se zákonnými možnostmi a výhodami hospodaření nadací. Nadace totiž může
investovat do nákupu akcií s podmínkami, že „celkový rozsah úplatně nabyté majetkové
účasti nadace na akciových společnostech nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po
odečtení hodnoty nadačního jmění. Registrované cenné papíry akciových společností může
nadace nakupovat a prodávat pouze na veřejných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku
akciové společnosti nesmí být větší než 20 % majetku této akciové společnosti“49.
Není ani překvapivé, že 50% firemních nadací má sídlo v Praze, jak uvádí výzkum
(2003). Ten dále zjistil, že na majetkové účasti ve firemních nadací se nepodílejí jen české
firmy, ale také zahraniční společnosti například z Rakouska, Francie, ale i Spojených států
amerických.

48
49

Zdroj: Obchodní rejstřík
Zákon č. 227/1997 O nadacích a nadačních fondech. § 23
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2.3.2

Vymezení role firemních nadací a nadačních fondů ve Francii50

Nadační sektor ve Francii je poměrně mladý a významného vývoje zaznamenal až
během posledních 10 let. Již v kapitole 2.2 bylo řečeno, že státní aparát a legislativa držely
vývoj v této oblasti veřejné i firemní iniciativy velmi zkrátka. Nepřekvapí tak fakt, že
francouzský nadační sektor je jeden z nejmenších v Evropě v rámci počtu nadací na počet
obyvatel. Ve Francii bylo ke konci roku 2007 evidováno 1443 nadací na 64 milionu obyvatel,
kdežto Česká republika ke konci roku 2007 čítala 390 nadací a 1048 nadačních fondů na 10
milionu obyvatel. Ve Francii v zásadě existují tři hlavní druhy nadací a to:
• Nadace s veřejně uznanou prospěšností51, jejíž registrace je administrativně velice
složitá. Založení musí být schváleno ministrem vnitra a Státní radou a zástupci státní
správy musejí být ve správní radě nadace. Výše povinného nadačního jmění není
v zákoně vysloveně stanovena, nicméně požadavek na vysoké základní jmění zde je a
praxe ukazuje na nepsanou hranici 1 milion euro. I samotné uznání veřejné
prospěšnosti není přiřčeno všem žádajícím subjektům.
• „Závislé nadace“ představují entity bez právní subjektivity pod záštitou některé, k
tomu oprávněné „hostitelské“ instituce – jde zejména o dvě státní instituce – Institut
de France a Fondation de France, která například spravuje nadační jmění cca 500
nadací všech velikostí. Zřízení této formy nadace je mnohem jednodušší, jednotlivé
„mateřské instituce“ vyžadují jiné základní nadační jmění (Fondation de France
například jen 200 tisíc Euro), nicméně pravomoci a fungování takovéto organizace
jsou značně omezené.
• Firemní nadace byly zákonem vymezeny a povoleny až v roce 1990. Jedná se o
vlastní právnické osoby, které musí mít jasně stanovený strategický plán a rozpočet
činnosti na období 5 let a poté ho pravidelně obnovovat na období dalších minimálně
3 let. Do roku 2002 byla zákonem stanovena výše základního jmění při založení ve
výši 150 tisíc euro. Nyní se jen zakladatelé zavazují financovat zmíněný pětiletý
program částkou minimálně 150 tisíc euro a nadace je musí obdržet do tří let od
založení.

50

Zpracováno podle studie Les fondation en France en 2007. Observatoire de la Fondation de France. Paris.
2008. ISBN 2-914404-31-X. [online, cit. 3.4.2010]. Dostupné na http://www.cf-fondations.fr/les-fondations-enfrance/etudes-sur-les-fondations
51
Bližší informace o zakládání a povinnostech jednotlivých druhů nadací je možné se dočíst na http://www.cffondations.fr/creer-une-fondation/etapes-et-procedures/creer-une-fondation-rup [cit. 3.4.2010]
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K těmto třem typům nadací se v letech 2006-2007 zařadily nové formy nadací, které
mají přispívat primárně na vědu a výzkum a na podporu vysokoškolského vzdělávání.
Stejně jako u nás, i ve Francii existuje možnost založení tzv. dotačního fondu, jehož
vznik není podmíněn žádným základním vkladem ani složitým schvalováním. Tuto formu
nadačního subjektu však uvedli ve Francii až na přelomu let 2008/2009. Reagovali tak na
žádost mnoha menších a zahraničních firem nebo individuálních dárců, kteří měli skromnější
finanční prostředky, chtěli je efektivně využívat a rozdělovat potřebným, avšak složitý a
těžkopádný proces založení a fungování nadací jim toto neumožňoval. Tato forma tak spojuje
prvky fungování asociací a nadací, její založení se pouze oznamuje na příslušnou prefekturu a
stejně jako nadace mají taktéž mnohá daňová zvýhodnění. Tyto fondy však nemají nárok na
prostředky z veřejných rozpočtů jako ostatní formy nadací.52
Vývoj počtu jednotlivých druhů nadací v letech 2001, 2007 a 2009 zobrazuje Tabulka 5.
Právnická forma
Nadace s veřejně uznanou prospěšností
Firemní nadace
Závislé nadace
Nadace vědecké spolupráce
Celkem

2001
471
67
571
0
1 109

2007
541
177
709
16
1 443

2009
572
250
811
25
1 658

Tabulka 5 - Počty nadačních subjektů ve Francii
Zdroj dat: Centre Français des Fondations. Dostupné na http://www.cf-fondations.fr

Poměr firemních a ostatních nadací vyšel v roce 2007 podobně jako v České republice,
12% firemních a 88% ostatních nadací. V roce 2009 je to již 15%. V roce 2007 vzniklo totiž
38 a v roce 2008 rekordních 50 nových firemních nadací. Za období let 2001-2008 vzniklo
dohromady více nadací zřízených právnickými než fyzickými osobami. Rok 2009 však
znamenal velký pokles nově zřízených nadací (jen 26), zato však začaly vznikat nadační
fondy, celkem jich v roce 2009 vzniklo 162, jak uvádí Centre Français des Fondations na
svých stránkách. Právnické osoby mohou být ovšem také zřizovateli všech ostatních typů
nadací (s veřejně uznanou prospěšností, závislé nadace i nadace s vědeckou spoluprácí).
Pokud budeme brát v úvahu všechny zmíněné druhy nadací, pak právnické osoby stály u
zrodu 27% nadací z celkového počtu 1443 existujících subjektů v roce 2007 a u vzniku
poloviny nových nadací vzniklých v roce 2007.
Studie [18] dokonce uvádí počet 334 nadačních subjektů ke konci roku 2007, jejichž
vznik byl v minulosti spojen s právnickými osobami.
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Blíže na http://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/300310539-les-fonds-de-dotation-un-nouvel-outil-pour-lemecenat.htm [cit. 4.4.2010]
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Zvláštní pozornost je také věnována tomu, zda je zřizovatelem subjektu pouze jedna
právnická osoba nebo skupina více právnických osob. Převahu mají z 75% nadační subjekty
s jedním firemním zřizovatelem. Ty také ve většině případů nesou jméno organizace a jsou
touto společností financovány a řízeny. Ovšem i skupiny firem zakládají v rámci společného
zájmu a společensky odpovědného projektu nadace všech typů a zaměření. Největší
zastoupení pak mají v oblasti podpory vědy a vzdělání, kdežto nadace s jedním zakladatelem
se soustředí na sociální a environmentální oblast podpory dobré věci.
Zastoupení firemních nadací, jejichž sídlo je v Paříži a blízkém okolí od roku 1990
klesá. V roce 1990 nadace ze 76% založily firmy sídlící v hlavním městě a okolí, kdežto
v roce 2007 už jejich poměr k ostatním regionům nebyl ani poloviční. To je důkaz růstu
významu tohoto nástroje společenské odpovědnosti firem i u jiných než nadnárodních
společností se sídlem v hlavním městě. Trend postupně následují i regionální nebo národní
podniky v celé zemi.
V otázce stability a dlouhotrvající existence přinesla studie [18] zajímavé výsledky. Ve
Francii byly nadace díky přísné státní kontrole vždy považovány za stabilní a s dlouhotrvající
existencí. Nicméně výsledky průzkumu v roce 2007 ukázaly, že tomu tak již zdaleka není.
Celých 43% ze všech nadací není předurčeno k dlouhotrvající stabilitě. Týká se to zejména
právě firemních nadací, jejichž statutární orgány a vedení se stále obměňují a většina z nich je
zřizována na funkční období 5 let, které může být posléze prodlouženo. U nich se procento
vyšplhalo dokonce na 67%, zatímco u nadací s veřejně uznanou prospěšností na pouhé 3%.

2.3.3

Nadační sektor v evropském měřítku

Aktivity nadačního charakteru jsou velmi rozvinuté nejen ve Francii a České republice,
ale v celé Evropě. Bylo však zmíněno, že francouzský nadační sektor je menší než ten český v
rámci počtu obyvatel dané země. Zdaleka však není nejmenší. Graf 9 znázorňuje počty nadací
v zemích Evropské unie z posledních dostupných dat a přináší i propočet nadací na 100 tisíc
obyvatel dané země. Prvenství patří Maďarsku, které eviduje přes 15 tisíc nadačních subjektů
a drží i vysoký průměr na 100 tisíc obyvatel.
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Graf 9 – Počty nadací v jednotlivých zemích EU a propočty na 100.000 obyvatel země
Zdroj: European Foundation Center. Foundation in the European Union. Facts and figures. Brussels 2008. Dostupné na
http://www.efc.be
**data nejsou dostupná

O stále silném významu nadací v rozvinutých zemích svědčí i organizování tzv. „Týdnu
nadací“, který připravilo právě Evropské nadační centrum v Bruselu začátkem června 2010.
V rámci tohoto týdne se konala řada konferencí i setkání se zástupci nadací, odborníků,
veřejnosti i státních delegátů. Cílem je poukázat na sílu této formy veřejně prospěšné činnosti,
předat si zkušenosti a zároveň navázat nová spojenectví a vzájemnou spolupráci53.

2.3.4

Zaměření aktivit firemních nadačních subjektů

Podporované oblasti, na které se firemní nadační subjekty v České republice a Francii
soustředí, nemají ve sledovaných zemích stejnou prioritu a zároveň se vyvíjejí v čase.
Dostupná data ze studií pro porovnání zaměření činností firemních nadačních subjektů v obou
zemích jsou dostupná jen pro roky 2003/2004. Tabulka 6 znázorňuje pořadí prvních 6
nejvýznamnějších oblastí podpory ze strany firemních nadačních subjektů.
Česká republika
1. Podpora zdraví
2. Vzdělání
3. Sociální podpora, humanitární pomoc
4. Kultura
5. Děti, mládež a sport
6. Životní prostředí

Francie
1. Sociální podpora, humanitární pomoc
2. Kultura
3. Vzdělání
4. Životní prostředí
5. Podpora zdraví
6. Děti, mládež, sport

Tabulka 6 - Oblasti priorit podpory firemních nadačních subjektů v ČR a ve Francii 2003/2004
Zdroje: Fórum dárců. Analýza pozice firemních nadací v ČR. Praha. 2003
Ernst&Young, Centre français des fondations. Panorama des fondations d’entreprise. Francie. 2008
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Blíže na http://www.efc.be [cit. 4.4.2010]
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Uvedené kategorie neznamenají v obou zemích stejné konkrétní podoby činností
podpory. Mnohdy se také činnosti v rámci kategorií překrývají. Je však vidět, že ve Francii je
silně zakořeněna podpora kultury a velkého významu se již na přelomu let 2003/2004
dostává i ochraně životního prostředí. Naproti tomu v České republice je znát nedostatečné
financování zdravotnictví a vzdělání ze strany státu a pomoc firem byla tedy soustředěna
zejména sem. V obou zemích jsou nejčastěji zakladateli firmy působící v oblasti bankovnictví
a finančních produktů.
Analýza zaměření aktivit firemních nadací ze současnosti bude provedena na základě
informací a dat z internetových stránek a výročních zpráv vybraných českých a
francouzských firem, které založily vlastní firemní nadační subjekt, jež v současné době
vyvíjí aktivní činnost.
Výzkum byl proveden u následujících subjektů:
• Česká republika (celkem 10 nadačních subjektů): Nadace ČEZ, Nadace O2, Nadace
Vodafone, Nadace OKD, Nadace České spořitelny, Nadace Komerční banky – Jistota,
Nadace Vinci, Nadační fond Veolia voda, Nadační fond Albert a Nadační institut
Danone.
• Francie (celkem 10 nadačních subjektů): Nadace l’Oréal, Nadace Société Générale,
Nadace Air France, Nadace France télévisions, Nadace Renault, Nadace Ricard,
Nadace Elle, Nadace Bouygues, Nadace Hermès a Nadace Banque populaire.

Výsledek studie oblastí podpory výše uvedených firemních nadací a fondů zobrazuje graf 10.

Graf 10 - Oblasti zaměření firemních nadací a fondů v ČR a ve Francii. 2010
Zdroj informací: internetové stránky jednotlivých nadačních subjektů. Březen 2010
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Graf 10 ukazuje, že zaměření firemních nadací v jednotlivých zemích se liší, i když ne
výrazně. Vzorek zkoumaných subjektů nebyl příliš rozsáhlý, i přesto přináší zajímavé
poznatky. Můžeme zde pozorovat mnohé shody s Tabulkou 6, která reflektuje stav k roku
2003/2004. Žádná ze zkoumaných nadací se neorientuje pouze na jednu oblast podpory,
naopak řada z nich rozděluje svou pomoc i do více jak tří kategorií.
Nadační subjekty v České republice nejvíce podporují sociální oblast, pod kterou spadá
pomoc handicapovaným a jinak sociálně znevýhodněným, kterým mimo jiné často pomáhají
s integrací do profesního a běžného života. Dále sem spadá taktéž humanitární pomoc při
nejrůznějších katastrofách a pohromách. Francouzské nadace však nejsou o mnoho pozadu a
sociální podpora i v rámci vzorku francouzských nadačních subjektů zaujímá první místo.
České subjekty ve dvou případech směřují svou pomoc přímo rodinám, což však mnohé další
zahrnují pod oblast sociální podpory.
Na stejné úrovni nebo s nepatrným rozdílem skončila podpora vzdělávání a investice do
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, což ukazuje význam, který je vnímán
firmami v rámci investic do budoucnosti lidských a přírodních zdrojů. Ochrana přírodních
zdrojů a biodiverzity je hlavní oblastí podpory jak francouzské nadace, tak českého nadačního
fondu vodohospodářské společnosti Veolia Environnment.
Výrazně vyšší pozornost je ve Francii tradičně věnována kultuře a umění. Téměř
polovina ze zkoumaných nadací zmiňuje ve svých programech podporu kultury a umění a to
zejména u mladé generace. Například Nadace Ricard se zabývá výhradně podporou kultury a
umění mladých lidí.
Věda a výzkum nepatří mezi prioritní oblast podpory, ale není ani opomíjena. Tuto
oblast podpory hojně prezentuje zejména L’Oréal nebo Institut Danone.
Podpora podnikání byla zmíněna jen u jednoho francouzského subjektu a to u Banque
populaire, nejde však o hlavní oblast podpory. Navíc u bankovního domu není tento směr
pomoci překvapivý a zejména v současné době poznamenané hospodářskou krizí to ukazuje
snahu reagovat na aktuální potřeby společnosti. Je možné, že trend podpory podnikání se bude
i v budoucnu pozitivně vyvíjet a nadaci Banque populaire budou následovat i další.
V obecném měřítku se firemní nadační subjekty stejně jako ty, které jsou zakládány
fyzickými osobami, zaměřují na charitativní pomoc skupinám společnosti, které se ocitli
v tíživé situaci. Tyto skupiny pomoc potřebují nejvíce a zároveň to spotřebitelská veřejnost ve
spojení s firmou vnímá velmi pozitivně. Nicméně právě firmy by měly poskytovat prostředky
i na méně lukrativní projekty jako je právě podpora podnikání, vzdělávání manažerů nebo
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školení odborníků apod. Na podobné projekty se totiž shánějí peníze velice obtížně. Pro
podniky však mohou mít do budoucna významný profesní dopad. Za všechny zmiňme Nadaci
Renault, která se snaží podpořit a rozvíjet postgraduální vzdělávání absolventů i pracujících a
pomoci tak v dalším profesním rozvoji jim i samotné firmě. Příkladem takového subjektu
v České republice může být Nadační fond pro zdraví dětí, zřízený společností Central Group,
který se již dlouhou dobu spolupodílí na financování odborných seminářů gynekologů,
porodníků a dětských lékařů zejména v zahraničí. Tímto způsobem se snaží přispívat
k formaci zdravotníků, kteří díky tomu mohou přímo pomoci svým pacientům.

2.3.5

Postoj veřejnosti k firemním nadacím a nadačním fondům

2.3.5.1

České veřejné mínění

Na závěr kapitoly věnované analýze firemních nadací a nadačních fondů v České
republice a ve Francii se zaměřením na jejich aktivity a také postoj veřejnosti k firemním
nadačním subjektům i k jejich samotné činnosti. Protože právě názor veřejnosti je pro firmy
velmi důležitý, může mít totiž silný podíl na vlastní image firmy navenek i uvnitř organizace
a i na získávání a udržování si zákazníků a zaměstnanců. Průzkum veřejného mínění o
firemních nadačních subjektech mezi českou veřejností uskutečnila agentura Factum Invenio
v průběhu října 2008. Formou osobního dotazování bylo osloveno přes tisíc respondentů.
Nejzajímavější výsledky, které jsou níže uvedeny, jsou převzaty z magazínu CSR Fórum54.
Veřejnost vnímá firemní nadace pozitivně!
Nadpoloviční většina dotázané české veřejnosti (konkrétně 55%) hodnotí firmu, která založila
nadaci nebo nadační fond pozitivně, z toho dokonce 23% rozhodně pozitivně. Kladné
hodnocení častěji uvádějí ženy a lidé vysokoškolsky vzdělaní (71 %). Graf 11 zobrazuje
kompletní výsledek obecného veřejného mínění.
Lidé očekávají nadace hlavně od velkých firem.
Zakládání nadačních subjektů firmami má u veřejnosti podporu. Tři pětiny lidí souhlasí s
výrokem, že firmy by měly zakládat nadace či nadační fondy. Jedná se především o
vysokoškolsky vzdělané obyvatele a také vyšší příjmové skupiny. Ti ostatní se pak k tomuto
výroku často neuměli vůbec vyjádřit. Lidé jsou přesvědčeni o tom, že nadace by měli zakládat
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CSR Fórum. Výzkum: firemní nadace a nadační fondy. 2008, č.4/2008, str.27
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zejména velké firmy s více jak 250 zaměstnanci (51% uvedených odpovědí). Naopak malé
firmy do 50 zaměstnanců by podobné činnosti podle názoru veřejnosti neměly vůbec vyvíjet.

Graf 11 - Jak hodnotí česká veřejnost firmu, která založila a provozuje nadaci či nadační fond?
Zdroj: CSR Fórum. Výzkum: firemní nadace a nadační fondy. 2008

Znalost českých firemních nadací je mezi veřejností poměrně malá, a to i přes
deklarované pozitivní vnímání firem, které takové subjekty zřizují a provozují. Pouze každý
desátý Čech uvedl, že zná nadaci nebo nadační fond, který založila a provozuje firma, a tři
čtvrtiny obyvatel uvedly, že neznají žádnou. Znalost těchto organizací vykazují častěji ženy a
obyvatelé velkoměst. Z firemních nadací byla jmenována například Nadace OKD nebo
Nadace ČEZ a veřejně prospěšné projekty firmy Avon, která však samostatně fungující nadaci
ani fond zřízený nemá.
Lidí nejvíce preferují podporu zdraví.
Výzkum se zaměřil také na preferované oblasti podpory firemní nadační činnosti. Lidé se
domnívají, že by se největší pozornost a peníze měli soustředit na přímou podporu lidem, tedy
zejména na zdraví, sociální služby nebo vzdělávání. Přibližně třetina obyvatel si myslí, že
nadace a nadační fondy by měly podporovat životní prostředí. Naopak, kdyby záleželo na
veřejném mínění, tak by nadace měly nejméně podporovat rozvojovou a humanitární pomoc,
volný čas, amatérský sport a dále kulturu a umění. Tyto výsledky korespondují s tím, na co ve
skutečnosti firemní podpora v České republice opravdu orientuje (viz Graf 10).
Veřejné mínění se staví spíše proti přispívání obyvatel do firemních nadací či nadačních
fondů. Názor však není jednoznačný. Velká část respondentů se k této otázce vůbec
nevyjádřila (27% respondentů uvedlo, že neví). Pokud však s přispíváním veřejnosti souhlasí
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(což uvedlo 31% dotázaných), pak již nezáleží na konkrétní formě, může jít o dlouhodobé
veřejné sbírky i krátkodobé sbírkové akce.
Obecně tak výzkum zjistil, že lidé mají vůči firemním nadacím a nadačním fondům pozitivní
postoj a kladně vnímají i samotné firmy, které se v této oblasti společenské odpovědnosti
angažují. Zároveň však výzkum poukázal na to, že znalost konkrétních nadačních subjektů a
jejich programů je velmi malá a že lidem chybí v tomto směru informace.

