
Microsoft pro  
Českou republiku 2014



Microsoft pro Českou republiku2 Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod

„Naším cílem je používat technologie tak,  
aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst 

a plně realizovat jejich potenciál.“

Best Employer 2013
2. místo, Hewitt Associates

TOP zaměstnavatel v oboru IT 2013
2. místo, Česká studentská unie

Zaměstnavatel v oboru IT 2014
2. místo, Universum

Top odpovědná firma 2014
Finalista v kategorii Velká firma, Firma a škola a Diverzita

Czech TOP 100
1. místo v kategorii IT v žebříčku nejobdivovanějších firem 2014

Milí čtenáři, 

těší mě, že vám mohu představit přehled aktivit v oblasti spo-
lečenské odpovědnosti (CSR), které Microsoft v České republice 
uskutečňuje. 

Společenskou odpovědnost nevnímáme jako doplněk k obchod-
ní strategii, ale jako její nezbytnou součást. Už vize zakladatelů 
Microsoftu – umožnit všem, aby díky našim technologiím mohli 
rozvinout svůj potenciál – vychází z vědomí odpovědnosti firmy 
vůči ostatním. Snažíme se proto, aby naše technologie lidem 
pomáhaly uspět, a chceme dosahovat našich obchodních cílů 
ve spolupráci s našimi zákazníky, ne na jejich úkor. 

Pro mnohé z nás jsou technologie nástrojem, který dělá náš život 
jednodušší a bohatší. Pro řadu dalších jsou cestou, jak se vůbec zapojit do společnosti nebo 
do práce, být v kontaktu s ostatními či více pomáhat s minimálními zdroji. Lidem s postiže-
ním, seniorům, dětem z dětských domovů, nezaměstnaným, ale i třeba neziskovým organi-
zacím se tak otevírají zcela nové možnosti, jejichž prostřednictvím mohou realizovat své sny. 

Rozvoj ICT patří mezi klíčové oblasti pro konkurenceschopnost celé naší ekonomiky. Schop-
nost efektivně používat moderní technologie a osvojit si nové ICT dovednosti ovlivňují kvalitu 
českého školství a uplatnitelnost českých absolventů, efektivitu státní správy, růst a úspěch 
malých a středních podniků či rozvoj trhu práce a zaměstnatelnost. Technologie dramaticky 
mění svět práce a firemní kulturu a Microsoft se i v této oblasti snaží jít příkladem a inspirovat 
ostatní. 

Máme radost, že můžeme být prostřednictvím našich technologií u úspěchu mnohých z vás, 
a těšíme se na další příležitosti ke společným projektům, které chtějí změnit svět k lepšímu.

Příjemné a inspirativní čtení.

Biljana Weber
generální ředitelka Microsoft v ČR

1. října 2014
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Microsoft Corporation byla založena roku 1975. Naším cílem je umožnit lidem a podnikům 
na celém světě realizovat jejich plný potenciál pomocí technologií – software, služeb i zaří-
zení, které mění svět práce, zábavy i komunikace. Microsoft zaměstnává téměř 130 000 lidí 
ve více než 100 zemích světa. 

Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR 
máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). Od července roku 2013 vede českou 
pobočku Biljana Weber.

V rámci CSR rozvíjíme řadu projektů. Pomáháme dětem a mladým lidem získat dovednosti, 
klíčové pro úspěch v digitálním světě. Začínajícím podnikatelům, malým i středním pod-
nikům pomáháme rozjet či rozvíjet byznys pomocí moderních technologií. Neziskovým 
organizacím umožňujeme využívat nástroje, k nimž by běžně neměly přístup. Pomáháme 
s osvětou o internetové bezpečnosti mezi dětmi a rodiči a hledáme cesty, jak mohou tech-
nologie pomoci znevýhodněným lidem zapojit se do práce a do života.

Strategii společenské odpovědnosti definuje Rada pro CSR složená z generální ředitelky, 
dalších členů nejvyššího vedení a manažerky pro CSR. 

