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Úvodní slovo  

Udržitelnost je pojem, který je i v České republice slyšet stále častěji. Rádi připomínáme, 

že to byla právě naše Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která nastolila plat-

formu, jež se začala otázkami udržitelnosti soustavně zabývat od roku 2012. Od té doby 

má za sebou nespočet iniciativ, projektů, akcí. Jedním z posledních počinů byl čtyřdílný 

televizní seriál Klima mění Česko, který loni v listopadu a prosinci odvysílala Česká televi-

ze. Byl to jeden z výsledků provázané spolupráce členů naší rady a firem, jímž jsme se 

snažili upozornit na žhavé téma i širokou veřejnost. Také jsme restartovali pracovní sku-

pinu se zaměřením na komplexní řešení problémů s vodou v české krajině. Nadále pod-

porujeme čistou mobilitu. Lhostejné nám nejsou nové technologie, jež mají člověku slou-

žit, nikoli ho ničit. S tím souvisí vzdělanost, konkurenceschopnost, kvalitní život. Česká 

podnikatelská rada je nakloněna všem podnětům, které do diskuze vnesou nový pohled, 

nápad, odhodlání. 

 

Valná hromada CBCSD jako myšlenková křižovatka 

 

V závěru roku 2018 jsme hodnotili na valné hromadě CBCSD její činnost za 

uplynulých 365 dní. Od doby, kdy byla Česká podnikatelská rada pro udržitelný 

rozvoj založena (rok 2012) jako 64. pobočka WBCSD, se její stabilní členská zá-

kladna rozrostla na 15 subjektů, které ztělesňují charakteristiky jako 45 tisíc 

zaměstnanců nebo 260 miliard Kč obratu. Mezi ty největší, v nichž naše témata 

silně rezonují, patří ČEZ, ADLER International, Sika, Linde Gas, E.ON, innogy, 

KPMG Česká republika, EY, PwC, ENVIROS či ŠKO-ENERGO. 

 

Během roku fungovalo šest pracovních skupin, z nichž se každá věnuje specifické oblasti 

udržitelnosti: Strategie 2030/Vize 2050, Smart Life, Udržitelná energetika, Udržitelná 

doprava, Nové metodické trendy v udržitelnosti, Udržitelná výroba a spotřeba. 
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Pro naši radu je zásadní, že může ovlivňovat celorepublikové dění na území ČR prostřed-

nictvím svého zapojení do Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Působí v několika výborech – 

například v tom pro udržitelnou energetiku, udržitelnou dopravu nebo ve výboru socioe-

konomickém. Spolupůsobíme také v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii 

a podílíme se na utváření Strategie 2030. Jsme rádi, že plán byl v říjnu schválen a nyní 

se přikročilo k přípravě jednotlivých projektů. 

 

Během valné hromady se pozornost obrátila k významnému projektu z produkce České 

televize. Na několikadílné minisérii Klima mění Česko se podílela i CBCSD. „Je to skvělý 

projekt a vstup do problematiky udržitelného rozvoje s řadou konkrétních příkladů, které 

ukazují, že firmy, instituce, občané si uvědomují potřebu změny,“ uvedl Jan Žůrek, prezi-

dent CBCSD. Při této příležitosti byla minisérie zároveň pokřtěna. 

 

Autor série Daniel Tichý zmínil skvělou partnerskou spolupráci různých subjektů, jako 

jsou ČEZ, Skanska, EON, ŠKO-ENERGO či firma CI2. „Říkáme tím veřejnosti, že klima je 

záležitostí nás všech. Není to jen hrozba, ale i příležitost,“ uvedl při křtu. 

 

Partneři se shodli na tom, že minisérie je jedním z příspěvků k tématu klimatických změn 

a nástupu nových energeticky úsporných technologií. „Budeme filmy využívat v polygonu, 

který funguje jako vzdělávací centrum pro střední i vysoké školy. Představujeme tam 

chytrá řešení o úsporách energií,“ uvedl Lukáš Svoboda ze společnosti EON. Spolupráci 

se školami zmiňovali i další zástupci firemní sféry. 

 

Podle záměru tvůrců na televizní pořad v příštím roce naváže deset odborných setkání. 

Zaměří se například na elektromobilitu, energetické úspory či ochranu krajiny. Pod znač-

kou Klima mění Česko zvažují partneři vydání knižní publikace a pokračování natáčení 

seriálu pod názvem Česko řeší klima. 

 

Křest byl součástí valné hromady a naší konference, na kterou jsme přizvali řadu odbor-

níků. 

 

Jednání se dotklo propojování a spolupráce CBCSD se Světovou podnikatelskou ra-

dou a s organizacemi v Německu a Rakousku. Praktickým výstupem, který vznikl v koo-

peraci s německými kolegy, byl projekt eRallye – jízda elektromobility Mnichov – Ostra-

va. Partnerem projektu byla Česká televize a projevily o něj zájem i firmy. „Bez jediného 

problému dobíjení jsme absolvovali 900 kilometrovou trasu,“ uvedl viceprezident CBCSD 

Petr J. Kalaš, jeden z organizátorů akce. 

 

Petr J. Kalaš reprezentoval CBCSD na mezinárodní konferenci v Singapuru. Poznatky, kte-

ré si odtud odnesl, prezentoval na valné hromadě. Představil sedm zásadních trendů  

v oblasti udržitelnosti, s nimiž na asijské konferenci vystoupil Johnatan Wootliff. 

 

 Plasty se stávají velkým rizikem pro planetu a podstatným způsobem ohrožují 

rovnováhu ekosystémů. 

 Doprava budoucnosti potřebuje chytrá řešení, brzy ji ovládnou smart technologie. 

 Neméně podstatná je oblast výživy, kdy je třeba najít synergii mezi moderními 

technologiemi a zemědělstvím. 

 Data Transparency. Tajné informace nejsou v bezpečí, riziko jejich prozrazení je 

vysoké. 

 Reatil Consumerism. Narůstá spotřeba běžného spotřebního zboží. To, co dnes 

sloužilo, se zítra může stát odpadem. 

 Disruption of Work. Charakter práce se mění. Jak se na to připravit a co nám to 

ukazuje? 

 Social Action. 
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Všech těchto sedm oblastí znamená pro byznys zajímavé příležitosti, jak se do politiky  

a aktivit udržitelného rozvoje zapojit zcela strategicky. Je to pobídka, jak vybudovat nová 

a potřebná odvětví podnikání. 

 

Z valné hromady vyplynuly závěry, které jsou také pro nás také kompasem budoucích 

aktivit: 

 

Rádi bychom do diskuze o Národním klimaticko-energetickém plánu zapojili veřej-

nost, zejména pak tu odbornou, která může výrazně přispět svým fundovaným vhledem. 

 

Budeme spolupracovat i nadále se zeměmi regionu Střední Evropy, jedním z našich spo-

lečných témat bude podpora elektromobility. 

 

Čeká nás restart struktury pracovních skupin. Trápí nás nedostatek vody a sucha, to je 

oblast, na niž musí byznys reagovat nejen krátkodobě, ale především v horizontu dlou-

hodobém. Věříme, že se nám pro tuto myšlenku podaří získat další subjekty včetně tech-

nologického centra Akademie věd České republiky. Brzy k tomuto tématu připravíme kon-

ferenci. 

 

Podporujeme čistou mobilitu a hodláme v tom pokračovat. Vidíme ji jako směr, který 

může výrazně ulevit planetě i městským aglomeracím. Budeme se snažit pozitivně za-

sáhnout i do procesu budování aktuálně intenzivně diskutované výstavby elektrifikova-

ných vysokorychlostních tratí. 

 

Na to navazuje naše stanovisko pokračovat v přeshraniční spolupráci s bavorskými part-

nery, kteří se do roku 2020 zavázali vyrobit 500 tisíc elektormobilů. S tím souvisí navý-

šení počtu nabíjecích stanic, v současnosti jich je v provozu kolem 150. Věříme, že se 

nám podaří do společného úsilí o čistší planetu zapojit také největšího světového produ-

centa vozidel – Toyotu. 

 

Závěry jsou to smělé. Pokud však nebudeme odvážní a na udržitelný rozvoj nebudeme 

brát zřetel, těžko planeta přežije. Uvědomujeme si, že myslet na další generace znamená 

připravit jim takové životní prostředí, které bude nejen důstojné, ale i zdravé a bude ský-

tat další potenciál rozvoje člověka. 

 

https://www.cbcsd.cz/valna-hromada-cbcsd-jako-myslenkova-krizovatka/ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cbcsd.cz/valna-hromada-cbcsd-jako-myslenkova-krizovatka/
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Kulatý stůl CBCSD a ČMA: Konkurenceschopnost ČR 
 

 
 

Kulatý stůl ČMA a CBCSD ke konkurenceschopnosti ČR na Mezinárodním strojí-

renském veletrhu v Brně 1. října upozornil na to, že Česko se vzdaluje vyspělým 

ekonomikám. Chybí mu plán přechodu na technologické znalostní centrum Ev-

ropy. 

 

České školství je devalvováno, kvalita absolventů klesá. Viníkem je současná skladba 

průmyslu, který je postaven na subdodavatelství a nepoptává kvalitní pracovníky. Pokud 

by byl průmysl zaměřen na finální výrobky a inovace, vyžadoval by vzdělanější pracovní-

ky a kvalitnější školství. Stát ale nemá plán na zvýšení konkurenceschopnosti země a na 

přechod hospodářství k technologickému a znalostnímu, jež by odpovídalo požadavkům 

21. století. „Jsme země tisíců subdodavatelů, u montážních linek nejsou potřeba vzdělaní 

pracovníci,“ uvedl generální ředitel společnosti SOMA spol. s r.o.  Ladislav Verner. 

 

Jak upozornil další účastník kulatého stolu Martin Hausenblas, zakladatel společností 

ADLER International a LIFTAGO (člen CBCSD), současné školství nepřipravuje žáky na 21. 

století. Nedokáže je naučit kritickému myšlení, schopnosti pracovat v týmu a analytické-

mu zacházení s informacemi. „Jediná jistota je, že nynější žáci nebudou dělat to, co stu-

dují,“ upozornil Martin Hausenblas, který založil a financuje Stipendijní fond Renesance. 

 

Stejný názor vyjádřili i další vystupující Libor Witassek jednatel DC VISION a Petr Novák, 

generální ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o. „Čtvrt století se bavíme o neefek-

tivním školství bez memorování. Zapomeňme na to, že stát ho změní,“ říká Libor Witas-

sek, a navrhuje, aby ho vláda svěřila do rukou soukromého sektoru a firem s poukazem 

na dobré zkušenosti z Německa. „Stát nedostatečně podporuje projekty s vysokým 

know-how,“ uvedl při debatě Pavel Kafka s poukazem na zprávy Světového ekonomické-

ho fóra (WEF). Podle něho již tři roky za sebou ČR stagnuje v žebříčku mezinárodní kon-

kurenceschopnosti na 31. místě a v inovacích zaostává za první 10 nejvyspělejších zemí. 

S napětím byla očekávána letošní zpráva WEF. Řečníci se shodli rovněž v tom, že české 

vlády se snaží z České republiky vytvořit znalostně technologické centrum Evropy. Pro-

blém nastává ale v realizaci. „Oborových a dalších strategií máme více jak 130,“ pozna-
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menal Pavel Kafka. 

 

 

Kulatý stůl přinesl také řadu návrhů, jak zvýšit konkurenceschopnost ČR. „Priorita jsou 

autonomní auta, fosilní auta jsou před vymřením. Pokud na to nezareagujeme, celá eko-

nomika bude mít problém,“ uvedl například Martin Hausenblas. Součástí přechodu k au-

tonomním vozidlům by měly být testovací polygony, které by do země přilákaly inovativní 

firmy. Řečníci zmínili i nezbytnost podpory nanotechnologií a postavení vysokorychlost-

ních dopravních tratí. 