2.3.5.2

Francouzské veřejné mínění

Postoj francouzské veřejnosti k firemním nadacím provedla marketingová agentura
Booste Partners v květnu roku 2007. Vzorek respondentů byl stejný jako v české verzi a
obsahoval něco málo přes tisíc respondentů, kteří byli osloveni po telefonu nebo osobně
přímo v místě bydliště. Níže uvedené výsledky jsou převzaty z prezentace výsledků
agentury55.
Na otázku, zda již někdy slyšeli o angažovanosti firem vůči společnosti pomocí
firemních nadací, odpovídali dotázaní nejčastěji, že čas od času (35%). Variantu často uvedlo
10% respondentů, naopak možnosti zřídka nebo vůbec dohromady celkem 45%. Zájem
francouzské veřejnosti o informace v této oblasti činnosti podniků vyšel z výzkumu spíše
chladný. Menší polovina (46%) dotázaných by se ráda o tomto tématu dozvěděla více, na
rozdíl od 64% skupiny lidí, kteří o podrobnější informace spíše nebo vůbec nemají zájem.
Ovšem 91% oslovených souhlasí s tvrzením, že existence firemních nadací je dobrá věc a
88% také souhlasí s tím, aby se nadále více rozvíjely. Zajímavé shody v reakcích došlo
v otázce vlivu firemních nadačních subjektů na image firmy u svých zaměstnanců, kdy celých
79% těch, co o nadacích již slyšeli, ale i těch, co o nich téměř nic nevědí, uvedlo, že nadační
činnost zlepšuje image dané firmy u jejích zaměstnanců a zvyšuje jejich loajalitu. Na stejné
dvě poloviny se respondenti rozdělili v otázce, na jaké oblasti činnosti by se nadace měli
orientovat. Zdali na ty, které spadají do jejich předmětu podnikání (50%) nebo zdali se mohou
angažovat v jakýchkoli oblastech podpory, i v takových, ve kterých daná firma vůbec
neoperuje a nemá s ní žádné zkušenosti (50%). Tři pětiny dotázaných požaduje, aby se
aktivity nadace soustředily na lokální podporu v oblasti působnosti podniku, zatímco dvě
třetiny zastávají názor, že subjekt může nabízet podporu na národní nebo dokonce
mezinárodní úrovni.
55

Booste Partners. Les Français et les Fondations d'entreprise. Květen 2007. [online, cit. 5.4.2010]. Dostupné
na http://www.mecenat.culture.gouv.fr/pdf/.../etude/fondation/IFOP052007.ppt

49

Graf 12 - Vybrané výsledky průzkumu francouzského veřejného mínění o firemních nadací
Zdroj: Booste Partners. Les Français et les Fondations d'entreprise. Květen 2007
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3 Analýza aktivit vybraných firemních nadačních subjektů
a jejich přínosů pro společnost
Praktická část této práce bude zaměřena na kvalitativní výzkum aktivit 2 vybraných
českých firemních nadačních subjektů, jejichž zřizovatel má francouzský majetkový podíl, ve
srovnání s činností nadačních subjektů jejich „matek“. Zajímavé bude zejména porovnání
činností na národní a mezinárodní úrovni a zjištění do jaké míry mateřské společnosti ve
Francii ovlivňují, řídí nebo kontrolují fungování nadačních subjektů svých „dcer“ v České
republice. Výběr společností byl záměrný, tak aby bylo možné porovnat jak samotné aktivity,
tak právní formu, zaměření, spolupráci i integraci firemní filantropie do celkového kontextu
CSR aktivit každé z firem. Detailní analýza dvou francouzských společností je na závěr
doplněna o stručný přehled aktivit dalších francouzských firem působících na českém trhu,
z nichž jedna ani neprovozuje vlastní nadační subjekt, ale realizuje řadu filantropických
projektů v rámci své celopodnikové politiky CSR ačkoli mateřská společnost úspěšně
provozuje svou nadaci již řadu let. Tyto tři rozdílné příklady mají ukázat, co mají jednotlivé
formy filantropie společného, v čem se liší, jak fungují a jaké jsou příklady dobré i špatné
praxe. Poslední část práce poté shrne získané poznatky, identifikuje kladné a negativní
zkušenosti, jež mohou být následně příkladem a vodítkem pro další podnikatelské subjekty,
které zatím váhají nad rozhodnutím založit či nezaložit firemní nadační subjekt.

3.1 Metodologie výzkumu
Cílem této části je poukázat na přínosy a cíle CSR politik společností se zaměřením na
filantropické aktivity, které podniky realizují nejčastěji skrze externí organizaci, nadační
subjekt. Díky internetu si dnes každý může najít nepřeberné množství informací o tom, kde se
jak která firma angažuje, jaké jsou její filantropické hodnoty a pilíře, jakých významných
přínosů pro společnost již dosáhla nebo hodlá dosáhnout v nejbližších letech. Reportování o
CSR zatím u nás sice nepatří k běžným praktikám, nicméně mnohé nadnárodní firmy, které se
u nás etablují, přebírají trendy svých „vyspělejších“ vlastníků a postupně tak zavádějí tuto
formu prezentování svého společenského chování směrem ke svým stakeholderům i široké
veřejnosti. Zprávy o společenské odpovědnosti (tzv. CSR report) a udržitelném rozvoji (tzv.
Sustainable Developpement report), tištěné na recyklovaném papíře a doplněné o řadu
51

fotografií a životních příběhů se tak stanou běžnou vizitkou organizace. Jak to však již
v reálném světě businessu chodí, každý chce ukázat ten nejlepší obraz sama sebe a pokud se
náhodou něco nepovede dle představ, raději to nikde uvedeno nebude. Tvrzení, že
společenská odpovědnost přináší společnosti jen pozitiva, rozhodně neplatí. Záměrem této
analýzy je poskytnou jak dobré, tak i špatné příklady praxe.
Výzkum vybraných subjektů probíhal pomocí studií internetových stránek a výročních zpráv
daných subjektů, které jsou veřejně dostupné a zejména pak na základě strukturovaných
rozhovorů s předními představiteli nadačních subjektů nebo CSR manažery vybraných firem,
jejichž cílem bylo poodhalit hlubší podstatu fungování subjektu, jeho vývoj v čase i výhledy
do budoucna.

3.2 Nadační subjekty Skupiny Veolia Environnement
3.2.1

Základní informace o společnosti a nadačních subjektech

Nadační fond Veolia ČR vznikl 30. dubna roku 2003 a jeho zřizovatelem je společnost
Veolia Voda Česká republika, a.s. (dříve Vivendi Water Česká republika, s.r.o.). Společnost
Veolia Voda je však jen jednou ze čtyř divizí nadnárodní francouzské společnosti Veolia
Environnement, jež nabízí ucelený komplex environmentálních služeb od vodohospodářství,
energetiku přes nakládání s odpady až po dopravu. Tento dnes světový gigant započal svou
činnost již v roce 1853 pod hlavičkou francouzské společnosti Compagnie Génégale des
Eaux. Veolia Voda Česká republika zásobuje pitnou vodou 4 miliony obyvatel naší republiky,
roční obrat se pohybuje kolem 13,5 miliard korun a zaměstnává u nás 5500 lidí56. Mateřská
společnost Veolia Environnement vykázala za rok 2008 obrat 34,6 miliard eur a čítá 336.016
zaměstnanců ve všech 72 zastoupených zemích57.
Aktivity koncernu Veolia Environnement v oblasti společenské odpovědnosti nejsou
obecně nazývány CSR, ale francouzským slovem „citoyenneté čili občanství nebo anglicky
„citizenship“. To vybízí k úvaze o silném zaměření aktivit na sociální oblast s dopadem na
okolní svět a společnost. Za tímto sociálním názvem se ale skrývá jak environmentální pilíř
odpovědnosti, tak ten ekonomický, který je odhalen nemalými zisky, vysokou zaměstnaností,
budováním značky a kvality služeb, stejně jako propracovanými etickými pravidly spolupráce
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Výroční zpráva Veolia Environnement. [online, cit. 18.4.2010]. Dostupné na:
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s partnery nebo investicemi do inovací a výzkumu. Mezi hlavní směry odpovědnosti Veolia
Environnement i Veolia Voda patří zejména program trvale udržitelného rozvoje a s ním
spojené závazky propracovaného environmentálního managementu, systému řízení dopadu
činnosti na okolní prostředí (představováno jak využitím obnovitelných zdrojů energie,
dodržováním norem a standardů, tak pomocí environmentálních projektů nadačního fondu) a
v neposlední řadě také projektů sociální sféry, kam se řadí nejen činnost nadačního fondu, ale
i vzdělávacího institutu pro zaměstnance Veolia.
Veolia Environnement jakožto světový leader v oblasti poskytování služeb životního
prostředí má obrovský závazek vůči svým zákazníkům a k přírodě planety, na které působí.
Jejich závazek zní: „Každodenně uspokojovat základní potřeby obyvatel naší planety při
plném respektování přírodních zdrojů.“58 Obrovský důraz je ve Veolia kladen na výzkum a
vývoj, a to zejména v oblasti inovací vedoucích k větší ochraně a využití přírodních zdrojů
s důrazem na zdroje vody po celé planetě, využívání obnovitelných zdrojů energie jako
biomasa nebo větrná energie při vlastní produkci, vývoji v oblasti zacházení s odpady nebo
analýza zdravotních rizik i profitů spojených s podnikatelskou činností celého koncernu.
Všímají si také rostoucího trendu urbanizace a snaží se přispět k trvale udržitelnému a
ekologicky šetrnému souladu života lidí a průmyslu ve městech. Rozpočet na vědu a výzkum
Skupiny Veolia se v roce 2008 vyšplhal na 150 milionu euro. Do aktivit se zapojilo přes 800
expertů a 200 vědeckých partnerů. Veolia provozuje své vlastní 3 výzkumná centra ve Francii
a 2 v zahraničí59. Není tedy překvapující, že většina CSR a jejích filantropických aktivit je
směřována právě na podporu životního prostředí, jelikož se to vlastně očekává. Nad rámec
dopadu podnikatelské činnosti se firma angažuje tedy také v oblasti solidarity a budování
společnosti, založené na sdílení společných zájmů a zkušeností. Hodnoty Veolia Voda ČR
velmi těsně korespondují s hodnotami celé skupiny. Jsou jimi přístup k zákazníkovi,
zodpovědnost, inovace, výkonnost a solidarita. Poslední zmíněná hodnota je primárně
naplňována skrze činnost nadačních fondů jak mateřské společnosti, tak samotné národní
divize v České republice a také díky filantropickým partnerstvím s nejrůznějšími neziskovými
organizacemi a institucemi.
Nadace Veolia Environnement patří k největším firemním nadacím ve Francii a
soustřeďuje svou finanční i odbornou pomoc do trvale udržitelného rozvoje spojeného se
solidaritou ve Francii, ale také po celém světě. Byla založena v květnu roku 2004 a kromě
finanční grantové podpory projektů v oblasti životního prostředí, solidarity a zaměstnanosti
58
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nabízí propracovanou odbornou pomoc svých specialistů a zaměstnanců, kteří se mohou stát
dobrovolníky sítě Veoliaforce. Ta je nasazována v případech mezinárodních katastrof po
celém světě a poskytuje odbornou profesionální pomoc a know-how společnosti během
pomocných misí. Roční rozpočet nadace přesahuje 5 milionu euro.
Nadační fond Veolia Voda v ČR vznikl dříve než nadace mateřské společnosti a to
v dubnu roku 2003. Zřízen byl za účelem „osvěty, šíření informací a podpory projektů
zejména v oblasti životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podpory
organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a podpory sociálních projektů“60.
Nadační fond zkrátka pomáhá dlouhodobě pečovat o životní prostředí a rozvíjet sociální
projekty v České republice. Fond také úzce spolupracuje se zaměstnanci společností Veolia
Voda, kteří se zapojují do činnosti fondu jako dobrovolníci. Rozpočet fondu dosáhl v roce
2008 téměř 8 milionu korun.

3.2.2

Analýza aktivit nadačních subjektů Veolia

Již bylo zmíněno, že hlavní smysl činnosti obou nadačních subjektů se prolíná. Oblasti
podpory jsou téměř totožné, markantní rozdíl je však v objemu poskytnutých prostředků a
působnost subjektu v národním nebo mezinárodním měřítku.

3.2.2.1

Nadace Veolia Environnement

Nejprve si představíme činnost nadace mateřské
společnosti Veolia Environnement. Ta v rámci finančních dotací podporuje tři oblasti, a sice:
sociální solidaritu, v níž reaguje na zajištění základních potřeb (přístup k pitné vodě, hygieně,
potravě nebo energie) lidem v tíživé životní situaci, dále profesní začlenění a pomoc lidem
sociálně vyloučeným, tak by mohli důstojně žít a samostatně pracovat (poskytování
profesních školení, mikrokreditů apod.) a nakonec ochranu životního prostředí, jež učí a
motivuje k harmonii mezi člověkem a přírodou. Každý z těchto podpořených projektů má
přiřazeného svého „patrona“ z řad zaměstnanců Veolia Environnement, který projekt sleduje
a koordinuje po celou dobu jeho trvání. Zastoupení jednotlivých oblastí podpory v čase
zobrazuje Graf 13.
60

Výroční zpráva Nadačního fondu Veolia za rok 2008.
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Graf 13 - Rozložení oblastí podpory projektů Nadace Veolia Environnement
Zdroj: Výroční zprávy Nadace Veolia Environnement za roky 2006-2009. Dostupné na
http://www.fondation.veolia.com/fr/fondation/publications-veolia/rapports.aspx

Procentuální zastoupení v čase kolísá a není tedy možné určit rostoucí nebo klesající
trend, vše se vždy odvíjí od aktuálních potřeb a situaci ve společnosti a ve světě. Není striktně
dáno, kolik procent na jakou oblast musí jít. Za zmínku však stojí rok 2008, kdy pod Nadaci
Veolia přešlo i humanitární dobrovolnické sdružení Veoliaforce61, jež v rámci svých misí
pomáhá časem a know-how svých dobrovolníků při vzniku katastrof, v rozvoji zemí třetího
světa nebo se angažuje na poli mezinárodní solidarity společně se svými partnery. Práci
dobrovolníků nefinancuje jen nadace, ale také ostatní společnosti Skupiny Veolia
Environnement, které své zaměstnance vysílají. Nadace ovšem nyní mise nejen dotuje, ale
primárně je pod svou hlavičkou zaštiťuje a kontroluje. Cílem integrace Veoliaforce pod
nadaci bylo také rozšíření řad dobrovolníků ze všech společností koncernu. Nicméně právě
zmíněné mise spadají do oblasti podpory solidarity a životního prostředí a sloupce solidarity a
životního prostředí v Grafu 13 tak v globálním působení nadace mají a budou mít mnohem
větší zastoupení než podpora zaměstnanosti. Dá se tedy usuzovat, že nadace Veolia v roce
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Sdružení dobrovolníků Veoliaforce (dříve Waterforce) vzniklo již v roce 1998 jako reakce na 2 živelné
katastrofy ve světě a nabídlo urychleně čas, pomoc a znalosti svých lidí na potřebném místě v době nouze. V
roce 2008 přešlo Veoliaforce pod nadaci, která se finančně angažovala v jejich aktivitách od samého vzniku
v roce 2004. Funguje v partnerství s veřejnou správou, ministerstvem zahraničí, Červeným křížem, organizací
UNICEF a mnoha dalšími partnery.
Veoliaforce se snaží rychle a účinně reagovat při přírodních katastrofách a zajistit postiženým co nejrychlejší
obnovu základních životních potřeb, k nimž se řadí i potřeba pitné vody. Vyvinuli mobilní čističku vod
Aquaforce 5000, která dokáže poskytnout 20l vody na osobu a den pro celkem 5 tisíc lidí. V roce 2008 se
uskutečnilo 5 záchranných humanitárních misí v Africe, v Asii a v Karibiku. Dobrovolníci zde strávili více jak
500 dní. Mise na podporu rozvojových zemí nabídly více jak 900 dnů práce odborníků v zemích Afriky a
Středního východu, například v Palestině, Libanonu, v Mali, na Madagaskaru nebo v Senegalu.
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2008 podpořila znatelně více projekty těchto svou oblastí a zaměstnanost zůstala na okraji
zájmu. Roční rozpočet nadace se během pěti let neměnil a zůstal v letech 2004-2008 na
úrovni 5 milionu Eur za rok. To ovlivnilo zejména výši poskytnutých příspěvků právě na
podporu zaměstnanosti. Veoliaforce se silně angažovala i na Haïti, kde došlo 12. ledna 2009
k ničivému zemětřesení. Statisíce lidí se náhle ocitli bez pitné vody a potravin. Konkrétní
informace a srovnání intervencí obou nadačních subjektů Veolia na Haïti nabízí v Příloha č. 6.
Tabulka 7 přináší souhrnná čísla o počtu podpořených projektů a podíly rozpočtu na jejich
financování.
2006
Počet podpořených projektů
Počet misí
Rozpočet
na projekty
na mise
Solidarita
počet projektů
peníze
průměrně na projekt
Profesní začlenění
počet projektů
peníze
průměrně na projekt
Životní prostředí
projekty
peníze
průměrně na projekt

2007

2008

2009

179
0
5 000 000 €
5 000 000 €

183
0
5 000 000 €
5 000 000 €

107
22
5 000 000 €
3 385 500 €
1 614 500 €

145
21
7 400 000 €
4 000 000 €
3 400 000 €

96
3 136 800 €
32 675 €

76
2 032 800 €
26 747 €

48
1 893 500 €
39 448 €

67
2 069 500 €
30 888 €

48
1 075 200 €
22 400 €

67
1 402 000 €
20 925 €

35
758 000 €
21 657 €

42
738 500 €
17 583 €

35
788 000 €
22 514 €

40
1 565 200 €
39 130 €

24
734 000 €
30 583 €

35
1 192 000 €
34 057 €

Tabulka 7 - Přehled počtu projektů Nadace Veolia Environnement a jejich financování 2006-208 v Eurech
Zdroj: Výroční zprávy Nadace Veolia Environnement za roky 2006-2009. Dostupné na
http://www.fondation.veolia.com/fr/fondation/publications-veolia/rapports.aspx

Na financování Nadace Veolia Environnement se podíváme podrobněji. V kapitole
2.3.2 bylo zmíněno, že ve Francii musí firemní nadace při zakládání předložit strategický plán
a rozpočet své činnosti na období 5 let a poté ho pravidelně obnovovat na období minimálně 3
let. Nadace Veolia Environnement byla založena s ročním rozpočtem 5 milionu Eur do roku
2008. Tabulka 7 tuto skutečnost dokazuje. Správní rada nadace přijala 28. listopadu 2008
nový pětiletý rozpočet ve výši 36 milionu eur na období let 2009-2013. Tento program
představuje roční rozpočet v částce 7,4 milionu eur na rok a to v rozložení 4 miliony na
finanční podporu projektů a 3,4 milionu na podporu dobrovolnických aktivit62. Tento rozpočet
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Výroční zpráva Nadace Veolia Environnement za rok 2008. [online, cit. 18.4.2010]
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nelze měnit a nadace, stát i neziskové organizace tak vědí, s čím mohou počítat a jak plánovat
své vlastní programy a spolupráci v příštích letech. Měnit se však může struktura rozložení
podpory mezi jednotlivé oblasti pomoci i počet vybraných projektů. Vidíme, že navýšení
rozpočtu umožnilo efektivně podpořit projekty žádajících organizací a zároveň se významně
podílet na zahraničních humanitárních misích aniž by to bylo na úkor podpory projektů. Graf
14 ukazuje průměrnou výši finanční podpory projektů v letech 2006-2009. Zde nejsou
zahrnuty poskytnuté dotace v rámci podpory misí Veoliaforce.

Graf 14 - Průměrná výše finanční podpory projektů Nadace Veolia Environnement v eurech

V celkovém pohledu se průměrná výše podpory v čase příliš nemění. Počet
podpořených projektů kopíruje výši ročního rozpočtu. Při poklesu prostředků v roce 2008 byl
snížen i počet dotovaných projektů o 42%, což se nutné podepsalo na snížení celkové sumy
finanční podpory, ovšem v průměru si podpořené projekty polepšily. Propad finanční podpory
byl však kompenzován výdaji na humanitární mise v zahraničí pod hlavičkou Veoliaforce.
Rok 2009 již přinesl navýšení ročního rozpočtu, ze kterého na projekty šlo 4 miliony eur. Ty
se však musely rozdělit mezi 145 projektů. V průměru si tak polepšila jen oblast životního
prostředí. Skok zaznamenala oblast životního prostředí v roce 2007 a to díky zdvojnásobení
rozpočtu a v roce 2008 zase oblast solidarity. Zde však bylo důvodem propad počtu
podpořených projektů o 37%.
Pokud se podíváme na poměr poskytnuté pomoci nadace ve Francii a v zahraničí,
výsledkem je z více jak poloviny domácí podpora. Do roku 2006 uvádí výroční zprávy za rok
2006 poměr 55% využité pomoci ve Francii a 45% v zahraničí, v roce 2007 mírně vzrostla
podpora organizací na podporu národních programů a to na 60% pro Francii a 40% pro zbytek
světa. Za rok 2008 údaje nejsou přesně známy, ale vzhledem k rostoucí podpoře zahraničních
57

humanitárních misí lze předpokládat i do budoucna zvyšující se tendenci na podporu
pomocných akcí při katastrofách mezinárodních rozměrů. Internetové stránky nadace
informují o tom, že za dobu existence nadace bylo podpořeno více jak 700 projektů, z nichž
polovina z nich směřovala svou pomoc mimo území Francie.
Nadace Veolia environnement svými dotačními programy podporuje projekty
organizací zejména jednorázově na základě předložených projektů. Jen velmi malé procento
organizací získalo finanční příspěvek více než jednou za dobu existence nadace. Podpora tedy
není dlouhodobá a stabilní a snahou je zřejmě podpořit co největší množství neziskových
organizací. Vzhledem k tomu, že průměrný finanční příspěvek je poměrně vysoký, musí být
pro organizace těžké tak vysokou dotaci na jeden projekt využít a zároveň zajistit jiné zdroje
financování jiných či navazujících projektů v dalších letech. Primárně mají šanci na
opakovaný příspěvek organizace působící v oblasti sociální pomoci, směřující na různá místa
planety dle potřeby. Tedy organizace typu Člověk v tísni nebo Adra, které uskutečňují řadu
projektů během roku podle potřeb a finančních možností. Národní nebo regionální neziskové
organizace tak s dlouhodobou podporou spíše počítat nemohou.
Dlouhodobá spolupráce je však navazována s mezinárodními organizacemi, které se
zapojují do pomocných misí Veoliaforce. Příkladem je spolupráce s UNICEF, s nímž
Veoliaforce usiluje v Demokratické republice Kongo o zlepšení dostupnosti pitné vody
obyvatelům republiky již 5 let. Kromě kooperace s UNICEF navazuje Veoliaforce partnerství
například s Červeným křížem, církevní organizací Secours Catholique nebo s organizací
Action contre la Faim, která bojuje proti hladomoru.
Z finančního hlediska je zajímavé podívat se také na náklady fungování nadace, tedy
tzv. správní náklady. Výroční zprávy ani internetové stránky nadace nikde neuvádějí, že by
nadace měla své zaměstnance, které by platila. Všichni, kteří pro nadaci pracují, tak dělají
v rámci své pracovní náplně dané zaměstnavatelem, který jim také hradí mzdu. Veškeré
finanční prostředky nadace tak putují přímo na podporu projektů a humanitárních misí. Stejně
tak náklady spojené s provozem internetových stránek, tiskem, reklamou či jiné výdaje jsou
přímo hrazeny z rozpočtů společností v rámci Skupiny Veolia Environnement. Bohužel tuto
informace nebylo možné ověřit u kompetentních osob z nadace Veolia Environnement, jde
tak tedy pouze o domněnku. Je totiž pravdou, že drtivá většina firemních nadací na tomto
principu financování funguje. Správní náklady sice nezatěžují hospodaření nadace, ale
v konečném důsledku zvyšují náklady samotného zřizovatele, který je začlení do
podnikatelské činnosti. Takto se firemní nadace jednoduše zbavují odpovědnosti dodržování
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správních nákladů nadací v předem dané maximální výši a veřejnost tak nemá téměř šanci
zjistit, kolik vlastně provoz nadace ve skutečnosti stojí.
Závěrem této kapitoly tedy shrňme silné a slabé stránky Nadace Veolia Environnement:

Silné stránky:
•

Dlouhodobé plánování – dlouhodobé rozpočty a strategie. Zřizovatel se tak zavazuje
poskytnout nadačnímu fondu finanční prostředky na jeho činnost po dobu minimálně 5 let.
Žadatelé i ostatní zainteresované subjekty mohou své projekty plánovat, mají jistotu, že
subjekt neukončí svou činnost ani znatelně nesníží celkovou podporu.