Microsoft působí v dynamickém oboru technologií, který má významný vliv na efektivitu 
a naplňování potenciálu firem i každého z nás. Naším cílem je naplňovat potřeby zákazníků 
z řad firem i jednotlivců a chránit jejich soukromí, nikoli uspokojovat zájmy dalších subjektů. 
Tomuto cíli je uzpůsobený i náš obchodní model a priority.

Důvěra a ochrana soukromí
Naším posláním je vyvíjet a poskytovat bezpečné a spolehlivé IT služby. Věnujeme maximál-
ní pozornost otázkám, jako je ochrana osobních údajů a soukromí v digitálním světě. Jsme 
proto rádi, že zástupci regulačních úřadů pověřených kontrolou ochrany osobních údajů 
ve všech 28 členských státech Evropské unie v dubnu 2014 potvrdili, že podnikové cloudové 
řešení společnosti Microsoft odpovídá vysokým evropským standardům na ochranu dat 
a zabezpečení soukromí. Společnost Microsoft je první, a v současné době také jedinou 
společností, která takové potvrzení získala.

Široká síť partnerů
Obchodní model společnosti je postavený na partnerském ekosystému, který čítá celosvě-
tově 400 tisíc, v České republice 3 100 partnerů, kteří pro naše zákazníky vytvářejí řešení 
na míru a poskytují jim komplexní podporu a servis. České partnerské firmy zaměstnávají 
na 40 000 lidí, a jsou tak důležitým prvkem na podporu zaměstnanosti a konkurence-
schopnosti České republiky. Čeští partneři patří k velmi inovativním a každoročně sbírají 
řadu ocenění, a to i ve světovém měřítku. Partnerem roku se letos stala společnost Main-
stream Technologies, titul finalistů si z mezinárodní Partnerské konference odnesly společ-
nosti Corinth, Kentico Software a KPCS. V rámci Microsoft Awards jsme v letošním roce 
udělili speciální cenu za přínos v oblasti CSR, a to společnosti Dynamica za implementaci 
SharePointu do komunikačního centra na městském úřadě v Hradci Králové, jež pomohlo 
do práce zapojit i zrakově znevýhodněné operátorky. 

5 nových Microsoft referenčních  
škol, díky kterým více než  

300 dětí získalo možnost  
začít pracovat s tablety.

Studenti si stáhli více než 

90 000 licencí  
profesionálního software  
přes program DreamSpark.

600 000  
učitelů a studentů má pří-
stup k Office 365 zdarma.

Více než 500  
začínajících firem 
aktuálně využívá 
program BizSpark.

Téměř 1 400 českých NGOs 
dnes díky programu TechSoup 
využívá ke své práci zvýhodněný 
software od Microsoftu v hodnotě 

150 mil. Kč.

18 ICT vzdělávacích center 
pro pedagogy a ředitele 
základních a středních škol 
po celé ČR.

Dětskému domovu v Nechanicích 
jsme v loňském roce darovali 

250 000 Kč  
na dětské tábory.

Microsoft a společenská odpovědnost Obchodní model:  
důvěra a bezpečnost především

Vítězové a finalisté 
Microsoft Awards 2014.
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Etické a zodpovědné jednání
Každý, kdo vystupuje jménem společnosti Microsoft, včetně našich partnerů a dodavatelů, 
musí jednat v souladu se všemi legislativními nařízeními, antimonopolními zákony, obchod-
ními pravidly, ochranou lidských práv a duševního vlastnictví, i s antikorupčními pravidly. 
Součástí našeho etického kodexu je i povinnost pečovat o životní prostředí, a to i nad rámec 
platných nařízení a zákonů. Na maximum využíváme naše technologie, které nám pomáhají 
chránit přírodu nejen kolem nás. 

Internetová bezpečnost
Virtuální svět postavený na sociálních sítích přináší mnoho výhod, ale i rizik. Dlouhodobě se 
tomu snažíme předcházet, vzdělávat širokou veřejnost, zejména děti a mládež, a pomoci 
jim chránit jejich soukromí. Spolupracujeme s Národním centrem bezpečnějšího internetu 
například na každoročním Dni bezpečného internetu, portálu www.saferinernet.cz, či 
na osvětovém projektu Kraje pro bezpečný internet, jehož součástí je sada e-learningových 
modulů a soutěžní vědomostní kvíz pro děti (www.kpbi.cz). 

