
 
 
 

 

Závěrečná zpráva ze stáže RESAREAS (CZ.1.07/2.4.00/31.0027) 

Jméno vyjíždějícího: Ing. Adéla Stiborová 

Vysílající instituce: České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Datum a celková délka pobytu: 1.11. – 30.11.2013 

Navštívená instituce: BLF – Business Leaders Forum 

Adresa: Jindřišská 5 

Kontakt (tel, web): Mgr.Iva Petříčková, MSc. M.A., petrickova@blf.cz 

Kontaktované osoby: Mgr.Iva Petříčková, MSc. M.A., petrickova@blf.cz, Ing.Vladimíra 

Bendová, bendova@blf.cz, Tomáš Václavíček, vaclavicek@blf.cz, Jiří Čermák, 

cermak@blf.cz, Petra Bartlová 

 

Cílem stáže byla analýza aktivit a zaměření činnosti organizace Business Leaders Forum 

(analýza instituce, analýza aktivit instituce, organizace akcí, analýza materiálně-technického 

vybavení instituce, individuální odborné konzultace). Součástí stáže byly individuální 

konzultace se zaměstnanci BLF a účast na seminářích, které BLF pro své zaměstnance na 

měsíc listopad připravilo. 

I. Analýza instituce 

1. Struktura a zaměření pracoviště  

Business Leaders Forum (BLF) je platformou pro společensky odpovědné podnikatele, 

kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí. BLF pomáhá firmám naplňovat principy 

společenské odpovědnosti (CSR) a pořádá setkání firemních leaderů.
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Činnost BLF v předchozím roce spočívala na třech pilířích, a to projektech zacílených na 

rozvoj hodnotového vzdělávání studentů, na utváření české legislativy v oblasti CSR a na 

sdílení know-how v oblasti společenské odpovědnosti v rámci členské základny BLF.
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Struktura organizace se skládá z několika prvků, a to výkonného výboru, členských 

organizací a patronů. Výkonný výbor je volen členskými organizacemi na valné hromadě. 

Schází se jednou měsíčně a jeho schůzek se zúčastní i paní ředitelka BLF Iva Petříčková. 

Členové týmu poskytují pro schůze výkonného výboru podklady. Mezi pravomoce 

výkonného výboru patří schvalování nových členských organizací a jiných zásadních 

záležitostí. Ve výkonném výboru působí renomovaní firemní leadeři a CSR manažeři 

s dlouholetou praxí. Úkolem patronů je zaštítění projektů. Patrony BLF jsou osobnosti 

z byznysu a společensko-politického života. 

BLF má prioritní osy činnosti  
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- Stanovy – na webu jsou k dispozici 

- Plán jednoroční 

Každý rok vypracovává BLF akční plán činnosti na další rok. Základní body akčního plánu 

navrhuje nejprve výkonný výbor, který tyto body předá členům týmu, kteří je rozpracují do 

akčního plánu. Akční plán na další rok vychází ale také z potřeb členských organizací, které 

BLF zjišťuje prostřednictvím dotazníkového šetření. Silným zdrojem podnětů jsou také 

vzájemná setkání s členskými organizacemi na různých akcích.  

Aktivity BLF jsou financovány prostřednictvím členských příspěvků organizací. Snahou je, 

aby se každý projekt BLF ufinancoval sám.  

Členská základna 

Komunikace s členskými organizacemi spočívá především v rukou paní ředitelky Ivy 

Petříčkovou. Ostatní členové týmu mají také na starosti omezený počet členských organizací. 

Snahou je, aby s určitou členskou organizací komunikoval vždy stejný člověk. Ohledně 

finančních záležitostí komunikuje s členskou základnou finanční ředitel Tomáš Václavíček.  

Podmínky členství nejsou stritkně formalizované prostřednictvím nějakého dokumentu, přesto 

musí členské organizace dostatečně prokázat svou vůli stát se členem BLF prostřednictvím 

své činnosti a aktivit. Výkonný výbor proto rozhoduje ad hoc o přijetí každé členské 

organizace. V současné době má BLF 42 členských organizací.  

Seznam všech členských organizací je k dispozici zde: http://www.csr-online.cz/o-

nas/firemni-clenove/  

Seznam všech partnerských organizací je k dispozici zde: http://www.csr-online.cz/o-

nas/partneri-2/   

Spolupráce s akademickým a neziskovým sektorem 

V průběhu roku 2013 probíhala tvorba Národního akčního plánu k CSR ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Celý proces byl iniciovaný Evropskou komisí. 