•

Zapojení zaměstnanců – využití jejich profesních kapacit ve správný čas na správném
místě – šíření know-how a povědomí o činnosti podnikatelského subjektu, loajalita
zaměstnanců a sdílení firemních hodnot.

•

Domněnka nulových správních nákladů – veškeré finanční prostředky putují přímo na
podporu dobré věci, náklady přebírá zřizovatel.

Slabé stránky:
•

Nepružnost – kvůli pevně stanovenému ročnímu rozpočtu není možné přizpůsobit jeho
rozdělení v jednotlivých letech. Není možné reagovat na aktuální situaci, přizpůsobit jí
podporu a v případě potřeby přečerpat rozpočet 5 milionu a v následujícím roce zase
čerpání omezit.

•

Nestabilní rozložení podpory do jednotlivých oblastí – jednorázová podpora projektů a
silné kolísání poměru podpořených organizací. Ad hoc podpora není pro neziskový sektor
tou nejlepší variantou.

3.2.2.2

Nadační fond Veolia Česká republika

Nadační fond Veolia (dále jen NF Veolia) v České republice byl založen zhruba o rok
dříve než nadace jeho mateřské společnosti. Zakladatelem a dominantním dárcem fondu je
společnost Veolia Voda ČR. Fond tedy funguje samostatně a nezávisle na společnosti Veolia
Environnement a její nadace. V souladu se svým posláním se fond řídí při realizaci svých
projektů nebo při podpoře projektů jiných organizací pěti základními hodnotami – solidarita,
empatie, zodpovědnost, inovace a výkonnost. Veřejně prospěšné projekty, které jsou vybírány
k podpoře, se rozdělují na interní a externí podle účasti nadačního fondu a na sociální a
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environmentální podle cílové oblasti projektu. I vlastní projekty fondu jsou však z větší části
realizovány „dodavatelsky“, tedy prostřednictvím jiné neziskové organizace. Externí projekty
představují podporu jiných organizací, jejichž poslání je v souladu s posláním NF Veolia.
Této formy spolupráce se dostalo například Nadaci Livie a Václava Klausových, Letohrádku
Vendula, Charitativnímu projektu Pomozte dětem! nebo Národnímu dobrovolnickému centru
Hestia.
Na rozdíl od nadace mateřské společnosti, spojuje skupina sociálních projektů NF
Veolia aspekt solidarity a profesního začlenění dohromady. Sociální projekty totiž primárně
pomáhají dětem, které opouštějí dětské domovy a dělají první samostatný krok do života.
Fond se snaží podpořit jednotlivce v jejich samostatnosti, začlenění do běžného pracovního i
společenského života. Druhou cílovou skupinou sociálního programu podpory jsou senioři,
kterým chce pomocí projektu „Pétanquová hřiště pro seniory“ umožnit aktivní stáří. Cílové
skupiny jsou tedy úzce vymezeny a program podpory tak nemá tak široký záběr, ale o to
efektivnější je u nadačního fondu využití finančních prostředků. Ty jsou, jak uvidíme,
v porovnání s prostředky Nadace Veolia Environnement mnohonásobně menší. Vzhledem
k rostoucímu počtu dětí v dětských domovech v české republice a stárnoucí populaci, má
činnost nadačního fondu široký záběr. Podle ČSÚ bylo v roce 2007 v dětských domovech
umístěno 4 815 dětí. Což je o 191 dětí více než v roce 2000. V posledních dvou letech číslo
lehce klesá, k velkému nárůstu ale dochází u počtu pěstounských rodin. Dle statistické
ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí bylo na konci roku 2007 v České republice
evidováno téměř 5 000 pěstounských rodin. Mladí lidé do 25 let jsou také jednou
z nejohroženějších skupin nezaměstnaných. Mladiství mají v porovnání s dospělými třikrát
větší šanci, že budou bez práce a tento fakt je u mladých opouštějící dětské domovy ještě
horší. Životní úroveň obyvatel sice roste, nicméně důchody vrostou pomaleji než mzdy.
Jakákoli finanční pomoc fondu při využití jejich volného času je tak na místě.
Environmentální projekty nadačního fondu cíleně sledují zlepšování kvality životního
prostředí a podporují ohleduplné chování k přírodě, k jednotlivým živočichům i rostlinám.
Ekologie zaujímá ve fondu důležité místo, a proto jsou realizovány ve spolupráci s jinými
organizacemi dlouhodobé projekty na podporu návratu ohrožených druhů ryb a živočichů zpět
do přírody nebo na posílení povědomí české veřejnosti o odpovědnosti za stav přírodního
prostředí. V roce 2010 se podpora fondu soustředí silně také na podporu činností v rámci
mezinárodního roku biodiverzity. Dle údajů ČSÚ jsou státní investice do ochrany životního
prostředí od roku 2000 téměř na stejné úrovni (zhruba 20 miliard korun ročně), i když
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podmínky na ochranu životního prostředí se zpřísňují a podpora ze stran samotných firem
nebo neziskového sektoru je tedy velice přínosná.
Zapojování zaměstnanců v České republice neprobíhá stejně jako ve Francii
prostřednictvím samostatné organizace dobrovolníků, ale v rámci programu NF Veolia
Minigranty mohou zaměstnanci společností Veolia Voda, Veolia Transport a Dalkia doporučit
k finanční podpoře ze strany nadačního fondu veřejně prospěšné projekty, ve kterých se sami
účastní realizace, zpravidla jako dobrovolníci. Hodnocení a vybírání projektů pak závisí zcela
na nominacích a rozhodnutí regionálních společností Skupiny Veolia v České republice.
Firemní dobrovolnictví jako takové si organizují a řídí jednotlivé společnosti skupiny Veolia
sami na své regionální úrovni a NF Veolia v nich figuruje jen jako zprostředkovatel.
Dobrovolnictví má tedy spíše komorní, regionální charakter.
Vztah NF Veolia s francouzskou „matkou“ je, jak říká ředitel Nadačního fondu Veolia
Jan Dolínek, formálně-neformální. Veolia Environnement není zřizovatelem nadačního fondu
a ani do něj mnoho nepřispívá, tudíž ani příliš nemluví a neovlivňuje činnost fondu. Společné
je akorát logo, na které má Veolia Environnement copyright, a velmi podobné oblasti
podpory, což však souvisí spíše se samotnou oblastí podnikání Skupiny Veolia a tedy se
stejným cílem odpovědného chování. Z počtu více jak 5 tisíc zaměstnanců Skupiny Veolia
v ČR jsou jen 3 z nich Francouzi, což také svědčí o národní úrovni podnikatelské i nadační
činnosti. Jiný případ je však německý nadační subjekt Veolia Stiftung, který dostává velké
množství peněz z Francie a také jim musí pravidelně reportovat a podléhá jejich kontrole.
Úzká vazba mezi národním nadačním subjektem a mateřskou společností zřizovatele je patrný
například u Nadace Vodafone, která čerpá řadu impulsů a dotací právě od své „matky“.
Podívejme se nyní podrobněji na financování Nadačního fondu Veolia ČR a také na rozdělení
financování projektů.

Výnosy
Úroky
Tržby za zboží
Přijaté příspěvky

2006
2007
2008
Hlavní
Správní Hlavní
Správní Hlavní
Správní
7 799,30
0,2 8 303,80
0,6 7 886,40
24,6
0
0,2
0
0,6
21,7
0,3
1 550,40
0
493,8
0
112,6
24,3
6 248,90
0 7 810,00
0 7 752,10
0
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Náklady
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Dary
Prodané zboží
Ostatní náklady

Výsledek hospodaření
Celkem

2006
Hlavní
Správní
5 558,90
76,4
405,9
25,5
465,6
46,6
102,3
0
3 171,00
0
1 414,10
0
0
4,3

2007
Hlavní
Správní
7 700,40 1 038,70
1 220,30
348,3
304,4
396,1
0
254,1
5 919,40
0
256,3
0
0
40,2

2008
Hlavní
Správní
7 141,60 1 153,60
1,7
16,5
1 135,70
462
0
642,7
5 934,90
0
69,3
0
0
32,4

2 240,40
-76,2
2 164,20

-1
603,4
038,10
-434,7

-1
744,8
129,00
-384,2

Tabulka 8 - Výkaz zisku a ztráty NF Veolia v letech 2006 - 2008 (v tis. Kč)
Zdroj dat: Výroční zprávy nadačního fondu za roky 2006 - 2008

Na první pohled je patrný rozdílný způsob financování subjektu v porovnání s Nadací
Veolia Environnement. Nadační fond Veolia nemá pevně stanovený roční rozpočet ani pevně
daný příspěvek od zřizovatele. Navíc fond přijímá i dary od dalších firemních i individuálních
dárců. Celkové roční výnosy tak oscilují. Primárním zdrojem však vždy zůstává příspěvek od
zaměstnavatele, který se snaží držet podporu ve stabilní výši. Podíl úroků na výnosech je
téměř zanedbatelný. Nadační fond, jak je vidět, neinvestuje majetek k jeho zúročení, ale dává
přednost rozdělení co nejvyšší možné částky na podporu projektů fondu. Tržby za zboží jsou
spíše nárazovým zdrojem příjmu. Na straně nákladů můžeme podrobně rozlišit náklady na
hlavní, tedy nadační činnost a náklady na správu, které jsou vedeny odděleně. V roce 2006
tvořily dary pouhých 56% nákladů, v roce 2007 pak již 76% a o rok později dokonce 83%
nákladů. Ovšem v letech 2007 a 2008 se totiž čerpal nerozdělený zisk z roku 2006, roční
hospodaření bylo v posledních dvou letech ztrátové. Obrovsky také narostly mzdové náklady
a to proto, že od poloviny roku 2007 má fond jednoho svého zaměstnance a to ředitele, jehož
mzda spadá přímo do správních nákladů fondu a ne do mzdových nákladů společnosti Veolia
Voda ČR. Dle statutu NF Veolia mohou správní náklad dosáhnout až 20% výše poskytnutých
darů. V praxi se však pohybují v rozmezí 15-18%. Správní rada fondu chce nyní tento limit
zvýšit až na 30%. Přehled o stavu financování fondu je možné si udělat podle několika
jednoduchých finančních ukazatelů, jejichž výsledky jsou v tabulce 9.
efektivita: N na správu/poskytnuté dary
autarkie: V/N
okamžitá likvidita: KFM/KZ

2006
2,4%
140,3%
168,8%
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2007
17,5%
95,0%
435,4%

2008
19,4%
95,4%
26,5%

Tabulka 9 - Finanční ukazatele Nadačního fondu Veolia za roky 2006 – 2007
Zdroj dat: Výroční zprávy nadačního fondu za roky 2006 - 2008

Je patrné, že rostoucí správní náklady snižují celkovou efektivitu hospodaření nadace.
V roce 2008 bylo téměř dosaženo hranice 20%, která je stanovena statutem. Ukazatel
autarkie, tedy podíl výnosů a nákladů, byl v roce 2006 velmi dobrý. Pokud se výsledek
pohybuje nad 100%, je to ideální. Vidíme ale pokles v následujících letech, kdy již nadační
fond hospodaří se ztrátou, kterou postupně kryje z nerozděleného zisku z roku 2006. I zde
bych viděla jako možnou příčinu růst správních nákladů, které pak nemohly být
vykompenzovány výnosy z hlavní činnosti. A konečně ukazatel okamžité likvidity ukazuje,
zda má fond prostředky ke krytí svých krátkodobých závazků. Finanční majetek prudce klesá,
ale fond drží hodně prostředků v pohledávkách i v zásobách. Neziskové organizace potřebují
mít zajištěnu zejména okamžitou likviditu a ta v roce 2008 vykazuje nedostatečný výsledek.
Bylo by dobré snížit pohledávky a zvýšit finanční majetek, tak aby krátkodobé závazky byly
lépe kryty.
Nadační subjekt Veolia je jedním z hlavních nástrojů společenské odpovědnosti skupiny
Veolia a to nejen v České republice. V rámci CSR aktivit je Nadační fond Veolia dle slov
jeho ředitele „bankou nápadů“, které jsou pak realizovány společně nebo jednotlivě na
úrovních regionálních společností Skupiny Veolia. Důraz je kladen právě na rozdílné
regionální společenské potřeby. Proto jsou dobrovolnické, minigrantové i jiné aktivity řízeny
na úrovni regionálního managementu. Přináší to větší efektivitu vynaložených peněz, času i
úsilí. Existuje však i celá řada globálních národních projektů, ať už spadajících pod nadační
fond nebo pod CSR management. Mnohdy jsou také inspirovány projekty ze zahraničí.
Jedním příkladem za všechny je dlouhodobý projekt společnosti Veolia, „Čerstvá
kohoutková? Stačí říct.“, jehož cílem je podporovat pití vody z vodovodu a vrátit ji tam, kde
už kdysi byla - do kaváren a restaurací. Nejde sice čistě o kampaň nadačního fondu, ale o
vzájemnou spolupráci fondu a CSR managementu Veolia. Tento unikátní projekt podporuje
environmentální povědomí o čistotě vody a její vzácnosti. Do projektu jsou pak také zapojeny
i tréninkové kavárny, kde pracují lidé s duševním onemocněním či mentálním postižením.
Zapojeným podnikům věnuje Veolia vody speciálně vytvořené designové skleněné karafy a
vydává osvědčení o rozboru pitné vody. Kampaně za pití vody z kohoutku se uskutečnily i
v dalších zemích celého světa, například v Paříži, v New Yorku nebo v Londýně63.
Medializace fondu v tisku není stěžejní. Primárně jde o samotnou činnost, ne o logo nebo
jméno společnosti. I zde platí, že záleží na konkrétním přístupu tiskových mluvčí regionálních
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Více na www.kohoutkova.cz [cit. 18.4.2010]
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společností Skupiny, jakým způsobem chtějí zveřejňovat své aktivity v médiích. Již bylo
zmíněno, že neziskový sektor obecně má těžkou pozici vůči médiím. Obecný tlak na
zábavnost a bulvarizaci tisku není pro veřejně prospěšné projekty příliš příznivý. Komunikace
aktivit fondu tak probíhá spíše přes jednotlivé podpořené neziskové organizace, které podporu
fondu samy propagují. O některé projekty je však zájem médií velký. Jde například o projekt
pétanquových hřišť pro seniory. Nadační fond Veolia nevynakládá zvláštní peníze do reklamy
a marketingu. Rozhodně totiž neplatí, že by nadační subjekty a zejména pak ty firemní, mohly
dosahovat u reklamních agentur finančních úlev nebo jiného zvýhodnění. Není na místě
vynakládat vysoké prostředky do marketingu, ale orientovat se spíše na maximální efektivitu
vynaložených peněz do podpory poslání fondu a tím je podpora veřejně prospěšných projektů.
Důležitá je však interní komunikace a informování zaměstnanců o činnosti fondu. Veolia
Voda vydává několikrát do roka interní magazín Voda je život, kde se pravidelně na
dvoustránce objevují zprávy o aktivitách fondu.
Závěrem je shrnutí silných a slabých stránek Nadačního fondu Veolia ČR:
Silné stránky
• Relativně stabilní výše příspěvku zřizovatele
• Dobře zvolené oblasti podpory rozvíjející v návaznosti na podnikatelskou činnost
zřizovatele
• Regionální úroveň řízení a variabilita
• Dlouhodobá spolupráce s neziskovými subjekty na národní úrovni.
• Aktivní zapojení zaměstnanců na rozdělování příspěvků
• Propojení činnosti nadačního subjektu a CSR managementu zřizovatele
Slabé stránky
• Rostoucí správní náklady vzhledem k objemu poskytnutých příspěvků
• Variabilní výše poskytnutých darů v jednotlivých letech, která vede k oscilaci zisku a
ztráty fondu.

Shrnutí:
Nadační subjekty Skupiny Veolia tvoří jádro jejího konceptu společenské odpovědnosti.
Jsou transparentním a jednoduchým nástrojem, jak poskytnout finanční i nefinanční pomoc
správným směrem ve správný čas bez zbytečného procesu schvalování na úrovni vedení
společnosti. Snaží se reagovat na aktuální potřeby a trendy v oblasti angažovanosti firem vůči
společnosti, ve které působí a využít znalosti a zkušenosti svých podnikatelských aktivit,
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jejichž dopady se snaží eliminovat. Propojení oblasti podnikání s oblastmi podpory je zde
velmi úzké a efektivní. Nenucené je i propojení národních nadačních subjektů s mateřskou
společností, ať už vizuální podobou loga, dotační politikou, vzájemnou inspirací i podporou.
Zachovává se však prostor pro národní kulturu a odlišnost společenských potřeb. Vzhledem
k různým legislativním podmínkám v jednotlivých zemích je kladen důraz na soulad
s platnými zákony. Různorodé pojetí korporátní nadační činnosti je dáno také markantními
rozdíly vyspělosti zemí východní, střední a západní Evropy, historií občanské společnosti
nebo také velikostí samotného zřizovatele, jeho počtu zaměstnanců a výší obratu. Nadační
subjekty Skupiny Veolia všechny tyto diferenciace respektují a přizpůsobují své řízení
aktuálním podmínkám, vždy však pod společnost hlavičkou jména Skupiny Veolia.

3.3 Nadační subjekty Skupiny Société Générale
3.3.1

Základní informace o společnosti a nadačních subjektech

Vznik Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota se datuje již k říjnu roku 1998. Jejím
zřizovatelem je Komerční banka, a.s., která se v říjnu roku 2001 stala členem francouzské
finanční skupiny Société Générale (dále jen SG). Klíčovou oblastí podnikání skupiny je
bankovnictví a investiční management. Na celém světě zaměstnává přes 151 tisíc lidí a
v České republice v roce 2008 dosáhl průměrný počet zaměstnanců čísla 8804. Société
Générale je světový finanční gigant, jehož roční obrat se pohybuje každý rok přes 20 miliard
euro. Komerční banka pak vykázala za rok 2008 i 2009 celkové provozní výnosy přes 33
miliard korun64.
Politika společenské odpovědnosti skupiny Société Générale65 je jen jednou ze součástí
širšího konceptu označovaného jako tzv. „firemní angažovanost“ neboli závazky vůči
společnosti. Société Générale se angažuje v oblastech trvale udržitelného rozvoje, podpory
sportu, vážné hudby, současného umění, sociálních projektů a dále pak rozvoje lidského
kapitálu svých zaměstnanců. Pro SG je společenská solidarita firem jádrem jejich
ekonomického i společenského progresu. V roce 2006 proto založila Nadaci Solidarita,
v jejímž zájmu je intervence a pomoc v oblasti profesního začlenění mladých lidí a také boj
proti analfabetismu v celém světě. Mezi další významné pole působnosti jejich podpory je

64

Zdroj dat: konsolidované hospodářské výsledky KB, a.s. a SG. [online, cit. 23.4.2010]. Dostupné na:
http://www.kb.cz/cs/com/investor/financial_results.shtml a http://www.societegenerale.com/nousconnaitre/lessentiel/resultats-2009
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Zpracováno podle: http://www.societegenerale.com/nos-engagements [cit. 23.4.2010]
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oblast sportu, jehož hodnoty jako týmový duch, profesionalita nebo inovace korespondují
přímo s hodnotami podniku. Société Générale je tak partnerem a sponzorem národních
federací i lokálních sportovních klubů golfistů, ragbistů, ale také handisportovních klubů
sportovců s handicapem. SG již více jak 20 let působí na poli hudebního mecenáše. Již v roce
1987 dala vzniknout hudební mecenášské asociaci (MMSG), díky jejímž prostředkům mohli
být podpořeny první kroky mladých hudebních talentů nebo organizovány hudební festivaly.
Významná je spolupráce se státními konzervatořemi. Impulsem k podpoře umění byla
výstavba sídla SG v La Défense, kde se naskytl obrovský prostor vhodný pro expozici
moderního umění. V současné době má kolekce SG více jak 200 originálních mistrovských
děl. Rozsah aktivit v rámci firemní angažovanosti SG nemá hranic a firemní nadace Solidarita
je významným střípkem v mozaice.
V Komerční bance66 považují společenskou odpovědnost za jeden z klíčových faktorů
dlouhodobého úspěchu. Pilíře CSR aktivit jsou postavené na dlouhodobém a pevném vztahu
se zaměstnanci a klienty, na charitativní činnosti Nadace Jistota, na sponzoringu sportu a
umění a na respektování trvale udržitelného rozvoje. Tyto hodnoty jsou v mnohém společné
s mateřskou společností a Komerční banka (dále jen KB) stejně jako SG se tím zavazují
v mezinárodním měřítku k ochraně prostředí a dodržování lidských a sociálních práv
v každém aspektu své činnosti.
Nadace Solidarita Société Générale funguje od roku 2006 s cílem usnadnit přístup
k zaměstnání mladým lidem, kteří jsou ohroženi vyčleněním z profesního trhu práce. S tím
však úzce souvisí i boj proti negramotnosti. Bez základních znalostí je totiž proces profesního
začlenění pro negramotné téměř nemožný. Nadace je ročně dotována částkou převyšující 1
milion euro a snaží se navazovat a upevňovat dlouhodobá a pevná partnerství s asociacemi
národního i mezinárodního záběru.
Nadace Jistota Komerční banky, a.s. je zkušeným subjektem v českém charitativním
prostředí již druhé desetiletí. Finančně přispívá na činnosti zdravotně-sociálního charakteru,
podporuje projekty v oblasti rozvoje občanské společnosti a nabízí pomoc při vzdělávání.
Značné prostředky plynou rovněž na podporu lidem v tíživé životní situaci, tj. zdravotně
postiženým nebo osobám v tísni. Projekty nadace Jistota jsou buď celorepublikového
významu, nebo jsou zaměřeny na určitý region67.
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Zpracováno podle http://www.kb.cz/cs/inf/citizenship/index.shtml [cit. 23.4.2010]
http://www.kb.cz/cs/inf/citizenship/jistota_foundation/index.shtml [cit. 23.4.2010]
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3.3.2

Analýza aktivit nadačních subjektů skupiny Société Générale

Nadace Komerční banky a.s. – Jistota vznikla o mnoho let dříve než nadační subjekt její
mateřské společnosti. Obě nadace však sdílejí totožné hodnoty a směřují svou pomoc stejným
směrem. Každá se nicméně přizpůsobuje svému národnímu prostředí, ve kterém působí, a
uvidíme, že ačkoli smysl činnosti je stejný, konkrétní podoba aktivit je různá. Je otázkou,
která ze dvou velkých a stabilních nadací je vzorem pro tu druhou a jaká je vzájemná
spolupráce obou subjektů. Díky tomu, že se podařilo získat data o činnosti obou nadačních
subjektů za rok 2009, zaměří se analýza právě na tento poslední rok působení a srovnání
s rokem 2008. Nebudeme sledovat vývoj aktivit v minulých obdobích, ale zaměříme se a
pokusí se odhadnout vývoj do budoucna.

3.3.2.1

Nadace Solidarita Société Générale

Poslání Nadace SG bylo již popsáno. Jádrem činnosti je podpora profesního začlenění
pro problémové skupiny společnosti. Pomoc je nabízena prostřednictvím organizací, které
pomáhají mladým lidem uplatnit se na pracovním trhu, poskytující základní vzdělání
gramotnosti, ale i podporující vzdělání na vyšší mezinárodní úrovni. V kontextu dopadů
hospodářské krize pak činnost nadace dosáhla ještě většího akcentu a smyslu. V roce 2008
bylo umožněno programové financování i asociacím v zahraničí. Banka Société Générale si je
jako reprezentant finančního sektoru vědoma síly, kterou má v rámci ekonomického a
sociálního vývoje ve společnosti. Bez vzdělaných pracujících lidí by však ekonomický ani
jiný progres nebyl možný. Nadace pouze rozděluje finanční příspěvky a to neziskovým
organizacím a asociacím, jejichž činnost spadá do portfolia nadace a jejichž projekt je vybrán
správní radou. Ta je tvořena jak zástupci firmy, zaměstnanců, tak i odborníků a lidmi
z neziskového sektoru. Nadace sama neorganizuje firemní dobrovolnictví, ale může být jeho
zprostředkovatelem ve spolupráci se zaměstnanci skupiny SG. Peněžní dotace jsou
poskytovány i dlouhodobě a to až na 3 roky. S některými organizacemi jako Červený kříž,
CARE nebo Katolická charita navazuje opakovaně nadace dlouhotrvající a stabilní spolupráci
a partnerství. Roční rozpočet nadace je 1 milion eur od zřizovatele minimálně po období pěti
let. Nadace však získává drobné příspěvky i od individuálních nebo jiných firemních dárců a
tak za své téměř čtyřleté období činnosti rozdělila již více jak 4 miliony eur, konkrétně
4.069.186 eur a podpořila 191 projektů. Průměrná výše příspěvku tak dosáhla sumy 21.300
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eur68. Výroční zpráva za rok 2009 také informuje o struktuře rozdělených příspěvků.
Z celkových 66 podpořených projektů v roce 2009 se 59% z nich věnovalo tématu profesního
začlenění mladých lidí a těchto 59% obdrželo 74% celkové finanční podpory. Zbylým 41%
projektů na boj s negramotností připadlo 28% finanční pomoci, která za rok 2009 dosáhla
celkové výše 1.303.017 eur. Stejného poměru rozdělení projektů i peněz mezi vybrané dvě
oblasti činnosti nadace bylo dosaženo i v roce 2008. Drtivá většina podpořených projektů
měla regionální dopad (téměř 80% projektů), přes 10% projektů mělo národní charakter a
necelých 10% bylo mezinárodního charakteru. Zahraniční podpora směřovala v roce 2009 do
Rumunska, do Čadu, na Madagaskar, do Burkina Fasy a do Kamerunu.
Přehledný souhrn základních čísel za rok 2009 a také za rok 2008 zobrazuje Tabulka 10.
Počet podpořených projektů i celková rozdělená finanční pomoc v roce 2009 sice oproti
předchozímu roku klesla, všimněme si však, že se výrazně snížil zisk společnosti. V roce
2009 dosáhl čistý zisk skupiny Société Générale částky „jen“ 0,7 miliardy eur, kdežto v roce
2008 celé 2 miliardy eur69. Zvýšilo se tak procento zisku, které bylo rozděleno na charitativní
účely v rámci činnosti nadace. Nicméně i přesto je finanční podpora v porovnání se ziskem
téměř zanedbatelná a netvoří ani setinu zisku a uvidíme později, že stejné hodnoty vycházejí i
u Komerční banky. Nesmíme také zapomenout, že Nadace SG není jedinou firemní
filantropickou aktivitou skupiny.

Počet podpořených projektů
Celková rozdělená částka
Procento tržeb
Procento zisku
Průměrný příspěvek na projekt

2008
79
1 523 500 €
0,0001
0,0008
22 000 €

2009
66
1 303 017 €
0,0001
0,0019
19 700 €

Tabulka 10 - Základní data o činnosti Nadace SG za roky 2008 a 2009 (v eurech)
Zdroj dat: Výroční zprávy Nadace SG za roky 2008 a 2009

Poměr rozdělení úrovně podpory a její vývoj ilustruje Graf 15.
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Výroční zpráva Nadace Solidarité Société Générale za rok 2009. [online, cit. 1.5.2010]. Dostupné na:
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Graf 15 - Rozdělení rozsahu podpořených projektů Nadace SG

Možnost financování mezinárodních projektů se otevřela až v roce 2008, kdy bylo
podpořeno celkem 5 zahraničních projektů. Stejně tak v roce 2009 bylo vybráno k podpoře 5
zahraničních projektů, ale vzhledem k celkově nižšímu počtu vybraných projektů stoupl
poměr jejich zastoupení. I do budoucna lze očekávat, že zahraniční projekty na podporu
rozvojových zemí budou pravidelně součástí nadační pomoci. Nadace Société Générale tak
přebírá stejně jako Nadace Veolia Environnement poslání s nadnárodním dopadem, což sice
znamená menší podporu francouzských regionů, ale na druhou stranu zásluhu na pomoci
rozvojovým zemím, mnohdy francouzských kolonií, kterým se pomoc menších neziskových
organizací dostává složitěji. Zázemí a zkušenosti nadnárodní společnosti jako je Société
Générale jsou zároveň velmi dobrým předpokladem k efektivitě vynaložených prostředků.
Nadace navázala dlouhodobé partnerství se třemi organizacemi, které jí pomáhají
naplňovat poslání. Cílová skupina negramotných jen ve Francii představuje téměř 9%
populace ve věku mezi 18 a 65 lety70. Pro zlepšení situace podporuje nadace řadu malých i
větších organizací, ale také trvale spolupracuje se sítí „Coeur à lire“, která sdružuje na 150
organizací bojujících s touto problematikou. V rámci druhé oblasti činnosti nadace, profesní
začlenění mládeže, navázala nadace zase silné partnerství s organizací CARE, operující
v Africe, v Asii a v jižní Americe, kde se zasazuje o přístup k základnímu i profesnímu
vzdělání mládeži i jejich rodičům. Ve Francii se s nezaměstnaností potýká 23% lidí ve věku
15-24 let71. S cílem snížit toto procento se nadace spojila s Katolickou charitou a její asociací
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Zdroj: Francouzská Národní agentura pro boj proti negramotnosti. Převzato z Výroční zprávy Nadace
Solidarité za rok 2009. [online, cit. 1.5.2010]. Dostupné na: http://www.societegenerale.com/fondation-solidarite
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Zdroj: Francouzský statistický úřad – INSEE. Převzato z Výroční zprávy Nadace Solidarité za rok 2009.
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55 dílen, kde se mohou nezaměstnaní naučit šití a zapojit se do pracovního procesu „textilní
recyklace“ a z již nenošeného oblečení vytvářet nové unikátní oděvní modely, organizovat
módní přehlídky apod. Tato tři pevná partnerství jsou jen příkladem spolupráce, jejímž cílem
je dlouhodobá angažovanost co nejširší záběr na znevýhodněné skupiny.
Z výročních zpráv nadace ani nikde na internetu se bohužel nedozvíme o výši nákladů
na správu a administraci nadace. Žádná z dostupných firemních nadací ve Francii tyto
informace nezveřejňuje, není tedy ani možné dohledat, zda jsou náklady nějak omezeny
zákonem nebo ve statutu. Ze studie Ernst&Young72 o firemních nadacích z roku 2008 však
vyplývá, že členové správních a dozorčích rad vykonávají své funkce, stejně jako u nás, bez
nároku na odměnu a více jak 75% zakladatelských firem na sebe přejímá i všechny náklady
spojené s vedením nadace, tedy náklady na vlastní zaměstnance, režii, účetnictví a audit a
podobně. Tyto náklady se pak vůbec v rámci nadací neuvádějí, jdou zcela do nákladů
zřizovatele.
Závěrem si ještě shrneme silné a slabé stránky Nadace SG.
Silné stránky:
• Jasně definované oblasti podpory a jejich vzájemné propojení a doplňování.
• Dlouhodobější podpora projektů (až 3 roky)
• Majoritní podpora projektů lokálního významu a charakteru
• Podpora projektů v zahraničí
• Významná dlouhodobá partnerství
Slabé stránky
• Slabé zapojení zaměstnanců SG, neexistuje spojení s dobrovolnictvím
• Relativně nízký rozpočet vzhledem k financování nákladných zahraničních projektů
• Neinformují o správních/administrativních nákladech (platí však obecně u firemních
nadací ve Francii)

72

Panorama Ernst & Young des fondations d’entreprise. Edition 2008. [online, cit.4.4.2010]. Dostupné na:
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3.3.2.2

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Komerční banka, a.s. se v roce 2009 umístila na čtvrtém místě v žebříčku TOP Firemní
filantrop, který každoročně vyhlašuje Fórum dárců. Absolutní objem darů dosáhl sumy téměř
42 milionu korun a z toho necelých 14 milionu rozdala právě Nadace Jistota. V rámci
filantropických aktivit tak nadace zaujímá významnou roli. Za celou dobu své více jak
jedenáctileté existence již rozdala nadace přes 135 milionu korun. Nadace vznikla zápisem do
rejstříku v říjnu roku 1998 s účelem aktivní podpory projektů a aktivit v oblasti rozvoje
občanské společnosti, podpory vzdělávání a aktivní podpory projektů a aktivit zdravotněsociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti. Hlavním
posláním nadace je pomáhat v konkrétních projektech a mezi ty nejhlavnější patří: podpora
při zřizování babyboxů, podpora handicapovaných občanů a pomoc v kritických situacích a
při jejich začleňování do společnosti, dále pak podpora zdraví a vědeckého výzkumu nebo
projekt dětských kont pro děti opouštějící dětské domovy. Nadace poskytuje opravdu
multitématickou podporu širokému spektru znevýhodněných skupin společnosti od
novorozenců, mládeže, tělesně postižených, přes seniory až po své vlastní zaměstnance, kteří
se ocitnou v nouzi. Zároveň se nadace snaží reagovat na extrémní případy pomoci při vzniku
katastrofy, jako například povodně v roce 2002, kdy se na pomoc uvolnilo 10 milionu korun
nebo 2 miliony korun poskytnutých na obnovu škod způsobených orkánem Kyrill. Hlavní
témata podpory na rok 2010 jsou uvedeny v Příloze 7. Nadace podporuje jak neziskové
právnické osoby, tak přímo fyzické osoby. Patří sem individuální podpora tělesně
postižených, ale také finanční pomoc zaměstnancům Komerční banky, kteří se řízením osudu
dostali do těžké životní situace s cílem zmírnit dopady jejich tíživé situace a co nejrychleji
tuto situaci překlenout. Takto silná podpora vlastních zaměstnanců KB je příkladná a měla by
se u firemních nadací stát běžnou praxí. Zaměstnanci na druhou stranu také významným
podílem přispívají na činnost nadace. Ať už srážkami ze mzdy nebo jednorázovými
příspěvky. Na SOS vesničky na Haiti přispěli dohromady částkou téměř 200 tisíc korun73.
V oblasti podpory vědy a výzkumu není hlavním cílem podpořit financování nákladů na
nákup přístrojů, ale spíše přímá podpora samotného výzkumu, odborná školení zdravotníků a
odborníků. Na tyto činnosti se totiž peníze shánějí složitěji než na nákup přístrojů, ale jsou
neméně důležité, i když nejsou hmatatelné. Nadace poskytuje nejen finanční pomoc, ale také
nefinanční dary v podobě výpočetní techniky, knih apod.
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Zdroj: Intranet Komerční banky, a.s. [cit. 1.5.2010]. Dostupné na: http://intranet.kb.cz
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Nadace nemá žádného zaměstnance a členové správní i dozorčí rady za své funkce
nepobírají žádné odměny. Statut nadace stanovuje, že správní náklady nadace nesmí převýšit
5% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků a tento limit nebyl nikdy ani překročen.
Správními náklady se rozumí náklady spojené s vedením účetnictví, příprava auditu atd.
Na základní data o činnosti Nadace Jistota se podíváme stejně jako v případě Nadace SG
podrobněji a souhrnná základní čísla uvádí Tabulka 11.
Počet podpořených projektů
Celková rozdělená částka (Kč)
Celková rozdělená částka (Euro)
Procento tržeb
Procento zisku
Průměrný příspěvek na projekt

2008
53
11 270 670 Kč
450 827 €
0,0003
0,0009
216 743 Kč

2009
75
13 641 920 Kč
545 677 €
0,0004
0,0012
181 892 Kč

Tabulka 11 - Základní data o činnosti Nadace Jistota za roky 2008 a 2009 (v celých Kč a Eurech při kurzu 25Kč/1Eur)
Zdroj dat: Výroční zprávy a http://www.kb.cz/cs/com/press/info_duty/economic_results.shtml [cit. 1.5.2010]

Můžeme si všimnout, že zatímco počet projektů a výše nadačních příspěvků v případě
Nadace SG v roce 2009 klesal, u Nadace Jistota tomu bylo naopak. O 42% vrostl počet
podpořených projektů a poskytnuté dotace stouply o 21%. Ovšem pokud se podíváme, jakou
část zisku a tržeb příspěvky činily, jedná se opět o téměř zanedbatelné procento jako v případě
Nadace SG. Za zmínku stojí fakt, že v žebříčku TOP firemní filantrop se v kategorii věnování
největší části zisku umístily na předních příčkách firmy s téměř 20% zisku věnovaných na
filantropii (první místo obsadila společnost KPMG s 19,61% darovaného hospodářského
výsledku. Více Příloha 1). Tisíciny procent tedy v našem případě jsou téměř nulové, ale
absolutní výše darů zanedbatelná rozhodně není. Nadace Komerční banky patří mezi největší
české nadace, i když se v objemu poskytnutých darů řadí až za Nadaci Vodafone, Nadaci
České spořitelny i největší nadaci vůbec, Nadaci ČEZ, která rozděluje až stovky milionů
korun ročně.
Již bylo zmíněno, že nadace má široké portfolio cílových oblastí podpory. Objem darů
se tak rozptýlí mezi celou řadu různých projektů. Rozdělení aktivit nelze tak jednoduše
rozdělit jako v případě Nadace SG na dvě části. Tabulka 12 přináší alespoň částečný poměr
zastoupení jednotlivých projektů a jejich podíl z celkové finanční podpory.
2008
Oblasti podpory
Babyboxy
Podpora handicapovaných
Zdraví a vědecký výzkum
Dětská konta
Ostatní

% projektů
13%
17%
17%
1%
52%

% příspěvků
16%
3%
33%
13%
35%

2009
% projektů
% příspěvků
13%
18%
24%
8%
9%
22%
1%
11%
53%
41%

Tabulka 12 - Rozdělení podpory Nadace Jistota. Zdroj dat: informace od člena správní rady Nadace Jistota
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V roce 2008 patřily mezi nejdůležitější projekty: pořízení speciálních endoskopů do
Vojenské nemocnice v hodnotě milion korun, zařízení tří babyboxů v Ostravě, Frýdku-Místku
a Jindřichově Hradci, výstavba dětských hřišť v léčebnách nebo pokračující spolupráce
s Nadačním fondem Lívie a Václava Klausových v rámci projektu „Startovné do života pro
děti z dětských domovů“. Právě tento jeden projekt dětských kont pohltil 13% všech
příspěvků, tedy asi 1,5 milionu korun. Podobný poměr zůstal i v roce 2009. Z tabulky 12 je
dobře vidět, že v oblasti podpory dětí nebo zdraví a výzkumu bývá podpořeno menší množství
projektů, ale ve vysoké finanční hodnotě. Zatímco individuální podpora handicapovaných se
dostává většímu množství jedinců, ale v omezené finanční výši. V roce 2009 tvořily vybrané
žádosti fyzických osob 24% všech podpořených projektů, ale jen 8% všech dotací.
Individuálních žádostí handicapovaných nebo jinak postižených osob chodí, podle slov bývalé
členky správní rady Heleny Hořákové, obrovské množství, ale není možné všem vyhovět.
Výběr je realizován na základě lékařské zprávy, závažnosti případu a také způsobu využití
peněz, ať už na nákup vozíku, počítače nebo přestavbu bydlení. Skupina ostatních projektů
představuje například podporu zaměstnanců, pomoc při náhlých katastrofách a další
podpořené projekty, které spadají do širokého záběru poslání nadace.
Projekty Nadace Jistota jsou buď celorepublikového významu, nebo se zaměřují na
pomoc jednotlivým regionům a to v úzké součinnosti s pobočkami Komerční banky, a.s. po
celé Republice. Jejich rozložení v minulých letech ilustruje graf 16.

