
Výsledky průzkumu o společenské odpovědnosti   a standardech řízení   
a správy podniku   podle   S  měrnic   OECD   pro nadnárodní společnosti     

u společností působících ve střední Evropě

A. Metodologie průzkumu

Průzkum byl  proveden programem GARDE Ekologického právního servisu,  ve  spolupráci 
s nevládními  neziskovými  organizacemi  (NGOs)  působícími  ve  střední  Evropě  (PIC -  Slovinsko, 
Priatelia  zeme – CEPA  -  Slovensko,  EMLA  -  Maďarsko,  ELF  -  Estonsko)  v  rámci  projektu 
podpořeného Evropskou komisí, generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné 
příležitosti. Cílem projektu je otevření širší debaty o konceptu Corporate Social Responsibility (CSR) 
ve Střední Evropě. Cílem průzkumu bylo zjistit obeznámenost nadnárodních společností působících 
v této oblasti s konceptem CSR a se standardy zakotvenými ve Směrnicích OECD pro nadnárodní 
společnosti.  Dalším  cílem  bylo  zjistit  míru  ztotožnění  se  s  těmito  standardy  a  jejich  praktické 
naplňování. Výzkum si tedy kladl za cíl odpovědět především na následující otázky.

1. Je nadnárodním společnostem působícím ve střední Evropě znám koncept CSR a standardy 
Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti?

2.  Odpovídá  chování  nadnárodních  společností  působících  ve  střední  Evropě  standardům 
zakotveným ve Směrnicích OECD pro nadnárodní společnosti?

Průzkum byl proveden v období od 19. 6. 2006 do 30. 9. 2006 v České republice, Slovenské 
republice, Slovinsku, Maďarsku a Estonsku. Dotazníkovou formou bylo v těchto zemích osloveno 
celkem 125 nadnárodních společností (kompletní seznam společností lze najít v příloze této zprávy). 
Dotazník, který byl společnostem zaslán měl nejen funkci nástroje pro zjištění daných skutečností, ale 
sloužil  také  jako  nástroj  propagace  Směrnic  OECD  pro  nadnárodní  společnosti.  Dotazníky  byly 
společnostem distribuovány prostřednictvím NGOs působících v jednotlivých zemích, které zajistili 
překlad  dotazníku  do  úředního  jazyka  té  které  země.  Tímto  krokem  bylo  sníženo  riziko  nízké 
návratnosti dotazníků z důvodu jazykové bariéry. 

Oslovené společnosti byly vybírány z okruhu významných nadnárodních společností, které se 
veřejně prezentují jako společensky odpovědné a jsou členy organizací sdružující společnosti, které se 
hlásí  k  myšlence  CSR,  usilují  o  dodržování  podnikatelské  etiky  v  praxi,  organizací  podporující 
dárcovství  a  filantropii1.  Dále  byly  osloveny  společnosti,  které  se  umístily  na  předních  místech 
v žebříčcích hodnotící popularitu společnosti2. Vzhledem k vysoké míře zainteresovanosti oslovených 
společností na tématu CSR, jak vyplývá z jejich členství ve výše zmíněných organizacích a jejich 
veřejné prezentaci, jsme očekávali zájem o námi předložené téma výzkumu a s tím spojenou vysokou 
návratnost dotazníků. Toto očekávání však nebylo naplněno, což může mj. evokovat jistou pochybnost 
o vážnosti veřejně prezentovaných závazků společností chovat se společensky odpovědně. 

Průzkumu se reálně zúčastnilo 28 nadnárodních společností (22,4 % návratnost dotazníku). 
Z toho 11 z České republiky, 2 ze Slovenské republiky, 5 z Maďarska, 4 ze Slovinska, 6 z Estonska.

Vyhodnocení průzkumy bylo provedeno pomocí programu SPSS.