V našich vzdělávacích centrech Microsoft 
Partneři ve vzdělávání jsme připravili nový 
bezplatný kurz Bezpečnost na internetu 
pro všechny pedagogy a ředitele škol, 
abychom jim usnadnili vzdělávání mladých 
lidí na toto téma. V loňském roce jsme 
podpořili knihu Hustej internet, která 
komiksovou formou představuje dětem 
a rodičům rizika a nástrahy digitálního světa 
a učí je bezpečně používat internet. Knihu 
jsme pomohli převést i do formy aplikace 
pro Windows 8. 

Nejen byznys, ale i svět vzdělání a trh práce jsou dnes globální a mladí lidé musí obstát 
v konkurenci celého světa. Schopnost dobře používat technologie vnímáme jako základní 
startovací čáru pro budoucí uplatnění v jakémkoli oboru. Naší odpovědí na tuto výzvu je 
program YouthSpark (www.youthspark.com). Jeho prostřednictvím pomáháme dětem 
a mladým lidem osvojit si dovednosti 21. století, jež jim usnadní cestu při studiu i v životě. 
Zavádíme inovativní technologie do českých škol, pomáháme pedagogům osvojit si nové 
ICT dovednosti a pořádáme soutěže, konference a další projekty, jejichž cílem je motivovat 
žáky a studenty seznámit se s moderními technologiemi, naučit se je používat a zvyšovat 
tak jejich připravenost na budoucí trh práce či podnikání. 

Referenční školy Microsoftu
V rámci iniciativy Vzděláváme pro budoucnost, jež je součástí programu YouthSpark, 
Microsoft školy seznamuje s různými možnostmi zapojení moderních technologií 
(tabletů s operačním systémem Windows) do výuky. Referenční školy, které se do projektu 
v loňském školním roce zapojily, aktivně sdílejí své zkušenosti a příklady dobré praxe k užitku 
ostatních škol, a to například formou blogu na Metodickém portále RVP, na odborných 
konferencích i v médiích. Metodickou záštitu nad projektem převzal Národní ústav pro 
vzdělávání a odborník na technologie ve vzdělávání Ondřej Neumajer. Detailní monitorova-
cí zpráva bude připravena ke konci roku 2014. 

www.VzdelavameProBudoucnost.cz
Lucie Seifertová
Lenka Eckertová
napsala

ilustrovala

hustej

Vzděláváme pro budoucnost

Kniha Hustej internet

Referenční škola – ZŠ Lyčkovo náměstí

Podporujeme rozvoj CSR v ČR
Jsme aktivními členy CSR komunity v České republice. Jsme součástí diskuzních a pra-
covních skupin Byznysu pro společnost na různá témata v oblasti CSR. Podporujeme 
konference zaměřené na CSR. V posledním roce jsme byli partneři konference časopisu 
Respekt, JE TO NA NÁS: Společenská odpovědnost očima těch, kteří se nebojí vést. 
Microsoft se stal také partnerem ocenění Top odpovědná firma v kategorii SMB a je 
každoročním partnerem soutěže Žihadlo. 

www.microsoft.cz/csr

Obchodní model:  
důvěra a bezpečnost především
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Vzdělávací centra Microsoft Partneři ve vzdělávání
Již 11 let nabízíme učitelům a zástupcům vedení škol možnost zvyšování kvalifikace, 
rozšiřování znalostí a praktická školení v našich Vzdělávacích centrech Microsoft Partneři 
ve vzdělávání. Celkem se jich v České republice nachází osmnáct (včetně pěti, v loňském 
roce nových v Brně, Klatovech, Jaroměři, Praze a Kolíně). Kurzy jsou bezplatné a zaměřu-
jí se zejména na používání 
moderních technologií. Loni 
jsme zařadili kurz Dotyková 
zařízení Windows ve výuce, 
letos Bezpečnost na internetu. 
Ve školním roce 2013–2014 
jsme prostřednictvím 180 
kurzů proškolili přes 2 000 
učitelů, ředitelů či ICT správců. 
Velký zájem je ale i o Microsoft 
roadshow pro školy, která letos 
proběhla ve 14 městech, a pro-
šlo jí cca 1 200 učitelů. 

