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Abstrakt 

Diplomová práce se v teoretické části zabývá konceptem CSR - společensky 

odpovědné firmy. Popisuje jednotlivé kroky v rámci implementace konceptu CSR. 

Praktická část se zabývá uplatněním konceptu CSR ve firmě, je vypracován návrh 

možných CSR aktivit za předpokladu zohlednění finanční situace firmy. 

 

 

Abstract 

The thesis deals with the Corporate Social Responsibility concept (CSR) in the 

theoretical part. It describes particular steps within the implementation of the concept. 

The practical part concentrates on applying the concept in a company; the proposal of 

various CSR activities has been worked out taking into consideration financial situation 

of the company. 
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ÚVOD 

Žijeme v globalizovaném světě, ve kterém dochází k neustálým změnám ve 

společnosti, vedoucích k větší propojenosti politických sociokulturních a ekonomických 

události na globální úrovni. Rozvoj společenské odpovědnosti firem je s globalizačním 

procesem úzce spjat, dochází k dynamickým změnám v podnikatelském prostředí, firmy 

jsou nuceny čelit stále novým konkurenčním tlakům, mnohem více si uvědomují 

důležitost „dobré pověsti“ firmy, díky které mohou získat konkurenční výhodu a udržet 

si svou pozici na trhu. Dobrá pověst firmy jde ruku v ruce s odpovědným chováním 

vůči společnosti. V současné době firmy již nejsou vnímány jen jako poskytovatele 

výrobků a služeb, jejichž jediným cílem je maximalizace zisku. Společnost od firem 

očekává, že budou aktivní i v dalších oblastech, jako je životní prostředí nebo podpora a 

rozvoj aktivit společenství. Společenská odpovědnost firem je v poslední době stále 

aktuálnějším tématem, které se stává předmětem veřejných diskuzí a celé řady 

akademických výzkumů. 

V současnosti je koncept společenské odpovědnosti firem stále jen pro 

„vyvolené“, v praxi ho uplatňuji hlavně velké firmy, které mají již několik let své CSR 

manažery a společenská odpovědnost se stává součástí jejich firemní strategie. U 

malých firem je implementace konceptu CSR náročnější, a to z důvodu menší 

organizační struktury, kde se slučuje několik pozic na jednoho pracovníka a pozici CSR 

manažera si většina firem nemůže ani z finančních důvodu dovolit. Problémem malých 

firem je také chápání CSR jako pouhé firemní dárcovství, zaměňování s marketingovým 

nástrojem a public relations, a také malá komunikace CSR s okolím. V této diplomové 

práci se pokusím implementovat koncept CSR na malou firmu za předpokladu 

zohlednění finanční situace firmy. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole budou popsány cíle diplomové práce a zvolené metody a postupy 
zpracování. 

1.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce bude podat co nejucelenější přehled o konceptu CSR a 

následně aplikovat teoretické poznatky na malou firmu a to z důvodu, že tyto firmy 

zůstávají v pozadí za velkými firmami, které již koncept CSR vnímají jako konkurenční 

výhodu ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným subjektům. 

Pomocí výzkumných otázek bude v diplomové práci zjišťováno: 

• Jaké jsou motivační faktory implementace konceptu CSR ve firmě? 

• Jaké jsou CSR vize a hodnoty firmy? 

• Jaký je stávající stav společenské odpovědnosti ve firmě?  

• Jedná firma odpovědně se svými zaměstnanci? 

• Chová se firma odpovědně ke klientům a obchodním partnerům? 

• Chová se firma odpovědně k životnímu prostředí? 

• Chová se firma odpovědně ke svému nejbližšímu okolí? 

• Navržená doporučení pro uplatnění konceptu CSR ve firmě. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Pro zpracování diplomové práce bude použita metoda rozhovoru s jednatelem 

firmy, budou nalezeny odpovědi na výzkumné otázky, zhodnocen současný stav CSR 

aktivit a vytvořen návrh na implementaci CSR aktivit za předpokladu zohlednění 

finanční situace firmy. Oslovena firma splňuje obě podmínky vyplývající z definice 

MSP: má méně než padesát zaměstnanců a její roční obrat je menší než 10.000.000 €. 

Pro zjištění aktuálního stavu CSR aktivit v malých firmách bude použita metoda 

dotazování. V aplikovaném dotazníku budou částečně použity otázky doporučené 

v rámci Evropské unie. 
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2 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 

Corporate Social Responsibility (CSR) – V diplomové práci bude použit český 

překlad společensky odpovědná firma respektive anglická zkratka CSR. Další možný 

překlad je společensky (sociálně) odpovědné podnikání. 

2.1 Historický vývoj 

Koncepcí CSR se teoretikové managementu začali metodicky věnovat od 

poloviny 20. století,1 avšak v literatuře můžeme najít první zmínky o tomto konceptu 

ještě před rokem 1900. 

Prvním významným mezníkem je rok 1953, ve kterém R. H. Bowen napsal 

knihu „Social Responsibilities of the Businessman“, kde byla představena historicky 

první definice společenské odpovědnosti, která zmiňuje spíše zodpovědnost podnikatele 

než podniku, přesto platí dodnes: „jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové 

postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový směr jednání, který je 

žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“.2 

V 60. letech minulého století Davis zformuloval myšlenku, podle které má 

podnik vedle závazků ekonomických a zákonných také závazky ke společnosti a pokud 

je podnik dlouhodobě nedodržuje, může mu společnost právo na podnikání odejmout. 

Jedná se o tzv. železný zákon. Tuto myšlenku podpořil v 70 letech minulého století, kdy 

došlo k většímu rozmachu tohoto konceptu, další významný představitel Archie B. 

Carroll, a zároveň v tomto období vznikl názor, že podnik, nelze považovat za 

společensky zodpovědný, pokud respektuje pouze legislativní požadavky. Archie B. 