1  např. Bussiness Leaders Forum, www.blf.cz; Fórum Dárců, http://donorsforum.tvorba.com/ 
2  např. soutěž "100 obdivovaných firem v ČR“
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B. Vyhodnocení průzkumu

1. Zúčastněné společnosti podle států

Průzkumu  se  zúčastnilo  28  nadnárodních  společností.  Z  toho  11  z  České  republiky, 
2 ze Slovenské republiky, 5 z Maďarska, 4 ze Slovinska, 6 z Estonska. 

 graf č.1: zúčastněné společnosti podle států
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 zdroj: Vlastní šetření

2. Obeznámenost s konceptem CSR 

Koncept  CSR zná 88,9 % zúčastněných společností  (z toho 7,4 % uvedlo,  že  zná koncept 
pouze částečně).  Vysoké  procento  svědčí  o  tom,  že  společnosti  jsou relativně dobře  informovány 
o existenci  konceptu  CSR.  Z  uvedeného  však  nelze  zjistit,  co  si  společnosti  pod  pojmem  CSR 
představují a zda se skutečně v souladu s konceptem chovají. Vzhledem k tomu, že 35,7 % společností 
uvedlo, že se nikdy nesetkaly se Směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti, vyvstává zde určitá 
pochybnost o obeznámenosti společností s obsahem samotného pojmu CSR. 

 graf č. 2: obeznámenost s konceptem CSR
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graf  č.  3:  obeznámenost  s  existencí  směrnic 
OECD pro nadnárodní společnosti
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Zajímavé  je  tedy  zjištění  zdrojů,  ze  kterých  se  společnosti  o  existenci  Směrnic  OECD 
dozvěděli.  Nejčastěji  uváděným zdrojem byl  internet  (30 %) a  mateřská společnost  (20 %).  Tento 
výsledek  dokládá,  že  prozatím existuje  pouze  malá  osvěta  ze  strany  vládních  institucí.  Výsledky 
průzkumu  by  tedy  pro  ně  mohly  být  impulsem,  pro  větší  aktivitu  v  oblasti  informovanosti 
o Směrnicích OECD pro nadnárodní společnosti. 
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graf č. 4: zdroj informací o Směrnicích OECD
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Na skutečnost,  zda se společnost  v průzkumu prezentuje jako obeznámená se Směrnicemi 
OECD může mít velký vliv osoba, která dotazník vyplňovala, je proto důležité znát rozvržení pozic 
osob, kterým bylo ve společnosti svěřeno vyplnění dotazníku. Pouze v 8 % společností, byl vyplněním 
dotazníku pověřen koordinátor pro CSR, většina společností speciálního pracovníka pro CSR nemá. 
Nejčastěji byly vyplněním dotazníku pověřeni vedoucí PR oddělení (40 %), méně často pak vedoucí 
personálního oddělení (16 %) či oddělení pro vnější záležitosti (16 %) a samotní ředitelé společnosti.

 graf č. 5: pozice osoby, která dotazník vyplnila 
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3. Nejdůležitější oblasti CSR

Pro zjištění, co společnosti považují z oblasti CSR za nejdůležitější, jsme dali možnost výběru 
tří nejdůležitějších témat a jejich seřazení v pořadí první, druhé, třetí místo (první = nejdůležitější). 
Škála, ze které bylo možnost vybírat zahrnovala nabídku těchto témat:

• životní prostředí
• péče o zaměstnance
• vzdělávání zaměstnanců
• rovné příležitosti žen a mužů
• vztahy s institucemi státní správy 
• spolupráce s neziskovými organizacemi (NNO)
• spolupráce se školami 
• dárcovství (finanční nebo materiální podpora)
• nadační činnost 
• firemní transparentnost
• jiné  

3



První místo nejčastěji obsazovalo životní prostředí (33,3 %), dalšími oblastmi umísťovanými 
často na první místo byla péče o zaměstnance (25,9 %) a firemní transparentnost (14,8 %). Na druhém 
místě  se  pak  často  vedle  životního  prostředí  a  transparentnosti  objevovalo  dárcovství  (20,8 %). 
Na třetím místě  společnosti  uváděly  vedle  dárcovství  spolupráci  s  NNO (20,8 %) a  spolupráci  se 
školami (12,5%). Výsledky ukazují na významnost environmentální tématiky v konceptu CSR, která 
nad ostatními oblastmi vysoce převažovala.