www.PartneriVeVzdelavani.cz

Imagine Cup
Již dvanáct let se studenti mohou hlásit do mezinárodní soutěže, jejímž cílem je podnítit 
mladé lidi k realizaci inovativních projektů a řešení globálních problémů prostřednictvím 
vývoje softwarových řešení. V České republice soutěž oslovila již tisíce účastníků, z toho 
cca 50 postoupilo až do mezinárodního finále. Někteří z nich na soutěžních projektech 
postavili dokonce svůj byznys (GINA Software, Celebrio). Loňský ročník v České republice 
ovládl chytrý šperk Squary, který se dokáže propojit s telefonem a prostřednictvím vibrací 
upozorňuje na různé události, a mobilní aplikace Sortery, jež dokáže dostat na jedno místo 
fotografie z různých služeb a zařízení.

www.ImagineCup.cz

Referenční škola Popis řešení Web školy

ZŠ Lyčkovo náměstí, 
Praha 8

Tabletová třída – tablety jsou běžnou součástí života 
žáků jedné třídy. Ve škole je využívají pro zápisky, společné 
projekty a výukové aplikace, doma pro studium a domácí 
úkoly.

www.zs-ln.cz

ZŠ Lupáčova,  
Praha 3

Přineste si vlastní zařízení (BYOD) – infrastruktura, díky 
které bude možné využívat ve škole různé typy zařízení 
(BYOD – Bring Your Own Device).

www.lupacovka.cz

ZŠ T. G. Masaryka,  
Mnichovice

Mobilní tabletová učebna – tablety jsou k dispozici 
žákům všech ročníků pro různé předměty.  www.zsmnichovice.cz

ZŠ Kunratice,  
Praha 4

Tablety pro učitele – tablety slouží pro zatraktivnění výu-
ky a propojení s dalšími technologiemi, jako jsou například 
dotykové tabule.

www.zskunratice.cz

ZŠ Bedřicha Hrozného,  
Lysá nad Labem

Tablety pro rozvoj dovedností 21. století – využití spe-
ciálních didaktických metod, výukového softwaru EduBase 
a tabletů pro rozvoj dovednosti 21. století již od 1. stupně ZŠ.

www.zsbhrozneho.cz

Letní škola moderních učitelů
Netradiční týden pro moderní učitele plný přednášek, workshopů, týmových her, sdílení 
zkušeností a tipů pro moderní výuku je každoročním vyvrcholením projektu Partneři ve 
vzdělávání. Čtvrtého ročníku, který proběhl v létě 2014 v Bílých Karpatech, se zúčastnilo 
60 učitelů a ředitelů škol z Česka a Slovenska.

„Vzdělávací centra Microsoft Partneři ve vzdělávání nenabízí pouze bezplatná školení 
pro učitele a ředitele škol. Jsou také důležitým kontaktním místem, kam se školy v daném 
regionu mohou bez obav obrátit se žádostí o informace či konzultací technických mož-
ností. Vzdělávací centrum má tedy i komunitní úlohu a nás velmi těší důvěra a zájem 
„našich“ škol“. 

