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Úvodní slovo

„Mám nesmírnou radost, že Vám můžeme představit náš CSR report za sezonu 2021/22. V podstatě 

jsme se stali úplně prvním fotbalovým klubem v ČR, který svůj samostatný komplexní CSR report 

takto vydal. 

Společenská odpovědnost je dlouhodobě nedílnou součástí strategického řízení klubu. Naším cílem je 

být vzorem a inspirací i pro další tuzemské sportovní kluby v této oblasti. Vydání našeho prvního CSR 

reportu pro nás představuje další stěžejní krok na této naší cestě. 

Zároveň mám nesmírnou radost, že kromě řady ocenění, které se nám za naše rozmanité CSR aktivity 

dostává, ať již šlo o Ceny LFA za CSR za sezóny 2019/20, 2020/21 a 2021/22 či 1. místo za Českou 

republiku v prestižním žebříčku Responsiball, si našeho úsilí stále více váží také naši fanoušci a široká 

veřejnost. Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří nás v tomto úsilí mnoha způsoby také aktivně 

podporujete.“ 

Mgr. Rudolf Řepka LL.M.

ředitel FK Teplice



Úvod

• Společenská odpovědnost je dlouhodobě nedílnou součástí strategického řízení FK Teplice a 

zároveň ji vedení klubu považuje za jednu z nejefektivnějších cest k rozvíjení vztahů s klíčovými 

stakeholdery. Tato skutečnost je poměrně značně determinována i vlastní filozofií majoritního 

vlastníka, japonské sklářské skupiny AGC. 

• „Skupina AGC vnímá svoji podporu teplického fotbalu jako nedílnou součást své regionální 
společenské odpovědnosti.“

PaedDr. Libor Sehnal - personální ředitel AGC Glass Czech

• „Uvědomujeme si naše postavení největšího sportovního klubu v Teplicích a zároveň i jednoho z 
nejvýznamnějších v Ústeckém kraji, kterého chceme dlouhodobě využívat ke společenské 
odpovědnosti, včetně aktivního přispívání k pozitivním společenským změnám v regionu a být 
inspirativním příkladem pro své okolí.“

Ing. Pavel Šedlbauer – předseda představenstva FK Teplice 



CSR a strategické řízení klubu

• Strategický přístup klubu k CSR se projevuje ve všech oblastech řízení, od organizačních struktur 

(včetně pozice CSR manažera klubu), způsob monitoringu a hodnocení CSR až po komplexní 

komunikaci o CSR aktivitách. CSR je velmi výrazně akcentována i v hlavních klubových hodnotách a 

také vizi klubu.

• Samotným posláním klubu je: „Být respektovaným fotbalovým klubem a to nejen na hřišti, ale i 
mimo něj.“ 

• Klubová CSR politika nese motto „FK Teplice - Více než fotbal“ a jsou v rámci ní podporovány 

zejména projekty ze sociální oblasti, které jsou nejčastěji zacíleny na místní komunity, přičemž se 

jedná zejména o děti a mládež, handicapované a nemocné občany, rodiny, seniory a širokou 

veřejnost. 

https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=hodnoty-klubu
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=nase-vize


Veřejná ocenění

• Za svoje rozmanité CSR aktivity byl klub oceněn i řadou významných veřejných ocenění (např. 

třikrát Cenou LFA v kategorii CSR, Cenou hejtmana Ústeckého kraje či Cenou Arkadie). 

• Za rok 2021 byl FK Teplice navíc vyhodnocen nejlepším českým klubem v rámci prestižního žebříčku 

RESPONSIBALL. Ten je vyhodnocován i renomovanou švýcarskou organizací Schwery Consulting, 

která se vedle toho zabývá i certifikací CSR, přičemž klub od ní obdržel i Label CSR 2022. 



Klubové hodnoty a etické kodexy

• Klub se v sezóně 2021/22 snažil v rámci „žluto - modré rodiny“ navázat na kontinuální úsilí v 

prosazování hodnot, které považuje za stěžejní a to nejen na fotbalových trávnících. 

