
Vynořuje se nová verze systému 
nazývaná Kapitalismus 2.0, 
který je autentický, dostupný 
a odpovědný. Zasahuje do všech 

oblastí byznysu. Nejen, že se společnosti 
často předhání, která vymyslí lepší program 
CSR (Corporate Social Responsibility), ale 
proniká třeba i  do finančnictví nebo je 
už přímo core byznysem mladých firem. 
Investování s  pozitivním dopadem, které 
bylo dlouho přehlížené jako niche pro sama-
ritány, je teď jedním z  nejrůstovějších seg-
mentů. Stále důležitějším vodítkem je pro 
investory kromě informace o  potenciálním 
zisku dané investice i to, zda je šetrná spole-
čensky, environmentálně a z pohledu řízení 
společnosti.

Potvrzuje to i průzkum Fidelity International. 
Více než 70 procent jejich analytiků hlásí, 
že firmy, které zkoumali, kladou důraz na 
ESG (Enviromental, Social and Governance) 
politiku. Jde o nárůst o 12 procentních bodů 
oproti loňskému roku. A  jen pro příklad, 
největší investoři světa jako Bill Gates nebo 
Jeff Bezos spolu s Michaelem Bloombergem, 
Richardem Bransonem nebo Jackem Maem 
přislíbili miliardu dolarů pro startupy, které 
přinesou radikální řešení problému s  prů-
myslovými zplodinami a emisemi.

Nejseriózněji se k odpovědnému investování 
staví evropské společnosti. Až 92 procent 
analytiků Fidelity International zazname-
nává ochotu evropských společností věnovat 
větší pozornost oblasti environmentální či 
sociální, v porovnání s 67 procenty v roce 
2018.

Ekologie na prvním místě

Příkladem ryze české firmy, která 
celým svým podnikáním naplňuje heslo 
„Pomáháme planetě lépe dýchat“ a zároveň 
i  strategii „Investice, která má smysl“, je 

společnost Energy financial group. Jejím 
cílem je vyrábět energie z  obnovitelných 
zdrojů. Ekologickým zpracováním biolo-
gicky rozložitelného odpadu, nikoli země-
dělských plodin, jako je řepka či kukuřice, 
pěstovaných za tímto účelem, získává spo-
lečnost v  Energetickém centru recyklace 
Rapotín (ECR Rapotín) elektrickou energii 
a  pokročilé palivo, biometan  – obnovitel-
ný zemní plyn. Zároveň zabraňuje samo-
volnému uvolňování metanu, který vzniká 
při rozkládání odpadu např. na skládkách. 
„Biometan je zušlechtěný bioplyn obsahující 
alespoň 95 % metanu a je často prezentován 
jako jedna z  forem paliva budoucnosti. Má 
nulové emise skleníkových plynů a v porov-
nání s  ostatními konvenčními biopalivy 
i nejnižší spotřebu energie v celém životním 
cyklu. Jedná se o  nový zdroj obnovitelné 
energie, který ČR potřebuje jak pro zlepšení 
životního prostředí, tak pro splnění cílů 
využití OZE v  dopravě. Biometan lze také 
díky jeho srovnatelným vlastnostem se zem-
ním plynem vtláčet přímo do plynárenské 
distribuční soustavy, což děláme jako první 
v  ČR,“ vysvětluje nejnovější aktivitu spo-

lečnosti Martin Vrtiška, obchodní ředitel 
EFG a  vedoucí manažer projektu instalace 
upgradingu v  ECR Rapotín. „Biometan je 
právem považován za důležitý nástroj při 
snižování emisí skleníkových plynů, pro 
investory je jistě zajímavou a  unikátní pří-
ležitostí.“

Odpovědný urbanismus

Zvyšující se trend zájmu vedení společnos-
tí o  společenskou odpovědnost a  udržitel-
ný rozvoj potvrzuje i  průzkum výzkumné 
a  technologické společnosti Ipsos z  květ-
na  2019. Stále častěji je toto téma klíčové 
pro budování dobré pověsti firmy i  pro 
nábor nových zaměstnanců. Z  výsled-
ků průzkumu totiž vyplývá, že pro 78 % 
populace, zejména lidí s  VŠ vzděláním, je 
důležité odpovědné chování jejich zaměst-
navatele. Mezi klíčové oblasti CSR patří 
ochrana životního prostředí, férové chování 
k  zaměstnancům, vzdělávání či pravdivá 
komunikace se zákazníky. Podporu vzdě-
lávání a  rozvoje oceňují převážně mladí ve 
věku 18–34 let, lidé starší 55 let spíše vítají 
projekty na podporu seniorů. Muži častěji 
preferují etiku v podnikání a rozvoj techno-
logií, ženy podporu projektů zaměřených na 
děti a znevýhodněné skupiny nebo zaměře-
ných na rovné příležitosti.

Stejně tak, jak se od sebe společnosti liší 
podnikatelskou vizí a misí, tak se liší i pří-
stupem ke společenské odpovědnosti. 
U  některých jde o  aktivitu sledující trend 
poslední doby, u  jiných je součástí podni-
katelské strategie od počátků podnikání. 
Příkladem úzkého propojení společenské 
odpovědnosti s  předmětem podnikání 
a  prolnutí hned do několika základních 
oblastí CSR je investiční a  developer-
ská společnost Passerinvest Group. Svou 
činnost soustřeďuje zejména do lokality 
BB Centrum v Praze 4.