Graf 16 - Rozložení projektů podle významu
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Největší zastoupení mají regionální projekty. Strategií rozdělování finančních
prostředků je sice rovnoměrné rozložení mezi všechny tři kategorie74, ale je vidět, že
individuální podpora nikdy neměla tak velké zastoupení.
V případě vzniku zahraniční katastrofy jako například tsunami v Asii v roce 2005 nebo
nyní zemětřesení na Haiti v lednu 2009, se Nadace KB snaží rychle reagovat a nabídnout
možnost společné pomoci a solidarity jak nadace, tak samotných zaměstnanců KB. Vybrané
peníze jsou poté předány jiné organizaci, která se angažuje na poli mezinárodní pomoci a
skrze kterou je projekt pomoci realizován. V případě tsunami v Asii bylo předáno Českému
červenému kříži téměř 2,5 milionu korun na pomoc obětem přírodní katastrofy. Nadace
Jistota otevírá vždy v těchto případech speciální účet, kam mohou pracovníci KB přispívat.
Při povodních 2009 vložili na účet půl milionu korun, ke kterým nadace přidala další dva
miliony. Ihned po zemětřesení na Haiti nabídla nadace zaměstnancům přispívat na zvláštní
účet a skupina Société Générale se rozhodla poskytnout, prostřednictvím humanitárních
organizací působících na Haiti, lidem postiženým zemětřesením jeden milion eur. Mezi
zaměstnanci KB se podařilo vybrat během jednoho měsíce téměř 200 tisíc korun, nadace
dorovnala sumu na 250 tisíc a rozhodla o předání peněz Sdružení SOS vesničky na obnovu
vesničky Santo nebo na zabezpečení přístřeší pro opuštěné děti ve vesničkách na Haiti75.
Nadace udržuje některá stálá partnerství v rámci svých dlouhodobých projektů.
Například spolupráce s Nadačním fondem Václava a Lívie Klausových na podporu dětí
odcházejících z dětských domovů trvá již od roku 2004. Pravidelné příspěvky dostává i Ústav
pro péči o matku a dítě nebo občanské sdružení Babybox pro odložené děti - Statim, se
kterým je realizován projekt babyboxů a jehož je Nadace KB největším dárcem.
Nadace Jistota funguje nezávisle na svém zřizovateli i na nadaci své mateřské
společnosti. Nicméně nejen nadační činnost představuje společenskou odpovědnost firmy a
Skupina Société Générale se snaží motivovat k solidárnosti své zaměstnance i širokou
veřejnost řadou společensky odpovědných aktivit, v rámci kterých mobilizuje všechny dceřiné
společnosti a to často ve spolupráci s existujícími firemními nadacemi. Vzorovým příkladem
propojení společenské odpovědnosti, zkušenosti firemní nadace a zapojení zaměstnanců celé
skupiny je tzv. Týden společenské angažovanosti – týden dobrých skutků neboli Citizen
Commitment Week, který vyhlašuje Société Générale jednou za rok a jehož cílem je
uvědomění si společensky odpovědné role celé finanční skupiny a také seznámení s aktivitami
74
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Zdroj: http://www.kb.cz/cs/inf/citizenship/jistota_foundation/strategy.shtml [cit. 1.5.2010]
Zpracováno podle zpráv na Intranetu KB: http://intranet.kb.cz [cit. 1.5.2010]
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a zapojení zaměstnanců SG po celém světě. V roce 2009 se tento týden konal již podruhé a
byl vyhlášen v termínu 15. -21. 6. 2009. Celá akce probíhá ve Francii vždy v úzké spolupráci
s Nadací SG76.
K druhému ročníku se přidala i Komerční banka, a.s. a její přidružené dceřiné
společnosti. Ve spolupráci s Nadací Jistota byl vyhlášen projekt „Týden dobrých skutků“,
během kterého se mohli zaměstnanci zapojit do dobrovolné sbírky trvanlivých potravin jako
mouka, rýže či olej pro Českou federaci potravinových bank. Celkem se podařilo shromáždit
více jak 3,5 tuny trvanlivých potravin, které pomohly dětem ze sociálně slabších rodin, které
se během letních prázdnin chystali na tábory pořádané neziskovými organizacemi. „Komerční
banka navíc podpořila ČSFB prostřednictvím Nadace Jistota poskytnutím daru ve výši 205
000 Kč na nákup logistického vybavení. Navázala tak na svou pomoc ČSFB z roku 2006, kdy
přispěla částkou 400 000 na pořízení dodávkového vozu.“77
Jiným příkladem globálního společensky odpovědného projektu skupiny SG je „Citizen
Act“78. Jde o mezinárodní obchodní hru pro studenty vysokých škol, jejímž hlavním tématem
je právě společenská odpovědnost. Do aktuálního čtvrtého ročníku se přihlásilo rekordních
181 týmů z 24 zemí světa. Do finále se jich probojovalo 55 a mezi nimi i český tým
s projektem „Staň se dobrovolníkem, získej výhodnou půjčku a vybuduj si svou budoucnost“.
Vítězným se nakonec stal španělský tým se vzdělávacím projektem „Bank Better“. „Role
Komerční banky (nebo jakékoliv společnosti SG) ve hře Citizen Act je zvolit ambasadora zaměstnance, který má blízko k danému tématu studentů a zároveň je absolventem stejné
univerzity. Ambasador je studentům rádcem, kontaktem v profesionálním světě a
motivátorem.“79
Komunikace o aktivitách Nadace Jistota probíhá zejména na interní úrovni,
prostřednictvím intranetu Komerční banky a firemního magazínu iJournal. O získané dotaci
informují na svých stránkách a v tiskových zprávách podpořené veřejné instituce a neziskové
organizace a některé internetové servery.
Podívejme se nakonec na shrnutí silných a slabých stránek Nadace KB, a.s. – Jistota.
Silné stránky
• Zapojování a hlavně podpora vlastních zaměstnanců
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Zpracováno podle http://www.citizencommitmentweek.com/index-fr.php [cit. 2.5.2010]
Tisková zpráva Komerční banky, a.s. ze dne 3.7.2009 [cit. 2.5.2010]
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Podrobnosti na www.citizenact.com
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Citizen Act počtvrté – podpořte český tým v mezinárodní soutěži! Intranet KB: http://intranet.kb.cz [cit.
2.5.2010]
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• Dlouhodobé spolupráce a partnerství, zkušenost
• Nefinanční pomoc
• Rostoucí výše příspěvku od zřizovatele (od roku 2006 je to minimálně 11 milionu
korun ročně)
• Zapojování se do celosvětových společensky odpovědných akcí skupiny SG
Slabé stránky
• Příliš široký rozsah podporovaných oblastí
• Nadace by mohla zvýšit nadační jmění. Jakožto bankovní instituce by tak mohla získat
mnohem víc výnosů z úroků uloženého jmění. Viz příklad Nadace České spořitelny.

Shrnutí:
Société Générale má propracovanou a velmi rozsáhlou politiku společenské
odpovědnosti. Nadační činnost tvoří jen nepatrný zlomek všech aktivit, ale je jejich nedílnou
součástí. Inovativní přístup v podnikání se promítá i v přístupu k odpovědnosti a jde mnohem
dál než tradiční přístup k CSR dle principu tripple-bottom line. Důležitou součástí aktivit jsou
také četné analýzy a výstupy, které určují další směr udržitelného podnikání i odpovědnosti.
Komerční banka jako jedna z mnoha dceřiných společností SG se od své „matky“ může
v mnohém inspirovat, i když Nadace Jistota působí a pomáhá společnosti mnohem déle. I zde
se odráží řada kulturních a hospodářských rozdílů obou zemí a jednotlivým střípkům
odpovědného chování jsou tak přiřazovány jiné stupně důležitosti. Globalizace se dotýká i
odpovědnosti a veřejně prospěšných činností a tak bude do budoucna hrát významnou roli
vzájemná komunikace a kooperace obou společností i nadačních subjektů vždy však
s ohledem a respektem k národním potřebám společnosti. Rozhodující není množství
rozdělených peněz, ale jejich užitek.

3.4 Další příklady praxe firemní filantropie
V předchozích kapitolách jsme se důkladně zabývali filantropickými aktivitami
nadnárodních skupin Veolia Environnement a Société Générale se zaměřením na jejich
firemní nadační subjekty. Uvedli jsme si jak dobré, tak špatné stránky praxe, které mohou být
inspirací pro ostatní podnikatelské subjekty, které se rozhodují, zda založit či ne vlastní
nadační subjekt. V žádném případě není firemní filantropie podmíněna vznikem externí
organizace. Dárcovské aktivity mohou být jednoduše součástí celofiremní politiky
76

společenské odpovědnosti. Následujících několik příkladů uvádíme pro lepší představu o
možném přístupu k propojení společenské odpovědnosti a filantropických aktivit.
3.4.1

L’Oréal

Světový kosmetický leader a jednička na českém trhu nutně musí zastávat odpovědné
chování a uvědomovat si dopady své činnosti na společnost. Hlavní pilíř odpovědnosti tvoří
trvale udržitelný rozvoj, v rámci kterého

si

L’Oréal vytyčuje své ekonomické,

environmentální a sociální hodnoty stejně jako etické principy svého podnikání. Mateřská
organizace vydává každoročně rozsáhlý report o cílech a strategii udržitelného rozvoje, svým
dceřiným společnostem tím udává směr a oblast podporovaných aktivit, ale na samotných
filiálkách je, jak konkrétně se k odpovědnosti postaví. L’Oréal ve Francii založil v roce 2007
firemní nadaci a určil si tři hlavní směry podpory: podporovat vědu a výzkum, pomáhat
zranitelným skupinám lidí a zasadit se o přístupnější vzdělání. Celosvětové projekty nadace
jako „Ženy ve vědě“ jsou nyní již implementovány ve 40 zemích světa (včetně České
republiky) a „Kadeřníci proti AIDS“ ve 24 zemích. Firemní dárcovství společnosti l’Oréal
dosáhlo v roce 2008 částky převyšující 18 milionu eur ať už v rámci aktivit Nadace l’Oréal ve
Francii nebo skrze jiné korporátní filantropické iniciativy pod hlavičkou jedné z mnoha
dceřiných společností, vždy však v souladu s hlavními cíli nadace mateřské společnosti.80
Nadace L’Oréal patří mezi největší nadace ve Francii s dlouholetým rozpočtem převyšující 40
milionu eur. Stěžejním projektem nadace je program pro ženy ve vědě, který se zrodil již
v roce 1998 vyhlášením prvních mezinárodních cen pro ženy pracující ve vědě ve spolupráci
s UNESCO. V roce 2006 se k této iniciativě přidal i l’Oréal v České republice a každoročně
tak vyhlašuje laureáty finančních stipendií pro mladé badatelky. V letošním ročníku byly
v květnu 2010 vybrány 3 mladé vědkyně, které společně získaly podporu celkem 200 tisíc
korun81. Program je realizován ve spolupráci s Akademií věd ČR a s podporou České komise
pro UNESCO v ČR. V roce 2007 přešel projekt „For women in science“ pod správu nadace
l’Oréal a k podpoře výzkumu byla přidána i podpora vzdělání a pomoc znevýhodněným
skupinám. Management české pobočky společnosti l’Oréal nezvolil cestu založení vlastní
nadace, ale zachoval podporu veřejně prospěšných projektů, z nichž mnohé z nich jsou
převzaty nebo iniciovány z Francie, jako například i projekt ke stému jubileu založení
společnosti v roce 2009. „Společnost L’Oréal se rozhodla připomenout své 100. výročí
80

Zpracováno podle: Zpráva o udržitelném vývoji 2008. [online, cit. 15.5.2010]. Dostupné na:
http://www.loreal.cz/_cs/_cz/index.aspx
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Více na http://www.prozenyvevede.cz [cit. 15.5.2010]
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dobročinností a vyzvala své pobočky k podpoře místního dobročinného projektu. Celosvětově
půjde o 100 projektů, které poskytnou v různých zemích podporu i účinné řešení lidem v
obtížných situacích a opomíjeným komunitám. V České republice byla vybrána
znevýhodněná skupina sólo matek. Všechny projekty ke 100. výročí probíhají ve spolupráci s
místními partnery na programech podporujících vzdělávání, vědecký výzkum a posilování
sebedůvěry.“82
Mezi základní hodnoty zodpovědného vývoje si l’Oréal ČR stanovil i společenský
dopad s tvrzením, že „naše inovace musí mít pozitivní dopad na jedince i na společnost jako
celek“83
Sklad v Jažlovicích u Prahy sice přešel na eko proud a l’Oréal byl oceněn jako jedna
z nejetičtěji se chovajících společností světa pro rok 2010, nicméně to nemění rozpor ve
veřejném mínění o etickém chování společnosti, která například stále testuje své produkty na
zvířatech. Je proto třeba si uvědomit, co je jako etické a odpovědné bráno odbornou a co
laickou veřejností a potažmo spotřebiteli a jaké cíle odpovědnosti si stanovila samotná firma.
Pokud totiž spotřebitelé nebudou firmu vnímat jako společensky odpovědnou, může sice
firma vynakládat obrovské prostředky na prospěšné projekty, zakládat firemní nadaci,
vzdělávat zaměstnance, ale v globálním měřítku stále bude mít společensky odpovědnou
„vadu“, pokud nebude reagovat na podněty z okolí, ve kterém působí.
I mezi svými zaměstnanci není firma brána jako vzorově odpovědná. Týká se to
zejména vnímání chování k samotným zaměstnancům a cílené prospěšnosti odpovědných
programů. Z výpovědi jedné ze stážistek vyvstala otázka, zda je finanční podpora 3 vědkyň
v celkové výši stipendia 200 tisíc korun za rok tak prospěšná vědě nebo spíše samotné firmě,
která pro prezentaci podpory nechala vyrobit obrovský billboard na své sídlo a investovala
další tisíce do medializace a zajištění celého programu. Stejně tak z pojetí firemního
dobrovolnictví nejsou zaměstnanci příliš nadšeni. Pro práci pro veřejně prospěšný projekt
byla stanovena pevná data, ze kterých si „musí“ jedno vybrat a nikdo se jich neptá, zda vůbec
chtějí. Celkově je tak pohled na odpovědnost firmy l’Oréal spíše smíšený. Na jedné straně se
chce L’Oréal v ČR vyrovnat image své odpovědné mateřské společnosti, na druhou stranu
neumí zvolit správnou formu a přesvědčit o prospěšnosti své zaměstnance i širokou veřejnost.
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3.4.2

Danone

Skupina Danone je největším výrobcem čerstvých mléčných produktů na světě
a druhým největším dodavatelem minerální vody a sladkého pečiva. Pro svou výrobu a
podnikání spotřebuje obrovské množství přírodních zdrojů, energie a zároveň zahlcuje planetu
obaly a znečištěním. Není tedy divu, že gros odpovědnosti bude ležet právě v udržitelném
rozvoji, nízké spotřebě vody a energie a co nejmenším dopadem na životní prostředí.
Současná vize Skupiny Danone má 5 hlavních témat své odpovědné vize a to klimatické
změny, obaly, ochrana vodních zdrojů, zemědělství a biodiverzita84. Za základní ukazatel
vývoje je brána uhlíková stopa Skupiny. Kromě libě znějících slov a vizí však Danone také
popisuje, jak hodlá strategii udržitelného rozvoje realizovat, jaké pracovní týmy byly
vytvořeny, čím se zabývají a výsledky jsou velmi podrobně a srozumitelně popsány v ročním
reportu udržitelného rozvoje. Pro každou aktivitu jsou v reportu vypsány její dopady na okolí
a společnost a zároveň jsou vytyčeny konkrétní cíle odpovědného chování v této oblasti.
Pravdivé a srozumitelné reportování je základem úspěchu aktivit a jejich pochopení
společností. Danone založilo již několik fondů na podporu oblastí, které vnímá jako důležité,
například v roce 2008 byl založen fond pro podporu ekosystémů, který spolupracuje a
podporuje řadu prospěšných projektů ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi. Již
v roce 1991 pak byl založen Mezinárodní Institut Danone na podporu vědy a výzkumu
v oblasti výživy s cílem šířit získané poznatky a vzdělávat veřejnost, bojovat proti obezitě a
zdůrazňovat význam zdravého životního stylu. Svůj národní Institut Danone má od roku 1992
i Česká republika, který podporuje odborné výzkumné projekty, nabízí programy pro laickou
veřejnost a oceňuje mladé vědce. Od začátku existence rozdal Institut více jak 12 milionu
korun. Nedozvíme se však z výročních zpráv podrobněji kolik bylo rozdáno v jednotlivých
letech a na jaké konkrétní projekty. Chybí zde tedy podrobnější reporting poskytnutých dotací
a příspěvků, což ve veřejnosti může vzbuzovat dojem neřízeného a netransparentního
fungování, které slouží zejména k posílení image firmy na vědeckém poli. 12 milionu korun
na 18 let totiž není vůbec významná částka a náklady spojené s řízením Institutu, správou
stránek a podobně se mohou šplhat velmi vysoko. Efektivita tohoto Institutu je tedy velmi
sporadická jakkoli je smysl a cíl Institutu prospěšný.
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Danone v České republice nevyvíjí téměř žádné vlastní CSR aktivity, ale vše kopíruje
od mateřské společnosti, Skupiny Danone. Převzalo Nutriční chartu Skupiny Danone, zřídilo
Institut Danone, jehož význam a aktivity jsou však spíš zanedbatelné a převzalo většinu
hodnot a strategií k ochraně životního prostředí své matky. Jediným národním prvkem je
zřízení Center pro prevenci civilizačních chorob. Podobná centra však mají i jinde ve světě.
Z dostupných informací se tedy politika CSR Danone v ČR jeví jako ne příliš propracovaná.
Aktivity Skupiny Danone jsou rozmanité a zcela určitě mají příznivý dopad na životní
prostředí a společnost, nicméně v národním měřítku je stále na čem pracovat.

3.5 Problematika správních nákladů a specifik firemních nadací
Otázky správních nákladů nadací a nadačních fondů jsou velmi ožehavým tématem.
Řídit a spravovat nadační majetek subjekt něco stojí, což si mnozí neuvědomují a berou
správní náklady jako díru, kterou utíkají peníze dárců. Lidé z nadací však dobře vědí, že bez
správních nákladů to zkrátka nejde. Zákon O nadacích a nadačních fondech se aktuálně
dočkal novelizace, po které nadační sektor volal již dlouho. Zákonem č. 158/2010 Sb. se tak
mění stávající zákon č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech. Novelizace například
ulehčuje zánik subjektů, převod nadačního fondu na nadaci, ale zejména „výslovně odděluje
vlastní programy nadací a nadačních fondů od správy a tím i správních nákladů. Tak usnadní
nadacím a nadačním fondům plnohodnotným způsobem rozvíjet i vlastní činnosti (programy),
které jim umožní rozmnožit finanční zdroje pro dárcovství. Dosud nadace a nadační fondy
musely vlastní aktivity (především vzdělávání, poradenství, kulturní a vědecké činnosti)
zahrnout do nákladů správy nadace a podřídit je tzv. pravidlu hospodárnosti.“85
Zmíněné pravidlo hospodárnosti správních nákladů si každý nadační subjekt určí ve
statutu, musí však splňovat zákonné podmínky, které udávají, že celkové roční náklady
nadace nebo nadačního fondu související se správou nadace nebo nadačního fondu nesmí
převýšit86:
a) určité procento ročních celkových výnosů nadačního jmění nebo majetku nadačního
fondu
b) určité procento hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků nebo
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http://nno.ecn.cz/index.stm?x=2221270 [z 15.3.2010, cit. 29.5.2010]
Zákon č.227/1997Sb. O nadacích a nadačních fondech
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c) určité procento nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.
prosinci téhož roku.

Firemní nadační subjekty v drtivé většině slouží pouze jako nástroj pro přerozdělování
finančních prostředků od zřizovatele na prospěšné účely a vlastní aktivity vyvíjí jen
výjimečně. V jejich případě tedy správní náklady vypovídají o částce, kterou je nutné
vynaložit na to, aby nadace plnila své poslání. Je tedy dobré jejich správním nákladům
věnovat velkou pozornost. Pokud totiž nadace vykazuje nepoměrně vysoké správní výdaje,
může to svědčit o neefektivním fungování či dokonce o možném záměru financování jiných
aktivit nebo odměňování jejích členů pod záminkou vzniku nadace a odpovědného chování
firmy.
Nadace a nadační fondy mají ze zákona povinnost zveřejňovat výroční zprávy a dodávat
je na rejstříkový soud. Praxe však ukazuje, že například jen malá část z firemních nadačních
subjektů výroční zprávy vypracovává a pokud ano, nejsou jednoduše dostupné. Je tedy velmi
obtížné se k informacím o subjektu dostat, natož zjistit výši správních nákladů a porovnat je
s nastaveným pravidlem hospodárnosti dané organizace. Představu o nastavení hospodárnosti
a skutečné výši správních nákladů u firemních nadačních organizací s dostupnými daty
zobrazují data v Tabulce 13. Ne vždy bylo možné získat čísla za všechny 3 roky, zpracované
výroční zprávy za rok 2009 byla dokonce spíše výjimkou.
Ve statutu

Ve skutečnosti

Zaměstnanci

2007
náklady (Kč)

2008
%

náklady (Kč)

Nadace ČEZ

< 15% poskytnutých příspěvků

8 638 000 5,2%

Nadace O2

< 30% poskytnutých příspěvků

1 684 000 9,0% nedostupné

Nadace Vodafone < 30% poskytnutých příspěvků

2 697 000 18,7%

%

7 865 000 6,2%

náklady (Kč)
8 748 000

>4

2 508 000 13,0% nedostupné

>2

Nadace OKD
Nadace ČS

< 2,5% nadačního jmění

866 000 0,2%

899 000 0,2% nedostupné

Nadace Preciosa

< 9% z nadačního jmění

841 000 0,8%

459 000 0,8%

544 969 38,7%

483 750 19,9% nedostupné

Nadace VINCI

< 30% poskytnutých příspěvků neexistovala

NF pro zdraví dětí < 2,5% příjmů fondu
NF Dalkia

< 20% poskytnutých příspěvků

nedostupné
1 211 000 17,2%

5

nedostupné

< 15% nadačního jmění

Nadace Leontinka < 20% poskytnutých příspěvků

nedostupné

2009

628 000 1,0% nedostupné

2
0

135 000 8,7%
nedostupné

500 000
211 000

0
>2
0

nedostupné

1 137 000 12,6% nedostupné

0

Tabulka 13 - Správní náklady firemních nadačních subjektů
Zdroj dat: Výroční zprávy, internetové stránky nadačních subjektů, www.justice.cz