• Jedná se zejména o poctivost a jednání v duchu fair play, solidaritu a týmový duch, respekt, 

toleranci a korektnost vůči soupeři či skromnost a absenci primadonských manýr. 

• Tyto klíčové morální hodnoty klub podrobně vymezil i v rámci přijatých etických kodexů a zásad 

členů FK Teplice a to nejen směrem ke svým hráčům či trenérům, ale např. i k rodičům svých 

mládežnických hráčů. 

• Pro podporu rozvoje etických hodnot bylo v sezóně 2021/22 rozvíjeno mnoho CSR aktivit i směrem k 

mládežníkům FK Teplice. 

• Například proběhly přednášky pro více než 300 mládežníků klubu s „Pokorou vítězů“ a „FK Teplice 

více než fotbal“, na níž vystoupili i zástupci nejvyššího vedení klubu, CSR manažer či šéftrenéři 

klubu. 

• Hlavními tématy přednášek byl přístup klubu i jeho vlastníka k etickým otázkám, zdůraznění 

dlouhodobé snahy vychovat nejen úspěšné sportovce, ale zejména slušné lidi, klubová vize, a 

hodnoty klubu či představení klubových CSR aktivit, včetně činnosti NF FKT.

https://fkteplice.cz/zobraz.asp?t=hodnoty-kodex
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Probehla-prednaska-pro-mladezniky-s-nazvem-S-pokorou-vitezu-10203
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Probehla-prednaska-pro-


Transparentnost

• Klub se svým transparentním fungováním ve všech oblastech své činnosti, snaží dlouhodobě 

aktivně přispívat k pozitivnímu obrazu fotbalu v ČR.

• Pokud jde o oblast CSR, tak klub v sezóně 2021/22 ještě více rozšířil a zpřehlednil všechny informace 

o svých CSR aktivitách na svých webových stránkách, resp. je soustředil do hlavní sekce „Více než 

fotbal“. 

• Kromě všech CSR aktivit za jednotlivé sezóny je zde možné najít informace k Nadačnímu fondu FKT. 

https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=CSR_aktivity
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=nadacni_fond


Transparentnost

• Nedílnou součástí klubové webové sekce Více než fotbal je i klubová CSR strategie či Etické kodexy 

klubu nebo zde jsou představeny i organizace, s nimiž spolupracuje v CSR projektech. Zároveň je 

zde možné najít i strategické CSR iniciativy ze strany FIFA a UEFA. 

• Nechybí zde ani podsekce „Napište nám“ a „Jak můžete pomoci“, které se snaží zapojit stakeholdery 

klubu a širokou veřejnost do podpory CSR aktivit v regionu.

• V sezóně 2021/22 klub zařadil do této sekce i významnou mezinárodní CSR iniciativu Responsiball či 

složky Environmentální udržitelnost a CSR reporting.

https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=CSR_strategie
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=hodnoty-kodex
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=soc_partnerstvi
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=napiste_nam
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=pomoc
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=responsiball
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=envi_udrzitelnost
https://fkteplice.cz/zobraz.asp?t=csr_reporting


Hodnocení CSR

• K hodnocení naplňování CSR cílů využívá klub řady moderních analytických nástrojů. 

• Kromě pravidelných průzkumů mezi zaměstnanci, partnery či fanoušky klubu, byly po vzoru 

úspěšných západoevropských klubů zavedeny i moderní vícedimenziální modely hodnocení CSR, 

které umožňují komplexní vyhodnocování CSR aktivit klubu. 

• K hodnocení svých CSR aktivit za sezónu 2021/21 využíval klubu zejména model The Performance 

Prism.

• Ten se snaží zohlednit i další skryté elementy ovlivňující výkonnost sportovních organizací, přičemž 

vyzdvihuje zejména roli klíčových stakeholderů pro jejich úspěšné fungování.

• Vedle toho bylo využíváno i směrem k vytvoření CSR reportu využíváno mezinárodní reportovací 

metodiky Global reporting initiative (GRI). 



CSR strategie

• Při stanovené strategie a cílů v oblasti CSR i jejich následném vyhodnocování se náš klub snaží 

reflektovat všechny své klíčové stakeholdery. Jejich očekávání jsou v klubových strategických řídích 

dokumentech (včetně CSR plánu) nejen zahrnuty, ale jsou zde i nastíněny cesty k jejich k jejich 

efektivnímu naplňování a hodnocení. 

• Management našeho klubu se u každé skupiny našich klíčových stakeholderů zabýval i v sezoně 

2021/22 zejména těmito stěžejními otázky: 

• Jaká jsou očekávání a požadavky jednotlivých stakeholderů ve vztahu k našemu klubu? 

• Má náš klub vhodné strategie pro naplňování očekávání stakeholderů? 

• Podporují zavedené procesy naplňování strategií? 

• Máme k dispozici schopnosti a zdroje na podporu strategie? 



CSR cíle

• Směrem k jednotlivým klíčovým stakeholderům našeho klubu byly pro oblast CSR na sezonu    

2021/ 22 stanoveny tyto cíle: 

• Hráči, trenéři a ostatní zaměstnanci klubu – jejich podpora a aktivní zapojení do CSR aktivit, 

respektování etických kodexů a hodnot klubu  

• Mládežničtí hráči FKT - posilování jejich etických hodnot (včetně jednání v duchu fair play, 

respektu či tolerance) a solidarity, jejich aktivitní zapojení do CSR aktivit 

• Fanoušci a široká veřejnost – růst jejich povědomí o společenských problémech a zvýšení 

jejich aktivního zapojení do CSR aktivit klubu 

• Okolní komunity, neziskové a charitativními organizacemi – aktivní pomoc okolním komunitám 

a to zejména na Teplicku a v Ústeckém kraji, rozvoj spolupráce s nimi 

• Školy (mateřské, základní, střední, univerzity) – přispění k rozvoji pohybových dovedností a 

zdravého životního stylu u mládeže, růst povědomí o tom, jak může sport pomáhat okolní 

společnosti, aktivní zapojení do CSR aktivit klubu 



CSR cíle

• Vlastníci klubu – jejich podpora fotbalového klubu zejména jako CSR k regionu, transparentnost, 

aktivní zapojení do CSR aktivit klubu (včetně zaměstnanců vlastníka klubu) 

• Obchodní partneři a sponzoři klubu - jejich podpora a aktivní zapojení (včetně jejich 

zaměstnanců) do CSR aktivit klubu

• Municipality – rozvoj sociálních partnerství

• Mezinárodní řídící fotbalové orgány (FIFA, UEFA) a projekty (např. Responsiball) podporují šíření 

CSR principů ve světovém fotbale – zvýšit povědomí o jejich aktivitách v oblasti mezi českou 

veřejností 

• Řídící fotbalové orgány v ČR (FAČR, LFA) – aktivně přispívat k dobrému jménu českého fotbalu, 

včetně rozšíření CSR v tuzemském fotbalovém prostředí  

• Ostatní sportovní kluby – rozvoj sociálních partnerství s dalšími sportovními kluby zejména v 

Ústeckém kraji

• Média – růst informovanosti veřejnosti o CSR aktivitách klubu



CSR aktivity

• V sezóně 2021 /2022 realizoval klub desítky CSR aktivit. 

• Za všechny je možné uvést projekt pro zrakově hendikepované fanoušky z Ústeckého kraje, který 

byl realizován ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu a Radiožurnálem v rámci jarního 

domácího zápasu se Spartou. 

• Fanoušci nejen, že měli se svým doprovodem na tento zápas vstup zdarma, ale sportovní 

komentátoři Radiožurnálu přímo ze Stínadel pro ně zajistili do sluchátek speciální komentář, který 

byl proti "klasickému" rozhlasovému vysílání fotbalových zápasů mnohem popisnější.