Carroll zformuloval novou definici CSR, ve které spojil čtyři oblasti podnikových 

aktivit: ekonomickou zodpovědnost, zákonnou zodpovědnost, etickou zodpovědnost a 

zodpovědnost dobrovolnou, kterou později nahradil za filantropickou, jenž nemusí být 

společnosti vyžadována.3 

                                                           

1 PETŘÍKOVÁ, Růžena. Společenská odpovědnost organizací. 2008, s. 30. 
2 CARROLL, A. B. Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct. 1999, s. 270.  
3 KAŠPAROVÁ, Klára. Vývoj společenské odpovědnosti podniku a její konkurenční koncepty. [online] 

[cit. 2012-01-30] dostupné z http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=582 
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Koncept společenské odpovědnosti firem nabýval na své popularitě v 90. letech 

20. století, v tomto období firmy začaly vytvářet etické kodexy a přijímat programy 

odpovědného podnikání. Sehrála zde svou roli i média a vznik prvních platforem a 

občanských iniciativ, široká veřejnost začala pozorněji sledovat negativní vlivy globálně 

fungující světové ekonomiky, vztahy firem k životnímu prostředí, formování životního 

stylu spotřebitelů, odpovědnost firem za chování a jednání vůči dodavatelům a 

odběratelům i na trhu práce.  

V České republice se objevila společenská odpovědnost firem až ve 2. polovině 

devadesátých let v souvislosti s celosvětovým trendem CSR.4 

 

2.2 Definice CSR 

Pro vysvětlení pojmu CSR se používají nejrůznější definice, jejich nevýhodou je 

přílišná obecnost, ta je způsobená především tím, že CSR je založena na dobrovolnosti a 

nemá přesně vymezené hranice.  

 

CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do 

každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.5  

 

CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, 

komerčních a společenských očekávání.6  

 
CSR je kontinuální závazek podniků, chovat se eticky a přispívat k 

ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a 

jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.7  

 

                                                           

4 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 22. 
5 Green Paper. European Communities. [online]. 2001 [cit. 2012-01-30] Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/index.htm> 
6 Business for Social Responsibility, [online]. 2001 [cit. 2012-01-30] Dostupné z: http://www.bsr.org/ 
7 World Business Council for Sustainable Development, [online]. 1997 [cit. 2012-01-30] Dostupné z:  

http://www.wbcsd.org/) 
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V červenci 2011 vstoupila v platnost norma ČSN ISO 26000 „Pokyny pro oblast 

společenské odpovědnosti.“ Pojem CSR je v ní definován následovně: „odpovědnost 

organizace za dopady jejich rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostředí a 

etické chování, 

 

• které přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a blahu společnosti; 

• bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran; 

• je v souladu s aplikovatelnou legislativou a mezinárodními standardy chování; 

• a je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejích vztazích.” 8 

 

2.3 Oblasti odpovědného podnikání 

Odpovědné chování firmy můžeme rozdělit do čtyř oblastí: 

 

• trh 

• pracovní prostředí 

• místní komunita 

• životní prostředí 

 

Společensky odpovědná firma je aktivní ve všech čtyřech oblastech, v každé 

oblasti si podle svého zaměření a podle požadavků stakeholderů volí konkrétní 

činnosti.9 

V literatuře můžeme nalézt obdobné rozdělení na tři oblasti, kdy se koncept CSR 

opírá o tzv. tři Pé -„people-planet-profit“ (lidé, planeta, zisk). Cíle firmy se pak 

soustřeďují nejen na úzce pojatou konkurenceschopnost či ekonomický růst, ale i na 

environmentální a sociální aspekty své činnosti.10 V diplomové práci se budu 

podrobněji zabývat 4 oblastmi odpovědného chování: 

                                                           

8 Volný překlad ISO 26 000   
9 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 

podnikáním., 2008. s. 33.  

10 TRNKOVÁ, Jana. Společenská odpovědnost firem. 2004. s. 7. 
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trh pracovní 
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místní 
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Obrázek 1: Oblasti CSR11 

        

 

2.3.1  Trh 

V oblasti tržního prostředí se od firmy přepokládá především transparentní 

podnikání a vytváření pozitivních vztahů se stakeholdery. Pozornost je zaměřena na 

ekonomické dopady firem na lokální, nadnárodní i globální úrovni. Zavedení CSR 

konceptu do firemní strategie je pokládáno za známku dobrého řízení ve firmě. 

Dlouhodobá prosperita firmy je závislá na vytváření stálých a kvalitních obchodních sítí 

a zodpovědné chování k obchodním partnerům napomáhá k vytváření důvěrných 

partnerských vztahů, zlepšování kvality produktů a služeb a v důsledku toho i 

k dosahování většího zisku. Rovněž finanční instituce berou v potaz společenská a 

environmentální kritéria při hodnocení projektů a do popředí zájmu investorů se dostává 

tzv. společensky odpovědné investování. Firma by měla dodržovat v rámci tržního 

prostředí zejména: 

 

• principy dobrého řízení (corporate governance); 

• kvalitu a bezpečnost produktů či služeb; 

• kodex podnikatelského chování firmy, příp. etický kodex; 

                                                           

11 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 
podnikáním. 2008. s. 6. 
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• vztahy se zákazníky; 

• evidence a řešení stížností od zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních 

partnerů 

• protikorupční politiku; 

• transparentní chování; 

• ochranu duševního vlastnictví; 

• férové dodavatelské i odběratelské vztahy (fair trade); 

• inovace a udržitelnost produktů; 

• dobré vztahy s investory a akcionáři; 

• etiku marketingu a reklamy; 

• spolupráci s jinými podniky či organizacemi na CSR projektech.12 

 

2.3.2 Pracovní prostředí 

Dlouhodobá prosperita firmy je závislá na kvalitě zaměstnanců, kteří firmu 

vedou, vytvářejí výrobky, poskytují služby zákazníkům atd. Odpovědné chování firmy 

umožňuje získat, rozvíjet a udržet kvalitní pracovníky. Motivovaní zaměstnanci jsou 

velice přínosní pro firmu a můžou být hrdí na chování firmy ke svému okolí či 

na firemní politiku zaměřenou na zaměstnance. Pro firmu také hraje svou roli loajálnost 

zaměstnanců, která snižuje náklady na nábor nových pracovníků, a spokojenost 

zaměstnanců, protože i ti se výrazně podílí na posilování image podniku. Na druhou 

stranu jsou i zaměstnanci na firmě závislí, tráví zde významnou část dne, dostávají 

finanční odměnu za vykonanou práci a dá se říci, že práce ovlivňuje i jejich soukromý a 

rodinný život. Využívání CSR konceptu v oblasti pracovního prostředí vede k dosažení 

stavu, kdy je toto oboustranné ovlivňování pro firmu i zaměstnance maximálně 

prospěšné. Firma by se měla věnovat v rámci pracovního prostředí zejména těmto 

aktivitám: 

 

• kvalitní zaměstnanecké politice; 

• rozvoji lidského kapitálu se zřetelem na zdraví a bezpečnost zaměstnanců; 

                                                           

