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ČSOB a Kolibřík CSR přivítali předsedkyni Sněmovny 

Markétu Pekarovou Adamovou a představili ji ojedinělý 
koncept spolupráce mezi korporátní společností a 

sociálním podnikem 

 

 

Praha, 16. prosince 2022 

 
Předsedkyně poslanecké Sněmovny Markéta Pekarová Adamová navštívila v doprovodu 
kancléře Sněmovny Martina Plíška v pátek 16. prosince 2022 kampus ČSOB a.s. na Radlické 
v Praze, kde také působí pobočka sociálního podniku Kolibřík CSR. Hlavním účelem setkání 
bylo představení modelu spolupráce mezi finanční institucí a sociálním podnikem, které 
v uplynulých čtyř letech vytvořilo více než 90 pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné 
zaměstnance sociálního podniku. 
 
Předsedkyni Sněmovny uvítali za ČSOB generální ředitel Aleš Blažek a Markéta Cechman, 
ředitelka Shared Services & Operations, za sociální podnik Kolibřík CSR Zdeněk Kosour. V 
debatě seznamoval tým ČSOB paní předsedkyni s detaily spolupráce a také přidanou 
hodnotou, kterou v projektu ČSOB vnímá. Management sociálního podniku pak vysvětloval 
specifika práce s hendikepovanými zaměstnanci na zakázkách, které Kolibřík CSR pro 
skupinu ČSOB zpracovává a s principy sociálního podnikání v praxi. 
 
„Velmi nás těší zájem paní předsedkyně o sdílení zkušeností v oblasti spolupráce se 
sociálními podniky. Potěšily mě všestranné dotazy paní předsedkyně ať už k samotným 
začátkům naší spolupráce nebo třeba k předsudkům v české společnosti či osobní příběhy 
hendikepovaných kolegů. Je skvělé, že můžeme být inspirací pro státní správu a další 
korporátní společnosti,“ uvedla Markéta Cechman, ředitelka Shared Services & Operations 
v ČSOB. 
 
Druhá část návštěvy paní předsedkyně se odehrávala přímo na pracovišti Kolibřík CSR, kde 
byly představeny konkrétní činnosti OZP zaměstnanců a na otázky Markéty Pekarové 
Adamové odpovídali přímo pracovníci provozu sociálního podniku.  
 
„Za více než čtyř letou spolupráci se nám podařilo vytvořit desítky pracovních míst v našem 
sociálním podniku, které obsazují výhradně kolegové s hendikepem. Svým rozsahem a 
různorodou činností je tato spolupráce v Česku opravdu ojedinělá. Kolibřík děkuje za důvěru 
ČSOB a jsme velmi rádi, že ji každý den mohou naši OZP kolegové splácet tím, že prokazují, 
že i přes svůj hendikep zvládají bez problémů i náročnější úkoly z bankovní oblasti“, uvedl 
Zdeněk Kosour. 
 
ČSOB za svůj příkladný přístup ve spolupráci se sociálními podniky získala v loňském roce od 
sociálních podniků ocenění z rukou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové. ČSOB se 
dlouhodobě věnuje podpoře podnikům zaměstnávající zdravotně znevýhodněné. V grantovém 
programu pro sociální podniky během deseti let podpořila přes 70 podniků v souhrnné částce 
přesahující 11 milionů Kč. 
 



Kolibřík CSR je sociální podnik, který se věnuje outsourcingu činností finančních a 
korporátních společností.  Zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním pracují na zakázkách  
v oblasti administrativy, IT testingu či zákaznické péče. Kolibřík je také zakladatelem 
Deklarace odpovědného podnikání, která je think tankem zastřešujícím sociální podniky 
v Česku, v nedávné době Deklarace uspořádala např. Týdny sociálního podnikání ve 
Sněmovně. 
 
 
ČSOB a Kolibřík v lednu 2023 uvedou v kampusu ČSOB Dny odpovědného podnikání, jejich 
součástí bude např. putovní výstava Sociální podnikání v Evropě a Česku. Ta se na Radlickou 
přesune z poslanecké Sněmovny. A po kampusu ČSOB ji bude hostit Ministerstvo práce a 
sociálních věcí.  
 
 
Kontakty pro novináře, doplňující informace: 
 
Za Kolibřík CSR: 
 
Zdeněk Kosour, Kolibřík CSR 
e-mail: kosour@csrteam.cz, tel: 734 750 745 
 
Za ČSOB: 
 
Patrik Madle, ČSOB 
e-mail: patrik.madle@csob.cz, tel: 602 530 639 
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