
PŘIPOJTE SE K
TRANSFORMACI
ČESKÝCH
FIREM

Analytické a síťovací centrum Glopolis
společně s investiční skupinou RSJ

Vás zvou ke spolupráci na transformaci českých
podniků k větší udržitelnosti.

 

„Zisk pro firmu je jako kyslík pro člověka. Pokud ho nemáte dostatek, jste mimo hru.
Pokud si ale myslíte, že váš život je jen o dýchání, něco vám opravdu uniká.“ —  Peter Drucker



Podniky, vlády i mnozí lidé coby zákazníci, zaměstnanci a občané v Evropské unii
postupně směřují k uhlíkové neutralitě a vůbec společensky zodpovědnější
ekonomice. Nová legislativa, ekonomické a technologické možnosti a rostoucí
poptávka k takovým udržitelnějším řešením podniky motivuje. Zároveň aspekty
udržitelnosti již nyní vedle kritérií ziskovosti zohledňují také investoři, banky a další
hráči na finančním trhu. Řada z nich je už dnes i v ČR připravena transformaci
podpořit vlastním kapitálem. 

To je obrovská příležitost pro různé firmy z mnoha odvětví, aby lépe ukotvily svůj
podnikatelský model v měnícím se prostředí, získaly konkurenční výhodu, nebo
dokonce nastartovaly nové segmenty trhu. Přitom však roste riziko pro ty, kteří se
transformovat nedokáží, nestihnou či dost dobře nemohou.

Tyto firmy nelze hodit přes palubu. Je v zájmu jejich zaměstnanců, věřitelů i nás
všech, aby tuto transformaci zvládlo bez zbytečných odkladů či nákladů co nejvíce
firem. Přitom zvyšování udržitelnosti je různě náročné nejen pro jednotlivá odvětví,
ale i různé typy firem. Svou roli hraje velikost, zahraniční afiliace či trhy, na něž se
firma zaměřuje.

O co se jedná?

Ve společném projektu sítě “expertů a srdcařů udržitelnosti” postupně hledáme
cesty, jak transformaci české ekonomiky pomoci. Po dvou expertních debatách  na
téma ESG investic a měření udržitelnosti však chceme začít u těch, kteří sami chtějí,
zejména u firem, které na této cestě již nějaký kus urazily. V další fázi projektu
identifikujeme, co průkopníkům nejvíce pomohlo, co jim chybí. Shromáždíme jejich
zkušenosti a doporučení. Postupně je budeme předávat těm, kteří stojí teprve kousek
za startovní čárou. A dalším, kteří mohou k jejich transformaci svými službami,
financemi či dalšími zdroji přispět.

Co plánujeme?

https://app.luminpdf.com/viewer/612cac8a4b3f320012862fc7
https://app.luminpdf.com/viewer/610122993f4ad900115e81b4


1. průzkum stavu, potřeb a zkušeností mezi cca 10 různými firmami v pokročilém
stádiu transformace (vybrané případové studie, analýza a shrnutí průzkumu s
doporučeními a kulatý stůl k němu)

2. zmapování podpůrné infrastruktury (iniciativ, sítí, poradců, auditorů, ratingových
firem, investorů, neziskových organizací či vládních programů nabízejících pomoc s
transformací)

3. přehledný informační materiál, případně webový rozcestník: představení
udržitelnosti pro firmy, zejména z řad SMEs, první praktické kroky pro zájemce o její
zvýšení, praktický přehled podpůrné infrastruktury a dalších zdrojů

4. výhledově kulaté stoly k hlavním výzvám ve 3 vybraných odvětvích (energetika,
reality a zemědělství/potravinářství), časem dle možností expertů podrobnější
metodiky pro řízení ESG změn pro firmy v těchto odvětvích

 

odhodlanými firmami, které již principy ESG prakticky zavádějí, případně to
plánují, zejména ve vybraných odvětvích, a jsou ochotné se podělit o své
zkušenosti, potřeby a doporučení

experty z podnikového, neziskového a veřejného sektoru, kteří mohou
transformujícím se firmám nabídnout své know-how či služby

dalšími investory, bankami a finančními hráči, kteří mají zájem nabídnout
své zkušenosti či finanční zdroje pro celý projekt

Jak se zapojit?
Velice stojíme o spolupráci s:

Pokud jste to právě Vy, Vaše firma či organizace, kontaktujte Valérii Čížkovou na adrese:
vcizkova@glopolis.org a my se s Vámi rádi osobně setkáme.

Konkrétně plánujeme tyto aktivity a výstupy:


