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Shrnutí metodiky

Metoda
výzkumu

CAWI online dotazování s využitím databází 
poskytnutých klientem

Cílová
skupina

Představitelé firem/manažeři

Velikost
vzorku

119 firem/manažerů
(sběr probíhal ve dnech 7.4.-24.4.2016)

Výzkumný
nástroj

Strukturovaný dotazník v délce 15 minut



Udržitelný rozvoj
Detainí výsledky
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Firmy si pod pojmem udržitelný rozvoj spontánně nejvíce 
vybavují environmentálně odpovědné podnikání.

Q1. Co se Vám vybaví pod pojmem udržitelný rozvoj?
Báze:119

Co si firmy spontánně představují pod pojmem „udržitelný rozvoj“?
(v %)

51

25

23

18

16

15

12

7

3

8

3

Environmentálně odpovědné podnikání

Společensky odpovědné podnikání

Myšlení na budoucnost

Rovnováha, vyváženost

Kvalita života

Trvalý rozvoj, zlepšování

Dlouhodobé plánování

Ohleduplnost

Ne pouze ekonomický zisk

Něco jiného

Nevím

Příklady odpovědí:
„Vyvážený vztah mezi podnikáním 
a prostředím, které je obklopuje. 

zodpovědné řízení vztahu podnikáni 
především k životnímu prostředí 

a k sociálním vazbám.“

„To, že ještě moje pravnoučata a jejich 
pravnoučata budou žít alespoň ve stejném 

environmentálním prostředí, bez válek
a s rozumnou možností se uživit.“

„Vyvážený, strategicky řízený růst ve všech 
oblastech života, který se promítá nejenom 

v ekonomických kategoriích, ale v kvalitě 
života, životního prostředí, odstraňování 

chudoby a posilování společenské a sociální 
soudržnosti.“
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Tři čtvrtiny firem vnímají udržitelný rozvoj jako typ rozvoje, který naplňuje 
potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je 
i generacím budoucím.

Q2. Který z následujících výroků podle Vás nejlépe vystihuje udržitelný rozvoj?
Báze:119

Jaká je podle firem nejpřesnější definice udržitelného rozvoje?
(v %)

77

3

4

14
2  Rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by 

ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím

 Rozvoj, který co nejvíce omezí spotřebu a produkci současné 
generace, aby se mohla garantovat dostatečná životní úroveň pro 
budoucí generace

 Rozvoj, který v současné době umožňuje maximálně uspokojovat 
potřeby této generace a zároveň brát ohled na životní prostředí

 Rozvoj technologií a kapacit, které pomáhají minimalizovat 
dopad na životní prostředí a ekosystémy

 Nejsem si jist(á), že zcela chápu, co se pod myšlenkou rozumí

Nejpřesnější definice:
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Téměř tři čtvrtiny firem považují současné směřování civilizace za neudržitelné. 
Skoro 40 % firem se dokonce domnívá, že je nutná radikální změna 
ekonomického systému.

Q3. Pokud se zamyslíte nad dalším směřováním a rozvojem civilizace, řekli byste, že:
Báze:119

Je současný rozvoj a směřování civilizace udržitelný?
(v %)

3

39

33

24

2

26 + Top 2 Box (je dlouhodobě udržitelný)

 Je dlouhodobě udržitelný bez nutnosti výrazných změn

 Je dlouhodobě udržitelný, nicméně bude nutné podniknout dílčí opatření

 Není dlouhodobě udržitelný, je nutné realizovat změny, ale neměnit celý 
současný systém

 Není dlouhodobě udržitelný a je nutná radikální změna a proměna 
ekonomického systému

 Nevím

Celkem 72 % firem považuje směřování 
za dlouhodobě neudržitelné.
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Podpoře udržitelného rozvoje v ČR by podle firem pomohla především větší 
podpora vzdělávání a odpovědnější přístup firem ke svému okolí.

Q4. Které činnosti by podle Vašeho názoru podpořily udržitelný rozvoj v České republice?
Báze:119

Které činnosti by podpořily udržitelný rozvoj v ČR?
(v %)

66

61

48

44

32

29

24

19

17

Větší podpora a důraz na vzdělávání

Odpovědnější přístup firem ke svému okolí

Iniciativy na úrovni měst a obcí

Individuální iniciativa jednotlivce

Mezinárodní iniciativa EU se společnými závazky států

Vládní pobídky, regulace

Mezinárodní iniciativa OSN se společnými závazky států

Podpora a programy ve formě evropských dotací, fondů

Větší zapojení neziskového sektoru a občanských sdružení
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Podobně i ze strany státu by nejúčinnější formou podpory udržitelného 
rozvoje podle firem byla osvěta společnosti, dále pak spolupráce výrobní 
praxe a výzkumu.

Q5. Vyberte nejvhodnější způsoby podpory udržitelného rozvoje ze strany státu v ČR?
Báze:119

Nejvhodnější způsoby podpory udržitelného rozvoje ze strany státu 
(v %)

62

50

40

30

26

25

23

8

3

Osvěta společnosti v tomto tématu

Spolupráce výrobní praxe a výzkumu

Zdanit aktivity, které ohrožují udržitelnost rozvoje

Aplikovaný výzkum v této oblasti

Podpora investic – dotace a půjčky

Konkrétní příklady úspěšných projektů

Speciální podpůrné programy

Základní výzkum v této oblasti

Žádný není vhodný
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Největší bariérou prosazování myšlenek udržitelného rozvoje je podle firem 
to, že ekonomické nástroje státu nejsou dobře nastaveny, následuje nízký 
zájem české veřejnosti.

Q6. Jaké vnější bariéry v prosazování myšlenek udržitelného rozvoje v ČR vnímáte ve vašem pracovním odvětví jako zásadní?
Báze:119

Bariéry prosazovaní myšlenek udržitelného rozvoje v ČR
(v %)

61

52

41

35

26

13

4

5

3

Ekonomické nástroje státu nejsou státu dobře nastaveny

Nízký zájem české veřejnosti

Právní předpisy nejsou přizpůsobeny

Špatná meziresortní spolupráce

Požadavky a nároky trhu

Ekologické technologie nejsou vhodné pro komerční plošné využívání

Vysoká závislost na dovozech

Žádná není zásadní

Nevím, neumím posoudit
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Velká většina firem tvrdí, že principy udržitelného rozvoje již jsou 
součástí vize jejich rozvoje.

Q7. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? 
Báze:119

Postoje k udržitelnému rozvoji
(v %)

3 3
3 3

9
0

45

40

39

54

+ Top 2 Box (souhlasím)

 Rozhodně souhlasím

 Spíše souhlasím

 Spíše nesouhlasím

 Rozhodně nesouhlasím

 Nevím

84 94

Principy udržitelného rozvoje jsou 
součástí vize rozvoje naší 

firmy/organizace

Pro podnikatelskou sféru je 
užitečné mít ucelenou vizi 

udržitelnosti pro dlouhodobý 
časový horizont



VIZE 2050 
Detailní výsledky
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Pětina firem již zná dokument VIZE 2050, další třetina o něm 
před výzkumem někdy slyšela, ale nezná přesně, o co jde. 

Q8. Znáte dokument VIZE 2050 CBCSD České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj?
Báze:119

Znají firmy dokument VIZE 2050?
(v %)

21

34

45

 Ano

 Ne, ale slyšel jsem o něm

 Ne, je to pro mě nová informace
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Všechny pilíře VIZE 2050 jsou považovány za důležité. 
Obzvláště zásadním pilířem jsou podle firem lidské zdroje. 

Q9. VIZE 2050 představuje několik vzájemně provázaných pilířů udržitelného rozvoje v ČR. Nyní vám je krátce představím. Ohodnoťte, nakolik jsou podle vás 
důležité pro rozvoj podnikatelské sféry 
Báze:119

Důležitost jednotlivých pilířů VIZE 2050
(v %)

0 0 1 1 2 10 1 1 0 1 00 3 3 4 4 8

23

39
30

48 45

56

77

57
66

47 49

34

100 97 96 95 93 91 + Top 2 Box (důležité)

 Zcela zásadní

 Spíše důležité

 Spíše není důležité

 Není vůbec důležité

 Nevím

Lidské zdroje Veřejná 
správa

Společenský 
kapitál

Energetika 
a klima

Přírodní 
zdroje a rozvoj 

území 

Infrastruktura 
a mobilita
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Firmy by se mohly potenciálně zapojit především v pilířích Lidské zdroje 
a Společenský kapitál. Většina firem by byla ochotna formulovat konkrétní 
závazek k plnění VIZE.

Q10. Ve kterých z pilířů, o kterých jsme hovořili, by podle Vás Vaše firma mohla být potenciálně aktivní a zapojit se tak do jejich rozvíjení?
Q20. Na závěr ještě zpátky k dokumentu VIZE 2050. Byla by Vaše společnost ochotna formulovat konkrétní závazky k naplnění VIZE?
Báze:119

Ve kterých pilířích by se firma mohla potenciálně zapojit?
(v %)

58

45

32

28

20

14

4

Lidské zdroje

Společenský kapitál

Energetika a klima

Infrastruktura a mobilita

Přírodní zdroje a rozvoj území

Veřejná správa

Žádný

55 % firem by bylo ochotno 
formulovat konkrétní 

závazky k naplnění VIZE.