 

 

Video z kulatého stolu:  

https://youtu.be/ma-Nm_PTGKo 

 

https://www.cbcsd.cz/kulaty-stul-cma-a-cbcsd-konkurenceschopnost-cr-je-brzdena-

premirou-strategii/ 

 

 

Fórum studie WEF: Příliš mnoho strategií nás brzdí 

 

 
 

 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj s ČMA spoluorganizovala odbor-

né setkání ke zveřejnění Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti 2018 – 

2019. Potvrdilo, že zaostávání za vyspělými zeměmi můžeme zastavit uplatně-

ním 5i – inovace, investice, infrastruktura, informace, implementace. 

 

Směrování České republiky k vyšší konkurenceschopnosti se neobejde bez dlouhodobé 

strategie země založené na konsensu napříč politickým spektrem a spolupráci s podnika-

telskou a akademickou sférou, která by byla skutečně zavedena do praxe. To je jeden ze 

závěrů diskusního Fóra Studie WEF, které 17. října, tedy v den oficiálního zveřejnění 

Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti 2018 – 2019 Světového ekonomického fóra 

(WEF), uspořádala Česká manažerská asociace (ČMA) ve spolupráci s Graduate School of 

Business (CMC) Čelákovice. 

https://youtu.be/ma-Nm_PTGKo
https://www.cbcsd.cz/kulaty-stul-cma-a-cbcsd-konkurenceschopnost-cr-je-brzdena-premirou-strategii/
https://www.cbcsd.cz/kulaty-stul-cma-a-cbcsd-konkurenceschopnost-cr-je-brzdena-premirou-strategii/
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Právě ČMA a CMC, a také Vysoká škola ekonomická v Praze, se podílejí na sběru dat v ČR 

pro každoroční zprávu WEF (The Global Competitiveness Report). 

 

Máme příliš strategií 

 

Účastníci Fóra se shodli v tom, že klíčovým problémem ČR není schopnost vytváření dob-

rých strategií, nýbrž jejich realizace. „Máme problém s implementací,“ uvedl prezident 

ČMA a moderátor Fóra Pavel Kafka s poukazem na množství oficiálních strategických do-

kumentů. Jeho slova potvrdil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. „Máme 237 

schválených národních strategických dokumentů,“ podotknul s poukazem na potřebu dia-

logu v rámci ČR i celé Evropy. „Jsme plni analýz, v realizaci pokulháváme,“ dodal. 

 

V podobném duchu se vyjádřil Michal Mejstřík, ekonom a profesor ekonomie Univerzity 

Karlovy v Praze. „Je dobrý čas nadefinovat priority České republiky. V uplynulém období 

toho vlády moc neudělaly,“ poznamenal s poukazem na problém kvality našich institucí. 

Ty z téměř 11 % snižující postavení ČR v mezinárodním srovnání a přispívají ke stagnaci 

pozice země v posledních třech letech na 31. příčce, byť pro roky 2018-2019 se ČR do-

stala na 29. příčku žebříčku. 

 

„Instituce jsou stále opožděny ve vývoji, zatímco soukromý sektor udělal velký 

krok,“ řekl Michal Mejstřík. Ke stavu institucí a směrování země se vyjádřil Jarolím Antal  

z VŠE Praha. „Problém institucí v ČR spočívá v nedostatku jednoty mezi politiky a podni-

kateli,“ uvedl. 

 

Dolů nás táhne infrastruktura 

 

Fórum kriticky poukázalo na nedostatek odvahy politiků a společnosti změnit zaběhnutý 

způsob myšlení a potřebu přechodu k projektovému řízení. V ČR již před lety vzniknul 

komplexní plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy. V reálném životě je 

posun nedostatečný, a to i vzhledem ke kvalitě infrastruktury. „Infrastruktura je u nás 

stále zaostalá,“ uvedl Michal Mejstřík. 

 

Na souvislost kvality infrastruktury s regiony a například s mírou jejich zaměstnanosti 

poukázal ekonom Lukáš Kovanda. „E-governmeent a výrazné zlepšení infastruktury je 

zásadní pro odlehlé části republiky,“ poznamenal. 

 

V letošním roce se na analýze Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti WEF ve vzta-

hu k ČR podílelo letos Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Mezi řečníky byla i náměst-

kyně ministryně Alexandra Rudyšarová, která vedle analýzy celkového hodnocení pozice 

ČR akcentovala téma inovací a podpory investic. 

 

Fórum, řečníci i účastníci, se shodli i na tom, že zásadním obratem ke zvýšení konkuren-

ceschopnosti země je podpora inovací a nových technologií, po kterých je ve světě po-
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ptávka. „Čeká nás střet o tom, co jsme dělali dříve a co poptává svět,“ uvedl náměstek 

Martin Tlapa. Na význam inovací a jejich podporu poukázal jako na stěžejní pro budouc-

nost František Jochmann z krajské Hospodářské komory Ústí nad Labem. 

 

ČMA dlouhodobě propaguje aktivaci domácího kapitálu a podporu výrobců, kteří se orien-

tují na vyšší přidanou hodnotu a finální výrobky. Také na tom se shodli účastníci Fóra 

jako na jednom ze závěrů, který by měl být předložený a diskutovaný s politiky. 

 

Odkaz na fotogalerii: 

https://www.zonerama.com/cmamr/Album/4704241 

 

https://www.cbcsd.cz/forum-studie-wef-2018-2/ 

 

 

 

 

Duševní onemocnění jako hrozba pro světovou 
prosperitu 

 
 

 

Obchodní války a prohlubující se problémy životního prostředí jsou v roce 2019 

větší hrozbou než terorismus. Roste napětí mezi globalizací světové ekonomiky 

a nacionalismem světové politiky, uvádí to letošní zpráva Global Risks Report 

2019, kterou vydalo Světové ekonomické fórum (WEF). 

Problémy s duševním zdravím má celosvětově zhruba 700 milionů lidí. Zejména v prů-

myslových zemích se zvyšuje počet obyvatel, kteří se cítí osaměle, jsou nešťastní, zažíva-

jí deprese. Současně u nich narůstá hněv. Situace dosáhla takových rozměrů, že na ni 

jako na jedno z globálních rizik poukazuje letošní zpráva Global Risks Report 2019. Vyda-

lo ji Světové ekonomické fórum (WEF) před zasedáním ve švýcarském Davosu 22. ledna 

https://www.zonerama.com/cmamr/Album/4704241
https://www.cbcsd.cz/forum-studie-wef-2018-2/
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2019. Jako každoročně se ho účastní více než 3 000 vrcholných politiků, zástupců mezi-

národních a neziskových organizací a šéfů největších firem. 