Nová fáze kapitalismu? 
Odpovědný?
Rodí se nový kapitalismus? Přestává být co nejvyšší zisk hlavní metou podnikatele či investora? 
Zdá se, že mileniálům a generaci Z svobodný trh a tvrdý, dravý kapitalismus nevyhovuje. Podle 
výzkumu společnosti Deloitte jsou zisk, efektivita a prodej až úplně na dně jejich seznamu 
priorit v byznysu. Vede vytváření pracovních míst, zlepšování bezpečnosti a inovace. Přišel tedy 
čas přepsat pravidla? Jak sledují firmy trendy doby? Upravují své byznys plány? Mění své postoje?

Energetické centrum recyklace Rapotín
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BB Centrum je budováno přes dvacet let 
jako plnohodnotná městská čtvrť s širokou 
nabídkou nejen pracovních příležitostí, ale 
i služeb, sportovišť i dětských hřišť, s místy 
pro relaxaci, vzdělání a  jako čtvrť šetr-
ná k  životnímu prostředí. Administrativní 
budovy mají zelené střešní terasy, které 
slouží nejen jako odpočinkové zóny, ale 
hrají důležitou roli ve snižování oteplo-
vání městského prostředí. Většina budov 
má uvnitř také zelené stěny či fontány pro 
zvlhčení vzduchu. V  celém areálu se pro-
myšleně a  efektivně využívá dešťová voda 
pro zásobování vodních prvků a  zavlažo-
vání zelených ploch. V  BB Centru jsou 
dva velké parky a  několik sportovišť. Ty 
se v  průběhu roku stávají dějištěm růz-
ných volně přístupných kulturních i  spor-
tovních akcí. Vedle nich je tu i  Náměstí 
Brumlovka, kde probíhají hudební vystou-
pení či tematická gastro odpoledne pro 
nejširší veřejnost. Pro společnosti sídlící 
v BB Centru Passerinvest Group organizuje 
pravidelná setkávání nebo sportovní odpo-
ledne. „Snažíme se od samých počátků, aby 
BB Centrum nebylo pouhým studeným 
administrativním centrem, kam jezdí lidé 
na 8 hodin za prací, ale aby bylo příjemným 
místem, čtvrtí, kde se bydlí a  kde to žije. 
Kam se lidé vypraví i  o  víkendu s  dětmi,“ 
popisuje Vladimír Klouda, výkonný ředitel 
Passerinvest Group.

Nedílnou součástí společenské odpovědnos-
ti Passerinvestu je nadační činnost zakla-
datele a CEO společnosti Radima Passera – 
Maranatha. Maranatha je křesťansky orien-
tovaný spolek zaměřený na projekty zahr-
nující semináře, přednášky, biblická studia, 
evangelizační setkání, výstavy či publikační 
činnost.

Aktivita nejen firmy, ale 
i zaměstnanců

„Face to Face Business“ tak zní heslo pora-
denské společnosti TPA. Řídí se jím nejen 
při svém podnikání, ale také v rámci svých 
CSR aktivit. „Většina našich dobročinných 
projektů je založena na aktivní účasti našich 
zaměstnanců a  některé projekty vznikly 
jako jejich nápad nebo jsme se do nich 
zapojili právě na jejich popud. Několik let 
například pomáháme s  organizací dobro-
činného bazárku Léčivka v  Thomayerově 
nemocnici. Tu také podporujeme vlastním 
projektem  – organizujeme charitativní běh 
zaměstnanců TPA, Thomayerovy nemoc-

nice a  Institutu klinické a  experimentální 
medicíny (IKEM)  – Běh pro Thomayerku,“ 
upřesňuje Jana Skálová, partnerka TPA. 
Dlouhodobě společnost a  její zaměstnanci 
přispívají nejen finančně několika nezisko-
vým organizacím, ale osobně se setkávají 
s podporovanými osobami.

Vedle podpory neziskových organizací 
a  vlastních projektů je nedílnou součástí 
CSR strategie společnosti TPA dodržování 
etických pravidel, ať už v obchodním jednání 
či profesionální komunikaci, a podpora roz-
voje a  vzdělávání zaměstnanců. Společnost 
považuje tyto principy za důležité ve všech 
oborech podnikání a  u  všech firem. TPA 
se zasadila o  oceňování podnikatelských 
subjektů, které mohou jít v  tomto směru 
příkladem. V loňském roce proběhl již šestý 
ročník soutěže TPA Gentlemanská firma 
roku v  rámci sdružení CZECH TOP 100. 
Gentlemanská firma je oceněním pro firmy, 
které při svých úspěšných ekonomických 
aktivitách ctí principy etiky, společen-
ské odpovědnosti, podpory rozvoje vědy 
a výzkumu, ekologie a dlouhodobé udržitel-
nosti podnikání i péče o vlastní zaměstnan-
ce podporou jejich kulturních, sportovních 
a vzdělávacích aktivit. •
www.fidelity.cz

www.ef-group.cz

www.passerinvest.cz

www.tpa-group.cz
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Předání ocenění Gentlemanská firma roku 2019
Zleva: Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA, Milan Žemlička, personální ředitel Isolit-Bravo, Adéla 
Hoffmannová, Branch & Sales Manager GALARD, a Jiří Zedníček, člen Českého klubu Fair Play
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