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Tisková zpráva 

 

Nestlé patří mezi zlaté TOP odpovědné firmy 

  

Nezávislá platforma pro odpovědné podnikání 
Byznys pro společnost udělila společnosti Nestlé 
Česko ocenění TOP Odpovědná velká firma. 
Ocenění vyzdvihuje aktivity firem na poli trvale 
udržitelného a odpovědného podnikání. Výsledky 
14. ročníku byly vyhlášeny 18. října na slavnostním 
galavečeru v prostoru Továrna v pražských 
Holešovicích. 

„Máme velkou radost, že se naše společnost dostala 
mezi finalisty a získali jsme tak zlatý certifikát. 
Ocenění TOP odpovědná firma je pro nás potvrzením 
toho, že jdeme správným směrem. Těší nás to o to víc, že jsme v dobré společnosti ostatních odpovědných firem“, říká 
Martina Šilhánová, manažerka CSR Nestlé Česko. 

Přístup Nestlé ke společenské odpovědnosti vychází z konceptu tzv. vytváření sdílených hodnot (Creating Shared 
Value). Hlavní jeho myšlenkou je, že pro dlouhodobou úspěšnost podnikání je nezbytné přinášet hodnotu nejen 
vlastním akcionářům, ale také společnosti, ve které firma působí. Prioritami Nestlé v oblasti společenské odpovědnosti 
je výživa, hospodaření s vodou a mladí lidé.  

„TOP Odpovědná firma je dnes jediným transparentním nástrojem pro mezioborové srovnání odpovědného přístupu 
firem všech velikostí u nás. Letos nás mile překvapila rostoucí úroveň u velkých i menších firem a přísun ke komplexnímu 
přístupu k CSR a udržitelnému podnikání,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost. 

TOP Odpovědná firma je na českém trhu ojedinělý nezávislý systém ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické 
aktivity v oblasti firemní udržitelnosti. Tedy společností, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, 
snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cena, organizovaná platformou Byznys pro 
společnost, je otevřena velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a 
inovativnost, velikost firmy nebo výše investice v tomto ohledu nehraje roli. 

Nezávislost a objektivitu výsledků garantuje odborná porota složená z předních zástupců komerčního a neziskového 
sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného byznysu v 
ČR. 

U projektových a speciálních kategorií rozhodl o pořadí celkový počet získaných bodů. U strategických kategorií 
postoupily firmy s nejlepším bodovým hodnocením do druhého kola, kde jejich zástupci osobně prezentovali své 
koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly o výsledku. 

 

Kontakt pro média:  

Andrea Brožová, kontakt pro média, andrea.brozova@cz.nestle.com, +420 724 420 148 

 
Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává 328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je 

zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná 

se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie 

rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé 

vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další. Na Slovensku 

vyrábí v závodě Carpathia Prievidza široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi a Carpathia. Více na www.nestle.cz.  
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