K jednání byli kromě BLF přizváni také zástupci Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva práce a sociálních věcí a organizace Byznys pro společnost, kteří se zapojili do 

činnosti pracovní skupiny Rada kvality při MPO.  

V minulosti také BLF spolupracovalo s neziskovým sektorem v rámci několika projektů. 

Několik neziskových organizací je dokonce partnerem BLF, a to např. Člověk v tísni či SONS 

(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). S neziskovými organizacemi probíhají 

také konzultace v rámci přípravy a realizace některých projektů, např. v rámci projektu Pět 

statečných proběhla spolupráce s neziskovou organizací SONS (Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých). Projekt umožnil pěti studentům stáž v několika firmách.  

Spolupráce s akademickým sektorem probíhá také v oblasti psaní diplomových prací, a to 

s Masarykovou univerzitou Brno.  

BLF velmi podporuje spolupráci mezi akademickým a privátním sektorem prostřednictvím 

projektu CSR Ambassadors. V rámci projektu studenti spolupracují po dobu jednoho 

semestru s firmou na inovaci nebo tvorbě nové CSR strategie.  

CSR strategie firem v českém prostředí 

Na jednu stranu je pravda, že české pobočky velkých transnacionálních korporací mají 

většinou firemní CSR strategii danou zahraničním vedením, ale na druhou stranu disponují 

české pobočky velkou mírou autonomie a v mnoha věcěch mohou rozhodovat zcela nezávisle 

na zahraničním vedení.  
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Firmy se většinou snaží implementovat CSR strategii napříč celým svým dodavatelsko-

spotřebitelským řetězcem, je ovšem otázkou, do jaké míry lze toto u velkých korporací 

zajistit.  

Navzdory ještě působícím důsledkům ekonomické krize, koncept CSR se těší stále větší 

podpoře ze strany české veřejnosti. Podle průzkumu, který BLF realizovalo, až tři čtvrtiny 

českých podniků v současné době koncept CSR využívá.  

Některé firmy nevnímají již CSR strategie ve vztahu jen k rozvinutým zemím, ale snaží se i o 

uplatňování CSR principů napříč celým svým dodavatelským řetězcem (např.: Ikea). 

Samozřejmě záleží na kapacitách dané firmy.  

3. Realizace projektů na daném pracovišti  

BLF realizuje několik projektů. Jedná se o Setkávání ředitelů a majitelů firem, tzv. CSR club, 

které se uskutečňuje jednou za čtvrt roku. Některá setkání mají pevně určené téma, jiná 

setkání se uskutečňují formou Marketplace nebo speed datingu a jsou jedinečným místem ke 

sdílení nápadů a výměně know-how. Setkání členů probíhalo také v rámci konference Forum 

2000.  

Projekt setkávání formou Lean in je zaměřený na ženy z top managementu a umožňuje jim 

sdílení dobré praxe. BLF tento koncept setkávání, inspirovaný uspěšnou knihou se 

stejnojmenným názvem od Sheryl Sandberg, rozšířilo v České republice. Nad projektem 

převzaly patronát paní Muriel Anton, výkonná ředitelka Vodafone Czech Republic a paní 

Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK. Jednotlivé skupiny 6-10 žen se 

pravidelně schází několikrát ročně a diskutují o předem daném tématu nebo se vzdělávají 

prostřednictvím přednášek připravených odborníky ze Stafordovy univerzity.  

BLF také poskytuje servis svým členským organizacím prostřednictvím organizace CSR 

akcí na míru. Pro členskou organizaci, která má zájem o přípravu této akce, zajistí CSR 

přípravu programu, medializaci akce a veškeré logistické zajištění.  

V rámci podpory firemní a akademické sféry relizují BLF program Stínování manažerů, kde 

se studenti stávají stínem manažera po celých 14 dní. Tento projekt realizuje BLF již 21 let.
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V roce 2013 proběhl navíc první ročník projektu stínování nevidomých s názvem Pět 

statečných, do kterého byly zapojeny firmy jako Seznam.cz, Česká spořitelna a Český 

rozhlas. V roce 2013 se uskutečnil také první ročník projektu Stínování přes hranice, do 

kterého se zapojili studenti z univerzit zemí Visegradské čtyřky a firmy jako Microsoft, 

Mamacoffee, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a 

Bookassist Czech Republic. Koncept projektu vychází z myšlenky, že manažer by studentům 

neměl předávát jen odborné znalosti, ale i své zkušenosti a morální hodnoty. V rámci 

medializace úspěchů projektu připravuje tým BLF v současné době článek o projektu, který 

bude obsahovat konkrétní zkušenosti studentů zapojených do projektu. Tým také zvažuje 

přípravu videa, který by zachycoval jednotlivé příběhy a výstupy projektu, bohužel pro tuto 

aktivitu nejsou dostatečné technické prostředky.  