12 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 25. 
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• péči o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců; 

• zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce; 

• dodržování rovných příležitostí (pro ženy, muže a obecně znevýhodněné 

skupiny); 

• vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců (work life balance); 

• zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění; 

• zapojování zaměstnanců do procesu rozhodování; 

• nefinančním benefitům; 

• dodržování lidských práv; 

• zákazu dětské práce.13 

2.3.3 Místní komunita 

Firma je bezesporu nedílnou součástí okolní komunity. Firma chovající se 

společensky odpovědně by měla usilovat o eliminaci negativních dopadů své 

podnikatelské činnosti a zapojovat se do řešení místních problémů. Firma, která se 

aktivně zapojuje v místní komunitě, může identifikovat nové trhy či obchodní 

příležitosti, navazovat kontakty s místními úřady, přilákat média a také lépe budovat 

nové partnerské vztahy s jinými firmami a vylepšit si tak firemní reputaci. Firma by 

měla dodržovat v rámci místní komunity zejména: 

• firemní dárcovství; 

• firemní dobrovolnictví; 

• poradenství, předávání know how; 

• podporu sociální integrace; 

• vzdělávání občanů; 

• podporu kvality života občanů, sport/kultura; 

• obchodní spolupráci s místními dodavateli; 

• spolupráci se školami; 

• využití sdíleného marketingu.14 

                                                           

13 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 26 
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2.3.4 Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí se firmy zaměřují především na snížení negativního 

dopadu své podnikatelské činnosti na životní prostředí. Jedná se o ochranu vody, půdy i 

vzduchu a o minimální energetickou náročnost. Pokud se firma začne chovat 

ekologicky, může to pro ni znamenat konkurenční výhodu i úsporu nákladů spojených s 

šetrným hospodařením a redukcí využívání energetických zdrojů. V rovině 

environmentální by firma měla dbát na: 

 

• vytvoření ekologické politiky firmy;   

• aktivity vedoucí ke snižování negativních dopadů činnosti na životní prostředí a 

komunitu; 

• ekologickou výrobu, produkty a služby přátelské k životnímu prostředí; 

• úsporné zacházení s přírodními zdroji a na jejich ochranu; 

• investice do čistých technologií; 

• ochranu přírodních zdrojů.15 

 

2.4 Teoretické přístupy ke společenské odpovědnosti firem 

V této diplomové práci budou představeny dvě nejznámější teorie přístupu ke 

společenské odpovědnosti - stockholders teorie a stakeholders teorie. 

  

2.4.1  Stockholder teorie 

Teorie stockholder vznikla jako klasický pohled v anglo-americkém prostředí v 

19. století. Nejvýznamnějším představitelem je Milton Friedman, který zastává názor, 

že hlavním cílem podnikání je maximalizace zisku vlastníků. Toto pojetí nebere v 

úvahu etickou zodpovědnost, otázky motivace ani sociální problémy, upřednostňuje 

jednu skupinu - vlastníky firmy, kteří mají být v maximální možné míře odměněni za to, 

                                                                                                                                                                          

14 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 

podnikáním. 2008. s. 8. 
15  PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 26 
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že podstupují podnikatelské riziko. Ostatní skupiny - manažeři, zaměstnanci, zákazníci, 

místní komunita a dodavatelé - uzavírají  s vlastníky dobrovolné smluvní vztahy a 

získávají odměnu, s níž dopředu souhlasili. Toto pojetí podle Friedmana maximalizuje 

ekonomickou svobodu, která je předpokladem pro svobodu politickou.16 Zpochybnění 

širší odpovědnosti podnikání postavil Milton Friedman na několika argumentech:  

 

1. Firma jako právnická osoba je uměle vytvořená jednotka a zodpovědnost může 

mít jen reálná osoba.  

2. Management zastupuje vlastníky a jeho hlavním závazkem je odpovědnost vůči 

vlastníkům, nikoli vůči širším skupinám stakeholderů.  

3. Zohlednění nebo ochrana neakcionářských stakeholderů by se prakticky 

provádělo na úkor akcionářů, a tím by je management zdaňoval.  

4. Teorie stockholder podporuje individuální odpovědnost, což je pozitivem této 

teorie.  

5. Společenská odpovědnost firem poškozuje svobodu společnosti a snižuje 

ekonomickou svobodu tím, že na sebe bere závazky, jimiž deformuje 

pluralistické střetávání zájmů.17 

2.4.2  Stakeholders teorie 

Podnik není izolován od svého okolí, nýbrž je nedílnou součástí komunity a 

životního prostředí, ve kterém podniká a jeho dlouhodobá úspěšnost závisí na vztahu s 

vlastníky, investory, zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, okolní komunitou a dalšími 

zainteresovanými skupinami neboli stakeholdery. Skupiny stakeholders můžeme v 

podniku rozdělit  na primární a sekundární skupinu: 

 

• Primární skupina - má podstatný vliv na každodenní činnost a fungování daného 

podnikatelského subjektu - zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, investoři a 

vlastníci firem; 

                                                           

16 PUTNOVÁ, Anna. Sociální odpovědnost a etika podnikání, 2004. s. 57. 
17 PUTNOVÁ, Anna; SEKNIČKA, Pavel. Etické řízení ve firmě. 2006. s. 131. 
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• Sekundární skupina - obsahuje tzv. zájmové skupiny, které jsou mimo 

každodenní styk s podnikem, jedná se především o místní komunity, stát a jeho 

organizace, nestátní neziskové organizace, různé asociace atd.18 

 

Problematika stakeholders je postavena na požadavku nezvýhodňovat jednu 

skupinu - vlastníky a podřizovat jim zájmy ostatních skupin - manažerů, zaměstnanců, 

zákazníků, dodavatelů a místní komunity. Tyto skupiny nemohou sloužit jako 

prostředek k dosažení cíle jiných lidí. 19  

Skupina stakeholders je u každé firmy odlišná, stejně tak se odlišuje důležitost 

jednotlivých příslušníků této skupiny. Zapojení stakeholders a pozitivní vztah s nimi je 

předpokladem dlouhodobé prosperity firmy. Pro podnik je důležitá identifikace těchto 

klíčových stakeholders, jejich ohodnocení, určení důležitosti a naplnění jejich zájmu. 

Další, neméně důležitou částí je komunikace s nimi, která může v nejlepších případech 

vyústit v dlouholetá partnerství mezi jednotlivými sektory společnosti - soukromým, 

veřejným a občanským. Dalším pozitivem komunikace se stakeholders je šíření dobrých 

praktik, oboustranná inspirace a motivace.20 

Teorie stakeholders se snaží o vysvětlení fungování firmy v současném světě. 