Klimatická konference Paříž,
rizika, technologie a CBCSD
Detailní výsledky



Ipsos pro CBCSD: VIZE 2050 a udržitelný rozvoj - duben 2016 16

Téměř polovina firem se domnívá, že může využít závěry 
klimatické konference v Paříži v rámci svých aktivit.

Q11a. Myslíte si, že může Vaše firma využít závěry této konference v rámci Vašich aktivit? Q11c/d. Považujete Dohodu o změně klimatu 
za důležitou/příležitost  pro Váš byznys?
Báze:119

Postoje k výsledkům klimatické konference v Paříži
(v %)

10 6 5

6 8 9

39
37 38

32
33 35

13 17 13

+ Top 2 Box (ano)

 Rozhodně ano

 Spíše ano

 Spíše ne

 Rozhodně ne

 Nevím

45 50 48

Naše firma může využít 
závěry konference v rámci 

svých aktivit

Dohoda o změně klimatu je 
důležitá pro náš byznys

Dohoda o změně klimatu je 
příležitost pro náš byznys

Firmám byl před touto sadou otázek výsledek klimatické konference představen následujícím textem: V souladu se závěry světové klimatické 
konference, která se uskutečnila v prosinci 2015 v Paříži, ČR přijala ambiciózní závazek do roku 2030 dále snížit emise skleníkových plynů 
nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 1990. Nová Dohoda o ochraně klimatu v ČR tak vytvoří předpoklady k přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku do roku 2050. Soustředí se na opatření pro snižování emisí skleníkových plynů, a uhlíkovou náročnost v odvětvích energetiky, 
průmyslu, dopravy, odpadů, zemědělství a lesnictví.
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Nejčastějším způsobem, jak firmy přistoupí k plnění závěrů Pařížské 
konference, je snížení energetické náročnosti a výroby obecně, následuje 
snížení emisí a zaměření na výzkum/podporu programů.

Q11b. Můžete nyní prosím uvést, jak konkrétně Vaše firma přistoupí k plnění závěrů klimatické konference z Paříže v Prosinci 2015?
Báze:53 (firmy, které se domnívají, že mohou využít závěry konference v rámci svých aktivit)

Jak konkrétně přistoupí firmy k plnění závěru z Pařížské konference?
(v %, bázi tvoří firmy, které se domnívají, že mohou využít závěry konference v rámci svých aktivit)

32

23

21

15

15

8

6

6

8

8

Snížení energetické náročnosti obecně, výroby

Snížení emisí

Zaměření na výzkum, podpora programů, rozvoj konceptů obecně

Využití alternativních zdrojů energie

Snížení energetické náročnosti dopravy

Snížení odpadů, biologicky odbouratelné materiály

Projekty ohledně životního prostředí

Snížení energetické náročnosti budov

Jiné

Nevím
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Téměř polovina firem by se chtěla podílet na programech 
klimatických změn ve spolupráci s CBCSD.

Q11e. Chtěli byste se podílet na programech klimatických změn ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj?
Báze:119

Chtěly by se firmy podílet na programech klimatických změn ve spolupráci s CBCSD? 
(v %)

12

9

34

35

10

45 + Top 2 Box (ano)

 Rozhodně ano

 Spíše ano

 Spíše ne

 Rozhodně ne

 Nevím

Zájem podílet se na programech podle obratu

Do 99,9 mil. Kč: 60 %

100 – 999 mil. Kč: 38 %

1 mld. Kč a více: 28 %
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Čtyři pětiny firem se zabývají alespoň částečně analýzou rizik pro rozvoj firmy. 
Za dlouhodobě největší rizika jsou považovány byrokracie a bezpečnost.

Q12. Zabýváte se v rámci firmy analýzou všech druhů rizik pro rozvoj firmy? 
Q12b. A jaká rizika považujete v horizontu 20-30 let za nejzávažnější?
Báze:119/108 (firmy, které se alespoň okrajově zabývají analýzou rizik)

4
5

13

34

44

78 + Top 2 Box (ano)

 Ano, intenzivně

 Ano, částečně

 Okrajově

 Ne, nezabýváme se tím

 Nevím

Zabývají se firmy analýzou 
všech druhů rizik pro rozvoj firmy?
(v %)

A jaká rizika považují v horizontu
20-30 let za nejzávažnější?
(v %)

19

17

15

15

15

14

14

11

11

10

6

4

4

2

2

1

11

5

Byrokracie EU/státu

Bezpečnost, války

Lidské zdroje

Nedostatek zdrojů, energie

Klimatické změny, úbytek půdy

Nedostatek pitné vody

Vzdělanost

Migrační problémy

Demografické problémy

Ekonomické krize, finanční zdroje

Rozvoj infrastruktury, výroby

Náboženství - konflikty

Terorismus

Třetí ekonomika 

Neřešit včas problémy

Nedostatek ropy

Jiné

Nevím
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Přes dvě třetiny firem hodnotí svou technologickou úroveň 
ve srovnání s ostatními jako vysokou.