Dále BLF realizuje projekt CSR ambassadors, kdy vybraní studenti vypracovávají v rámci 

jednoho semestru dle specifického zadání ze strany firmy projekt. V roce 2013 se do projektu 

zapojily firmy jako ČSOB, Nestlé, Skanska a Česká spořitelna.  

BLF také realizovalo projekt Business Master Classes, sérii přednášek pro studenty, kde se 

mohli čeští studenti potkat s celou řadou významných osobností českého byznysu. Jednalo se 

o taková témata, na které v rámci studia není dostatek času, přesto jsou pro studenty velice 
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důležitá. Studenti si sami mohli vybrat témata přednášek. Celkem se uskutečnilo 6 přednášek 

v prostorách Era Světa.  

Dále BLF poskytuje poradenství v rámci tvorby CSR strategií.  

V roce 2013 začalo BLF s přípravou projektu zaměřeného na hodnotové vzdělávání. Firmy 

projevily v předchozí době zájem o podporu již základního školství, neboť si uvědomují, jak 

je toto vzdělání důležité pro jejich pozdější zaměstnance. V průběhu roku 2013 se postupně 

vytvořila pracovní skupina skládající se ze zástupců učitelů a firem. Tato pracovní skupina 

vytvoří na začátku roku 2014 metodiku projektu a poté vybere školy ze 14 regionů.  

BLF také spolupracovalo s firmami v oblasti nefinančního vykazování udržitelnosti a 

společenské odpovědnosti podle GRI, kterou v současné době používá více než 5400 

organizací po celém světě. Jedná se o nástroj, který pomáhá monitorovat ekonomické, 

environmentální a společenské dopady činnosti firmy. V roce 2013 uskutenčilo BLF seminář 

pro firmy o metodice GRI ve spolupráci s DetNorskeVeritas a stalo se partnerem pro ČSOB 

pro tvorbu GRI reportu.  

6. Celkové zapojení navštívené instituce do národních a mezinárodních projektů 

BLF je členem evropského CSR fóra, jehož jednání se zástupci BLF pravidelně účastní.  

7. Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

BLF vydává každoročně výroční zprávu, kterou distribuuje členských organizacím na valné 

hromadě.  

Každý měsíc je rozesílán na kontakty členských organizací newsletter, který shrnuje činnost 

BLF v předcházejícím měsíci.  

8. Organizace národních a mezinárodních konferencí na dané instituci 

Orgnaizace BLF pořádá během roku mnoho akcí, které jsou buď otevřené široké veřejnosti 

nebo se jedná o akce připravené spěciálně pro konkrétní členskou organizaci. Více informací 

o akcích naleznete zde: http://www.csr-online.cz/  

9.Analýza komunikačních a PR aktivit 

Realizace aktivit v oblasti komunikace a PR probíhá ve spolupráce s PR agenturou Rubikon. 

V roce 2013 se BLF zaměřilo na prezentaci příkladů dobré praxe členských organizací a 

etablování platformy jako místa setkávání inspirativních leaderů českého byznysu. Příklady 

dobré praxe a koncept CSR byly prezentovány v těchto médiích: Hospodářské noviny, Česká 

talavize, Právo a byznys, Obchod a finance, CSR Forum, HR Management, Deník a Ihned.  

PR agentura pro BLF připraví mediální plán. BLF vydefinuje na každé dva měsíce určité 

téma, které je obsahem tohoto mediálního plánu a které se agentura snaží propagovat. Na 

schůzkách agentura také prezentuje členům týmu veškeré mediální výstupy, které 

zprostředkovala.  

Komunikaci jednotlivých projektů si pak členové týmu zajišťují sami. Cílovými skupinami 

komunikace jsou příjemci jednotlivých projektů, tedy manažeři, studenti a široká veřejnost. 

BLF využívá několik komunikačních kanálů, a to: 

 Facebook 

 Webové stránky 

 Zpravodaj blf 

BLF také spravuje facebookovou stránku, která má v současné době 644 fanoušků. 