Hodnoty firmy a způsoby rozhodování jsou však oslabovány vzájemným a někdy 

protichůdným působením ostatních zainteresovaných skupin. Tato teorie se neustále 

vyvíjí, a přestože nejsou stále zodpovězeny zásadní otázky, například specifikace práv a 

povinností jednotlivých participujících skupin, získává stále více příznivců a 

podporovatelů.21 

2.5 Koncepty související se společenskou odpovědností firem 

V rámci tématu společenské odpovědnosti firem vznikají nové koncepty, které 

CSR doplňují anebo jsou přímo její součástí. 

                                                           

18 PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, P., ZBRÁNKOVÁ, M. Společenská 
odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím 
zahraničních zkušenosti.  2008. s. 20. 

19 PUTNOVÁ, Anna; SEKNIČKA, Pavel. Etické řízení ve firmě. 2006. s. 129. 
20 TRNKOVÁ, Jana. Společenská odpovědnost firem. 2004. s. 9. 
21 PUTNOVÁ, Anna; SEKNIČKA, Pavel. Etické řízení ve firmě. 2006. s. 131. 
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2.5.1  Corporate governance – Správa a řízení podniku 

„Pod pojmem Corporate governance jsou chápány jednak vztahy mezi vedením 

společnosti, její radou, akcionáři a ostatními dotčenými subjekty, a jednak způsob, 

jakým jsou dosahovány cíle dané společnosti, struktura jejich orgánů a jak je plněn 

dohled nad její činností.“22 Správně nastavená pravidla Corporate governance  jsou 

nezbytná pro společnost a poslední dobou čím dál víc nabývají na důležitosti, neboť 

soukromé společnosti mají zásadní roli v ekonomice států. Pojem Corporate 

Governance můžeme zařadit jako součást ekonomického pilíře konceptu CSR. 

2.5.2  Corporate citizenship – Firemní občanství 

Pojem Corporate citizenship lze stručně definovat jako „vytváření a dlouhodobé 

budování dobrých vztahů mezi firmou a jejím okolím, jak v lokálním, tak i globálním 

kontextu“ 23. Pojem firemní občanství je oblíbený zejména v anglosaských zemích jako 

jsou USA, Velká Británie, a lze jej zahrnout jako součást konceptu CSR. 

2.5.3  Corporate social performance – Společenská výkonnost firem 

Model, který v podstatě spojuje přístupy Corporate citizenship a CSR. Je určen 

jako manuál pro manažery, jak přesvědčit okolí o tom, že jejich firma respektuje 

principy CSR. 

2.5.4  Podnikatelská etika 

Pro pojem podnikatelská etika existuje mnoho definic, jež vychází z 

všeobecných morálních norem společnosti, mají na ně význačný vliv společenské 

proměny a kulturní zázemí společnosti. Jejím předmětem je nalezení správného a 

skutečnosti přiměřeného chování podnikatelských subjektů a snaží se zodpovědět 

otázky, zda jsou podnikatelské praktiky „dobré“ či „špatné“, „správné“ či „nesprávné“. 

Podnikatelská etika je rychle se rozšiřující disciplínou a stává se každodenní praxí 

podnikatelské činnosti. Spolu se sílící globalizací je jejím cílem najít v globalizovaném 

                                                           

22KÚDELKOVÁ, Michaela. Corporate Governance - Správa a řízení společností [online]. 2006 [cit. 

2012-01-30] Dostupné z: (www.mpo.cz/dokument2566.html) 
23Green Paper. European Communities 2001 [online]. [cit. 2012-01-30] Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/index.htm> 
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obchodě dostatečné množství mravních principů a zároveň si vážit mezikulturních 

zvyklostí a odlišností.24  

Podnikatelská etika si je s konceptem CSR velmi podobná. Vycházejí ze 

stejných základů: zohledňování ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek 

při podnikání. Níže uvádím nástroje podnikatelské etiky v rámci CSR:  

• Etické kodexy a další interní dokumenty; 

• Sociální a etické audity; 

• Reporting, měření a mezinárodní podporu etického programu; 

• Společensky odpovědné aktivity; 

• Analýza zainteresovaných stran; 

• Vzdělání a trénink etického chování; 

• Etický leadership - vedení příkladem; 

• Whistleblowing- anonymní informační linky.25 

2.6 Normy, které mají vztah k CSR 

2.6.1 ISO 26000 - Společenská odpovědnost firem 

V červenci 2011 byla vydána norma CSN ISO 26 000 pokyny pro oblast 

společenské odpovědnosti. Tato mezinárodní norma představuje průvodce společenskou 

odpovědností pro společnosti a organizace ze soukromého i veřejného sektoru. Norma 

poskytuje především informace o: 

• termínech a definicích CSR; 

• principech CSR; 

• integraci, implementaci a propagaci CSR aktivit v rámci celé organizace i v celé 

oblasti jejího vlivu; 

                                                           

24 KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: [etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi]. 

2010, s. 108. 
25 tamtéž s. 108. 
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• určení a zapojení zainteresovaných stran; 

• komunikaci CSR. 

Tato mezinárodní norma má organizace nabádat k aktivitám, které jsou nad 

legislativní rámec, jenž je pokládán za základní povinnost a součást společenské 

odpovědnosti jakékoli organizace. Jejím účelem je podporovat jednotné chápání CSR a 

nabídnout další nástroje a iniciativy vztahující se k CSR. Organizacím se doporučuje, 

aby při uplatňování této mezinárodní normy braly v potaz společenské, 

environmentální, právní, kulturní, politické, ekonomické a organizační rozdíly a 

dodržovaly mezinárodní standardy chování.26 

2.6.2 SA 8000 - Sociální odpovědnost 

Mezinárodní norma SA8000 vydána mezinárodní organizací Social 

Accountibility International je v celém světě uznávána jako referenční norma pro oblast 

sociální odpovědnosti. Vychází z mezinárodních úmluv a doporučení Mezinárodní 

organizace, Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o právech dětí. Norma 

SA8000 vymezuje požadavky na sociální odpovědnost a umožňuje organizaci vytvořit, 

udržovat a prosazovat politiky a postupy v 9 oblastech: pracovní době, ochraně zdraví a 

bezpečnosti, zamezení diskriminace, práci dětí a mladistvých, nucené práce, svobody 

sdružování, omezení disciplinárních praktik, odměňování splňující základní potřeby, 