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Zrakove-hendikepovani-si-diky-projektu-Nevidomy-fanousek-uzili-vecer-na-Stinadlech-10295


FK Teplice a podpora okolních komunit 

• Náš klub si uvědomuje postavení největšího sportovního klubu v Teplicích a zároveň i jednoho z 

nejvýznamnějších v Ústeckém kraji a také proto se snaží o kontinuální aktivní přispívání k 

pozitivním společenským změnám v region, resp. být inspirativním příkladem pro své okolí. 

• Za více než sedmdesát let své existence se klub stal mnohem více než jen symbolem fotbalu. 

Stal se v našem regionu důležitou entitou, jež lidem umožňuje ztotožňovat se nejen s klubem, 

nýbrž i s Teplickem a Podkrušnohorským regionem jako takovým.

• Velmi si vážíme toho, že náš klub je i v dnešním globalizovaném světě stále považován 

zejména za klub komunitní, a to i proto, že většina našich fanoušků žije v jeho bezprostředním 

okolí a jsou k němu připoutáni velmi silným citovým poutem.



FK Teplice a podpora okolních komunit 

• Zároveň jsme si vědomi poměrně výjimečné vlivu FK Teplice směrem k okolním komunitám, 

kterého může být efektivně využito jak k posílení vnitřní integrace v komunitách, tak i k jejich 

celkovému rozvoji. 

• Zvláště silně si tuto skutečnost uvědomujeme směrem k Ústeckému kraji, v němž nás klub 

působí. Jedná o region, který čelí mnoha problémům, ať již environmentální či sociální povahy. 

• Jsme přesvědčeni o tom, že toto naše strategické úsilí přispívá nejen k úspěšnějšímu a 

udržitelnějšímu fungování klubu, ale i napomáhá v řešení řady společenských problémů 

zejména v Ústeckém kraji.

• Rozvíjíme zejména CSR programy v komunitní oblasti, přičemž prioritně se zabýváme těmi 

problémy, které mají největší potenciál přinést sdílenou hodnotu jak okolní společnosti, tak i 

našemu klubu.



Nadační fond FK Teplice

• K ještě efektivnějšímu směřování aktivit v oblasti společenské odpovědnosti založil klub v roce 

2020 svůj Nadační fond FK Teplice, který se stal vlajkovou lodí klubových CSR aktivit.

• Jeho prostřednictvím se snaží stále více pomáhat desítkám jednotlivců či neziskových 

organizací zejména na Teplicku a v Ústeckém kraji. 

• Velkou devízou Nadačního fondu FKT je to, že pomáhá opravdu velmi rychle tam, kde je to 

skutečně třeba. Využívá při tom své úzké mnohostranné spolupráce v oblasti CSR s řadou 

regionálních i místních charitativních a neziskových organizací, resp. poměrně komplexního 

přehledu o potřebách okolního prostředí. 

• Video k představení poslání NF FKT

https://www.youtube.com/watch?v=cR8QeBft8Bk&t=1s


Nadační fond FK Teplice

• Základní údaje: 

• Zakladatel: FK TEPLICE a.s.

• Sídlo a fakturační adresa: Na Stínadlech 2796, Teplice 415 01

• IČ: 09181555

• Transparentní účet: 293310060/0300 vedený u ČSOB

• Správní rada

• Předseda správní rady: Martin Kovařík

• Člen: Vilém Kunz

• Člen: Oldřich Slavík

• Dozorčí rada

• Předseda dozorčí rady: Jan Hadraba

• Člen: Alice Tylová

• Člen: Admir Ljevaković



Nadační fond FK Teplice

• Všichni profesionální hráči klubu odváděli v sezóně 2021/22 každý měsíc procentuální část ze 

svého příjmu od klubu do Nadačního fondu FKT

• Tato skutečnost byla zahrnuta do všech smluv profesionálních hráčů s klubem. Díky tomu byl 

NF FKT podpořen částkou téměř 150 000 Kč. 