Marie Potůčková, Vzdělávací centrum Brno

„Čas nezastavíme a do škol vstu-
pují nové technologie. Ty však české 
školy zastihují ne zcela připravené. 
Přínos projektu vidím zejména v tom, 
že máme možnost získat odbornou 
podporu, společně s kolegy z dalších 
zapojených škol porovnat své cesty 
a současně propojit naše učitele. Projekt 
nezapomíná na to, že technologie 
a jejich zavádění musí doprovázet 
i didaktické dovednosti učitelů.“
 Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

„Partnerství s Microsoftem nám po-
mohlo zvýšit prestiž naší školy a umož-
ňuje nám zlepšovat vzdělání učitelů 
v oblasti informačních technologií. Již 
nyní vidíme přínosy v podobě větší 
motivace dětí ke vzdělávání a rozvoje 
činnostního učení, kdy je opravdu zapo-
jen žák a ne jen učitel. Tablety ve výuce 
jsou dalším prostředkem k individuál-
nímu rozvoji žáků na maximum jejich 
možností.“ 
 Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí

Rozmístění Vzdělávacích center 
Microsoft Partneři ve vzdělávání

Vzděláváme pro budoucnostVzděláváme pro budoucnost

 

Liberec

Praha

Litoměřice

Cheb

Plzeň

Klatovy

České Budějovice

Kolín

Jaroměř

Přerov

Nový Jičín

Vsetín

Otrokovice

Rožnov p.R.

Litomyšl

Brno

Nové Město  
na Moravě
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Skype in the Classroom
Skype může fungovat nejen jako oblíbený komunikační nástroj, ale i jako výborná vzděláva-
cí pomůcka a nástroj pro navazování spolupráce mezi školami. Žáci se skrze Skype mohou 
spojit se zajímavými řečníky z celého světa, účastnit se zajímavých vědeckých projektů, 
prohlédnout si neobvyklá místa, jako je podmořská laboratoř či vzácné chráněné národní 
parky. Velmi oblíbeným scénářem je i Mystery Skype, kdy se propojí dvě třídy z různých 
koutů světa a na základě otázek zjišťují, odkud jsou, a učí se fakta o zemi, z níž druhá třída 
pochází. Dnes se projektu Skype in the classroom účastní již téměř 100 000 učitelů z více než 
200 zemí světa včetně České republiky.  

Office 365 zdarma
Studenti a zaměstnanci vzdělávacích 
institucí mají možnost zdarma využívat 
cloudové řešení Office 365. V tuto chvíli má 
k tomuto robusně zabezpečenému řešení 
přístup přes 600 000 osob.

DreamSpark
Učitelé a studenti mohou zdarma stahovat 
vývojářské a designové softwarové nástroje 
prostřednictvím programu DreamSpark, 
experimentovat tak se svými nápady a zís-
kávat nové dovednosti. Výhodou je i mož-
nost bezplatného vložení svých aplikací 
na Windows Store. Software, který nabízíme 
učitelům, má hodnotu 12 miliard Kč, celková 
hodnota software nabízená studentům 
dosahuje dokonce 375 miliard Kč. Doposud 
si zájemci v ČR stáhli přes 90 tisíc různých 
licencí.

www.dreamspark.cz

BizSpark
Víme, jak těžké jsou začátky, a proto dáváme začínajícím firmám k dispozici bezplatný 
přístup k našemu vývojářskému softwaru, a to až na dobu tří let. Součástí je i bezplatné 
získání cloudového uložiště v rámci služby Windows Azure. V tuto chvíli je do projektu 
zapojeno 500 aktivních start-upů. 

www.bizspark.cz 

Global Start
Ve spolupráci s Czech ICT Alliancí Microsoft 
v loňském roce představil program GLOBAL 
START. Zaměřuje se na inovátory s praxí, 
kteří v hlavě nosí zajímavý nápad s me-
zinárodním potenciálem, chtějí se dostat 
do zahraničních inkubátorů Microsoft 
Ventures, ale nemají dostatečné finanční 
prostředky, technické znalosti či vývojo-
vé kapacity pro jeho realizaci. V loňském 
roce se nám podařilo pomoci společnosti 
Targetty do nejužšího finále MS Ventures 
v Berlíně a společnosti Observe Design 
přímo do MS Ventures v Izraeli.