řídicí systém pro neustálé zlepšování.27 

2.6.3  AA 1000 - AccountAbility 

Tato norma vznikla ve Velké Británii v roce 1999. Posiluje odpovědné a etické 

chování v podnikatelském i neziskovém sektoru a přispívá k posilování důvěryhodnosti 

organizací. Při svých auditech ho v ČR používají např. KPMG24 a PWC25. AA 1000 

AccountAbility poskytuje profesionální služby v oblasti strategického řízení 

společenské odpovědnosti a jejím cílem je přispívat k větší transparentnosti 

                                                           

26 CSN ISO 26 000- Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti  [online]. [cit. 2012-02-29] Dostupné z 
http://www.unmz.cz/urad/iso-26000-%E2%80%93-spolecenska-odpovednost 

27  SA 8000 - Sociální odpovědnost. [online]. [cit. 2012-02-29] Dostupné z http://www.csr-
online.cz/Page.aspx?SA8000 
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jednotlivých činností managementu podniku. Kromě stanovení společensky odpovědné 

strategie zahrnuje identifikaci klíčových stakeholders, etický kodex, volbu indikátorů a 

reportování CSR.28 

2.6.4  ISO 14001 - Systém environmentálního managementu 

Norma pojednává o environmentálním managementu. Organizace splňující 

podmínky normy ISO 14001 podporuje ochranu životního prostředí a prevenci 

znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Organizace musí 

vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržet systém environmentálního managementu a 

neustále zlepšovat jeho efektivnost. 

2.6.5  OHSAS 18001 - Systém managementu BOZP 

Tato mezinárodní norma vznikla v roce 1999 ve Velké Británii. Norma pomáhá 

odstranit nebo snižovat rizika pro zaměstnance nebo další osoby, které by byly 

vystaveny rizikům při činnosti organizace. Norma napomáhá prokázat plnění právních 

předpisů a je významnou součástí vytváření a udržování prostředí, které je dobré pro 

zaměstnance i pro podnikatelskou činnost.  

                                                           

28 PETŘÍKOVÁ, Růžena. Společenská odpovědnost organizací. 2008, s. 86. 
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3 CHARAKTERISTIKA MALÝCH A ST ŘEDNĚ 
VELKÝCH PODNIK Ů A JEJICH PŘÍSTUP K CSR 

Definici malých a středních podniků upravuje český zákon č. 47/2002 Sb. o 

podpoře malého a středního podnikání, který přebírá definici malých a středních 

podniků používanou v rámci Evropské unie. Malý podnik je v něm vymezen jako 

podnik, který má méně než 50 zaměstnanců a má roční obrat nepřesahující 10 milionů 

EUR respektive roční rozvaha nepřesahuje 10 milionů EUR. Střední podnik je pak 

omezen vrchní hranicí do 250 zaměstnanců a obratu 50 mil. EUR a rozvahy do 43 mil. 

EUR.29  

Podíl malých a středních podniků MSP v Evropské unii zahrnuje přes 99 % 

veškerých evropských podniků a poskytuje přes dvě třetiny pracovních míst. I v České 

republice podle údajů ČSÚ představují malé a střední podniky 99,8% procenta všech 

podniků a zaměstnávají 70% všech zaměstnaných.30  

Zájmy malých a středních podniků se víceméně zaměřují na lokální úroveň, a to 

protože v místě své podnikatelské činnosti či v její blízkosti získávají většinu svých 

zaměstnanců a zákazníků. Z toho důvodu jsou pro ně otázky reputace a dialogu se 

stakeholders otázkami, dá se říci, existenčními a v jejich bezprostředním zájmu je 

přispívat k lepšímu stavu okolního prostředí, neboť jeho stabilita významně ovlivňuje 

jejich komerční úspěch.31  

Z odvození definice MSP je velký podnik nad 50 milionů obratu a 43 milionů 

aktiv, s více než 250 zaměstnanci. Definice velkých podniků není přesně určená, řadí se 

zde i nadnárodní korporace a nadnárodní podniky, jež mají charakter mezinárodního 

působení. 

                                                           

29 KOTLÁROVÁ, Radomíra. Kdo je SME/MSP. [online]. 2006 [cit. 2012-01-30] Dostupné z: 

http://www.sme-union.cz/?page_id=163 
30 POSPÍŠIL, P. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009. Ministerstvo 

průmyslu a ochodu ČR, [online]. [cit. 2012-01-30] Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument76280.html  
31 TRNKOVÁ, Jana. Společenská odpovědnost firem. 2004. s. 14. 



29 

3.1 Přístup firem k CSR podle jejich velikosti 

Prvními podnikatelskými subjekty, které se začaly věnovat společensky 

odpovědným aktivitám, byly velké nadnárodní společnosti. Pro tyto firmy se postupem 

času stalo nutností zveřejňovat některé ukazatele výkonnosti a vyčíslení vlivů na životní 

prostředí a společnost, a proto se pro ně stalo konkurenčně výhodným spojit image 

firmy se společenskou odpovědností a využít tyto aktivity po mediální i marketingové 

stránce. Stejně tak média, veřejnost i samotní spotřebitelé začali věnovat svou pozornost 

vlivu firem na životní prostředí, porušování lidských práv, nevhodných pracovních 

podmínek atd. V současné době se velké firmy již několik let umísťují na prvních 

příčkách různých žebříčků dárců, investují do nadací, do pomoci handicapovaným 

občanům či do životního prostředí.  

V dnešní době se společenská odpovědnost stále více týká i malých a středních 

firem. V roce 2008 byl Business leaders forem zrealizován průzkum, ze kterého 

vyplynulo, že pojem CSR je známý 47% zúčastněných firem (39% malých firem, 52% 

středních firem, 81% velkých firem). Známost tohoto konceptu se tedy navyšuje 

s velikosti firmy a 57% firem pokládá za velmi důležité či důležité (40%) aby se podnik 

choval odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve 

které působí. Malé a střední firmy tedy podle průzkumu z poloviny neznají koncept 

CSR, přesto se každý den snaží udržovat kontakt a dobré vztahy s místní komunitou, 

chovat se odpovědně ke svým zákazníkům i životnímu prostředí, v oblasti, kde 

podnikají. Takové chování považují za samozřejmé, berou ho jako podmínku prosperity 

a budování dobré pověsti firmy. Tyto firmy většinou nemají přijatou formální strategii 

či písemný závazek, protože tyto formality jsou finančně i časově náročné a vedení 

firmy je nepovažuje za nezbytně nutné. Z toho důvodu nejsou společensky odpovědné 

aktivity firem pokaždé dostatečně prezentovány a oceňovány zainteresovanými 

subjekty, přestože by takové informace hodnotili velmi pozitivně.  