 graf č. 6: oblasti CSR umisťované na 1. místo (jako nejdůležitější)
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zdroj: vlastní šetření

graf č. 7: oblasti CSR umisťované na 2. místo
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 graf č. 8: oblasti CSR umisťované na 3. místo
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4. Zásady správy řízení, které společnost přijala za své 

Společnosti  měly možnost  označit  libovolný počet  zásad,  kterými se jejich společnost řídí 
a vyjádřit tak postoj společnosti. V dotazníku byly nabízeny následující zásady obsažené ve Směrnici 
OECD pro nadnárodní společnosti:

• Zveřejňování informací 
• Zaměstnanost a pracovněprávní vztahy 
• Životní prostředí 
• Potírání úplatkářství 
• Zájmy spotřebitelů 
• Věda a technologie 
• Hospodářská soutěž 
• Daňový systém

Z výsledků je opět zřejmá výraznější orientace na oblast životního prostředí (uvedlo 83,3 %). 
Značnou  důležitost  pak  společnosti  přikládají  též  zveřejňování  informací  (75 %)  a  zájmům 
spotřebitelů  (70 %),  za  nejméně  důležité  je  naopak  považováno  věnování  pozornosti  daňovému 
systému (50 %) a vědě a technologii (54,2 %). 

graf č. 9: zásady správy a řízení, které společnosti přijaly za své
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5. Vztah k životnímu prostředí

Průzkum  prokázal,  že  problematika  životního  prostředí  je  pro  většinu  společností  vůbec 
nejdůležitější  oblastí  z konceptu  CSR.  Na  prvním  místě  ji  uvedlo  33,3  %  společností.  88,3 % 
společností pak uvedlo, že přijal za své zásadu správy řízení podniku, které není lhostejné ke stavu 
životního  prostředí.  V dotazníku  byly  společnosti  vyzvány,  aby  označily  standardy  v  této  oblasti, 
vycházející ze Směrnice OECD, které fakticky při své činnosti naplňují. Společnosti se vyjadřovaly 
k následujícím standardům:

• systém managementu ochrany životního prostředí
• poskytovaní včasných informací o vlivech podniku na životní prostředí a zdraví
• usilování o zlepšení přístupu podniku k ochraně životního prostředí 
• vypracování veřejné podnikové politiky ochrany životního prostředí 
• vypracování iniciativ, které zvýší environmentální uvědomění
• zapojení se do včasné diskuse a konzultací s veřejností

Většina společností v průzkumu uvedla, že dodržuje všechny nebo velkou většinu nabídnutých 
standardů. Nejčastěji pak společnosti vyjadřovaly existenci systému managementu ochrany životního 
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prostředí (78,6 %), snahu zlepšit přístup jejich podniku k ochraně životního prostředí (75 %) a snahu 
informovat  včas veřejnost  o možných vlivech podniku na životní  prostředí a zdraví  lidí (71,4 %). 
Přesné rozvržení lze dovodit z grafu č. 12.

graf č. 12: vztah k životnímu prostředí
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6. Zveřejňování informací

Vzhledem k tomu, že velké procento společností považuje za důležité zveřejňovat informace, 
jak je zřejmé z grafu č. 9, je zajímavým zjištěním, které informace společnosti zveřejňují nejčastěji 
a u kterých  se  zveřejněním  spíše  váhají  a  nechávají  si  je  častěji  jen  pro  interní  potřeby. 
Průzkum prokázal, že se zveřejňováním vlastních cílů, finančních a provozních výsledků, působením 
v  oblasti  životního  prostředí  a  sociální  sféře  nemají  společnosti  většinou  žádné  problémy.  Tyto 
informace zveřejňuje v průměru 80% společností. Se zveřejňováním odměňování členů dozorčích rad, 
rizikových  faktorů  a  otázek  týkajících  se  zaměstnanců  a  jiných  stakeholderů  jsou  již  společnosti 
daleko obezřetnější. Tyto informace zveřejňuje v průměru pouze 31% společností. Přesné rozvržení 
lze vysledovat z grafu č. 10.

