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Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

✓ založena v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou

✓ účelem podpora a rozvoj inovací v JčK - uplatnění výsledků 

VaV v praxi, podpora podnikatelských subjektů

✓ poskytování poradenství a informačních služeb:

✓ vyhledávání partnerů do národních i mezinárodních projektů, 

✓ předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, 

✓ pořádání kurzů a školení, 

✓ Technologický transfer

✓ provozování I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku

✓ správa portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech



Projekt „Road-CSR“

✓ „A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility 

into EU Member States and Business Practises“

✓ Interreg Europe (www.interregeurope.eu/road-csr)

✓ Realizace: 01/2017 – 12/2020

✓ Vedoucí partner: Larnaca Development Agency, Kypr

✓ Partnerské země: Kréta, Španělsko, Slovinsko, Česká 

republika, Itálie 

✓ Asociovaný partner: NTNU (Norská univerzita vědy a 

technologií Alesund)



Projekt „Road-CSR“

✓ Hlavní cíl: pomoci členským státům EU aplikovat principy

společenské odpovědnosti do sféry MSP a zvyšovat tak jejich

konkurenceschopnost a udržitelnost

✓ Další cíle:

✓ zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti firem napříč širokou 

veřejností, MSP i investory

✓ iniciace spolupráce v oblasti CSR mezi subjekty v regionech

✓ výměna zkušeností a sdílení informací mezi partnery projektu

✓ vyhledávání příkladů dobré praxe a jejich další prezentace

✓ pořádání tematických seminářů a odborných setkání



Projekt „Road-CSR“

✓ Výstupy - dokumenty:

✓ Studie o stavu společenské odpovědnosti v partnerských zemích

(pro území ČR – v ČJ, AJ)

✓ Příručka „Best Practice Guide“ – praktické příklady CSR v 7 evropských 

zemích (ČJ, AJ)

✓ Akční plán CSR pro partnerská území (v ČR pro území Jihočes. kraje)

✓ Politická doporučení na regionální / národní úrovni

✓ Studie „The effects of corporate social responsibility on SME 

competitiveness“ (NTNU - AJ), řeší vliv na: image a dobré jméno 

společnosti, motivaci a míru fluktuace jejích zaměstnanců, úsporu 

nákladů, výši příjmů a podílu na trhu, omezení rizik.



✓ Norská univerzita vědy a technologií (Norwegian University 

of Science and Technology, NTNU)

✓ dlouhodobě pracuje na CSR, v úzké spolupráci s veřejným 

a soukromým sektorem

✓ uznávána za multidisciplinární přístup k výzkumným aktivitám

✓ v řešení CSR propojuje manažerské dovednosti s technologickými, 

sociálními, finančními a logistickými aspekty

✓ CSR ve vládních přístupech již více než 15 let 

✓ řeší CSR v oblasti zadávání veřejných zakázek

✓ CSR v implementaci zákona o účetnictví (MSP podávají zprávy 

o environment a sociálních aspektech ve výročních zprávách)

✓ spolupracuje s norskou vládou na vývoji legislativních nástrojů

✓ zkoumá vliv CSR na konkurenceschopnost firem

Aktivity projektu „Road-CSR“ v Norsku



Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj (SDG´s)–

✓ Témata: lidé, planeta, prosperita, mír a partnerství



Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj – opatření 9



✓ Regionální vláda Extremadury

✓ Regionální akční plán CSR 2018-2020 na základě jednání 

se zástupci sociální a ekonomické sféry, hlavní linie:

✓ CSR ve veřejné správě 

✓ CSR jako katalyzátor ekonomické a sociální transformace regionu

✓ CSR v terciálním sektoru (službách) a v občanském životě

✓ Regionální vláda na něj vyčlenila EUR 50 000,--

✓ Ze vzájemné diskuze vyplynulo:

✓ Veřejnost přijala za své určité zásady odpovědného chování

✓ Firmy musí zavést první CSR aktivity ve spolupráci se zaměstnanci, aby 

přijali principy CSR za své

✓ Snaha o CSR do firemních strategií – ne jen filantropické počiny, ale 

odpovědné obchodní chování.