Facebookovou stránku může spravovat kterýkoli člen týmu. Na jednu stranu tento systém 

http://www.csr-online.cz/


 

umožňuje pružné vkládání informací, na druhou stranu může tato roztříštěnost působit určité 

komplikacem, například vložení stejného příspěvku dvěma uživateli. To se ale v rámci BLF 

naštěstí nestává. V případě většího týmu spravujícího facebookovou stránku je také těžší 

přenos nově nabytých znalostí. To se BLF snaží eliminovat prostřednictvím nahrávání 

veškerých seminářů, které členové týmu absolvují, na diktafon a prostřednictvím distribuce 

nahraného materiálu ostatním členům týmu, což hodnotím velice pozitivně. Příspěvky jsou 

vkládány v poměrně vysoké frekvenci, většinou zhruba jeden až dva posty za jeden den. 

Relevance příspěvků je vysoká. Kromě projektových aktivit se členové BLF snaží vkládat 

odborné informace souvisejícíc s tematikou CSR, jejichž cílem je informovat širokou 

veřejnost a podpořit obraz BLF jako odborné expertní instituce. Pro vyhodnocení účinnosti 

facebookové aktivity se BLF tým snažá sledovat statistiky poskytované samotným FB.  

Jedenkrát za měsíc rozesílá BLF zpravodaj BLF Times, ve kterém informuje o 

uskutečněných akcích. V současné době členové BLF týmu zvažují o možnosti vkládat obsah 

zpravodaje přímo do těla e-mailu, neboť by se tím zvýšila čtenost ze strany odebíratelů 

zporavodaje. Jednotlivé příspěvky do zpravodaje zpracovávají všichni členové týmu, přičemž 

každý zpracovává tu projektovou aktivitu, kterou má v rámci BLF na starosti. Tyto informace 

jsou pak zaslány jedné konkrétní osobě (přičemž každý měsíc se jedná o jinou osobu), která 

sestaví zpravodaj do konečné podoby. Bohužel nejsou členské organizace prostřednictvím 

zpravodaje dostatečně informovány o nadcházejících akcích. Což možná ztěžuje i frekvence 

rozesílání zpravodaje v podobě jednoho měsíce. BLF Times je také publikovaný na webu.  

Členové BLF týmu také spravují webové stránky BLF. Technickou podporu v podobě 

samotného vkládání nových informací na web poskytují techničtí zaměstnanci BLF.  

Každoročně také BLF připravuje pro své členské organizace výroční zprávu, kterou 

distribuuje na valné hromadě, která se většinou koná v listopadu. Výroční zpráva je velice 

kvalitně zpracovaná, je čtivá a krátká. Dobře jsou v ní komunikovány úspěchy BLF. Díky 

citacím řady osobností zapojených do projektů, studentů či členů týmu BLF, disponuje 

výroční zpráva vysokou dynamikou  a spádem a je pro čtenáře velice zajímavá. Některé 

projekty jsou navíc doplněny qr kódy, které umožní rychlé propojení s informacemi na webu. 

Na druhou stranu by bylo vhodnější vyvarovat se používání zkratek, kterým čtenář nemusí 

rozumět, např.: BpS.  

Mediální dopad aktivit BLF se snaží tým zajistit i prostřednictvím poskytování rozhodovů do 

Českého rozhlasu.  

Dalo by se říci, že všichni členové týmu se do jisté míry podílí na aktivitách v oblasti 

komunikace a PR.  

II. Materiálně technické vybavení navštívené instituce 

Organizace BLF sídlí v centru Creative Gate v Jindřišské ulici 5. K dispozici mají členové 

týmu několik kanceláří a zasedací místnost.  

III. Individuální odborné konzultace 

Individuální odborné konzultace proběhly s následujícími členy týmu. 

Mgr.Iva Petříčková, MSc. M.A. 

Ředitelka 

petrickova@blf.cz 

 

Ing.Vladimíra Bendová 

Senior projektová manažerka 

bendova@blf.cz 
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Tomáš Václavíček 

Finanční ředitel 

vaclavicek@blf.cz 

 

Jiří Čermák 

Koordinátor stínování 

cermak@blf.cz 

 

Petra Bartlová 

stážistka 

 

Kromě odborných konzultací jsem se v rámci stáže zúčastnila také školení k facebooku a 

školení k marketingu.  

 

V Praze dne 2.12.2013 

Podpis vyjíždějícího 
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