graf č. 10: zveřejňované informace
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7. Vztah k zaměstnancům společnosti

Péči o zaměstnance hodnotily společnosti vedle životního prostředí jako velice důležitou, jako 
nejdůležitější oblast CSR ji uvedlo 25, 9 % společností. 66,7% společností pak uvedlo, že dodržují 
standardy v oblasti zaměstnanosti a pracovních vztahů. Dotazník společnostem nabízel níže uvedené 
standardy vycházející ze Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, ze kterých bylo možno vybrat 
libovolné množství standardů, které společnosti fakticky dodržují. 

• právo na zastupování odbory
• přispívat k účinnému odstranění práce dětí
• přispívat k odstranění všech forem nucené a povinné práce
• zdržet se diskriminace vůči svým zaměstnancům
• poskytovat  zástupcům zaměstnanců  potřebné  podmínky  umožňující  jim dospět  k účinným 

kolektivním smlouvám
• poskytovat  zástupcům  zaměstnanců  informace,  které  jsou  potřebné  k smysluplnému 

vyjednávání o podmínkách zaměstnání
• podporovat  konzultace  a  spolupráci  mezi  zaměstnavateli  a  zaměstnanci  a  jejich  zástupci 

v otázkách zajímajících obě strany
• poskytovat  informace  zaměstnancům,  které  jim  umožní  utvořit  si  pravdivou  a správnou 

představu o výkonu organizační jednotky, nebo případně o celém podniku 
• dodržovat  standardy  zaměstnávání  a  kolektivních  pracovních  vztahů,  které  nebudou méně 

příznivé než standardy srovnatelných zaměstnavatelů v hostitelské zemi 
• zaměstnávat v co největším možném rozsahu místní pracovníky

Průzkum prokázal,  že  společnosti,  stejně  jako v oblasti  životního prostředí,  respektují  většinu 
z nabídnutých standardů nebo alespoň se tak prezentují. Nejčastěji označenými standardy bylo právo 
na  zastupování  odbory  (85,7%),  poskytování  informací  o  fungování  podniku  (82,1 %)  a  podpora 
konzultací  a  spolupráce  mezi  zaměstnavateli  a  zaměstnanci  v otázkách  zajímajících  obě  strany 
(82,1 %). Méně často pak společnosti prezentovaly přispívání k účinnému odstranění práce dětí (50 %) 
a přispívání k odstranění všech forem nucené a povinné práce (57,1 %). 

graf č. 11: vztah k zaměstnancům společnosti
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konzultace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

poskytování informací o fungování podniku

právo na zastupování odbory

zdroj: vlastní šetření

7



8. Vztah k úplatkářství 

Oblastí, ve které průzkum prokázal, že ne všechny standardy Směrnic OECD jsou většinou 
společností  dodržovány,  je  problematika  korupce.  Společnosti  byly  jako  v předchozích  oblastech 
požádány, aby uvedly, které standardy v této oblasti skutečně dodržují a prakticky naplňují. Měly na 
výběr z následujících standardů Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti: 

• průhlednost činností v boji proti podplácení a vynucování úplatků
• povědomí zaměstnanců o politice podniku zaměřené proti úplatkářství
• rozšiřování protikorupční politiky pomocí školících programů 
• rozšiřování protikorupční politiky pomocí kázeňských postupů
• systémy kontroly řízení odrazující od podplácení a korupčních metod

Většina  společností  uvedla,  že  v praxi  naplňují  standard  průhlednosti  činností  v boji  proti 
podplácení a vynucování úplatků (81,5 %) a informuje svoje zaměstnance o protikorupční politice 
podniku.  Rozšiřování  protikorupční  politiky  prostřednictvím  kázeňských  postupů  a  školících 
programů však praktikuje méně než polovina zúčastněných společností. Přesné rozvržení ukazuje graf 
č. 13. 