• Také většina zaměstnanců klubu odváděla pravidelně část svého příjmu do NF FKT, přičemž se 

jednalo za sezonu 2021/2022 o částku přesahující 50 tisíc korun. 

• Klub prostřednictvím svého Nadačního fondu finančně podpořil za sezónu 2021/22 více než 50 

konkrétních projektů, z nichž více než 90% bylo z Ústeckého kraje, přičemž se jednalo, jak o 

jednotlivce, tak i neziskové organizace (nemocnice, školy, dětské domovy, atd.). Nadační fond 

FK Teplice celkem podpořil projekty za více než 750 000 Kč. 



Nadační fond FK Teplice

• Řada hráčů a zaměstnanců klubu navíc věnovala své soukromé sportovní artefakty do 

dobročinných aukcí pro Nadační fond klubu, jako např:

• Ředitel klubu Rudolf Řepka daroval na pomoc Ukrajině dres k zápasu Ukrajina - ČR hraného 

v rámci UEFA Nations League

• Lukáš Mareček věnoval na pomoc handicapovanému Ládíkovi svůj podepsaný 

reprezentační dres z utkání Česká republika – Malta

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Startuje-charitativni-aukce-na-pomoc-Ukrajine-10195
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Drazi-se-reprezentacni-dres-Lukase-Marecka-na-pomoc-Ladikovi-10178


Nadační fond FK Teplice

• Komu nadační fond pomáhal v sezóně 2021/22:

• Nadační fond spolu s fanoušky znovu pomáhal Štěpánkovi z Teplic

• Nadační fond FK Teplice pomáhal v Domově pro seniory v Mostě

• Nadační fond FK Teplice pořídil speciální polohovací sedačku pro Majdalenku

• Nadační fond FK Teplice a Konto našeho srdce vybavili speciální dílnu Arkádii

• Nadační fond FK Teplice znovu spojil síly s Kontem našeho srdce a pomohli Johance

• Nadační fond FK Teplice s AGC Flat Glass Czech zakoupil vozík pro Milana Grose

• Nadační fond FK Teplice pomohl nevidomým a slabozrakým z Tyflocentra

• Nadační fond FK Teplice pořídil Ládíkovi rehabilitační motomed

• Nadační fond FK Teplice opět spojil síly s Kontem našeho srdce pomohl nemocným seniorům

• Nadační fond FK Teplice společně s Kontem našeho srdce pomohl Arkadii

• Nadační fond FK Teplice pomohl Heleně

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10409
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10338
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10328
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10294
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10267
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10253
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10240
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10224
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10205
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10188
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10162


Nadační fond FK Teplice

• Komu nadační fond pomáhal v sezóně 2021/22:

• Nadační fond FK Teplice podpořil intenzivní měsíční rehabilitace pro Maxíka

• Nadační fond FK Teplice společně s Kontem našeho srdce pomohli malému Jáchymovi

• Nadační fond FK Teplice pomohl Věře a Vladimírovi

• Nadační fond FK Teplice podpořil tři nevidomé z TyfloCentra

• Nadační fond FK Teplice podpořil nákup přístroje pro Domov Důchodců Bystřany

• Nadační fond FK Teplice pořídil speciální jezdecké sedlo pro Klaudii

• Nadační fond FK Teplice pomohl Haničce z Duchcova

• Nadační fond FK Teplice přispěl na vybudování venkovního posezení pro klienty Arkadie

• Nadační fond FK Teplice pomohl Terezce z Teplic

• Nadační fond FK Teplice pomohl Míše z Teplic

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10158
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10131
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=9921
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=9977
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=9993
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10039


Mládežničtí hráči FK Teplice

• Pro podporu rozvoje etických hodnot bylo v sezóně 2021/22 rozvíjeno mnoho CSR aktivit i směrem k 

mládežníkům FK Teplice. 