Aktivity projektu „Road-CSR“ v Extremaduře (ES)



✓ Elektronický nástroj                             (web, mobilní aplikace)

Aktivity projektu „Road-CSR“ v Extremaduře (ES)

- příklady odpovědných aktivit



✓ Jednoduchý nástroj pro aktivizaci, prezentaci, sdílení a 

možnost zapojení se do společensky odpovědných iniciativ

✓ jednotlivci

✓ obchodní společnosti, podnikatelé

✓ organizace občanské společnosti

✓ vzdělávací instituce

✓ veřejná správa

✓ Nástroj umožňuje:

✓ měřit a reportovat dopad sociálně odpovědných iniciativ (vč. SDGs)

✓ tvořit „image“ popisem lidských / firemních / společenských hodnot

✓ sdílet iniciativy, zapojit zájmové skupiny, zaměstnance...

✓ ukázat odpovědné „talenty“, „vůdce“, příklady dobré praxe

Aktivity projektu „Road-CSR“ v Extremaduře (ES)

- příklady odpovědných aktivit



www.welever.org

Aktivity projektu „Road-CSR“ v Extremaduře (ES)

- příklady odpovědných aktivit



✓ Rozvojová agentura regionu Larnaca and Famagusta – LP

✓ Vnímají význam CSR, ale chybí integrace do obchodních

rozhodnutí

✓ Jen velmi omezené množství podniků aktivní v oblasti

CSR

✓ Absence jednotného strategického konceptu CSR - chybí

systematické zapojení firem, řízení implementace

mezinárodních norem a vzájemná komunikace

✓ potřeba zvýšit povědomí zúčastněných stran o konceptu CSR a

poskytnout pobídky pro MSP (zahrnutí svých odpovědných aktivity

do firemního reportingu)

Aktivity projektu „Road-CSR“ na Kypru



✓ Region of Crete (regionální samospráva)

✓ Zorganizovány 4 regionální tematické semináře

✓ Dokončen a realizován Akční plán pro region Kréta

✓ Zahrnuje 4 konkrétní CSR aktivity:

✓ Založení „CSR observatory“ – bude posuzovat uplatnění CSR

v obchodní sféře

✓ „Memorandum of Understanding“ – pro podnikové odborové

organizace

✓ Samostatná CSR platforma pro podnikatelské subjekty

✓ Školení a poradenství v oblasti CSR pro podnikatelské subjekty

Aktivity projektu „Road-CSR“ na Krétě (Řecko)



✓ Agentura E-zavod

✓ Regionální tematické semináře, praktické příklady CSR

✓ Probíhá příprava legislativního rámce pro CSR ve Slov

✓ Připraven Akční plán CSR, který odráží i stávající aktivity:

✓ Horus award - od 2009, Slovinské ocenění za společenskou

odpovědnost – vybízí k zapojení stakeholderů, napomáhá

zavádění CSR do firemních strategií

✓ Certifikace „Family-friendly company“ – nástroj pro efektivní a

kvalitní HR management – sladění osobního a pracovního života

(získalo více než 200 společností s více než 70 tis. zaměstnanci)

✓ „CSR Network“ – spolupráce na propagaci CSR (25 organizací)

✓ Identifikované konkrétní příklady společenské odpovědnosti

obchodních společností, sociálních podniků nebo komunit

Aktivity projektu „Road-CSR“ ve Slovinsku



✓ Unioncamere del Veneto – vstoupili do projektu později

✓ připraven regionální Akční plán pro oblast Veneto

✓ Z diskuze mezi zákonodárci a stakeholdery vyplynula 

potřebnost těchto aktivit:

✓ shromažďovat důkazy, které podporují souvislost mezi

odpovědností podniků a udržitelnými ekonomickými výkony

✓ přidělovat veřejné finanční prostředky podle míry implementace

CSR principů

✓ podporovat odpovědné společnosti, aby přilákaly talentované lidi

✓ zlepšit dopad CSR přímo v řešeném území

Aktivity projektu „Road-CSR“ v Itálii



✓ Jihočeská agentura pro podporu inovací

✓ Zorganizovány 4 regionální tematické semináře

✓ Identifikovány a popsány praktické regionální příklady 

CSR: Čevak, DfK Group, TKPgeo, TS Tábor, ČEZ, FCC 

Viscofan

✓ Připraven Akční plán CSR v JčK – hlavní aktivity:

✓ Cena hejtmanky za společenskou odpovědnost v Jč (nově zaváděno,

JAIP ve spolupráci s KÚ JčK)

✓ Spolupráce na národní úrovni (MPO, členství v národních platformách a

asociacích, účast na akcích se vztahem k CSR)

✓ Regionální spolupráce (Jihočeský kraj, Jihočeská univerzita, JHK, atd)

✓ Zadávání veřejných zakázek dle principů CSR

Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR



✓ Partneři Jihočeského kraje: JAIP, o.p.s., Jihočeská 

hospodářská komora, RERA, a.s., Budějcká drbna

✓ Uzávěrka přihlášek 12. 4. 19

✓ Celkem obdrženo 32 přihlášek v 6 kategoriích

✓ Slavnostní vyhlášení 28. května v Sále zastupitelstva JčK

✓ Hlavním cílem je poděkovat firmám a institucím za 

prosazování principů CSR, zviditelnění dobré praxe a tím 

inspirace ostatních

1. ročník Ceny hejtmanky za společenskou 

odpovědnost v Jihočeském kraji za 2018



✓ Revitalizace a provoz areálu historické vodárenské věže

➢ pro environmentální vzdělávání a další 

akce pro školy a veřejnost

Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR

- příklady odpovědných aktivit

ČEVAK a.s. (vodárenská společnost)



✓ „do odpadu“ – interaktivní vzdělávací program

(+ soutěž týmů) pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená

na znečištění odpadních vod

(www.doodpadu.cz)

Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR

- příklady odpovědných aktivit

ČEVAK a.s.



✓ vývoj aplikace „Dej Tip“

➢ jednoduchá aplikace pro chytré telefony, možnost snadno, rychle a

koncepčně hlásit zjištěné nedostatky nebo podněty ke stavu životního

prostředí a obecního majetku

➢ pilotní spuštění v Českých Budějovicích – Magistrát zajistil financování

vývoje, dostupnost aplikace a propojení s informačním systémem

správy města

➢ občané mohou pořídit fotografii např. nepořádku ve městě, rozbité

komunikace, špatně fungujícího veřejného osvětlení apod., aplikace

zprávu odešle úředníkovi s pravomocí k řešení problému

➢ nyní připojena další města a obce, již více než 18 tis. hlášení

Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR

- příklady odpovědných aktivit

TKP geo s.r.o. (geodézie)



Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR

- příklady odpovědných aktivit

TKP geo s.r.o. (geodézie)



✓ Elektromobilita v Táboře

➢ instalace moderní nástěnné dobíjecí stanice do parkovacího

domu pro dobíjení dvou elektrovozidel – dobíjení zpoplatněno

pouze za cenu elektrické energie, mobilní aplikace pro dobíjení

kreditu

➢ obnova vozového parku Technických služeb – komunální

elektromobil, 2 bateriové komunální vysavače, osobní vozidla s

pohonem CNG

Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR

- příklady odpovědných aktivit

Technické služby Tábor s.r.o.



✓ Elektromobilita v Táboře

Aktivity projektu „Road-CSR“ na území ČR

- příklady odpovědných aktivit

Technické služby Tábor s.r.o.



Project smedia

Děkuji! 
Jihočeská agentura pro podporu inovací o.p.s.

Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice

Ing. Michaela Novotná

ředitelka společnosti

tel.: +420 608 572 269

email: novotna@jaip.cz