Můžeme si všimnout téměř souměrného rozdělení toho, zda nadační subjekty volí
variantu omezení správních nákladů nadačním jměním nebo poskytnutými příspěvky. Záleží
určitě, jak vysoké a stabilní má nadace nadační jmění, aby byla jistota, že určené procento
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hospodárnosti pokryje potřebné náklady. Naproti nadace, které mají nadační jmění spíše
v nižších částkách u hranice zákonného limitu 500 tisíc, volí spíše variantu omezení nákladů
z poskytnutých příspěvků. Zde však hrozí riziko, že objem příspěvků může v jednotlivých
letech značně kolísat a na pokrytí stálých nákladů nebude dostatek prostředků. Všimněme si
také, že nadace s vlastními zaměstnanci volí spíše variantu příspěvkového limitu, což je
překvapivé. Náklady na zaměstnance jsou totiž fixní a mohou tak v letech s nižšími příspěvky
ohrozit chod nadace. Zcela ojedinělý je přístup NF pro zdraví dětí, který volí variantu
omezení podle příjmů, nicméně již dále neinformuje ve svých výročních zprávách, kolik
procent nakonec správní náklady ve skutečnosti představují.
Ačkoli se 30% z poskytnutých nadačních příspěvků zdá být hodně, je to běžná praxe i
u ostatních nefiremních nadací a fondů. Nižší procento si mohou nastavit jen ty organizace,
jejichž příspěvky se ročně pohybují v desítkách, či dokonce stovkách milionu korun, jak je
tomu například u Nadace ČEZ. Nadace České spořitelny má zase nejvyšší nadační jmění (501
milionu korun), tudíž není překvapivé, že dokážou splňovat hranici 2,5% z nadačního jmění.
Z uvedených subjektů nikdo nepřekročil svou hranici až na případ Nadace Leontinka, jejíž
správní náklady v roce 2007 dosáhly téměř 39% příspěvků. Ve výroční zprávě však informují
o tom, že tyto náklady byly plně kryty z příjmů z reklamy a zároveň záměrně nerozdělili
všechny disponibilní finanční prostředky, které však chystají rozdělit na jaře 2008.
Firemní nadace a fondy v polovině případů nemají vlastní pracovníky. Na chodu
nadace se podílí zaměstnanci zřizovatele v rámci své rozšířené pracovní náplně (například
účetní, koordinátor a apod.), za kterou také pobírají mzdu. Zároveň členové správních a
dozorčích za své funkce nepobírají žádné odměny. Správní náklady tak v největší míře tvoří
pronájmy, energie, spotřeba drobného materiálu, poštovné a další administrativní náklady. Je
však otázkou, zda by v případě firemních nadačních subjektů neměl zřizovatel přebírat
veškeré správní náklady na sebe, případně je nadaci „proplácet“, aby bylo docíleno 100%
využití poskytnuté částky na prospěšné účely. Například Nadace Société Générale nevykazuje
žádné správní náklady, vše přebírá zřizovatel, tedy banka Société Générale. Nadace VINCI
zase dostává zvláštní příspěvek jen na správní náklady, který účtuje odděleně. Zřizovatelé jí
tak poskytnou nejprve předem příspěvky na granty a po vyčíslení správních nákladů také na
ně. U firemních nadací by mělo být dále opravdu dbáno na to, že se nevyplácejí odměny
členům orgánů ani nedochází ke střetu zájmů nadace, firmy a společnosti. Firemní nadace
mají oproti těm ostatním velkou výhodu, že dostávají velkou část finančních prostředků přímo
od zřizovatele a mohou je použít i na úhradu správních nákladů. Pro ostatní je sehnat peníze
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na provoz nadace ze všeho nejtěžší a dárci na tuto žádost neradi slyší. Většina dárců dává
organizaci ráda peníze nebo svůj čas na konkrétní projekty, ale že je potřeba zaplatit lidi, kteří
by projekt dovedli ke zdárnému konci nebo potřebnou práci udělat, už nevidí. Další
nespornou výhodou je, že nemusejí vynakládat peníze na získávání darů a zároveň mohou
využít profesního zázemí mateřské společnosti, využít jejích pracovníků i know-how.
Vzhledem ke specifickému postavení firemních nadací je pak také otázkou, zda pro tyto
formy subjektů nevytvořit zvláštní pravidla a poznámky na příklad i v zákoně. Nadace se
statutem „firemní“, kterým pravidelně přispívá majoritním darem zřizovatel, by například
mohly mít odlišně vymezená pravidla hospodárnosti, pravidla přijímaní darů od zaměstnanců,
veřejnosti, zřizování veřejných sbírek apod. a nakládání s těmito penězi. Užitečná by byla i
nutnost informovat o činnosti nejen prostřednictvím výroční zprávy, ale také přes vlastní
internetové stránky. Firemní nadace by také společně měli spolupracovat, vzájemně si
předávat zkušenosti a cílit tak pomoc společně tam, kam je potřeba. A konečně, není možné u
firemních nadačních subjektů nadřazovat firemní zájmy nad ty nadační, i přesto, že ve
správních radách často sedí zástupci managementu firmy. I toto by mělo být ošetřeno a
zejména také kontrolováno.

83

4 Shrnutí získaných poznatků a vývoj do budoucna
Příklady z praxe a mnohá ocenění a žebříčky ukazují, že velké množství firem
působících v České republice již společensky odpovědné chování dobře chápe a začleňuje ho
hluboko do svých podnikových kultur. Stále se však jedná zejména o velké nadnárodní
korporace, které se inspirují u svých „matek“. Zavádění trendů nadnárodních firem
do prostředí národních firem je však běžnou praxí.
Předchozí kapitoly nejprve vysvětlily, co vůbec společenská odpovědnost a filantropie
je a co si pod ní každý může představit. V žádném případě nejde jen o peníze a jejich
přelévání z firem do neziskového sektoru. Pod CSR neodmyslitelně patří dobrovolnictví,
vzdělávání, spolupráce s vysokými školami nebo péče o zaměstnance. Důležitost CSR vnímá
jinak samotná firma a jinak komunita, které se odpovědné aktivity dotýkají. Pro firmy je CSR
zejména nástroj pro udržitelné podnikání, jak se dočteme i ve vizích platformy Byznys pro
společnost: „dlouhodobý úspěch a odpovědnost jdou ruku v ruce“87. Společnost pak klade
důraz na samotnou formu podpory komunity a občanského sektoru.
Odlišné vnímání filantropie firem i dárcovství veřejnosti se projevuje v různých zemích
světa. I zde drží krok napřed západní část světa, kde je dárcovství a odpovědnost za
společnost běžnou součástí života. Nejde však jen o celkové sumy, které firmy například ve
Francii darovaly na prospěšné účely, ale hlavně o začlenění jejich „generozity“ do myšlení a
fungování firem i do životů lidí. Česká republika má na druhou stranu jeden z největších
občanských sektorů v Evropě. Množství spolků, nadací a jiných uskupení svědčí o
odhodlanosti podílet se na vytváření společnosti, ale také na množství nedostatků, které má, a
které je potřeba zlepšovat. Nelze však spoléhat na to, že snaha a dobrý úmysl stačí. Bez
prostředků to nepůjde a nelze spoléhat na peníze od státu. Zde jsou Češi stále nevyzrálí a ať
jakkoli souhlasí s veřejně prospěšnými aktivitami, nejsou připraveni je finančně nebo
nefinančně podpořit. Nedůvěra je to, co rozlišuje nás od ostatních vyspělých občanských
ekonomik. Zatímco ve Velké Británii daruje více jak 50% obyvatel, v České republice je to
sotva 10%. V USA má více než 80% velkých firem své nadace. Celkem firmy darují ročně
14,5 miliard dolarů, což v průměru představuje přes 1% ze zisku88. Hospodářská krize lehce
zpomalila a utlumila rostoucí trend finančního dárcovství, zato však vrůstá zájem o
dobrovolnickou práci. To potvrzují i slova odborníků a ředitelů firem, kteří právě
v dobrovolnictví a zapojování zaměstnanců, tedy interní nefinanční formě CSR, vidí největší
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http://www.byznysprospolecnost.cz/o-platforme.html [cit. 7.8.2010]
Zdroj dat: Konference Marketing a komunikace NNO, 8.4.2010. Pořádáno Ogilvy Interactive a Fórem dárců
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potenciál a využití do budoucna. „Firmy jsou v rámci svých CSR programů selektivnější,
často i strategičtější, větší důraz kladou na dobrovolnické programy a nejrůznější formy
zapojování svých zaměstnanců, a hlavně mnohé firmy začaly jasně segmentovat své CSR
programy s cílem posílit vazbu CSR na svůj „core business“. Dárcovské programy zůstávají i
nadále důležitou součástí CSR strategií, ale už dávno nejsou prioritou číslo jedna.“89 Již
v minulosti byla péče o zaměstnance zmiňována v průzkumech jako nejdůležitější oblast
CSR. Tento fakt však zároveň neznamená menší význam firemních nadačních subjektů
v politice společenské odpovědnosti firem. Ukázali jsme si, že zejména v zahraničí jsou
nadace a fondy nástrojem pro zapojování zaměstnanců. Ať už v rámci jejich angažovanosti
v případě katastrof nebo jiných dobrovolnických akcí (např. Veoliaforce), jejich podílení se
na grantových programech, výběrů podpořených projektů či přímo na samotném řízení
nadací. Zaměstnanci mohou sami také navrhovat komu poskytnout příspěvek nebo se ujmout
vybraných projektů jako odborný dohled a garant (např. Nadace VINCI). To vše pod
hlavičkou činnosti nadace nebo nadačního fondu firmy. Nezastupitelné místo těchto subjektů
je tedy nepochybné a veřejnost si na jejich existenci začíná pomalu zvykat. Seznamuje se
s činnostmi nadací i jejich zakladatelů a zcela oprávněně je také často velmi kritická. Snadno
lze totiž odhadnout, která firma založila nadaci jen pro vlastní profit a image mecenáše a která
pro prospěšný úmysl pro společnost. Jsou to právě firmy se zahraničním majetkovým
podílem, které si nemohou dovolit poškodit jméno firmy a tím i jméno mateřské společnosti,
pochybnou nadační činností.
Důležitým poznatkem je začlenění nadační činnosti do celkového konceptu CSR.
Ačkoli jde o dva různé přístupy a nadace je samostatným právním subjektem, mají mnoho
společného: pracují s dlouhodobou strategií a cíly s časovým horizontem delším než rok,
společně mají zájem o veřejnou prospěšnost a jsou nástrojem k propojení, partnerství a
komunikaci s neziskovým sektorem a veřejností. Podle britské studie firemních nadací90
existují tři modely vzájemného vztahu nadace a firmy a to:
1. nadace jako nástroj k přerozdělování finančních prostředků; nezávislá na CSR
strategii firmy, nicméně závislá na firmě samotné, jejíž zaměstnanci se podílí na
řízení; existuje silný vztahu s komunitou, ale s ostatními zájmovými skupinami
se ani nepředpokládá její působnost
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Magazín CSR fórum č.3/2010. Str. 32.„Co přinese CSR 2010“
The changing nature of corporate responsibility – what role for corporate foundations? Charities Aid
Foundation. Červenec 2007. Dostupné na: http://www.cafonline.org/Default.aspx?page=12032
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2. nadace jako součást CSR, která jí však dává rozměr a činnosti nadace se vyvíjí
podle politiky CSR celé firmy; původní záměr (model 1) se dál rozvíjí a kromě
grantování se firma snaží nadaci více začlenit do CSR a zapojit do činnosti i
další stakeholdery, ať už zaměstnance nebo zákazníky
3. nadace jako příležitost pro firmu a celé CSR; nadace je zcela integrována do
strategie CSR a pomocí nadačních aktivit se firma snaží hledat nové možnosti
zapojení stakeholderů – zaměstnanců, zákazníků a firemních partnerů
Pro ilustraci vztahu uvádí zmíněná studie [23] i grafické znázornění povahy vztahu mezi
firmou a její nadací. Obrázek 1 tedy představuje základní skupiny zájmových skupin firmy a
předpokládá, že dobrá CSR strategie se všemi těmito skupinami pracuje. Jednotlivě modely
začlenění firemních nadací do CSR je znázorněno křížky s příslušným číslem modelu.

Obrázek 1 - Znázornění pozice CSR a zájmových skupin firmy
Zdroj: The changing nature of corporate responsibility – what role for corporate foundations? Charities Aid Foundation.
Červenec 2007. Dostupné na: http://www.cafonline.org/Default.aspx?page=12032

V České republice se ve většině případů setkáváme s modelem 1, typ 2 je spíše
výjimkou (například právě NF Veolia). V zahraničí, a to nejen ve Francii se firemní nadace již
přesouvají z modelu 2 do úrovně 3. Je však otázkou času, kdy se tyto poznatky a zkušenosti
převedou i do řízení nadací a CSR v České republice.
Bezpochyby u nás i ve světě chybí účinný kontrolní mechanismus firemních nadací,
jejich činnosti a prospěšnosti pro společnost. Jen málo firem měří své společensky odpovědné
aktivity a nabízí veřejnosti možnost dozvědět co hlouběji o výsledcích aktivit. Reportování
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CSR je zatím výsadkem velkých nadnárodních firem. Transparentnosti firemních nadačních
subjektů by také prospěla nutnost certifikace. Ani připravovaná norma ISO 26000 není určena
k certifikaci CSR, ale je určena k dobrovolnému použití. Zavedení tzv. „značky kvality“
firemních nadací by zcela jistě posílilo jejich důvěru u veřejnosti, zvýšila by se jejich
efektivita a zamezilo by existenci nečinných subjektů. Není důležité mít co největší počet
nadací, ale přizpůsobit jejich počet potřebám společnosti. V tomto pohledu je možná
francouzský systém přísné státní kontroly a dohledu nad rozpočty firemních nadací na místě.
Na druhou stranu přísná byrokracie ztěžuje činnost nadací a zaměstnává statutární orgány
nutnou administrativou. Ideální je najít rovnováhu mezi nároky na zajištění kvality nadací a
jejich přínosem. Firmy nebudou rozhodně litovat vynaložených prostředků na odbornou
certifikaci jejich CSR aktivit, procesů a managementu.
Praktická část práce měla za cíl poukázat na silné a slabé stránky čtyř firemních
nadačních subjektů, jejichž zřizovatel je firma s francouzskou majetkovou účastí a přinést tak
obraz o společných a rozdílných rysech obou zemí a jejich nadačního sektoru. Zejména
vzájemná propojenost tuzemského a zahraničního subjektu měla potvrdit silný vliv ze
zahraničí, který však musí brát ohled na vyspělost domácího občanského sektoru a potřebám
místní společnosti. Narazili jsme zároveň na celou řadu mezer, ať už legislativních,
kontrolních, důvěry veřejnosti, managementu, správy apod., které by do budoucna měly být
brány v úvahu jak interně v rámci firmy, tak externě komunitou, na kterou působí. Pokud je
snahou firemní nadační činnost a CSR dále rozvíjet měly by mít všechny aktivity pozitivní
dopad nejen na společnost, ale také na firmu samotnou.

4.1 Co je možné očekávat do budoucna?
Co je konkrétně možné očekávat v oblasti firemní nadační činnosti? Bude mít zcela jistě
své pevné místo ve strategii dlouhodobě udržitelného zisku a rozvoje. Všechny prvky
společenské odpovědnosti přetváří své hodnoty a lidé a etika v nich budou hrát prim.
V dlouhodobém horizontu se dá očekávat další pozvolný nárůst počtu firemních nadací a
fondů, a to i přesto, že rok 2010 a možná 2011 zaznamenají mírný pokles nově vzniklých
subjektů. Zakládající firmy budou nutné více promýšlet již zmíněnou integraci nadace do
celkové CSR strategie a uvědomit si závazek odpovědnosti, který tím zakladatelské firmě
vzniká. Pozornost však bude nutné věnovat i dalším perspektivám a výzvám jako například:
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• Již několikrát zmíněná nutnost posílení důvěry mezi společností a její firemní
filantropií v očích veřejnosti, což znamená i dobře cílená a promyšlená medializace
a využití značky zakladatele.
• Rostoucí význam lokálních podpor. Bude nutné brát ohled na odlišnosti lokálních
potřeb společnosti, což však neznamená útlum celospolečenských projektů a už
vůbec ne spolupráce se zahraničím.
• Větší kreativita nadačních programů a zapojení zaměstnanců do činnosti nadačních
subjektů firmy (jako dobrovolníci, odborní konzultanti apod.). Nestačí jen
bezmyšlenkovitě rozdávat peníze. Zaměstnanci se chtějí zapojovat a mají vlastní
zkušenost a nápady, kde a jak efektivně pomoct.
• Životní prostředí jako jedna z hlavních priorit podpory a CSR
• Větší nároky na neziskové organizace žádající o podporu, uplatní se princip „winwin“. Ze spolupráce firmy s NNO musejí profitovat obě strany a to dlouhodobě.
• Rostoucí efektivita vynaložených zdrojů, měření dopadů a transparentní reportování.
• Využití nových technologií – využití internetu, komunikačních technologií,
digitalizace a také vlastních technologií v podnikání (nové technologie na čištění
odpadních vod Skupinou Veolia bude možné použít i v případě potřeby humanitární
pomoci Veoliaforce například).
• „Core business“ jako součást filantropie. Nejméně nákladná a nejúčinnější je pomoc
v oblasti vlastního podnikání firmy (příklad Veolia Voda – vodohospodářství, Vinci
– stavitelství apod.).
• Důležitost dlouhodobého plánování a celkové strategie
• Propojení nadační činnosti a celkové CSR politiky firmy (společné projekty, cílové
skupiny). Nejen tedy zapojení zaměstnanců, ale i zákazníků a partnerů, tak jak to
ukazoval obrázkový model. Je možné očekávat postupný posun z úrovně 1 do
vyšších stupňů propojení nadace se CSR.

Na základě všech analýz, zahraničních studií a rozhovorů s představiteli nadačních
subjektů je možné očekávat, že firemní nadace v České republice se budou přibližovat
zahraničním modelům. I ty však mají některé nedostatky a příležitosti k větší profesionalizaci.
Týká se to zejména formě správě a managementu nadací, nedostatkem lidských kapacit, které
by se mohli plně věnovat rozvoji a větší efektivitě vynaložených prostředků. Je dobré tlačit na
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snížení poměru správních nákladů na poskytnutých příspěvcích a na větší využívání vlastních
odborných kapacit a zkušeností.
Zda v konečném důsledku budou tyto trendy naplněny, bude záviset na finanční síle
podniků, na zájmu veřejnosti o téma společenské odpovědnosti a potažmo firemní filantropii a
také na úrovni regulace činnosti firem ze stran státu (tím je myšlena například daňová politika
státu, asignace, úprava firemních nadací zákonem, zjednodušení odepisování nefinančních
darů a zvýšení hranice procent odčitatelné položky ze základu daně právnických osob atp.).
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5 Proč a jak zakládat firemní nadaci? Návrhy pro
implementaci a řízení firemních nadací a fondů
Ať už jakýkoli podnik zvažuje, zda se dát cestou založení vlastní nadace nebo ne, bude
si zřejmě pokládat podobné otázky, bude se informovat o tom, jak to funguje jinde, jaké jsou
dobré i špatné zkušenosti či jaké se mu nabízejí možnosti a na co si dát pozor. Právě výpovědi
zkušenějších mohou rozhodnutí ostatních ulehčit a zároveň také pomohou zvolit správnou
variantu, která bude prospěšná jak firmě, tak společnosti. Detailní kvalitativní analýza
nadačních subjektů Veolia Environnement a Société Générale již poskytla představu o tom, na
jakých principech nadace a fondy fungují, jakým činnostem a proč se věnují, kde mají silné
stránky a kde slabiny, v jakém vztahu jsou k občanskému sektoru a jaká jejich správa a
management. Může tak posloužit jako vodítko pro ostatní. Přidejme ještě několik příkladů a
zkušeností již zavedených firemních filantropických aktivit firem na českém trhu.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že nadační práce není podřadná, méněcenná ani
zdaleka tak jednoduchá, jak si mohou lidé z podnikové sféry myslet. Jen založení nadace,
získání potřebného jmění, prokousat se administrativou a nastavením fungování zabere
nemalé úsilí, čas a peníze. Nadace si mezi veřejností získaly svůj kredit a je tudíž v zájmu
všech tento respekt nezničit jen proto, že se to firmám hodí k jejich dobrému jménu.
„Prvotním impulsem k založení firemní nadace je chybějící strategie v oblasti
dárcovství a sociální podpory“, říká Jitka Volková z Nadace O291. Velice často k tomu vede i
nutnost oddělit ryze sponzorské aktivity od těch filantropických a nastavit rozdělování peněz
jednotnou koncepci, komunikaci i management. K rozhodnutí zřídit nadační subjekt by
rozhodně neměla být firma tlačena svým okolím, vždy jde o dobrovolnou aktivitu nad rámec
legislativních a podnikových povinností.
Jestliže se firma rozhodne dát své charitativní činnosti vlastní identitu, musí
k rozhodnutí přesvědčit vrcholový management pádnými argumenty. Proč je potřeba aktivity
diferencovat? Jaký to bude mít přínos pro firmu a její organizaci? Je dobré si přehledně
rozvrhnout důvody pro a proti a přiřadit jim důležitost například formou grafického
znázornění silového pole. Na jedné straně zmínit podporující důvody a jejich sílu (hybné síly)
a na druhé straně negativní vlivy (brzdné síly a rizika). Pokud převažují kladné síly, je to
známka užitku a přínosu92. Jakmile se jednou o osamostatnění filantropických aktivit
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Kolektiv autorů. Základy nadační práce. Vydalo Fórum dárců, Praha, 2010
Více o diagramu silového pole viz FOTR, J. a kol. Manažerské rozhodování. 1 vydání. Praha, 2006, Ekopress.
ISBN 80-86929-15-9, str.116
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rozhodne, vyvstávají na povrch další a mnohem komplikovanější otázky. Jakou formu
subjektu zvolit? Ponese jméno organizace? Jaká je situace v neziskovém sektoru regionu?
Jaké administrativní kroky je potřeba učinit? Jakou částkou (procentem) bude zřizovatel
přispívat? Jak bude organizace personálně zajištěná? Na jaké oblasti se zaměří? apod. Blanka
Týřová z Nadace OKD v příručce Základy nadační práce93 mluví o neocenitelné zkušenosti
jiných firem a pomoci právníků, které nakonec vedly k úspěšnému založení a nastavení
fungování Nadace OKD.
Dále je velmi důležité podívat se na zvláštnosti firemních nadací, v čem je jejich výhoda
oproti nefiremním subjektům a také jaké závazky a povinnosti pro firmu založením vznikají.
Firemní nadace je neziskovou organizací, která je však napojena na svého komerčního
zakladatele. Představuje tak jakýsi most mezi ziskovou a neziskovou sférou a nabízí také řadu
možností pro vzájemnou spolupráci a poznání.

5.1 Otázky pro firemní dárce, kteří zvažují možnost zřídit nadaci
•

Proč se vlastně naše firma věnuje filantropii a jaká je v tomto směru naše strategie?
Dovoluje vůbec finanční situace věnovat se dárcovství i dlouhodobě?