Q13. Jak byste ohodnotil technologickou úroveň Vaší firmy ve srovnání s ostatními firmami v oboru?
Báze:119

Jak by firmy hodnotily svou technologickou úroveň ve srovnání s ostatními firmami v oboru?
(v %)

7
1
4

18

42

28

70 + Top 2 Box (vysoká)

 Velmi vysoká

 Spíše vysoká

 Ani vysoká, ani nízká

 Spíše nízká

 Velmi nízká

 Nevím

Podíl firem hodnotící svou úroveň jako vysokou 
podle obratu

Do 99,9 mil. Kč: 57 %

100 – 999 mil. Kč: 76 %

1 mld. Kč a více: 85 %
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Firmy si většinou nevybavují žádný konkrétní vzor ze svého 
oboru, který by ukazoval na budoucí směr rozvoje. 

Q17. Jakou firmu ve Vašem odvětvím považujete za tu, která ukazuje na budoucí směr rozvoje v oboru a zároveň zapracovává technologie podporující 
udržitelný rozvoj?
Báze:119

Jaká firma v odvětví je ta, která ukazuje budoucí směr rozvoje a zapracovává technologie 
podporující udržitelný rozvoj?
(v %)

Naše 
firma:

8 %
3 % 3 % 3 %

2 % 2 %

46 % firem si není schopno vybavit žádnou firmu

Žádná další firma nebyla uvedena více než 
1 respondentem. Lidé uváděli často obecné odpovědi 

typu „firmy ze stavebnictví“ etc, ale neuváděli 
konkrétní firmy.
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Téměř dvě třetiny firem plánují nahrazení stávajících technologií 
ve firmě, typicky v horizontu 3 nebo 5 let.

Q14. Máte v současnosti plány na nahrazení stávajících technologií ve Vaší firmě novějšími, modernějšími technologiemi? Q15. A v jakém časovém horizontu 
toto nahrazení plánujete? Q16. Z jakých důvodů takové nahrazení neplánujete?
Báze:119

Mají firmy plány na nahrazení stávajících technologií ve Vaší firmě novějšími, modernějšími? 
(v %)

63

25

12

 Ano

 Ne

 Nevím

Plánovaný časový horizont nahrazení

Do 1 roku: 13 %

Do 3 let: 39 %

Do 5 let: 29 %

Do 10 let: 11 %

Později: 1 %

Nevím, neumím posoudit: 7%

Odmítání budoucího nahrazování je 
dáno především tím, že tyto (odmítající) 
firmy považují své stávající technologie 

za dostačující.
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Pětina firem je v dialogu s CBCSD o udržitelném rozvoji, další čtvrtina firem by 
měla zájem tento dialog navázat. Jen 13 % má zájem o audit/certifikát 
udržitelnosti.

Q18. Měli byste zájem o audit/certifikát udržitelnosti ve Vašem podniku/společnosti/výrobních jednotkách? Q19. Měli byste zájem o navázání dialogu 
o udržitelném rozvoji se zástupci CBCSD?
Báze:119

29

57

13
 Ano

 Ne

 Nevím

24

29

25

22  Již jsme v kontaktu s CBCSD

 Ano

 Ne

 Nevím

Měly by firmy zájem o audit/certifikát
udržitelnosti?
(v %)

Měly by firmy zájem o navázání dialogu
o udržitelném rozvoji s CBCSD?
(v %)



Shrnutí výsledků
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Hlavní zjištění

Firmy mají poměrně dobrý přehled o tom, co je udržitelný rozvoj. 4 z 5 označily 
udržitelný rozvoj jako rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by 
ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.

K udržitelnosti současného směřování civilizace téměř 3 čtvrtiny firem staví 
skepticky. 4 z 10 firem se dokonce domnívají, že je nutná radikální změna a 
proměna ekonomického systému.

Prosazování myšlenek udržitelného rozvoje by pomohla podle firem především 
větší podpora vzdělávání v tomto tématu a širší osvěta ze strany státu.

Pětina firem zná dokument VIZE 2050, další třetina o něm již někdy před 
výzkumem slyšela, pro ostatní je to nová informace. I tak by ale víc než polovina 
firem byla ochotna zformulovat konkrétní závazek k naplňování VIZE. Pětina 
firem je v dialogu s CBCSD o udržitelném rozvoji, další čtvrtina firem by měla 
zájem tento dialog navázat. Jen 13 % má ale zájem o audit/certifikát 
udržitelnosti.

Je téměř naprostá shoda na tom, že všechny pilíře VIZE 2050 jsou důležité. 
Je  to obzvlášť vidět u pilíře Lidské zdroje, který považuje za důležitých všech 
119 dotazovaných firem.



Díky za pozornost

tomas.macku@ipsos.com