www.czechict.cz/start 

Office Arena
Každoročně si mohou žáci základních 
a středních škol otestovat své dovednosti 
v práci s aplikacemi Office. Soutěž je zají-
mavou příležitostí, jak pracovat na rozvoji 
dovedností 21. století, a to formou, která 
studenty baví. Vedle zajímavé zkušenosti 
získají zpětnou vazbu pro další zlepšení, 
vybaví se lépe pro studium i na budoucí trh 
práce. V loňském roce se přihlásilo 2 300 
dětí z celé České republiky, ukázaly skvělou 
znalost Microsoft Office a prezentačních 
dovedností.  

www.OfficeArena.cz

Studentské trenérské centrum
Dvouletý rozvojový program, prostřednictvím kterého vytváříme komunitu šikovných 
středoškoláků, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál 
v rámci svých škol a širšího okolí. Kromě výborných technických znalostí studenti získají i po-
třebné měkké dovednosti a spoustu možností pracovat na zajímavých projektech s inspira-
tivními osobnostmi. V tuto chvíli je do projektu zapojeno 70 studentů.

www.microsoft.cz/stc

Pomáháme nastartovat  
kariéru či vlastní byznys

„Mám ráda projekty, které dětem otevírají svět, a proto mne tento projekt okamžitě 
zaujal. Žáci v něm aplikují získané poznatky, je to „škola hrou“ v praxi, ideální propojení 
moderních technologií a vzdělávání mladé generace.“ 

Jana Matoušová,  ředitelka ZŠ Červený vrch

„Office 365 významně pomáhá více než 400 našim studentům a 70 organizátorům. 
Sami účastníci projektu, často z různých koutů České republiky, jej využívají k plnění 
týmových úkolů, úpravě sdílených dokumentů, synchronizaci kalendářů i komunikaci 
přes Lync. Celkově tedy Office 365 výrazně zefektivnil fungování PSS, ať už jde o vnitřní 
organizaci, nebo samotné vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.“

Ondřej Dočkal, hlavní koordinátor  
celoročního vzdělávacího projektu Pražský Studentský Summit

YouthSpark Live
Novinkou loňského roku je akce Youth-
Spark Live, která si klade za cíl ve stu-
dentech probouzet zájem o technologie 
a připravit je na kariéru či podnikání – v IT, 
nebo jiném oboru, kde tyto dovednosti 
dobře uplatní. Na dubnové setkání dorazilo 
70 studentů, kteří se potkali s naší ge-
nerální ředitelkou Biljanou Weber, ředite-
lem Skypu Tomášem Vocetkou a dalšími 
osobnostmi (nejen) ze světa byznysu. Vedle 
inspirativních přednášek byly pro účastníky 
připraveny interaktivní workshopy zamě-
řené na rozvoj prezentačních dovedností, 
zakládání start-upů či přípravu na pohovor. 

Vzděláváme pro budoucnost

Hackathon 2014

education.skype.com

www.office365proskoly.cz
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TechSoup Česká republika 
Prostřednictvím spolupráce s partnerským programem TechSoup Česká republika poskytu-
jeme neziskovým organizacím a veřejným knihovnám přístup k nejnovějším technologiím 
za nulové náklady, případně za velmi zvýhodněné ceny. Od prosince 2010, kdy byl tento 
program v České republice uveden, jsme 
již pomohli téměř 1 500 subjektům, které 
získaly software v celkové tržní hodnotě 
150 milionů Kč. Mezi nejvíce oblíbené 
produkty patří Office a operační systém 
Windows 7. 

Velký zájem je i o Office 365, který Micro-
soft představil v září 2013 pro neziskové 
organizace zdarma. Počet organizací, které 
této nabídky využily za prvních 10 měsíců 
užívání, je u nás nejvyšší ve střední a vý-
chodní Evropě (90), přičemž v současné 
chvíli je v českém neziskovém sektoru 
aktivováno přes 8 000 účtů.

www.microsoft.com/office365nonprofits

Neziskové organizace 
Neziskové organizace jsou důležitou součástí občanské společnosti. To, že jejich cílem není 
generovat zisk, neznamená, že nepotřebují kvalitní technologie. Naopak – pro mnohé 
z nich je za běžných podmínek nemožné pořídit si profesionální IT nástroje či absolvovat 
související školení. Zde vidíme svou roli – umožnit českým neziskovým organizacím využívat 
bezplatně či za zvýhodněných podmínek potřebný software, rozvíjet potřebné dovednosti 
či čerpat granty na konkrétní projekty.