•

Jaký je důvod osamostatnit charitativní činnost do samostatného subjektu. Je zde podpora
vrcholového managementu, mateřské společnosti? Jakou zkušenost má právě mateřská
firma?

•

Jaká je situace v nadační činnosti konkurenčních firem a všeobecně v neziskovém sektoru
v mém regionu/zemi. Jakou roli chceme hrát v komunitě a koho chceme svými aktivitami
nejvíce oslovit (klienty, zaměstnance, veřejnost, úřady)?

•

Jakou formu subjektu zvolit (nadace nebo nadační fond).

•

Jaké jsou nutné administrativní kroky a kdo pomůže s jejich vyřízením (příprava nadační
listiny, poslání, statutu, zakládacích dokumentů atd.).

•

Ponese subjekt název společnosti? Spojení se zakladatelem může přinést úskalí
nepochopení ze strany veřejnosti a médií motivace takto darovat prostředky, naopak však
může pomoci s etablováním nadace a jejím povědomí. Důležité je nezapomenout na
propojení s mateřkou společností.

•
93

Jaké bude logo a vizuální tvář subjektu?

Kolektiv autorů. Základy nadační práce. Fórum dárců, Praha, 2010
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•

Jaké budou podporované oblasti? Zde je nutná důkladná analýza a separování
sponzorských a filantropických aktivit. Není vhodné soustředit se na všechny
problematiky společnosti, ale vytyčit si jeden či dva pilíře podpory. Zároveň je vhodné
využít vlastní podnikový potenciál a know-how, kterým je možné podpořit a obohatit
činnost neziskových organizací.

•

Jaké bude personální zajištění? Kdo bude ve správní radě, bude mít nadace dozorčí radu
či vlastní zaměstnance? Jaké budou jejich odměny? Je vhodné, aby ve správní radě byli
jak zástupci managementu firmy, tak i odborníci a zástupci neziskového sektoru. Jejich
zkušenost v oblasti, které se firma obvykle nevěnuje, může být velice cenná.

•

Jaké bude zázemí nadace? Budou potřeba vlastní kanceláře a technické zajištění?

•

Jak bude nadace/fond financován? Bude dostávat určitě procento zisku nebo pevně
stanovený roční příspěvek? Po jakou dobu? Bude se pracovat na roční bázi nebo se bude
plánovat v delším horizontu? Je potřeba zvážit pro i proti, dopad na ekonomický zisk
firmy i na udržitelnost fungování nadace či fondu. Například právě Nadace OKD
dostává 1% ze zisku společnosti. Roční příjmy nadace tak v posledních letech kolísaly
mezi stovkami a jednotkami milionu korun, což značně omezilo fungování a dlouhodobou
podporu nadace směrem k podporovaným veřejně prospěšným projektům. Speciální
formu financování má například Nadace České spořitelny, která funguje díky výnosům
z obrovského nadačního jmění.

•

Jaká budou pravidla pro poskytování darů? Je vůbec vhodné volit formu grantového
řízení nebo jen náhodného výběru došlých žádostí? Jak velké jsou přínosy grantového
řízení a jak nákladné je to pro nadaci? Je vhodné myslet i na náklady se zapojením pro
žadatele. Využijeme pro výběr a prověření došlých žádostí spolupráce s jinou neziskovou
organizací, která v tom má již zkušenosti? Dobře propracovaná pravidla podpory usnadní
rozhodování a zároveň umožní žádajícím lépe reagovat na požadavky.

•

Jak zajistíme transparentnost nadace a zejména podpořených projektů? Povinností
nadací je vydávat každoročně pravdivé výkazy o činnosti a to zejména výsledovku, výkaz
zisku a ztráty a také zprávu o činnosti. Účetní závěrka by navíc měla být ověřena
nezávislým auditem.

•

Jak bude prováděna kontrola poskytnutých prostředků? Nezapomínat na zpětnou vazbu a
doložení využití prostředků od podpořených neziskových organizací.

•

Jaká jsou omezení činnosti? Ovlivňuje naši činnost jiný subjekt? Jaké bude propojení a
spolupráce s mateřskou společností?
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•

Budeme pouze přerozdělovat příspěvek zřizovatele nebo zapojíme i širší veřejnost a
zejména své zaměstnance (sbírky, matchingové fondy apod.)? Budeme kromě grantování
pořádat i jiné akce a jednorázové aktivity?

•

Budeme se věnovat také dobrovolnictví? Firemní nadace je silným nástrojem pro zvýšení
loajality zaměstnanců. Dobrovolnictvím získávají zaměstnanci nové zkušenosti a rozvíjejí
své měkké dovednosti v nestandardních situacích (týmová práce, extremní situace, ruční
práce apod.). Dobrovolnictví však může fungovat i odděleně od činnosti nadace.

•

Jak komunikovat vznik a činnost subjektu veřejnosti a médiím? Komunikace by měla být
sjednocená a srozumitelná. O aktivitách nadace by měli být také informování samotní
zaměstnanci a vedení. Bez jejich podpory to nepůjde.

5.2 Management firemní filantropie
5.2.1

Řízení nadačních subjektů

Úroveň managementu je slabinou celého firemního nadačního sektoru u nás i
v zahraničí. Nejběžnější praxí je řízení nadací zaměstnanci zřizovatelské firmy, kteří jsou
členy správních a dozorčích rad, grantových komisí a z dobrého přesvědčení poskytují své
profesní kow-how nadaci (vedení účetnictví, právní servis apod.). Může se zdát, že je
management zřizovatele úzce propojen s nadací, ale ve skutečnosti je to pro vlastní
management jen nutná „zájmová“ činnost. Správa nadace je často velmi nahodilá,
nepravidelná a organická. Vlastní zaměstnance má jen několik málo nadací jako například
Nadace O2, Nadace Vodafone, Nadace OKD nebo Nadační fond Veolia. Důvodem je
jednoduše snaha o co nejnižší náklady spojené se správou nadací a tím i zvyšování efektivity
činnosti. Toho však lze dosáhnout také profesionálním managementem, který se správě
nadace bude věnovat na plný úvazek. Paradoxní je, že zřizovatelé mají mnohdy velmi
propracovaný vlastní management, organizační strukturu, odpovědnosti i vytvořené směrnice
a standardy kvality, nic z toho však již nepoužijí pro řízení vlastní nadace. Ačkoli se jedná o
samostatný subjekt, často nese jméno zřizovatele a je součástí firemní strategie.
Alespoň jedna výkonná složka managementu by měla být v nadačních subjektech
přítomna, a to výkonný ředitel nadace či nadačního fondu. Jeho úloha je jednak komunikace
s vedením zřizovatele a spolupráce na strategických bodech a zároveň vlastní každodenní
řízení činnosti nadace, pravidelná komunikace s podpořenými subjekty, sledování potřeb
společnosti, vnímání postavení nadace u veřejnosti a nespočet dalších činností, které není
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možné vykonávat z pozice zaměstnance dobrovolníka. Bezpodmínečně nutné je pravidelně
informovat o činnosti subjektu, provozovat vlastní internetové stránky a vydávat výroční
zprávy.
5.2.2

Známka kvality firemních nadací
Pro firemní filantropii je nyní velmi důležité zapojit profesionální management do

řízení nadačních subjektů. Je dobrým znamením, že se v současné době některé subjekty
zajímají o možnosti ověření a standardizace kvality, která však zatím více méně neexistují.
Tuto mezeru se snaží vyplnit Fórum dárců a jeho pracovní skupina již připravila základní
pravidla a oblasti, které spadají do hodnocení kvality fungování firemních nadačních nadací.
V konečné fázi dojde tedy k možnosti požádat o udělení značky kvality firemní nadace či
nadačního fondu, přihlásit se k principům správného fungování a zároveň vytvořit skupinu
profesionálních firemních nadací, které budou moci sdílet své zkušenosti a dále tak zvyšovat
efektivitu svých nadačních programů. Tento model u nás chybí a v zahraničí je zatím spíše
výjimkou. Ověřování je zatím postaveno na sebehodnocení nadací, které sami vyplní úroveň
nastavení a fungování jednotlivých oblastí a doloží dokumenty (výroční zprávy, rozpočty,
organizační struktura, strategie atd.), které danou úroveň potvrdí. Výsledkem je
přidělení/nepřidělení známky kvality, certifikátu a případně návrhů na zlepšení. Známka se
uděluje na dobu určitou a cílem je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou
profesionalitu držitelů známky a zlepšit tak orientaci při identifikaci firemních nadací a
nadačních fondů v porovnání s ostatními nadačními subjekty. Pracovní verze sebehodnotícího
formuláře pro firemní nadace je uvedena v Příloze 8. Jedná se o interní dokument Fóra dárců,
které na vytvoření známky kvality pracuje.
5.2.3

Hodnocení účinků filantropických aktivit

Stejně jako se měří efektivita výrobních nákladů, rentabilita zisku nebo jeho návratnost,
je možné měřit a porovnávat i výsledky filantropických aktivit. Navíc platí, že „činnosti
v duchu společenské odpovědnosti se příznivě promítají do ekonomických výsledků firmy.“94
Je tedy v zájmu samotných firem, aby znali hodnotu prospěšných aktivit, dokázali ohodnotit
jejich přínos jak pro firmu, tak pro okolí a mohli si například stanovit plán aktivit do
budoucna. Samotné tvrzení o odpovědnosti a úhledné zprávy o CSR totiž jako argument proti
nařčení z nedodržování různých environmentálních norem nebo lidských práv nemusí stačit.
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A i přesto, že odpovědnost má v praxi většinou formu „měkkých prvků“, které jsou navíc
obtížně měřitelné, existují nástroje a standardy, které se této oblasti věnují. Ať už jde o normu
SA 8000, již zmíněný soubor doporučení společenské odpovědnosti, normu ISO 26000 nebo
mezinárodní metodika Standard odpovědná firma, které bude patřit zvláštní část práce.
Pomocí měřitelných výstupů je také možné porovnávat výsledky a dopady s ostatními,
sledovat vývoj v časové řadě nebo tím zvýšit transparentnost odpovědnosti v očích
společnosti. I zde platí, že dárcovství a dobrovolné aktivity jsou formou investice do
společnosti, musí se tedy v určitě době firmě vrátit.
Management v první řadě si musí dříve či později položit otázku, zda vynaložené
prostředky do společenské odpovědnosti byly dostatečné, jaký měly efekt na postavení firmy
na trhu a její povědomí u spotřebitelů, zda se podpora dostala do správných rukou a jak
pomohla. V druhé vlně si otázkami bude zabývat konkurence, která si srovnáním provede
benchmarking a bude se snažit co nejlépe využít svých předností a možností k dosažení ještě
lepších výsledků. Celkově se tak efektivita vynaložených prostředků jen zvýší. Výkonností
podniku a jeho investicemi do komunity a společnosti se budou zabývat i stakeholdeři. Lze
však měřit a ocenit i nefinanční pomoc, dobrovolnictví zaměstnanců či expertní poradenství?
Odpověď zní ano. Právě metodika Standard odpovědná firma nabízí komplexní
standardizovaný nástroj k hodnocení jak účinků firemního dárcovství, tak investic do
komunity, tzv. CCI (Corporate Community Investment)

5.2.4

Standard odpovědná firma

Metodiku založila ve Velké Británii skupina předních firem, věnujících se filantropii
pod názvem London Benchmarking Group (LBG). „Metodika definuje tyto údaje pro měření:
věcné dary, finanční dary, služby a čas. Data jsou zpracována společně s náklady na
management (mzdy, provozní náklady spojené s účastí zaměstnanců ve filantropických
projektech) a umožní výpočet celkové částky, kterou firma investuje do veřejně prospěšných
projektů. Na základě toho metodika vyhodnocuje, jak a čeho bylo dosaženo a jaký přínos má
daná podpora pro samotnou firmu, společnosti i komunitu, v níž působí.“95 Představu o
propojení společenské odpovědnosti, investic do komunity a firemní filantropie zachycuje
přehledně Obrázek 1. Ten velmi názorně ukazuje, že aktivity firemních nadací prostupují
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celou pyramidou. Vrcholek představují finanční dary, což v některých (špatných) případech
bývá i jedinou aktivitou nadačního subjektu. Pro stabilitu pyramidy je potřeba udržovat
dlouhodobou strategii v problematice, která, která má pozitivní vliv na okolí i reputaci firmy,
tedy dlouhodobé podpory neziskových organizací, angažovanost a výzkum potřeb v této
problematice. Nejde to ani bez partnerství s neziskovými organizacemi a samozřejmě není
možné provozovat nadaci bez toho, aby zřizovatel dodržoval základní environmentální,
společenské a etické zásady. I když jsou v metodice firemní nadace začleňovány jen do části
charitativních darů, je nutné na jejich činnost nahlížet z globálního pohledu a uvědomit si
jejich prostoupení všemi ostatními aktivitami v rámci odpovědnosti. To, že je nadace
samostatným subjektem neznamená, že nemůže mít vliv na ostatní složky metodiky.

Obrázek 2 - Zachycení CSR a CCI ve fungování firmy
Zdroj: BARTOŠOVÁ, Z. Měření a benchmarking jako součást strategie CSR

Metodika LBG tedy hodnotí přímé přínosy pro firmu i společnosti a je založena na
exaktních číslech. Zohledňuje, kolika lidem byla poskytnuta finanční nebo nefinanční, přímá
či nepřímá pomoc, jaký přínos měla pro společnost daná dobrovolnická činnost (například
počet nově vyškolených lidí a jejich hodnota pro společnost), nebo jak ekonomicky pozitivní
byl dopad aktivit díky ohlasů a povědomí u spotřebitelů nebo médií.
Implementace Standardu odpovědná firma přináší obraz o celkovém CSR ve firmě.
V rámci CSR však nadační činnost představuje jen malou část. Kromě těchto mezinárodních a
datově náročných expertýz si však firma může měřit efektivitu nadační činnosti zcela
odděleně. Stačí sledovat autarkii, poměr správních nákladů k poskytnutým příspěvkům, jejich
96

složení a adekvátnost, dále pak náročnost vyřízení žádostí, počet podpořených projektů,
průměrný příspěvek, rozdělení podpory podle regionu a podobně. Jednoduché, ale pravidelné
a pravdivé statistiky pomohou ke zjednodušení celého procesu a v konečném důsledku také
většímu přínosu pro příjemce pomoci. Zároveň je dobré vědět, zda činností nadace chceme
docílit větší popularity či nikoli. Některé firmy o nadační činnosti téměř nemluví, jiné naopak
o úspěších a výši podpory velmi hojně informují veřejnost a útočí tak na spotřebitele. V tom
případě je potřeba měřit i mediální dopad aktivit. Ne vždy jde o pozitivní vnímání. Jsou to
právě firemní nadace, které v očích spotřebitelů mají smíšené, spíše nedůvěryhodné
postavení.
Teoretických i praktických příkladů již bylo nespočet. Ať z pohledu managementu
firem, správní rady nadací, neziskových organizací, dobrovolníků nebo zcela nezávislého
čtenáře, postačí správně si vyložit a zapamatovat následující stručné body, které se
charakterizují management firemních nadací:
 Držet se podnikových cílů
 Zachovat rovnováhu mezi autonomií a kontrolou
 Stanovovat dlouhodobou strategii
 Efektivně řídit krátkodobé plány a rozpočty
 Mobilizovat podnikové lidské zdroje
 Měřit dopad aktivit
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ZÁVĚR
Cílem práce bylo postihnout rostoucí význam společenské odpovědnosti firem v České
republice a ve světě s bližším zaměřením na firemní filantropii a nadační činnost firem.
Teoretická část se věnovala vymezení rozdílů pojmů filantropie, dárcovství a společenská
odpovědnost. Potvrdila se teze, že nejen firmy považují koncept společenské angažovanosti za
stále více důležitý pro dlouhodobou ekonomickou udržitelnost, ale zejména veřejnost a
spotřebitelé více vnímají a také posuzují aktivity odpovědných firem a považují je za
atraktivnější, s pozitivním dopadem jejich činnosti nejen pro ekonomiku, ale také pro
společnost. Mnohdy podle toho pak mění své spotřebitelské chování, hodnotí produkty nebo
image a značku. Posun nastal i v posílení interní dimenze odpovědnosti směrem
k zaměstnancům a vzdělávání, kteří tyto složky odpovědného chování vnímají jako čím dál
důležitější a při výběru zaměstnavatele jim přiřazují větší důraz.
Dárcovství stále zůstává jedním z hlavních způsobů prospěšnosti, zdaleka se však již
netýká jen velkých nadnárodních firem. Roste význam lokální podpory ze stran malých a
středních podniků, které dobře znají potřeby svého regionu. Objem poskytnutých darů firem
neklesá. Hospodářská krize jen přinutila firmy k přehodnocení priorit a forem filantropie a k
zefektivnění vynaložených prostředků.
Porovnáním situace v České republice a ve Francii se potvrdila hypotéza, že západní
země je vyspělejší v začlenění darování do běžného života firem i jedinců. Darují více a
pravidelněji a mají právní rámec nastaven tak, aby motivoval firmy k odpovědnosti.
Reportování o CSR je téměř běžnou praxí, nedodržování etických principů je sankcionováno
a firemní nadace mají vlastní právní úpravu. Naproti tomu není z historického kontextu
francouzský občanský sektor tak vyspělý jako ten český. Dokazuje to fakt, že firemní nadace
v České republice byly zakládány mnohem dříve než ve Francii a že představitelé nadačních
subjektů potvrzují neocenitelnou zkušenost českého managementu nadací a fondů. Jaké
konkrétní rozdíly vyplynuly z praktické analýzy nadačních subjektů v ČR a ve Francii? Liší
se pochopitelně zaměření pomoci v jednotlivých zemích a to na základě potřeb společnosti,
které nejsou řešeny jinak, například státní podporou. Česká republika směřuje svou pomoc na
sociální oblast, zdravotnictví, pomoc handicapovaným, starším lidem, dětem nebo zvířatům.
Naproti tomu Francie podporuje zejména nezaměstnanost, reintegraci lidí do společnosti,
kulturu nebo podporu podnikání. Oblasti podpory se však v obou zemích mění podle
aktuálního vývoje společnosti a jejích potřeb. Ukázalo se také, že firmy svou nadační činnost
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úzce spojují s vlastním podnikáním a orientují se na oblasti, které je samotné ovlivňují.
Francouzské nadace mají pevně stanovený dlouhodobý rozpočet, který sice zaručuje stabilní
podporu prospěšným projektům, nicméně pak nemohou pružně reagovat na aktuální
ekonomickou i společenskou situaci. Ve Francii se daleko více věnují zapojování
zaměstnanců a dobrovolnictví. V českých firmách se dobrovolnictví, a zejména to expertní,
těší stále většímu zájmu, jeho možnosti ale zdaleka nejsou plně využity. V obou zemích se
potvrdil význam dlouhodobé podpory a partnerství s neziskovými organizacemi. Roste také
význam propojení a integrace filantropických aktivit do celkové strategie CSR. I když ve
vyspělých zemí jsou v tomto ohledu o něco napřed, dá se předpokládat, že tento trend se bude
rozšiřovat a dále prohlubovat. Management nadací má u všech sledovaných subjektů silnou
podporu vrcholového vedení firmy, který se na fungování sám podílí. Otázkou u všech
subjektů je efektivita vynaložených prostředků. Správní náklady českých nadací nejsou
zanedbatelné, francouzské nadace pro změnu o nákladech s administrativou neinformují
vůbec. V obou zemích chybí kontrola hospodárnosti a administrativního zatížení firemních
nadací, což dává prostor k pochybám o kvalitě a prospěšnosti činností. Opět se potvrdilo, že
firemní nadace nejsou zatím dostatečně profesionálně řízený subjekt, ačkoli sami zakladatelé
mají svůj management jasně vymezen a nastaven. V této oblasti je prostor pro vylepšení,
transformaci stylu firemního řízení do kontextu nadační práce, větší orientace na kvalitu a
měření dopadu aktivit. Je ovšem zřejmé, že velké firmy se zahraniční kapitálovou účastí si
nemohou dovolit poškodit svou image spekulativní nadační činností. Charitativní cíle
firemních nadací proto převyšují ty ekonomické. K propagaci odpovědného chování využívají
firmy spíš než nadaci nejrůznější ocenění a certifikace jako přijetí etického kodexu, získání
ocenění

ekologická

firma,

snížení

uhlíkové

stopy

nebo

zvolení

nejžádanějším

zaměstnavatelem roku. Úměrná medializace nadačních aktivit je však také prostředkem
k upevnění povědomí o nadaci samotné, její prospěšné činnosti a jména zakladatele. Je ovšem
nutné propagační náklady dobře vyvážit s dopadem na prospěšnost.
Úvahy o budoucím vývoji naznačují, že jen dárcovství nestačí. Zejména po ekonomické
recesi je rozdávání peněz velmi citlivým tématem. Nejen politika společenské odpovědnosti,
ale také firemních nadací musí tedy strategičtěji a selektivněji uvažovat nad přínosem a
užitkem nabízených programů. Nadace je investicí, je však potřeba s ní pracovat a
profesionálně ji řídit. Analýza potvrdila, že firmy po celém světě přikládají této formě
filantropie velkou váhu a nelitují vynaložených prostředků. Z dlouhodobého hlediska mohou
totiž všechny zainteresované strany jedině získat.
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Průzkum aktivit nadačních subjektů potvrdil mé vlastní profesní i osobní zkušenosti a
domněnky, které jsem si stanovila v úvodu. Na základě analýzy aktuální situace a dosažených
výsledků firemního dárcovství a všeobecně společenské odpovědnosti firem jsem se poté
pokusila odhadnout směr vývoje do budoucnosti a postihnout nejdůležitější trendy v oblasti
odpovědné ekonomické i společenské prosperity firem. Jednoznačným závěrem je
nezastupitelné místo firemních nadačních subjektů ve strategii CSR a stále hlubší integrace
strategie firemního dárcovství do politiky dlouhodobé udržitelnosti podnikání. Proto považuji
za důležité o významu firemních nadací a fondů přesvědčit firmy a poskytnout jim návod, jak
je správně založit, profesionálně a transparentně řídit, jak účinně nastavit nadační aktivity i
komunikaci s médii a veřejností. To vše dohromady poté může tvořit známku kvality
firemních nadačních subjektů, která v tuto chvíli v českém ani francouzském prostředí není
nastavena.
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http://www.blf.cz
http://www.nadacevia.cz/
http://www.letsgogreen.cz
http://www.mediainfo.cz/
http://fr.wikipedia.org
http://www.admical.org
http://www.fondationdefrance.org
http://www.cf-fondations.fr
http://www.lesechos.fr
http://www.veolia.cz
http://www.veolia.com
http://www.veoliavoda.cz
http://www.kohoutkova.cz
http://www.kb.cz
http://www.societegenerale.com
http://www.citizenact.com
http://intranet.kb.cz
http://www.prozenyvevede.cz
http://www.samymamy.cz
http://www.loreal.cz
http://www.danone.com
http://nno.ecn.cz
http://www.nadacevinci.cz
http://www.fondationvinci.com/fondation/fr/page/index.htm
http://www.nadaceo2.cz
http://www.nadacecez.cz
http://www.nadacevodafone.cz
http://www.nadaceokd.cz/

http://www.fondation.renault.com
http://www.francetelevisions.fr/fondation
http://www.fondationdentreprisehermes.org
http://www.banquepopulaire.fr/groupe/p447_FR.htm
http://www.fondationfrancisbouygues.com
http://www.ellefondation.net
http:// www.nadacecs.cz
http://www.nadacnifondalbert.cz
http://fondation.airfrance.com
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Přílohy
Příloha 1: Výsledky TOP firemní filantrop za rok 200996
Kategorie za
Věnování největší části zisku
Poměr výše
Poměr výše
poskytnutých
poskytnutých
prostředků vůči
prostředků
hospodářskému
vůči tržbám
výsledku
společnosti
19,61%
0,40%
0,17%
18,70%
0,29%
14,98%
0,88%
0,10%
1,99%
0,24%
6,38%
0,10%
3,09%
0,14%