Důsledkem problémů s duševním zdravím jsou obrovské finanční náklady, sociální a poli-

tické napětí. Ve světě stále rozčilenějších lidí se zvyšuje pravděpodobnost nepředvídatel-

ných výsledků voleb a sociálních nepokojů. 

Zpráva poukazuje na nové biotechnologie slibující pokrok, současně zmiňuje riziko stou-

pajících obav lidí z dohledu a kontroly, a to i s ohledem např. na vytvoření prvních gene-

ticky modifikovaných dětí. Upozorňuje na pokles „psychologického a emocionálního bla-

hobytu“, což má nepříznivý dopad na sociální soudržnost, politiku a vztah k přírodě. 

Enviromentální rizika 

Mezi nejvýznamnějšími globálními riziky pro příštích deset let jsou problémy životního 

prostředí. S ohledem na lesní požáry, povodně, tsunami a emise skleníkových plynů to 

není překvapivé. Odborníci se shodují v tom, že v závislosti na regionu musí být investo-

váno do ochrany proti bouřím, tsunami nebo stoupající hladině moře. Naopak, klesající 

hladiny podzemní vody způsobují, že zásobování vodou v mnoha velkých městech je ob-

tížné a nákladné. Zpráva upozorňuje na selhání politiky v souvislosti s problémy životního 

prostředí, tedy i v otázce snižování emisí CO2. 

„V letošní i loňské zprávě zřetelně vystupují do popředí rizika v environmentální oblasti. 

Zvyšuje se riziko neplnění mezinárodní klimatické dohody z Paříže,“ uvedl Petr J. Kalaš, 

viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Radu spoluzaklá-

dala Česká manažerská asociace. 

Co se týká České republiky, riziko dlouhodobě extrémního počasí není tak pravděpodob-

né, jako v Asii nebo Americe. Přírodní katastrofy jako jsou povodně a vichřice mezi lokál-

ní rizika patřit budou. V roce 2018 se jako akutní riziko projevilo teplé počasí a části 

území v ČR byly v letních měsících ohrožovány nedostatkem vody. 

Sílící rizika, nedostatečná spolupráce 

Zpráva upozorňuje na to, že nikdy nebyla potřeba spolupráce a multidisciplinárního pří-

stupu k řešení globálních problémů naléhavější než nyní. Vzájemná spolupráce je však 

nedostatečná. „Bez efektivnější spolupráce k řešení globálních problémů se posouváme k 

propasti,“ komentuje výkonný ředitel České manažerské asociace Ivo Gajdoš. 

Svět stojí před rostoucím počtem komplexních a propojených výzev, což se týká zpoma-

lení globálního růstu a přetrvávání ekonomické nerovnosti, pokračují změny klimatu, zvy-

šuje se geopolitické napětí a zrychlují se tempa 4. průmyslové revoluce. Současně zaží-

váme nárůst napětí, protekcionismus a obchodní konflikty. 
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Nejvíce odborníci sestavující Global Risks Report 2019 očekávají, že vzroste ekonomické 

napětí (91 procent), dojde k oslabení multilaterálního obchodu (88 procent) a rozšíří se 

politické boje mezi světovými mocnostmi (88 procent). Pouze 20 procent se domnívá, že 

je v letošním roce pravděpodobný nárůst teroristických útoků. 

 

Velké škody způsobují útoky hackerů a krádeže dat, je to další globální hrozba v příštích 

deseti letech. 

Komentář Petra Kalaše ke Global Risks Report 

2019  

Viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný 

rozvoj CBCSD Petr J. Kalaš komentuje letošní Global 

Risks Report 2019, který vydalo Světové ekonomické 

fórum (WEF) před mezinárodním setkáním v Davosu. 

 Letošní a již tradiční zpráva představuje obsáhlou reflexi 

současného vývoje naší planety. Obsahuje aktuální 

komplexní a vzájemně propojené výzvy globálního světa 

a zabývá se oblastmi globálních rizik příštích deseti let. 

Diagnóza planety shromažďuje indikace rostoucí vývojo-

vé fragility a rostoucích rizik ekonomických, environmen-

tálních i sociálních. Zpráva ilustruje top 5 globálních rizik 

jak z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu v příštích 

deseti letech, tak i z hlediska dopadů na společnost. 

Ukazatele rizik z hlediska pravděpodobnosti potvrzují zesilující se trend přírodních rizik. 

Na špičce jsou výskyty extrémních výkyvů počasí, obavy z nedostatečného plnění miti-

gačních a adaptačních klimatických opatření a přírodní katastrofy. Nejobávanější rizika z 
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pohledu dopadů zahrnují nebezpečí použití zbraní hromadného ničení, neplnění klimatické 

dohody, extrémní výkyvy počasí a rostoucí nedostatek vody. 

Řada těchto jevů se projevuje i v České republice, což vyžaduje postupnou změnu ustá-

lených postojů s cílem zmenšování dopadů globálních trendů a adaptaci na jejich dopady. 

Komentář Viktora Třebického ke Global Risks 

Report 2019 

Viktor Třebický je zástupce nestátní neziskové organizace 

CI2, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj, vzdělávání, 

publikační činnost a vědu a výzkum. Ke Global Risks Re-

port 2019, v němž mezi pěti globálními riziky jsou tři en-

vironmentální na prvních třech místech, připojil svůj ko-

mentář. 

Naše organizace CI2 se dlouhodobě zabývá riziky, zejmé-

na s ohledem na změnu klimatu. Nepřekvapuje mě proto, 

že enviromentální rizika jsou uváděna na prvních třech 

místech. Například co se týká kritérií snižování CO2 vy-

hlášené pařížskou smlouvou, Česká republika v tom není 

průkopník. Na jednu stranu plníme evropské cíle snížit o 

40% emise do roku 2030, oproti roku 1990. Na druhou 

stranu máme jednu z nejvyšších emisí skleníkových plynů na osobu v Evropě i na světě. 