graf č. 13: vztah k úplatkářství
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systém kontroly řízení odrazující od úplatkářství

povědomí zaměstnanců o politice podniku

průhlednost činnosti v boji proti úplatkářství

zdroj: vlastní šetření

9. Prosazování hodnot společnosti 

Kromě  skutečnosti,  zda  oslovené  společnosti  dodržují  standardy  Směrnic  OECD 
pro nadnárodní společnosti, se průzkum zaměřil na zjištění skutečnosti, zda má společnost definované 
vlastní  hodnoty  chování  a  zda  motivuje  svoje  obchodní  partnery  a  dodavatele,  aby  tyto  hodnoty 
převzali a dodržovali. 

Pouze  3,6 %  společností  přiznalo,  že  svoje  obchodní  dodavatele  a  partnery  nevybízí 
k dodržování  vlastních  zásad  správy  řízení  společnosti,  stejné  procento  (3,6 %)  společností  pak 
uvedlo, že vůbec nemá jasně definované hodnoty a pravidla chování. 3,6 % společností přiznalo, že 
jejich  zaměstnanci  vůbec  neznají  hodnoty  podniku  a  není  tedy  zřejmé,  že  je  svým  chováním 
neporušují. Stejně malé procento (3,6 %) přiznalo, že své zaměstnance neškolí vzhledem k důležitosti 
hodnot a pravidel chování společnosti, 25 % uvedlo,že školí své zaměstnance jen částečně. 89,3 % 
společností povzbuzuje svoje zaměstnance tak, aby se účastnili veřejných podnikových aktivit (z toho 
17,9 % uvedlo, že své zaměstnance povzbuzuje pouze částečně).

71,4 %  společností  uvedlo,  že  svoje  hodnoty  sděluje  zákazníkům,  obchodním  partnerům 
a dodavatelům, 25 % společností svoje hodnoty sděluje pouze částečně a 3,6 % společností uvedlo, že 
vůbec neví zda své hodnoty sdělují. 57 % společností uvedlo, že dodržování svých hodnot motivuje 
i své  obchodní  partnery  a  dodavatele  k dodržování  svých  hodnot,  35% společností  to  dělá  pouze 
částečně  a  7,1 % neví  zda  společnost  svoje  partnery  k dodržování  podnikových  hodnot  motivuje 
a 3,6 % společností přiznalo, že partnery nemotivuje vůbec. 
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Téměř  všechny  společnosti  uvedli  (96,4  %),  že  evidují  stížnosti  zákazníků,  dodavatelů 
a obchodních partnerů. Většina společností uvedla, že se snaží alespoň částečně realizovat své nákupy 
v nejbližším okolí (96,2 %) 

V oblasti  spolupráce  společností  s obcemi  a  veřejností  96,4 %  (14,3 %  pouze  částečně) 
uvedlo,  že  poskytuje  pravidelnou  finanční  podporu  veřejným  aktivitám  a  projektům.  78,8 % 
společností  vede  otevřený  dialog  s obcí,  7,1 %  uvedlo,  že  dialog  vede  pouze  částečně,  10,7 % 
společností  uvedlo, že dialog s obcemi nevede vůbec. 46,4 % společností  uvedlo, že nabízí  lidem 
z obce možnosti školení, 21,4 % to dělá částečně a 28,6 % jednoznačně vyjádřily, že žádné možnost 
v této oblasti lidem z obce nenabízí.

10. Shrnutí

Vzhledem k  nízké  návratnosti  dotazníků  nelze  výsledky  průzkumu vztáhnout  na  všechny 
nadnárodní společnosti ve střední Evropě. Další problémem je výrazný nepoměr mezi navrácenými 
dotazníky z jednotlivých zemí (např. ČR 11, ale SR pouze 2), kvůli kterému nebylo možno provést 
komparace jednotlivých zemí.