• Například proběhly přednášky pro více než 300 mládežníků klubu s „Pokorou vítězů“ a „FK Teplice 

více než fotbal“, na níž vystoupili i zástupci nejvyššího vedení klubu, CSR manažer či šéftrenéři 

klubu. 

• Hlavními tématy přednášek byl přístup klubu i jeho vlastníka k etickým otázkám, zdůraznění 

dlouhodobé snahy vychovat nejen úspěšné sportovce, ale zejména slušné lidi, klubová vize, a 

hodnoty klubu či představení klubových CSR aktivit, včetně činnosti NF FKT.



Mládežničtí hráči FK Teplice

• Více než 400 mládežníků klubu se svými trenéry se v sezóně 2021/22 také aktivně zapojovali do 

konkrétních CSR akcí, přičemž podpořili svoji účastí v sezóně opětovně např.

• Běh s čelovkou v Teplicích, který byl organizován na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 

charitativního běhu Run and Help, díky němuž byl podpořen handicapovaný chlapec z Teplicka 

částkou přesahující 50 000 Kč. 

• Charitativního běhu Run and Help, díky němuž byl podpořen handicapovaný chlapec z Teplicka 

částkou přesahující 50 000 Kč.

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10082
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=V-ramci-akce-Run-and-Help-se-na-Stinadlech-nabehaly-stovky-kilometru-10389


Spolupráce s mateřskými, základními a 

středními školami 

• FKT připravil v sezóně 2021/22 i mnoho aktivit pro děti z mateřských a základních škol zejména z 

Ústeckého kraje, ať se již jedná o Dětský den na Stínadlech, fotbalové turnaje či speciální tréninky na 

rozvoj pohybových dovedností dětí pod vedením trenérů FKT.

• V dubnu 2022 navíc FK Teplice spustil pilotní projekt spolupráce se základními školami v Teplicích, 

kdy kluboví trenéři a trenérky (eventuálně i o vybraný hráč A-týmu Sklářů začali navštěvovat a 

aktivně se zapojovat do vyučovacích hodin tělesné výchovy prvních a druhých tříd, například na ZŠ 

Maxe Švabinského. 

• Profesionální mládežničtí kluboví trenéři navíc předávali své zkušenosti v rámci nového projektu na 

podporu malých regionálních klubů, v rámci něhož pomáhají vést tréninky týmů hrajících okresní 

přebory, například v Bílině nebo ve Rtyni nad Bílinou.

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Pilotni-projekt-spoluprace-se-zakladnimi-skolami-10285
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Treneri-navstivili-ZS-Maxe-Svabinskeho-10292
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Teplicti-treneri-vedli-trenink-Rtyne-nad-Bilinou-10298


Spolupráce s mateřskými, základními a 

středními školami 

• Klub během celé sezóny pořádal pro školy pravidelné prohlídky stadionu na Stínadlech, kde si mohu 

prohlédnout veškeré zázemí klubu, včetně šaten či Síně slávy. Organizované skupiny mají navíc na 

všechny domácí zápasy FKT vstup zdarma, čehož hojně využívají nejen školy, ale např. i 

mládežnické sportovní týmy či kluby seniorů z celého Ústeckého kraje. 

• Na stadionu na Stínadlech proběhl v červnu 2022 např. i finálový turnaj základních škol z celé České 

republiky či týmů dětských domovů. 

• Na závěr sezony se zde konala i charitativní akce Run and Help, kterou pořádal Nadační fond FK 

Teplice ve spolupráci s Kontem Bariéry a zúčastnili se jí aktivně nejen všichni mládežníci a 

zaměstnanci FK Teplice, ale i žáci základních i středních škol a široká veřejnost. 