Na světě jsou na osobu 4 tuny skleníkových plynů, v ČR to je 10 až 11 tun. Přitom pokud 

se podíváme na statistiky posledních dvou či tří let, tak emise v ČR rostou. Je to velká 

výzva pro politiky, firmy a obce, že je třeba dále pokračovat ve snižování emisí. Nejvíce 

bych pochválil podnikatelský sektor, některé firmy dokonce již směřují k uhlíkové neutra-

litě. 

I v minulém roce environmentální změny měly ve světě měřitelné dopady. Proto jsme 

koncem ledna uspořádali společně s CBCSD seminář k využití docela nového nástroje v 

ČR, tedy offsetů. Jsou to kompenzace za emise skleníkových plynů. Zejména pro firmy je 

to důležitý nástroj. Pokud sníží své emise, mohou v další fázi přispívat na projekty, které 

jsou realizované jinde, což je celý princip tohoto nástroje. Celkově to vede ke snížení 

emisí. 

Odkaz na prezentaci globálních rizik: 

http://www.cma.cz/wp-content/uploads/2019/01/GRR_2019_IG.pdf 

https://www.cbcsd.cz/global-risks-report-2019-problemy-s-dusevnim-zdravim-jsou-

celosvetovym-rizikem/ 

 

http://www.cma.cz/wp-content/uploads/2019/01/GRR_2019_IG.pdf
https://www.cbcsd.cz/global-risks-report-2019-problemy-s-dusevnim-zdravim-jsou-celosvetovym-rizikem/
https://www.cbcsd.cz/global-risks-report-2019-problemy-s-dusevnim-zdravim-jsou-celosvetovym-rizikem/


 

12 

PARTNER ORGANIZATION OF 

Klima mění Česko 

 

Nový cyklus České televize Klima mění Česko se snažil ukázat, že klimatická 

změna nepředstavuje pouze hrozbu, ale je i velkou příležitostí, jak zlepšit různé 

oblasti lidského života. Pozitivní příklady ochrany klimatu obsahuje každý ze 

čtyř dílů celé série. Její první epizoda byla odvysílána na ČT2 13. listopadu. Bo-

nusové materiály z průběhu natáčení v podobě rozhovorů s tuzemskými experty 

na změnu klimatu nabídl web ČT24. 

 

„Šlo nám o to představit taková klimatická opatření, která – v ideálním případě – provádí 

společnými silami různé subjekty. Podniky, města, obce, stát, neziskový sektor a pocho-

pitelně i domácnosti a jednotlivci. Prostě zdůraznit to, že zmírňování dopadů klimatické 

změny je záležitostí náš všech,“ uvedl autor projektu Daniel Tichý z webu ČT24. 

 

„Dobré příklady z praxe, které jsme do pořadu vybrali, mají tři základní aspekty: jsou 

ekonomicky výhodné, jedná se o rozumné investice do ochrany klimatu, jsou sociálně 

vhodné a akceptovatelné a především jsou šetrné k životnímu prostředí,“ dodal Tichý. 

 

“Líbila se mi myšlenka oslovit širokou veřejnost a představit ji tento opravdu složitý fe-

nomén srozumitelnou formou a shrnout, co probíhající změna klimatu znamená přímo pro 

Česko,” vysvětlil hlavní záměr seriálu moderátor pořadu Michal Žák, meteorolog ČT. 

 

„Hovořili jsme i se studenty a musím říci, že ta nastupující generace, která je pro řešení 

změny klimatu velmi důležitá, přinesla řadu neotřelých nápadů,“ doplnil Žák. 

 

Co se týče jednotlivých témat, byla vybrána ta, která souvisí se snižováním emisí sklení-

kových plynů nebo s přizpůsobením se dopadům klimatické změny, či jsou kombinací 

obou druhů opatření a jsou tedy klimaticky chytrými řešeními. Využití obnovitelných 
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zdrojů, zlepšování kvality ovzduší, energetické úspory, elektromobilita a další důležité 

oblasti patří mezi základní obsahové komponenty pořadu. 

 

Velký důraz klade cyklus na klimatická opatření v krajině včetně zadržování vody, která 

pomáhají v boji proti různým typům sucha – zemědělskému, hydrologickému i lesnímu. 

Tyto adaptační aktivity krajinu revitalizují, vrací do ní pestrost, druhovou rozmanitost a 

zvyšují její pružnost a odolnost vůči klimatické změně. 

 

Natáčení seriálu probíhalo ve třinácti krajích České republiky, tvůrci zavítali do téměř 

třiceti rozmanitých lokalit – od menších obcí až po největší města. 

 

Další tři díly pořadu byly vysílány v těchto dnech: 20.11., 27.11. a 4.12., jejich se usku-

tečnila vždy následující pátek. 

 

Více ZDE 

 

https://www.cbcsd.cz/tv-porad-ct2-klima-meni-cesko/ 

 

Články týkající se pořadu: 

https://www.sfzp.cz/sfzp-cr-prispel-do-poradu-ct-klima-meni-cesko/ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2650322-klima-meni-cesko-novy-porad-ceske-

televize-ukaze-dobre-priklady-ochrany-klimatu 

 

eRallye: Elektromobily na trase Mnichov-Ostrava zabodovaly 
 

 

Přinášíme vám video záznam z rallye, kterou majitelé a příznivci elektromobilů 

překonali předsudky vůči těmto ekologickým vozům. Cestování s nimi je nejen 

ekologické, levné, pohodlné a tiché, ale v cestě vás nezastaví ani síť veřejných 

nabíjecích stanic. Těch na území ČR přibývá, což signalizuje jasnou zprávu: Bez 

stresu můžete dosáhnout svých cílů. Jste-li fandou značek jako Tesla, WV, BMW, 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12318068320-klima-meni-cesko/218562220300001/
https://www.cbcsd.cz/tv-porad-ct2-klima-meni-cesko/
https://www.sfzp.cz/sfzp-cr-prispel-do-poradu-ct-klima-meni-cesko/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2650322-klima-meni-cesko-novy-porad-ceske-televize-ukaze-dobre-priklady-ochrany-klimatu
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2650322-klima-meni-cesko-novy-porad-ceske-televize-ukaze-dobre-priklady-ochrany-klimatu
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Hyundai, Toyota a dalších, které se významně zasluhují o rozvoj čisté mobility, 

pak si nenechte uniknout video, které z této novodobé odysey pořídili. 