3.2 Přínosy zavedení konceptu CSR ve firmě 

Většina definic CSR požaduje po firmách, aby se vůči svému okolí chovali 

společensky odpovědně. To jinými slovy znamená, aby investovali do aktivit, které 

sahají nad legislativní rámec. Primárním cílem podnikání je vytváření zisku pro 

vlastníky a proto i společensky odpovědné aktivity se musí podniku vyplatit. Z toho 
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důvodu se začaly realizovat různé průzkumy, jejichž cílem bylo zjistit, zda aktivity 

v oblasti CSR přináší určité výhody či nevýhody a jestli se firmě do nich vyplatí 

investovat. V současnosti se většina teoretiků i výzkumníků shoduje na tom, že 

společensky odpovědné aktivity přináší firmě následující výhody32: 

Zvýšení zisku 

I když se obecně prezentuje názor, že CSR vede ke zvýšení zisku, řadí se tato 

výhoda k nejvíce diskutabilním, a to z důvodu, že aktivity CSR se na zvýšení zisku 

podílejí často nepřímo. Z průzkumu DePaul realizovaného v roce 1997 vyplynulo, že 

firmy, které se hlásí k dodržování etických principů, mají lepší finanční výsledky než 

firmy, které tak neučinily. K obdobnému závěru dospívají i výzkumníci z Harvardské 

univerzity, kteří poukazují na to, že firmy, které při svých podnikatelských činnostech 

berou v potaz zájmy všech svých stakeholderů, vykazují čtyřikrát vyšší tempo růstu 

a osmkrát vyšší tempo nárůstu zaměstnanců než firmy, které se zaměřují jen na 

uspokojování zájmů akcionářů nebo podílníků.33 

 

Snížení nákladů, resp. zvýšení hospodárnosti 

Zavedení aktivit CSR ve firmě vyžaduje navíc vynaložené finanční prostředky, 

avšak tyto aktivity vedou mnohdy k inovacím, které nakonec mohou pomoci firmě 

snížit náklady, respektive zvýšit hospodárnost. CSR aktivity vedou ke snížení 

takzvaných implicitních nákladů, které nemusí firma hned pociťovat a tudíž je většinou 

ani ve zprávách o hospodaření neuvádí. Jedná se např. o náklady na budoucí spory, či 

náklady v důsledku ekologických opatření. Proaktivní chování, ke kterému CSR 

podněcuje, může tedy z dlouhodobého hlediska pomoci snížit náklady firmy, respektive 

zvýšit efektivitu, avšak z krátkodobého hlediska náklady spíše zvyšuje. 

 

 

 

                                                           

32 SKÁCELÍK, Pavel. Společenská odpovědnost organizací. 2010. s. 12 
33 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 31 
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Přilákání investorů, přístup k dodatečnému kapitálu 

Zahrnutí konceptu CSR do firemní strategie je pokládáno za známku dobrého 

řízení firmy. Finanční instituce stále častěji berou v úvahu společenská a 

environmentální kriteria při hodnocení projektů. Z různých průzkumů vyplývá, že 

investice do společensky odpovědných firem jsou méně rizikové a schopné 

nadprůměrného zhodnocení, což je v době nečekaných krachů mnoha úspěšných 

podniků velmi důležitá informace. Zájem investorů o CSR dokazuje, že se 

nejrespektovanější burzovní indexy začínají rozšiřovat o oblast CSR- např. o Dow Jones 

Sustainability Index nebo o FTSE4Good. Lze tedy předpokládat, že firmy uplatňující 

koncepci CSR mají a i v budoucnu budou mít větší možnost získat dodatečný kapitál 

oproti firmám, které koncepci CSR neuplatňují.34 

 

Získávání konkurenční výhody a zvyšování loajality zákazníků 

Firma uplatňující aktivity v oblasti CSR získává na trhu konkurenční výhodu, 

která jí dává možnost odlišit se od ostatních firem. Firma tak začíná být přitažlivá pro 

skupinu lidí, která tyto aktivity ocení a je ochotna za výrobek, který je  srovnatelný 

s konkurenčními výrobky, utratit více svých finančních prostředků. Současně jsou tito 

zákazníci mnohem loajálnější, protože jejich nákupní chování není založeno na 

cenovém, ale ideovém principu. V současnosti roste počet lidí, kterým záleží na tom, 

zda je firma společensky odpovědná. Toto tvrzení je podloženo průzkumem KPMG 

International z roku 2005 : v západní Evropě až 70% spotřebitelů vybírá zboží podle 

reputace firmy a 44% zákazníků je ochotno více zaplatit za výrobek, který je ekologicky 

šetrný. Další výzkum byl zrealizován agenturou STEM na objednávku firmy Philips 

Morris v roce 2003. Respondentům byla mimo jiné položena otázka, zda by byli ochotni 

zaplatit o10% více za ekologický výrobek. Podíl kladných odpovědí záležel na stupni 

vzdělání. Vzdělanější zákazníci byli ochotni si připlatit. Navíc je evidentní, že řada 

spotřebitelů není ochotná vyhledávat cenové relace a v určitých cenových mezích se 

                                                           

34 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 32 
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rozhoduje na základě jiné informace např. vzhled výrobku, povědomost značky, což 

jistě dále zvyšuje důležitost CSR v kritériu spotřebitelů.35 

 

Zvýšení schopnosti jak získat a udržet si kvalitní zaměstnance a zvýšení jejich 

produktivity a kvality 

Odpovědné aktivity ve firmě podporují kreativní a inovativní prostředí a 

umožňují přijímat, rozvíjet a udržet si kvalitní zaměstnance. Pokud jsou aktivity 

v oblasti CSR zaměstnancům dobře objasněny přispívají ke zvýšení důvěry ve firmu 

a dobrému vnitřnímu image, který se posléze promítá i do externího image. Motivováni 

zaměstnanci jsou velice přínosní pro firmu a můžou být hrdí na chování firmy ke svému 

okolí či na firemní politiku zaměřenou na zaměstnance. Z průzkumu veřejného mínění 

realizovaného Cherenson Group vyplynulo, že 78 % dotazovaných dospělých by raději 

pracovalo pro firmu s výbornou pověstí, než pro firmu se špatnou pověstí, i když by jim 

tato společnost nabídla vyšší plat. Stejně tak vyplynulo z průzkumu americké asociace 

MBA , který prováděla na studentech, že 50 % absolventů by preferovalo pracovat pro 

společensky zodpovědný podnik i za cenu nižšího příjmu. 36 

 

Snížení rizika, snížení nákladů na risk management  

Firma, která bere v potaz okolní prostředí a jeho zájmy, dokáže lépe 

identifikovat případná rizika a pohotově reagovat na změny, které se mohou naskytnout 

a mít vliv na úspěšnost podnikání. Tyto aktivity jsou pro firmu méně nákladné, než 

náklady, které by firma musela vynaložit na řešení krize, která může mít na firmu 

neblahý dopad. 