Den pro neziskové organizace 
Každoročně ve spolupráci se Sdružením 
VIA a Nadací Charty 77 pořádáme den 
pro neziskové organizace. V červnu 2014 
se konference zúčastnilo na 120 zástupců 
neziskovek. Na programu bylo představení 
ICT novinek z kuchyně Microsoftu (Offi-
ce 365, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft 
Project), ale i zajímavosti ze světa nezisko-
vého sektoru a marketingu.

Zapojení zaměstnanců 
K odpovědnosti a zapojení motivujeme i naše zaměstnance. V rámci pracovní doby má každý 
zaměstnanec možnost strávit až 3 pracovní dny podporou dobročinného projektu bez 
krácení mzdy. Na těchto projektech spolupracujeme zejména s Lekořicí a Byznysem pro 
společnosti, ale zaměstnanci si mohou zvolit i svůj vlastní projekt.

V loňském roce se nám podařilo uspořádat velkou aukci obrazů a sbírku, v rámci kterých 
zaměstnanci Microsoftu a Skypu, s dorovnáním od obou společností, vybrali 250 000 Kč. 
Finanční prostředky putovaly do Dětského domova v Nechanicích na letní tábory. 

S dětmi z dětského domova v Nechanicích se ale potkáváme i během roku. Na Microsoft 
Family dni v červnu prodávaly své ručně vyráběné výrobky, získaly pocit užitečnosti své prá-
ce a užily si spoustu legrace. V prosinci je každoročně zveme na vánoční den plný překva-
pení, tvořivých dílen a nadílku, kterou pro děti připravují sami zaměstnanci. 

Pomáháme potřebným Pomáháme potřebným

„Pro Microsoft Office 365 jsme se 
rozhodli na začátku roku 2013, kdy 
jsme se dostali do svízelné situace s naší 
počítačovou sítí a potřebovali jsme ji 
urychleně řešit. Microsoft Office 365 se 
v tu chvíli ukázal jako nejsnadnější a zá-
roveň nejrychlejší řešení. V současné 
době používáme e-maily a dále službu 
OneDrive pro firmy. Výhodu spatřujeme 
především v tom, že můžeme pracovat 
odkudkoliv.“ 

Lenka Skočdopole Vakermanová,  
Klub nemocných cystickou fibrózou

Dobrovolnická aktivita pro dobrovolnické centrum Lékořice v Thomayerově nemocnici.

Den pro neziskové organizace 2014.

Jste nezisková organizace a hledáte dobrovolníky?  
Dejte nám vědět na a-mapola@microsoft.com.
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Zajímá nás, jak naše aktivity i přístup v ob-
lasti společenské odpovědnosti hodnotí ti, 
pro něž je děláme, či kdo jsou jimi přímo 
ovlivněni. Věříme, že dialog je klíčovým prv-
kem v udržování dobrých vztahů s institu-
cemi, organizacemi i společností a zároveň 
způsobem, jak získávat a zohledňovat 
názory i očekávání našich stakeholderů.

V uplynulém finančním roce jsme proto 
zahájili národní Stakeholder dialog, unikátní 
otevřenou diskusi se zájmovými stra-
nami na téma odpovědný a udržitelný přístup a společenská odpovědnost firmy. Dialog 
probíhá v souladu s mezinárodním standardem AA1000SES a jeho cílem je získat nezávislou 
zpětnou vazbu od klíčových odborníků a zástupců vybraných institucí ze státní a veřejné 
správy, poslanců a senátorů, představitelů vzdělávacích institucí, neziskových organizací, 
zájmových a profesních asociací, médií, odborníků a dalších.