 

Odkaz na video: 

https://www.cbcsd.cz/video-erallye-mnichov-ostrava/ 

 

 

Výzkum MUNI: Češi mají přírodu rádi, chránit ji má ale 
stát 

 

 

Češi jsou národem, který přírodu obdivuje, rád je s ní v kontaktu. Vyhledává ji 

jako partnera pro volnočasové aktivity a odpočinek.  Jenže z průzkumů 

Masarykovy univerzity v Brně vyplývá, že se v přírodě spíše chováme jako 

konzumenti, protože její ochrana nepatří k našim osobním prioritám.  To má být 

úkol státu. 

 

Češi mají k přírodě vztah, je to pro ně důležitá hodnota, nutno dodat že spíše 

volnočasová, a tak o přírodě přemýšlí spíše jako o dalším statku, který jim zpříjemňuje 

život. Dotázaní jsou přesvědčení o tom, že příroda je důležitou součástí našeho života a 

nezastupitelnou roli sehrává i na poli lidského zdraví a zdraví planety. Jenže past 

konzumního přístupu spočívá v tom, že nemotivuje domácí populaci k tomu, aby se sama 

začala zapojovat do ochrany přírody a její rozmanitosti. Z výzkumu vyplývá, že třídit 

odpad jsme se naučili velmi dobře, umíme si odpustit balené vody a dát přednost té 

kohoutkové. Významné ale spočívá v tom, že nejsme ochotni dělat takové kroky, které by 

mohly omezit pocit našeho komfortu nebo přímo volaly po změnách osobních návyků. 

Sem se řadí cestování osobním automobilem a nechuť se v jeho využívání nikterak 

omezovat. To samé platí pro změnu nákupního chování – lidé zatím na chuť nepřišly 

ekologicky šetrným výrobkům, od drogerie až po oděvy.  

 

Kde je tedy kámen úrazu? Je to naše neochota vydávat další finanční prostředky či něco 

jiného? 

 

https://www.cbcsd.cz/video-erallye-mnichov-ostrava/
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CBCSD navrhuje kroky k dopravě budoucnosti 
 

 

Doprava v ČR je energeticky vysoce náročná a v celkové spotřebě energií se blí-

ží průmyslu. Existují však řešení, o nichž chtějí odborníci a podnikatelé jednat s 

vládou. 

V současnosti připravovaný návrh Národního energeticko-klimatického akčního plánu ČR 

2030 (NEKAP 2030) by měl zahrnovat i strategii budoucího rozvoje dopravy. Na konečné 

spotřebě energie v ČR má doprava již téměř stejný podíl jako průmysl a stala se úzkým 

hrdlem naší ekonomiky. Oproti jiným zemím se její efektivita zhoršuje, energeticky je 

příliš náročná, a stává se bolavým místem energetické politiky.  Současně se doprava 

významně podílí na národních emisích skleníkových plynů a lokálním znečištění ovzduší. 

 

Pracovní skupina udržitelné dopravy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 

(CBCSD) chce proto usilovat o vyvolání dialogu s MPO a MDO v rámci NEKAP 2030. Za 

tímto účelem připraví koncepční dokument, který shrne návrhy příslušných odborníků. 

„Máme příležitost podílet se na vytvoření dopravního konceptu s možností realizovatel-

nosti,“ říká viceprezident CBCSD Petr J. Kalaš. 

 

Podle členů pracovní skupiny CBCSD cesta k přípravě strategie dopravy ČR vede mimo 

zmíněných ministerstev například i přes Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a bude 

pokračovat i s Výborem pro udržitelnou energetiku RVUR. Za tímto účelem připravil tým 

odborníků pod vedením  ing. Jiřího Pohla ze Siemens materiál Úloha železnice při dekar-

bonizace dopravy v ČR. 

 

Dokument osvětluje současnou situaci osobní a železniční dopravy s ohledem na spotře-

bu energií a doporučuje návrhy potřebných řešení. Vychází z předpokladu, že doba ex-

tenzivního rozvoje lidské společnosti, založeném na plýtvání fosilními palivy skončila. 

Navíc je česká ekonomika postižena vysokou importní náročností vývozu. „Na národní 

důchod potřebujeme příliš velký dopravní výkon. Pokud budeme řešit dopravu, musíme 
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se podívat i na strukturu ekonomiky. Není cílem mít vyšší dopravu, nýbrž růst HDP a nižší 

doprava,“ uvádí prezident ČMA Pavel Kafka a viceprezident CBCSD. 

 

Budoucností je podle zmíněného dokumentu dlouhodobě nízkoemisní udržitelná multimo-

dální mobilita. Železnice v ní má významný potenciál. Tématem již také není konkuren-

ceschopnost dopravních módů, nýbrž schopnost kooperace a komplementárnosti. 

 

Materiál vyzývá k postupnému odklonu od používání spalovacích motorů a přechodu na 

elektromobilitu. Vizionářsky navrhuje i odchod od manuálního řízení a vlastnictví vozidel. 

Automobil (elektrický, autonomní) již by tak nebyl majetkem, nýbrž službou. Tuto myš-

lenku podporuje například Martin Hausenblass (Liftago), podle něhož autonomní pro-

středky mají osm krát nižší energetickou náročnost. Zásadní změnou je pak vybudování 

vysokorychlostních železničních tratí, které by přispěly ke snížení počtu automobilů ze 

silnic. 