 

CSR a image firmy, zvyšování hodnoty nehmotných aktiv  

Chování firmy v souladu s principy CSR vede ke zlepšení image firmy. Otázkou 

je, zda dodatečné výnosy převýší dodatečné náklady. Kladnou odpověď na tuto otázku 

                                                           

35 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 64. 
36 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 31. 
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dal např. výzkum Market & Opinion Research International ve Velké Británii, který 

prokázal, že dlouhodobé zavedení principů CSR do firmy zvyšuje 

konkurenceschopnost, a tím se zvyšuje hodnota obchodní značky firmy.37 CSR dále 

navyšují hodnotu nehmotných aktiv jako je firemní reputace, lidský kapitál, či vztahy 

důvěry a partnerství, a v neposlední řadě má CSR vliv na zvýšení hodnoty podniku pro 

akcionáře. 

3.3 Přínosy společenské odpovědnosti firmy pro její stakeholdery 

Odpovědné chování firmy vůči společnosti s sebou přináší mnoho přínosů a to 

nejen pro firmu samotnou, ale také pro zákazníky, dodavatele, zaměstnance, občany 

v regionu i veřejný sektor. Vlastníci a manažeři firmy by tak měli podporovat koncept 

CSR nejen z důvodu plynoucích přínosů pro firmu samotnou, ale i přínosů plynoucích 

jejím stakeholderům. V tabulce uvádím výhody zavedení CSR, které získají jednotlivé 

skupiny stakeholderů. 

skupina  hlavní výhody 

zákazníci firem praktikujících 

CSR 

• zvyšování kvality nakupovaných 
produktů/služeb 

• inovace organizací vedoucí k širší 
nabídce produktů/služeb 

zaměstnanci firem 

praktikujících CSR 

• zlepšení pracovního prostředí 

• zvyšování péče o zaměstnance, o 
rozvoj jejich kvalifikace 

dodavatelé spolupracující 

s firmami praktikujícími CSR 

• zefektivnění a zprůhlednění 
dodavatelsko-odběratelských vztahů 

• pozitivní tlak na zvyšování kvality 
služeb dodavatelů 

občané • zlepšující se životní prostředí 
v konkrétním regionu 

• zlepšující se sociální vztahy v regionu 

veřejný sektor • zlepšující se kvalita a dostupnost 
veřejných služeb (díky finanční a 
kapacitní podpoře organizací 
praktikujících CSR) 

• úspora finančních prostředků 

Tabulka 1: Přínosy CSR pro stakeholdery38 

                                                           

37 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 65. 

38
 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 29. 
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4 ZAVEDENÍ KONCEPTU CSR VE FIRM Ě 

Některé firmy již praktikují aktivity např. v oblasti péče o zaměstnance či 

ochranou životního prostředí, tyto aktivity jsou dobrým základem ke strategickému 

pojetí společenské odpovědnosti firem. Tvorba a zavedení CSR konceptu ve firmě je 

komplexní, dlouhodobý a složitý proces. Pro firmu to znamená posun ve způsobu 

vykonávání činností spojených se zavedením dalších nástrojů řízení. Hlavním cílem 

zavedení CSR ve firmě je úspěšná integrace individuálních oblastí CSR aktivit do vize a 

hodnot firmy, její kultury, operativních rozhodnutí na všech úrovních vedení tak, aby 

odpovědný přístup napomáhal dlouhodobému udržení firmy na trhu.39 Při zavádění CSR 

je důležité postupovat systematicky a se zřetelem na: 

• poslání podniku 

• firemní kulturu 

• předmět a obor podnikání 

• obchodní strategii 

• environmetální profil 

• profil rizika 

• provozní podmínky.40 

4.1 Zjištění hlavních motivačních faktorů pro tvorbu CSR koncepce 

Než se firma rozhodne zavést koncept CSR měla by si vyjasnit co od 

implementace CSR konceptu očekává a identifikovat motivační faktory. Lze mezi ně 

zařadit: 

• zvýšení zisku  

• maximální hodnotu - vytvořit dlouhodobě trvalé hodnoty pro akcionáře  

• stakeholders  - uspokojení různých zúčastněných stran  

• branding - budování dobré pověsti a image značky 
                                                           

39 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 65. 
40 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 

Podnikáním. 2008. s. 33. 
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• inovace - vyvíjení nový produktů a obchodních konceptů  

• kopírování - snaha napodobit jiné společnosti  

• snahu přispět k dlouhodobému udržitelnému rozvoji  

• etiku podnikání 41 

4.2 Identifikace klíčových CSR vizí firmy 

Podstatou pro vytvoření jakékoliv koncepce je vize firmy, hodnoty a strategie, 

na kterých má  firma své aktivity CSR založené. Téměř každá firma má stanovenou 

vizi, která definuje, čeho chce v následujícím období dosáhnout. Je velmi podstatné, aby 

firma svou vizi přímo či nepřímo spojila s CSR konceptem, neboť to svědčí o tom, že 

bere koncept společenské odpovědnosti vážně a zahrnuje ho do své firemní strategie. 

Firma by měla umět jasně vymezit hodnoty, které vyjadřují její preference a jsou pro ni 

významné ve vztahu k jednotlivým klíčovým stakeholderům.  