Projekt je realizován formou diskusních setkání, workshopů, dotazníkových šetření i indivi-
duálních rozhovorů. Výsledkem bude komplexní zpráva, která poslouží jako podklad pro 
další rozvoj strategie CSR a odpovědného přístupu Microsoftu. Projekt pro Microsoft reali-
zuje platforma Byznys pro společnost, největší odborná organizace zaměřená na odpověd-
né a udržitelné podnikání v České republice, která garantuje jeho nezávislost a nestrannost. 

Stakeholder dialog – záleží nám  
na vašem názoru

Věříme, že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu, a jsme si 
vědomi, že obor IT je natolik dynamický a náročný, že je potřeba zajistit předpoklady pro 
to, aby zaměstnanci mohli podávat nadprůměrný výkon a zároveň měli prostor pro sebe-
realizaci a osobní život. Nabízíme nadstandardní benefity, flexibilitu, mobilitu, podporujeme 
diverzitu, dlouhodobý rozvoj a nezapomínáme na zapojování zaměstnanců do CSR aktivit 
firmy. Úspěchy v zaměstnavatelských žebříčcích, ale i výsledky průzkumů spokojenosti 
zaměstnanců v řádech přes 80 % (téměř dvojnásobek průměrné hodnoty organizací v ČR) 
ukazují, že se nám to daří. 

Koncept „Práce odkudkoliv“
Moderní technologie umožňují inteligentnější styl práce, vyšší efektivitu a flexibilitu v prá-
ci a také větší spokojenost v osobním životě. Chceme jít příkladem v používání nových 
technologií, zařízení a služeb, které zvyšují efektivitu práce, a ukázat, že tento přístup má 
pozitivní dopad na zaměstnance, obchodní výsledky i společnost jako takovou. Ke konci 
fiskálního roku 2014 naši zaměstnanci pracovali z více než čtvrtiny své pracovní doby z do-
mova, s průběhem dalších měsíců toto číslo bude s novými možnostmi ještě více narůstat.

www.microsoft.cz/odkudkoliv 

Mladí „MACHři“ 
Prostřednictvím programu MACH neboli „Microsoft Academy for College Hires“ vytvá-
říme prostor pro uplatnění talentovaných absolventů univerzit. Každý rok několika z nich 
nabídneme místa, která by jinak byla určena lidem s praxí (ovšem při uplatnění mírnějších 
kritérií hodnocení), přičemž se soustředíme na rozvoj jejich potenciálu a aplikaci inovativních 
myšlenek a nápadů. Od roku 2010 prošlo programem v České republice 17 MACHů.

Diversita 
Dlouhodobě se snažíme motivovat ženy k práci v IT odvětví. V současnosti tvoří téměř 30 % 
zaměstnanců Microsoftu v ČR ženy, což považujeme za velký úspěch. I v nejvyšším vedení 
se podíl žen zvýšil – za poslední rok dokonce téměř zdvojnásobil. V tuto chvíli máme v top 
managementu 50 % žen, včetně generální ředitelky. 

Ve snaze podpořit ženy i mimo Microsoft jsme v roce 2009 odstartovali projekt Opening 
Windows, platformu pro manažerky a podnikatelky ke sdílení zkušeností, názorů, setkávání 
a spolupráci. Tento projekt je podpořen interním mentoringovým a rozvojovým programem 
pro ženy SWIM (Support Women in Microsoft). Do projektu Opening Windows se zapojilo 
již téměř 700 žen, a patří tak k největším v České republice. V posledním roce byl rozšířen 
o program Opening Windows@Universities, který chce tuto aktivitu nabídnout i student-
kám a čerstvým absolventkám vysokých škol, a dále o projekt DigiGirlz, jehož cílem je moti-
vovat k IT studentky středních škol.

Staráme se o své zaměstnance

„Obdobný rozsah a otevřenost debaty není u nás běžný. Často se omezí diskuse na jed-
no setkání, ale Microsoft se rozhodl vést detailní dlouhodobou diskusi se všemi klíčovými 
hráči a vyslechnout si jak názory na stávající přístup firmy i náměty pro další směřování. 
Na tom se shodují i oslovení odborníci napříč sektory.“

Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost

Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy, Microsoft

Workshop v rámci Stakeholder dialog
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