 

Návrhy pracovní skupiny CBCSD ( listopad 2018 ) 

 

 Ohledně strategie dopravy v ČR nastolit diskusi s MPO, MDO, Hospodářským vý-

borem Poslanecké sněmovny a Výborem pro udržitelnou energetiku RVUR; 

 Využít dialog v rámci připravovaného návrhu NEKAP do roku 2030 a připravované 

aktualizace státní energetické koncepce; 

 Dosáhnout konceptuálního dokumentu budoucí dopravy, který by zahrnoval poža-

davky byznysu; 

 Představit dokument budoucnosti dopravy (Jiří Pohl: Úlohy pro železnici při dekar-

bonizace dopravy v ČR) politikům a odborníkům jako součást koncepce budoucí 

dopravy v ČR; 

 Dokument zpracovat do stručné a přehledné formy; 

 Požádat Ministerstvo dopravy ČR a další resorty a vypracování oponentní zprávy; 

 Zorganizovat konferenci zainteresovaných subjektů; 

 

Odkaz na prezentaci Jiřího Pohla ze Siemens Mobility: 

 

https://www.cbcsd.cz/wp-content/uploads/2019/03/Dekarbonizace-dopravy_POHL.pdf 

 

https://www.cbcsd.cz/cbcsd-navrhuje-kroky-k-doprave-budoucnosti/ 

 

Ze Zpravodaje MŽP: Podle odborných odhadů se po českých silnicích mohou pohybovat 

až stovky tisíc aut s dieselovými motory bez filtru pevných částic. Zdravotní riziko označil 

ministr životního prostředí Richard Brabec za přehlíženou kolektivní sebevraždu. Pouhým 

okem totiž nepoznáme, jestli výfuk dieselového motoru vypouští do ovzduší karcinogenní 

látky, nebo jestli se jich většina zachytila na funkčním filtru pevných 

částic. Více v článku 

 

 

https://www.cbcsd.cz/wp-content/uploads/2019/03/Dekarbonizace-dopravy_POHL.pdf
https://www.cbcsd.cz/cbcsd-navrhuje-kroky-k-doprave-budoucnosti/
https://www.cbcsd.cz/wp-content/uploads/2018/10/Zpravodaj_MZP_rijen-2018-003.pdf
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Vyjádření CEC European Managers k SDGs 
 

 

 

V současnosti 93% generálních ředitelů uznává, že udržitelnost by měla být za-

členěna do strategie společnosti. Podle průzkumu McKinsey má však jen málo 

společností jednotnou strategii udržitelnosti. Vyplývá z něj také, že ve prospěch 

udržitelného způsobu života i podnikání firmy navíc nepodnikají dostatečné 

množství kroků. Tyto výsledky podtrhují potřebu integrovat udržitelnost do kor-

porátního a administrativního světa na všech hierarchických úrovních – mana-

žeři pak mohou působit jako ti, kteří mají prostředky k tomu, aby vytvořili pá-

kový efekt. Mohou rozhodovat, využívat kreativity a zapojit celou organizaci do 

naplňování udržitelných cílů.  

V dokumentu vytvořeného na základě dat získaných z průzkumu je jasně definováno pět 

oblastí udržitelnosti, jichž se nejen korporátní, ale i podnikatelské prostředí jako celek 

může držet. Od nejmenších podniků o pěti zaměstnancích až po nadnárodní giganty nebo 

regionálně působící středně velké firmy. Oblast sociální představuje například změny pra-

covního prostředí, které pak zpětně působí na životní pohodu zaměstnanců a pocit smys-

luplnosti jejich působení v podniku. Znamená to ale také podílet se na kultuře a spole-

čenském životě, znamená to být součástí komunity, ctít principy a etické zásady.  

Na rovině ekonomické si lze představit zlepšování kvality života v té nejširší možné per-

spektivě. Je to například odklon od krátkodobých cílů k těm, které mohou měnit naši bu-

doucnost směrem k zelenějším zítřkům. Na životní prostředí dopadají naše spotřební ná-

vyky. Firmy mají klíč k tomu změnit naše konzumní vzorce směrem k větší střídmosti, 

důrazu na kvalitu. A na druhé straně mohou svou produkci učinit šetrnější vůči planetě. 

Na procedurální úrovni si na jedné straně producenti, na druhé straně sektor služeb musí 

uvědomit, jaký je jejich startovní bod na cestě ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stavu. 
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Každý subjekt má trochu jinou pozici a ta vyžaduje důslednou analýzu a poté efektivní 

realizaci pečlivě sestaveného plánu, který zahrnuje řadu souvislostí. Je to vždy unikátní 

cesta. A na této cestě je potřeba také dobrého, moudrého a prozřetelného vedení.  

V neposlední řadě do hry zasahuje také personální faktor. Každý bude potřebovat více 

než kdy jindy zapojit svou duševní kapacitu a soustředění. Jedním slovem pozornost. 

Více než v minulosti se budeme učit, protože svět se mění každou vteřinu. A díky tomu 

budou kladeny rovněž větší požadavky na naše schopnosti adaptovat se a být flexibilní. 

Osobní etika a osobní zodpovědnost jsou mantinely, kterými by mělo být do značné míry 

vymezováno naše konání. Schopnost uvažovat v souvislostech a zachovat si otevřenou 

mysl, která je schopna zanalyzovat věci z různých stránek bude žádané. Možná dokonce 

tolik, že se personalisté na tato kritéria budou důsledněji hledět spíše než na jiné doved-

nosti. To vše bychom mohli kategorizovat jako vnitřní aspekty osobní udržitelnosti.  

Člověk je ale bytost společenská, a tak opět do hry bude vstupovat leadership. Bude tře-

ba vztahy na pracovišti přebudovat tak, aby byly založeny na důvěře, aby se z nich moh-

la zrodit týmová vize a tým jako celek i jeho jednotlivci rostli. Samozřejmostí a nutností 

na jedné straně bude porozumění vztahům v organizaci, na straně druhé motivacím, tou-

hám, přáním jednotlivých zaměstnanců. Do hledáčku se opět dostává firemní kultura, 

ovšem přetvořená tak, aby nebyla jen líbivou fasádou, ale žitou skutečností. Hodnotou. 