Název firmy
TOP FIREMNÍ FILANTROP 2009
Pořadí

KPMG Česká republika, s.r.o.
AXA životní pojišťovna a.s.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Johnson&Johnson, s.r.o.
ČSOB
ČEPS, a.s.
Deloitte Advisory s.r.o.
Metrostav a.s.
PricewaterhouseCoopers Česká
republika s.r.o.
Isolit-Bravo, spol. s r.o.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,96%
1,43%

10

0,16%
0,23%

Tabulka 14 - TOP firemní filantrop 2009, kategorie největší část zisku

Název firmy
TOP FIREMNÍ FILANTROP 2009
Skupina ČEZ
OKD, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.
Johnson&Johnson, s.r.o.
ČSOB
RWE Transgas, a.s. *
ČEPS, a.s.
Metrostav a.s.
Telefónica O2

Pořadí

Kategorie za
Nejvíce poskytnutých prostředků
Absolutní objem daru v Kč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabulka 15 - TOP firemní filantrop 2009, kategorie absolutní objem prostředků

TOP Filantrop 2009 za Partnerství se zaměstnanci
1. místo
Společnost: Česká spořitelna, a.s.
Projekt: Umožňujeme zaměstnancům pomáhat
TOP Filantrop 2009 za Rozvoj partnerství ve prospěch komunity
1. místo
Společnost: První chodská stavební společnost, spol. s r.o.
Projekt: Schody do života

96

Výsledky převzaty z http://www.donorsforum.cz/vysledky-top-filantrop-2009
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261
78
50
41
39
36
35
35
31
30

274
506
440
892
360
596
800
385
619
112

376
200
423
000
637
223
000
000
945
910

Příloha 2: Laureáti ceny Via Bona v letech 2006-200997
Cena pro
velkou firmu

Cena pro
malou
s střední
firmu

Cena pro
individuáln
ího dárce

2009

Československá
obchodní banka,
a. s.

Josef
KVAPIL, a. s.

Marek
Stanzel

2008

Telefónica O2
Czech Republic,
a. s.

Bisport, spol. s
r. o.

2007

Isolit – Bravo,
s.r.o.

Orbit, s.r.o.

Manželé
Marie a
Milan
Souradovi
hraběnka
Mathilda
Nostitzová

2006

Metrostav, a.s.

HOBRA –
Školník, s.r.o.

Cena pro velkou firmu 2009

Vlastimil
Venclík

Cena za
odvahu
podpořit
inovativní
projekt
Jaroslav
Sklenář

Poštovní
spořitelna

Vodafone
Czech
Republic,
a.s.
SKANSKA
CZ, a.s.

Cena za
zapojování
zaměstnanc
ů

Cena za
dlouhodobé
partnerství

T-Mobile
Czech
Republic, a.
s.
Citibank
Europe

Pavel Cindr

neudělováno

Advokátní
kancelář
Kocián Šolc
Balaštík
neudělováno

neudělováno

neudělováno
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Československá obchodní banka, a. s.
Hlavním tématem, které ČSOB podporuje, je vzdělání a zvyšování finanční gramotnosti české
společnosti, a to jak u dospělých, tak u té nejmladší věkové skupiny – u dětí. Činí tak ve
spolupráci s vybranými neziskovými organizacemi, mezi něž patří např. Asociace občanských
poraden (finanční podpora pro provoz 14 poraden dluhového poradenství v ČR a odborná
podpora při školení a pořádání odborných veřejných seminářů), Poradna při finanční tísni
(podpora provozu centra dluhového poradenství), nebo Spotřebitelský institut (vytvoření
elektronického kurzu Svět peněz trochu jinak a zavedení tématu finanční gramotnosti do
rámce školních osnov).
Grantový program ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů zase pomáhá lokálním
neziskovým organizacím s realizací jejich projektů a nad rámec těchto témat ČSOB podporuje
dále např. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové či Ligu proti rakovině Praha. V
dobrovolnickém programu „Pomáháme společně“ mohou zaměstnanci ČSOB a Poštovní
spořitelny žádat o finanční podporu pro neziskové organizace, k nimž mají nějakou vazbu.

97
98

Zdroj dat: http://www.nadacevia.cz/cz/radce-darce/cena-via-bona
http://www.nadacevia.cz/cz/radce-darce/cena-via-bona/laureati-za-rok-2009
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Pro zaměstnance, kteří takové zkušenosti ještě nemají, jsou organizovány Dobrovolnické dny,
kde si mohou vyzkoušet práci v některé z neziskových organizací.
Příloha 3: Výsledky průzkumu oblastí podpory a cílových skupin pro firemní dárcovství99

99

Zdroj: Celorepublikový výzkum firemní filantropie, červen 2004. Fórum dárců ve spolupráci s AGNES za
podpory programu PHARE. Dostupné na http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-cr/vyzkumy/
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Příloha 4: Výsledky průzkumu důležitých témat CSR100

Graf 17 - Která témata z oblasti CSR jsou ve Vaší firmě považovaná za důležitá (2. místo)

Graf 18 – Která témata z oblasti CSR jsou ve Vaší firmě považovaná za důležitá (3. místo)

100

Zdroj: TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem, kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu
v ČR. Business Leaders Forum 2004
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Příloha 5: Vybrané Top firmy v souvislosti s filantropií v roce 2009101
Česká spořitelna

224

Skupina ČEZ

36

213

Vodafone Czech Republic

70

196

Telefónica O2 Czech Republic

110

T-Mobile Czech Republic

106

OKD

38
20
28

94

Siemens

28

84

Metrostav

9

75

Československá obchodní banka

14

32

16

Plzeňský Prazdroj

24

ING ČR

8

Johnson Johnson

7

6

Citibank Europe plc.

7
6

4

GlaxoSmithKline
Skanska CS

2

Accenture Central Europe B.V.

1

Vienna Insurance Group

1

Kooperativa pojišťovna

1

13
3
2
1
0
počet příspěvků

0

mediální dopad (GRP)

0

0

50

100

150

200

250 0

20

40

60

Graf 19 - Medializace TOP firem v souvislosti s korporátní filantropií včetně mediálního dopadu v roce 2009

8 258 499

Skupina ČEZ

6 708 623

Vodafone Czech Republic
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Telefónica O2 Czech Republic

5 262 908

Československá obchodní banka

5 067 390

Česká spořitelna

4 847 861

T-Mobile Czech Republic

3 960 027
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Johnson Johnson
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Siemens

1 949 302

Plzeňský Prazdroj
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Metrostav
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Citibank Europe plc.
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Accenture Central Europe B.V.
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finanční zhodnocení v Kč
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Graf 20 – Finanční zhodnocení mediálních aktivit (AVE) vybraných TOP firem v roce 2009

101

Zdroj: Analýza filantropie zpracovaná pro Fórum dárců za rok 2009. Newton Media. Interní dokument.
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Příloha 6 – Pomoc nadačních subjektů Skupiny Veolia Environnement na Haïti po
zemětřesení 12.ledna 2009
Nadace Veolia Environnement102
Více jak 270 000 lidí zásobeno pitnou vodou ke dni 2. dubna 2010
Dva a půl měsíce po ničivém zemětřesení na Haiti jsou síly Nadace Veolia Environnement
stále mobilizovány. Vysílané pomocné mise se střídají a intenzivně pracují na stabilizaci
situace a na osamostatnění lidí v práci s pitnou vodou. Od vzniku katastrofy bylo umožněno
více jak 270 tisícům lidí, aby se dostali k pitné vodě a to díky nasazení a spolupráci
Veoliaforce a jejích partnerů. Nadace okamžitě po katastrofě reagovala na situaci a nasadila 9
dobrovolníků a více jak 30 tun materiálů a zásob na pomoc při distribuci pitné vody
postiženým. Dobrovolníci pracují i nadále po boku Červeného kříže a nyní se snaží nastavit
systémy tak, aby pracovaly dlouhodobě i bez jejich pomoci. Experti služeb pitné vody se od
první chvíle starali v Porte-au-Prince o bezvadné fungování všech 67 distribučních míst
řízených Červeným křížem. Paralelně pracují i týmy v okolí hlavního města, chemičtí
odborníci se starají o zjišťování a testování kvality vody v mobilních laboratořích. Další dva
experti byli v Petit-Goâve, 68 kilometrů od Port-au-Prince vyhodnotit následky a škody
vzniklé na systému kanalizace a vodního zásobování a doporučili místním úřadům a
samosprávám plán a návod na obnovu vodohospodářské sítě. Sbírkový účet, který Nadace
Veolia Environnement zřídila pro finanční pomoc zaměstnanců, zůstává otevřený. Nadace
děkuji všem dárcům, kteří společně přispěli částkou přes 60 000 Euro. Vybrané prostředky
budou použity výhradně na pomocné a obnovující projekty zajišťované Nadací ve spolupráci
s dobrovolníky Veoliaforce.
Nadační fond Veolia ČR103
Pomoc pro Haiti
Nadace Veolia Environnement odeslala již v polovině ledna na pomoc obyvatelům
pohotovostní jednotku pro úpravu, uskladnění a distribuci pitné vody. Celkem to bylo 20 tun
materiálu a mobilních jednotek, které se v krizových situacích využívají. Dokáží zásobovat
pitnou vodou 15 – 20 tisíc lidí. Se zařízením na Haiti odletělo několik dobrovolníků
z Veoliaforce, což je humanitární sekce Nadace Veolia Environnement.

102
103

Zpracováno podle http://www.fondation.veolia.com/fr/fondation/actualites/ [cit. 13.3.2010]
Zpracování podle Interní magazín Veolia Voda ČR: Voda je život. č.1, únor 2010, str. 3. Pomoc pro Haiti.
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K finanční sbírce pro postižené Haiti se připojili i zaměstnanci Veolia Voda ČR. Na účtu
pomoci se dosud sešlo na 360 tisíc korun, a to přesto, že výzva k pomoci byla vydána až na
konci ledna. Svoji solidaritu tak projevila téměř třetina zaměstnanců. Vynese-li sbírka
dostatek prostředků, pak bude ve spolupráci s kolegy z VWS zakoupena mobilní úpravna
vody s kapacitou jednoho vteřinového litru pitné vody, což zajišťuje při spotřebě 10 litrů vody
na osobu denně pitnou vodu až pro 8500 lidí. Veolia Voda ČR se tak připojí k iniciativě své
mateřské společnosti. „V případě, že by se ani s příspěvkem Nadačního fondu Veolia
nepodařilo potřebné finance shromáždit, obrátím se otevřeným dopisem na přispěvatele s tím,
že by byla vybraná částka svěřena jako dar zaměstnanců Veolia Voda ČR pro Haiti
prostřednictvím některé nadace, např. Nadace Veolia ve Francii,“ říká Petr Slezák, ředitel
lidských zdrojů Veolia Voda pro kontinentální Evropu.

Příloha 7 – Oblasti podpory Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Oblast

Sociální

Zdravotní

Děti





Mládež



Senioři





Tělesně postižení





Vzdělávání Zaměstnanost



Školy



Neziskový sektor



Fyzické osoby/zaměstnanci



Tabulka 16 - Orientace činnosti Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota na rok 2010
Zdroj: http://www.kb.cz/cs/inf/citizenship/jistota_foundation/contact.shtml
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Příloha 8 – Pracovní verze sebehodnocení fungování firemní nadace - známka kvality
Sebehodnocení fungování firemní nadace
Název nadace …………………………………
Kontaktní osoba……………………………………………..
Email ………………………………………………………….

Úvod
Informace o zřizovateli nadace
1. Zřizovatel/é nadace
(uveďte, prosím, kdo založil nadaci)

2. Úroveň působnosti zřizovatele

3. Odvětví, ve kterém zřizovatel působí

4. Úroveň angažovanosti zřizovatele
v nadaci
(uveďte, prosím, jakým způsobem je
nadace propojena se zakladatelem)

Informace o nadaci
5. Územní působnost nadace

6. Programové oblasti podpory nadace

Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
Veřejná obchodní společnost
Komanditní společnost
Jiná právní forma, prosím, uveďte:
Mezinárodní (firma je součástí nadnárodního řetězce
nebo působí ve více zemích)
Tuzemská, národní (působící pouze v ČR)
Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl
Hutnictví a zpracování kovů
Automobilová výroba, výroba dopravních
prostředků
Elektrotechnika, elektronika, optika
Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry
Stavebnictví
Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej
pohonných hmot
Doprava
Telekomunikační a poštovní služby
Informační technologie a systémy
Služby pro podniky
Jiný obor, prosím, uveďte:
Zástupce zřizovatele je členem správní rady nadace
Zástupce zřizovatele je členem dozorčí rady nadace
Zřizovatel je pravidelný dárce nadace
Zaměstnanci zřizovatele jsou zároveň zaměstnanci
nadace
Jiná forma, prosím, uveďte:

Celostátní
Regionální
Zahraniční
Sociální služby - péče o děti a mládež, o rodinu, o
zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné, péče o
drogově a jinak závislé, sociální služby pro seniory,
charitativní, resocializační a humanitární zařízení
Zdravotní – ústavní zdravotní péče, duševní zdraví
a návyková onemocnění, zdravotní osvěta
Kultura a umění – umělecká tvorba, provoz
koncertních, divadelních sálů a jiných uměleckých
zařízení, uchování, ochrana a rozvoj kulturního
bohatství, zájmové činnosti a sdružení na podporu
kultury a umění
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Životní prostředí, ekologie, zvířata – kontrola a
snižování znečistění, ochrana přírodních zdrojů,
zlepšování životního prostředí a péče o zeleň a krajinu,
ochrana zvířat, trvale udržitelný rozvoj
Vzdělávání a výzkum – organizace podporující
vzdělávání, celoživotní vzdělávání
Volný čas a amatérský sport – volnočasové
aktivity pro děti, mládež a veřejnost
Regionální a komunitní rozvoj – podpora rozvoje
regionu, zlepšování kvality života v komunitách
Rozvojová a humanitární pomoc – podpora
sociálního a hospodářského rozvoje v zahraničí,
poskytování pomoci jiným zemím při katastrofách nebo
v nouzových situacích, podpora přátelství a porozumění
mezi národy, podpora a ochrana lidských práv, podpora
menšin a uprchlíků
Jiné, prosím, uveďte jaké:

Orgány a zaměstnanci nadace
8. Zaměstnanci nadace

9. Dobrovolníci nadace

10. Další orgány nadace

Nadace nemá zaměstnance, pro nadaci pracují
zaměstnanci zřizovatele - uveďte, prosím, jejich počet
přepočtený na úvazky:…..
Nadace má zaměstnance na plný úvazek – uveďte,
prosím, jejich počet přepočtený na úvazky:…..
Nadace má externí dobrovolníky – uveďte, prosím,
počet:…..
Nadace má dobrovolníky, kteří jsou zaměstnanci
zřizovatele – uveďte, prosím, počet:….
Nadace nemá dobrovolníky
Ředitel
Grantová komise
Jiné, prosím, uveďte jaké:

23. Výnosy nadace získala z následujících zdrojů
Zdroje
Výnosy z nadačního jmění
Dary od zřizovatele do nadačního jmění
Dary od zřizovatele do ostatního
majetku
Dary od zaměstnanců zřizovatele do
nadačního jmění
Dary od zaměstnanců zřizovatele do
ostatního majetku
Firmy (jiné než zřizovatel)
Veřejné sbírky
Příjmy z vlastní činnosti
Individuální dárci
České nadace a nadační fondy
Veřejné rozpočty
Fondy EU
Zahraniční dárci
Další zdroje:
- pro bono služby
- využití prostor a služeb hrazených
převážně zřizovatelem
- jiné zvýhodněné služby třetích

v Kč
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v%

stran např. audit
zvýhodněné mediální či reklamní
služby
jiné, prosím, specifikujte:

-

Sebehodnocení firemní nadace
Vyberte prosím jednu možnost, která nejlépe odpovídá skutečnosti.
ne – nadace plní příslušné pravidlo v minimálním rozsahu nebo vůbec
ano – nadace splňuje příslušné tvrzení vždy

I.

Správa a vedení nadace

nadace se řídí a jedná v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech a
ano ne dalšími právními předpisy, které se vztahují k její činnosti
nadace chrání osobní údaje žadatelů o nadační příspěvek a intelektuální hodnoty
ano ne vložené žadatelem o podporu do předložených žádostí

ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
II.

nadace sleduje a průběžně hodnotí výsledky své činnosti, měří a vyhodnocuje svou
činnost podle předem jasně definované metodiky a v souladu se strategií zřizovatele
v oblasti CSR
nadace kontroluje řádné využití nadačních příspěvků a dopad této podpory do
společnosti
nadace se vyhýbá možnému konfliktu zájmů, pravidelně definuje oblasti možného střetu
zájmů a má vypracované zásady pro vyloučení konfliktu zájmů
nadace uzavírá s příjemci příspěvku darovací smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku obsahující podmínky jeho poskytnutí
Hospodaření nadace

nadace vede řádně účetnictví, evidenci přijatých nadačních darů a poskytnutých
ano ne nadačních příspěvků, plní své daňové povinnosti dle příslušných právních norem
nadace alespoň jednou ročně prochází auditem nezávislého auditora a zajišťuje
ano ne si jeho vyjádření
nadace řádně spravuje svůj majetek a usiluje o jeho zajištění do budoucnosti, má
ano ne vypracovanou investiční strategii a vnitřní metodiku pro využití majetku
správní náklady nadace jsou přiměřené vůči rozděleným nadačním příspěvkům
ano ne v daném roce (doporučená max. výše je 20%)
náklady na vlastní projekty nadace a jejich komunikaci jsou přiměřené k rozděleným
ano ne nadačním příspěvkům (doporučená výše nákladů na vlastní projekty nadace je do 30%)
III. Prostředky nadace a grantová pravidla
ano ne nadace používá své prostředky pouze na obecně prospěšný účel, pro který byla zřízena
ano ne nadace uděluje nadační příspěvky podle jednoznačných a lehce dostupných pravidel
nadace zveřejňuje pravidla pro přidělení nadačních příspěvků na internetových
ano ne stránkách nebo v tištěné podobě, pokud nemá internetové stránky
ano ne
IV.

Nadace vede otevřená a veřejná grantová řízení
Otevřená komunikace

nadace zveřejnila své poslání, cíle a programy, má uveřejněný statut a informuje o jeho
ano ne změnách
nadace má nastavenou vlastní komunikační strategii a aktivně ji využívá pro svou
ano ne prezentaci
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nadace každoročně vydává výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření a
ano ne ukládá výroční zprávu u rejstříkového soudu dle zákona č. 227/1997
nadace každoročně zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření na
ano ne svých internetových stránkách
nadace nejméně jednou ročně zveřejňuje přehled přijatých darů a poskytnutých
nadačních příspěvků dle zákona č. 227/1997, přehled zveřejňuje i na svých
ano ne internetových stránkách
ano ne nadace zveřejňuje jmenný seznam členů správní a dozorčí rady nebo jméno revizora
V.

Spojení se zřizovatelem

Nadace aktivně zapojuje zaměstnance zřizovatele do dobročinných aktivit (např. formou
dobrovolnictví, členstvím zaměstnanců v grantové komisi, zaměstnaneckou sbírkou,
ano ne členstvím zaměstnanců zřizovatele ve správní nebo dozorčí radě nadace)
ano ne nadace podává pravidelně zřizovateli zprávu o své činnosti
ve vnitřní strategii a metodice nadace jsou využívány synergické postupy spolupráce se
ano ne zřizovatelem
nadace efektivně využívá zázemí a prostředky, které jí zřizovatel poskytuje a má se
zřizovatelem stanovena pravidla formou vnitřních předpisů pro vzájemné rozpočtování
ano ne zdrojů a nákladů.
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