• V červnu se na teplických Stínadlech uskutečnil také tradiční dětský den pro mateřské školy a první 

a druhou třídu základních škol, přičemž celkem do AGC Arény dorazily téměř tři stovky dětí, pro 

které byly připraveny různé soutěže a atrakce.    

https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=Dorazte-se-skolou-ci-klubem-fandit-na-Plzen-9991
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=-8203-Na-Stinadlech-startuje-Svatek-fotbalu-2022-10390
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=V-ramci-akce-Run-and-Help-se-na-Stinadlech-nabehaly-stovky-kilometru-10389
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Na-Stinadlech-se-uskutecnil-detsky-den-10399


Fanoušci a široká veřejnost

• Fanoušci a široká veřejnost se aktivně zapojovali do četných CSR akcí. 

• Proběhlo celkem 6 charitativních aukcí, přičemž jen v rámci závěrečné sezónní aukce se dražilo 30 speciálně 

vyrobených artefaktů (včetně speciálních dresů). Tyto charitativní aukce vynesly za sezonu 2021/22 celkem více 

než 250 00 Kč a zapojili se do nich desítky klubových fanoušků. 

• Klub v sezóně 2021/22 (i díky spolupráci se svým ticketingovým partnerem společností Enigoo) začal 

poskytovat svým fanouškům také možnost přispět při koupi vstupenky na domácí zápasy částkou 30 Kč na 

konkrétní CSR projekt Nadačního fondu FK Teplice. Ten následně tyto získané finanční příspěvky od fanoušků 

ještě zdvojnásobil a celá částka pak byla věnovaná na pomoc vybrané organizaci či jedinci. Jednalo se celkem o 

dva domácí jarní zápasy a celkem o částku cca 5 000 Kč n pomoc potřebným 

• Fanoušci a široká veřejnost se zapojili do charitativní sbírky pro Ukrajinu, která vynesla více než 150 000 Kč 

(podpořil ji např. i fanklub FK Teplice prodejem speciálních samolepek na pomoc Ukrajině). 

• Uskutečnil se tradiční projekt Žlutomodrá splněná přání pro fanoušky, kteří zápasí s nepřízní osudu.

• Více než 150 fanoušků a zástupců široké se zúčastnilo charitativního běhu Run and Help. 

https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=-8203-STARTUJE-CHARITATIVNI-AUKCE-Z-ROZLUCKY-LEGEND-10392
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=POMOZTE-PRI-NAKUPU-VSTUPENKY-STEPANKOVI-Z-TEPLIC-10318
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Odstartovala-sbirka-pro-Ukrajinu-10202
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Zlutomodre-splnene-prani-udelalo-radost-Bohousovi-z-Teplic-10412
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=V-ramci-akce-Run-and-Help-se-na-Stinadlech-nabehaly-stovky-kilometru-10389


Vlastník klubu

• Zástupci vlastníka klubu několikrát (např. při výše zmíněných přednáškách pro mládežníky) či při 

setkáních s fanoušky zdůraznili jejich snahu o podporu fotbalového klubu zejména jako jejich CSR k 

regionu a zároveň jejich snahu o transparentnost a využívání komunikační síly fotbalu, resp. klubu 

při podpoře řešení zejména regionálních problémů. 

• Vlastník klubu (skupina AGC) nově zařadila podporu Nadačního fondu FK Teplice i do Cafeteria

systému AGC pro zaměstnance. 

• Ve spolupráci s NF FKT skupina AGC pořádala i sbírku pro své ukrajinské zaměstnance, 

prostřednictvím níž se vybralo a následně i rozdělilo více než 150 tisíc korun.

https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Odstartovala-sbirka-pro-Ukrajinu-10202


Obchodní partneři klubu

• Partneři klubu se aktivně nejen zapojili do podpory řady CSR projektů, ale jejich zástupci jsou 

zastoupeny i ve vedení NF FKT (p. Oldřich Slavík).

https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=FK-Teplice-podporil-Beh-s-celovkou-a-spolu-se-Skupinou-OLPE-take-pana-Bohouse-10082
https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=nadacni_fond