 

https://www.cbcsd.cz/vyjadreni-cec-k-sdgs/ 

Vize v automatizaci 
 

 

U příležitosti jubilejního 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v 

Brně uspořádal časopis Sdělovací technika tradiční konferenci zaměřenou na 

vizi v automatizaci. Zaběhlý koncept jednotlivých přednášek však vystřídal in-

teraktivní formát otevřeného kulatého stolu, kdy jednotliví řečníci nejdříve dis-

kutovali mezi sebou a následně odpovídali na dotazy účastníků – třeba na ty, 

https://www.cbcsd.cz/vyjadreni-cec-k-sdgs/
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jaké výzvy vznikají s přechodem na Společnost 4.0 nebo zda se v Česku daří im-

plementovat nové technologické standardy. 

 

Naším dlouholetým mediálním spojencem je právě časopis Sdělovací technika, který tuto 

konferenci pořádal. Děkujeme za možnost šířit dál článek, který z tohoto setkání odbor-

níků vznikl.  

Odkaz na článek:  

https://www.cbcsd.cz/wp-content/uploads/2018/11/Vize-v-automatizaci-2018.pdf 

 

https://www.cbcsd.cz/vize-v-automatizaci-2018/ 

 

Peter Bakker důstojníkem řádu Orange-Nassau 
 

 

Peter Bakker je šéfem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. O to, 

aby se společenská odpovědnost stala běžnou součástí kultury i strategie mno-

ha podnikatelských subjektů, se zasloužil nemalou mírou právě tento člověk. Za 

jeho iniciativu, vytrvalost a odhodlání mu byl udělen titul důstojníka řádu Oran-

ge-Nassau. 

Vystudoval ekonomii, ale brzy ho jen čísla začala nudit. Bavilo ho dívat se na svět v ne-

čekaných souvislostech a uvědomoval si, jak velkou moc měnit lidské životy k lepšímu 

mají společnosti. Sám působil mnoho let ve vrcholných manažerských pozicích. Nejvý-

razněji se do povědomí ale zapsal jako šéf TNT. Tento gigant mezi přepravními společ-

nostmi učinil vzorem udržitelnosti, od něhož rádi opisovali další. Postavil se totiž k tomuto 

tématu, nebo snad lépe směru systematicky. A čelem. Hledal cesty místo toho, aby uhý-

bal – ať už před převládající náladou mezi podnikatelskou či akcionářskou smetánkou 

nebo byrokratickým klimatem. Rozhodl se měnit svět. A to se mu daří i dnes jako prezi-

dentu Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.  

https://www.cbcsd.cz/wp-content/uploads/2018/11/Vize-v-automatizaci-2018.pdf
https://www.cbcsd.cz/vize-v-automatizaci-2018/
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Obdržel toto ocenění jménem nizozemského krále Willema Alexandera u příležitosti 72. 

výročí oslav Nyenrode Business University od Yvonne van Mastrigt, primátorky Stichtse 

Vecht. 

https://www.cbcsd.cz/peter-bakker-byl-jmenovan-dustojnikem-radu-orange-nassau-

anglicky/ 

Chystá se 
 

 

 

Peter Bakker, prezident Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 

(WBCSD), kterou založilo 200 nejvýznamnějších CEO´s světových firem za úče-

lem účinného tlaku byznysu na světové politiky v oblasti udržitelného rozvoje, 

navštíví Prahu ve dnech 11. až 15. dubna 2019. Tomuto úspěšnému holandské-

mu podnikateli nikdy nebyla témata udržitelnosti cizí. Protože se v této oblasti 

významně angažuje, nedávno obdržel cenné vyznamenání řádu Orange-Nassau. 

Vzděláním je ekonom, uvažováním však hranice ekonomie daleko překračuje. 

WBCSD vede od roku 2012. Předtím deset let působil jako generální ředitel spo-

lečnosti TNT, kterou pozvedl ke vzorům společenské odpovědnosti a udržitel-

nosti. Peter Bakker za svou iniciativu a odhodlání obdržel řadu ocenění: Clinton 

Global Citizen Award (2009), Cena SAM za udržitelnost (2010). A v roce 2011 se 

stal velvyslancem Světového summitu OSN proti hladu. 

 

Prahu navštíví i Ludger Ramme, prezident CEC European Managers – organizace, která 

sdružuje v Evropě přes milion členů a je uznávaným sociálním partnerem Evropské komi-

se. Vystudoval právo a dlouho se mu věnoval na státní úrovni. Posléze zastával pozici 

vládního rady na Spolkovém ministerstvu pro školství a vědu. Jeho kariéra je spjatá také 

s jeho „domovskou“ organizací ULA – United Leaders Association – založenou v roce 1951 

a sdružující 60 tisíc německých manažerů, jíž je po dlouhou dobu generálním ředitelem. 

https://www.cbcsd.cz/peter-bakker-byl-jmenovan-dustojnikem-radu-orange-nassau-anglicky/
https://www.cbcsd.cz/peter-bakker-byl-jmenovan-dustojnikem-radu-orange-nassau-anglicky/
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Cesty těchto osobností se protnou 12. dubna, kdy je čeká bilaterální jednání, jehož vý-

sledkem by měl být podpis memoranda o vzájemné spolupráci obou organizací. 

 

Peter Bakker v Česku zůstává až do 15. dubna. Během své návštěvy se zúčastní speciální 

exkurze do společnosti ČEZ ESCO, zajišťující kompletní energetický servis a služby obcím, 

firmám a organizacím. Na půdě Karolina vystoupí jako hlavní host a řečník kulatého stolu 

spolupořádaného s vydavatelstvím Economia, CBCSD a Českou manažerskou asociací 

(ČMA). 

 

Tato prestižní návštěva má přinést nové podněty a ještě užší spolupráci domácí pobočky 

s tou zahraniční. O těchto dubnových událostech vás budeme průběžně informovat. 

 

https://www.cbcsd.cz/chysta-se-sefove-dvou-velkych-svetovych-manazerskych-a-

podnikatelskych-uskupeni-v-cr/ 

 

 

https://www.cbcsd.cz/chysta-se-sefove-dvou-velkych-svetovych-manazerskych-a-podnikatelskych-uskupeni-v-cr/
https://www.cbcsd.cz/chysta-se-sefove-dvou-velkych-svetovych-manazerskych-a-podnikatelskych-uskupeni-v-cr/