Z  průzkumu  je  zřejmé,  že  zúčastněné  společnosti  se  prezentují  jako  vysoce  společensky 
odpovědné, ve velké míře dodržující většinu standardů Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti. 
Vzhledem k  tomu,  že  výzkum nebyl  zaměřen  na  zjištění,  konkrétních  činností,  které  společnosti 
k naplnění svých hodnot a standardů realizují,  lze těžko posoudit,  zda se na průzkumu zúčastněné 
společnosti  ve  skutečnosti  chovají  společensky odpovědně,  nebo své odpovědi  v  dotazníku mírně 
nadhodnotily. Je zřejmé, že koncept CSR je většině společností znám. Znepokojivým faktem však 
bezesporu je, že výrazné procento (35,7 %) společností uvedlo, že se nikdy nesetkaly se Směrnicemi 
OECD pro  nadnárodní  společnosti,  tento  výsledek  by  měl  být  impulsem zejména pro  organizace 
sdružující společnosti, které se dobrovolně hlásí ke konceptu CSR a k vládním institucím, aby zvýšily 
svoje aktivity v oblasti informování společností o těchto směrnicích.

Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  neznalost  Směrnic  OECD  pro  nadnárodní  společnosti  může 
znamenat  jistou pochybnost  o  tom,  zda společnosti  vědí,  co  je  obsahem konceptu  CSR a zda se 
skutečně chovají společensky odpovědně, nebo se tak pouze prezentují na veřejnosti. Jistá pochybnost 
o vážnosti závazků CSR vzniká i u nadnárodních společností, které byly v průzkumu osloveny, avšak 
vyplněný dotazník nenavrátily.  Tato skutečnost  rozhodně nemusí  znamenat,  že  se  tyto společnosti 
chovají  nezodpovědně, naznačuje však jejich nezájem v oblasti  komunikace s veřejností  (potažmo 
s nevládními neziskovými organizacemi).

Výsledky  průzkumu prokázaly,  že  koncept  CSR je  nadnárodním společnostem působícím 
ve střední  Evropě  dostatečně  znám.  Z  výsledků  je  zřejmé,  že  společnosti  toto  téma  považují 
za důležité,  v  některých  případech  však  lze  pochybovat,  že  skutečně  vědí,  co  je  obsahem tohoto 
pojmu.  Vzhledem k tomu považujeme do  budoucna za  důležité,  zaměřit  se  na  vysvětlení  obsahu 
konceptu  CSR,  popsání  konkrétních  postupů  a  strategií,  které  by  měly  společnosti  přijmout 
a realizovat,  aby  mohly  být  považovány  za  opravdu  společensky  odpovědné,  dávat  společnostem 
konkrétní příklady společensky odpovědných aktivit podniků.
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Příloha 

Seznam oslovených společností

Česká Republika

1. SKANSKA CZ a.s 
2. MCDONALD'S ČR, spol. s r. o.
3. BARUM CONTINENTAl spol. s r.o.
4. METROSTAV a.s.
5. UNILEVER ČR, spol. s r.o.
6. ČEZ, a. s.
7. CS CABOT, spol. s r.o.
8. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
9. MITTAL STEEL OSTRAVA, a.s.
10. TPCA CZECH, s.r.o.
11. ŠKODA AUTO a.s. 
12. BOSCH DIESEL s.r.o.
13. TESCO STORES ČR a. s.
14. KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA 

v.o.s.
15. AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s.
16. LIDL HOLDING s.r.o. 
17. BAUMAX ČR s.r.o.
18. BILLA, spol. s r. o.
19. VISTEON - AUTOPAL, s.r.o.
20. ZENTIVA, a.s.
21. SHELL CZECH REPUBLIC a.s.
22. OMV ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 
23. VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.
24. RWE TRANSGAS, a.s. 
25. STRABAG a.s.
26. IKEA ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Slovenská Republika

1. US STEEL KOŠICE 
2. MONDI BUSINESS PAPER SCP, a.s.
3. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
4. ORANGE SLOVENSKO, a.s.
5. SLOVAK TELEKOM a.s. 
6. PEUGEOT CITROËN TRNAVA, s.r.o. 
7. KPMG SLOVENSKO spol. s r.o. 
8. SORIA & GREY 
9. SLOVNAFT, a.s. 
10. GLAXOSMITHKLINE SLOVAKIA 

s.r.o. 
11. DEXIA BANKA SLOVENSKO a.s. 
12. SHELL SLOVAKIA, s.r.o.
13. WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.

14. KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. 
P.O.Box 2

15. ABB, s.r.o.
16. SCA HYGIENE PRODUCTS SPOL. 

S.R.O.
17. HEWLETT-PACKARD SLOVAKIA 

s.r.o.
18. PHILIP MORRIS SLOVAKIA s.r.o., 
19. SKANSKA SK a.s.
20. TESCO STORES SR a.s. 
21. PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o.
22. ZÁPADOSLOVENSKÁ 

ENERGETIKA, a. s.
23. VÝCHODOSLOVENSKÁ 

ENERGETIKA a.s.
24. PFIZER LUXEMBOURG SARL O.Z.
25. KAPPA ŠTÚROVO, a.s.

Maďarsko

1. VODAFONE Magyarország zrt.
2. IKEA Magyarország
3. DREHER Sörgyárak Zrt.
4. COCA-COLA Magyarország
5. MCDONALD'S Magyarország 

Étterem Hálózat Kft
6. SANYO Hungary KFT.
7. PHILIPS Magyarország Kft.
8. SHELL HUNGARY Rt.
9. OMV HUNGÁRIA Kft.
10. E.ON HUNGÁRIA Zrt.
11. MONSANTO Kereskedelmi Kft.
12. PORSCHE HUNGARIA 

Kereskedelmi Kft.
13. GENERAL MOTORS SOUTHEAST 

EUROPE
14. UNILEVER Magyarország Kft
15. HOLCIM Hungária Zrt.
16. CITIBANK Zrt.
17. GE HUNGARY ZRt.
18. ROBERT BOSCH Kft.
19. METRO Kereskedelmi Kft.
20. CORA MAGYAR HIPERMARKET 

Kereskedelmi Kft.
21. HENKEL Magyarország kft.
22. SANOFI-AVENTIS zrt
23. CHINOIN
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Slovinsko:

1. ALPINA D.D., ŽIRI
2. BAYER PHARMA LJUBLJANA 

D.O.O.
3. DROGA KOLINSKA D.D.
4. DONIT TESNIT D.D.
5. FRUCTAL D.D. AJDOVŠČINA
6. GORENJE, D.D., VELENJE
7. INTEREUROPA, D.D., KOPER
8. ISTRABENZ, D.D., KOPER
9. JUB D.D., Dol pri Ljubljani
10. KOLEKTOR GROUP D.O.O. IDRIJA
11. KRKA, D.D., NOVO MESTO
12. LEK D.D., Ljubljana
13. MERCATOR, D.D., Ljubljana
14. MERKUR, D.D., Ljubljana
15. PERUTNINA PTUJ, D.D., PTUJ
16. PREVENT GLOBAL D.D., Slovenj 

Gradec
17. RIKO GROUP, D.O.O., Ljubljana
18. SAVA, D.D., Kranj
19. TELEKOM, D.D., LJUBLJANA
20. VIATOR & VEKTOR D.D., Ljubljana

Estonsko:

1. ORACLE EESTI
2. AVIS EESTI
3. TNT EESTI
4. KPMG EESTI
5. ERNST&YOUNG
6. HANZAPANK
7. ÜHISPANK
8. STATOIL
9. TOYOTA BALTIC
10. NESTE
11. STORAENSO
12. CLEANAWAY
13. SIEMENS AS
14. METSÄLIITTO EESTI AS
15. SKANSKA EMV AS
16. ESTONIAN AIR
17. KUNDA NORDIC TSEMENT AS
18. ABB 
19. BODY SHOP EESTI
20. NORDEA
21. TALLINNA VESI
22. MICHELIN
23. JOHNSON & JOHNSON EESTI 
24. AB 
25. FALCK EESTI
26. COCA-COLA COMPANY
27. AGA EESTI
28. A. LE COQ
29. PROCTER & GAMBLE
30. BIZPAK/DPD
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