Municipality

• Mnoho projektů na podporu okolních komunit a mládeže byla rozvíjena ve spolupráci s Ústeckým 

krajem a Statutárním městem Teplice. Za všechny je možné zmínit Skláře roku, kampaň na podporu 

třídění odpadu či Běh s čelovkou.

https://www.fkteplice.cz/clanek.,?id=Blizi-se-uz-ctvrty-rocnik-galaveceru-Sklar-roku-10416
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Hraci-FK-Teplice-se-zapojili-do-kampane-na-trideni-odpadu-9727
https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=10082


Ostatní sportovní kluby

• Aktivní spolupráce s druhým největším a nejpopulárnějším sportovním klubem v Ústeckém kraji –

HC Verva Litvínov v oblasti CSR. 

• Celkem se jednalo o 5 společných projektů finanční pomoci. 

• Vedle toho hráči obou klubů se zapojovali i do podpory CSR akcí.

• Nadační fond FK Teplice a Konto našeho srdce vybavili speciální dílnu Arkádii

• Nadační fond FK Teplice a Konto našeho srdce pomohli Johance

• Nadační fond FK Teplice a Konto našeho srdce pomohli nemocným seniorům

• Nadační fond FK Teplice a Konto našeho srdce pomohli Arkádii

• Nadační fond FK Teplice a Konto našeho srdce pomohli malému Jáchymovi

https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Nadacni-fond-FK-Teplice-a-Konto-naseho-srdce-vybavili-specialni-dilnu-Arkadii-10294
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Nadacni-fond-FK-Teplice-znovu-spojil-sily-s-Kontem-naseho-srdce-a-pomohli-Johance-10267
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Nadacni-fond-FK-Teplice-opet-spojil-sily-s-Kontem-naseho-srdce-pomohl-nemocnym-seniorum-10205
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Nadacni-fond-FK-Teplice-spolecne-s-Kontem-naseho-srdce-pomohl-Arkadii-10188
https://www.fkteplice.cz/clanek.asp?id=Nadacni-fond-FK-Teplice-spolecne-s-Kontem-naseho-srdce-pomohli-malemu-Jachymovi-10131


Environmentální udržitelnost

• Klub se při svém fungování dlouhodobě snaží co nejvíce eliminovat nepříznivé environmentální 

dopady na okolní komunity, přičemž se i v této oblasti opírá o systematickou proaktivní politiku.

• Tato vytvořená ekologické politika klubu se soustředí zejména na:

• Ochranu přírodních zdrojů a šetrné zacházení s nimi - snižování spotřeby energie a vody, ochrana přírodních zdrojů.  Klub 

aktivně využívá obnovitelné zdroje energie (tzv. zelenou energii), resp. energii z vodních a slunečních elektráren v regionu.

• Odpadové hospodaření – klub vede systematicky své zaměstnance i hráče (včetně mládežnických) směrem k důslednému 

třídění odpadů. V průběhu sezóny 2021/ 22 pak také poskytovatel občerstvení na stadionu začal využívat vratné kelímky 

na nápoje s legendárními hráči FK Teplice, které si mohou fanoušci zakoupit. 

• Vytváření podmínek k minimalizaci dopravní zátěže - klub zajišťuje autobusovou dopravu pro své fanoušky (v sezoně 

2021/22 se jednalo např. o barážový zápas s Vlašimí) či podporuje organizovanou dopravu Fanklubem. V těsném 

sousedství stadionu vede i nová cyklostezka, stejně jako zde má zastávku linka MHD č. 110. Fanoušci se mohou přímo ke 

stadionu dopravit i turistickým vláčkem Humboldt.

• Zahrnutí environmentálních principů do procesu výběru dodavatelů – např. klub spolupracuje s lokálními dodavateli 

potravin v oblasti cateringu

• Monitorování vlivu na životní prostředí a vyhodnocování environmentální výkonnosti organizace – klub systematicky 

sleduje a vyhodnocuje svoji environmentální výkonnost, včetně spotřeby energií či dopadů na životní prostředí