 

oblasti CSR stakeholdeři hodnoty 

trh vlastnící a investoři transparentnost 

zákazníci osobní přístup 

obchodní partneři Kvalita 

pracovní prostředí zaměstnanci vzdělání a rozvoj 

místní komunita neziskové 
organizace 

aktivní podpora 

životní prostředí environmentální 
neziskové 
organizace 

ochrana životního 
prostředí 

 

Tabulka 2: Hodnoty a stakeholdeři42 

                                                           

41 DITLEV-SIMONSEN, C. D. From corporate social responsibility awareness to action?. 2010. s. 452  
42 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 

podnikáním., 2008. 20 s. 
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4.3 Zhodnocení současného stavu CSR ve firmě 

V tomto kroku firma zhodnotí situaci, ve které se momentálně nachází v rámci 

konceptu CSR. Součástí hodnocení by měla být vnitřní analýza, tedy sebehodnocení 

firmy, a analýza vnějšího okolí. Firma by měla především brát v úvahu následující 

charakteristiky: 

• Předmět činnosti: Každá firma by měla identifikovat svá specifika spojená 

s podnikatelskou činností a nalézt tzv. úzká místa. V reakci na to by pak měla 

vybírat preferované oblasti v rámci konceptu CSR. 

• Klientská orientace: Firma by měla vybírat takové oblasti podpory, o které jeví 

zájem stávající i potenciální klienti a jsou v souladu s jejími obchodními cíli. 

• Kultura organizace: Odpovědný přístup firmy by měl ukazovat její vnitřní 

atmosféru. 

• Očekávané přínosy: Firma by si měla uvědomit, čeho chce svým odpovědným 

chováním docílit. 

• Image organizace: Firma by měla volbou CSR témat podpořit svou image.43 

4.3.1  Vnitřní analýza- sebehodnocení firmy 

 V rámci vnitřní analýzy firma hodnotí situaci, ve které se momentálně nachází 

v rámci konceptu CSR. Důkladně provedené sebehodnocení přináší pochopení 

aktuálního stavu CSR ve firmě a inspiruje k dalším aktivitám. Níže jsou uvedeny 

skupiny otázek pro sebehodnocení - jedná se o pět oblastí hodnocení CSR aktivit. První 

oblast se věnuje hodnocením CSR strategie firmy a zahrnuje základní předpoklady 

úspěšné implementace konceptu CSR ve firmě. Další čtyři oblasti se zabývají již 

individuálními částmi konceptu CSR. 

 

1. Přistupuje organizace k odpovědným aktivitám strategicky? 

                                                           

43 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 72. 
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• Firemní hodnoty a poslání - otázky zkoumají, zda má firma písemně 

definovanou vizi, hodnoty, strategii a jak o těchto prvcích komunikuje se 

svými stakeholdery. 

• Cíle CSR - otázky zkoumají, jestli má firma definované cíle a zda 

vyhodnocuje jejich realizování. 

• CSR strategie - otázky ověřují, zda se firma zapojuje do všech čtyř oblastí 

konceptu CSR a zda je řízení CSR prováděno systematicky. 

• Zapojení stakeholderů - otázky zjišťují míru zapojení stakeholderů ve 

firmě. 

• Personální a finanční zajištění - otázky zkoumají, zda je na aktivity CSR 

vyhrazena finanční částka, a jestli se některý z pracovníků věnuje řízením 

oblasti CSR. 

• Normy a standardy - otázky zjišťují uplatnění norem a směrnic vztahujících 

se k CSR. 

• Komunikace CSR - otázky zjišťují, komu firma předává informace o CSR a 

jaké prostředky komunikace používá. 

2. Trh - Chová se organizace odpovědně ke klientům a obchodním 

partnerům? 

• Klienti -  otázky zkoumají spokojenost klientů firmy. 

• Dodavatelé - otázky ověřují šíření konceptu CSR mezi dodavatele. 

• Reklama a marketing - otázky zjišťují, zda firma zveřejňuje skutečné a 

přesné údaje o svých službách resp. Produktech, a zda respektuje etický 

kodex reklamy. 

3. Pracovní prostředí - Jedná organizace odpovědně se svými zaměstnanci? 

• Zapojení zaměstnanců - otázky zkoumají, jestli firma podporuje dialog se 

zaměstnanci, popř. jakých prostředků k tomu používá. 

• Rovné příležitosti - otázky zjišťují, zda firma zabraňuje diskriminaci na 

pracovišti, resp. podporuje rozmanitost 
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• Podpora propouštěných zaměstnanců - otázky zkoumají, zda firma 

poskytuje podporu propouštěným pracovníkům při hledání dalšího 

zaměstnání. 

• Vyvážení pracovního a osobního života - otázky zjišťují, zda se firma snaží 

o vyvážení pracovního a osobního života pracovníků, popř. jakými 

prostředky. 

• Nefinanční benefity - otázky zjišťují nefinanční benefity poskytované 

zákazníkům.  

• Podpora místní komunity - otázky zjišťují, zda firma nabízí pracovníkům 

aktivně se zapojovat v podpoře místní komunity. 

• Komunikace - Otázky zkoumají šíření znalosti konceptu CSR mezi 

zaměstnanci. 

4. Životní prostředí - Chová se organizace odpovědně k životnímu prostředí? 

• Environmentální politika -  otázky zkoumají uplatnění environmentální 

politiky ve firmě. 

• Produkty a balení - otázky zkoumají, zda jsou výrobky firmy ekologicky 

šetrné. 

• Nakupování  - otázky zkoumají, zda firma preferuje ekologicky šetrné 

výrobky. 

• Odpad a recyklace - otázky zjišťují, jestli firma usiluje o minimalizaci 

odpadu a o jeho recyklaci. 

• Energie, voda, pohonné hmoty - otázky zjišťují, zda firma realizuje 

opatření na úsporu energie, vody a pohonných hmot. 

5. Místní komunita - Chová se organizace odpovědně ke svému nejbližšímu 

okolí? 

• Podpora místní komunity - otázky zkoumají, které formy podpory místní 

komunity firma využívá. 
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• Zapojení stakeholderů - otázky zkoumají, zda firma poskytuje svým 

pracovníkům, zákazníkům a obchodním společníkům možnost zapojit se v 

podpoře místní komunity.44 

4.3.2  Analýza vnějšího okolí 

V rámci analýzy vnějšího okolí by se měla firma zabývat identifikací možných 

dopadů externích podnětů a průzkumem firmy. Firma by se měla při analýze zaměřit 

především na následující oblasti: 

• Zákonné požadavky - firma by měla mít stále na paměti všechny zákonné 

požadavky, jedná se např. o normy v oblasti péče o zaměstnance, o životní 

prostředí a o oblast zákaznického servisu. 

• Benchmarking - firma může porovnat své CSR aktivity a jejich výsledky 

s nejlepšími podniky. 

• Průzkum konkurence - v průzkumu firma zjišťuje jakým CSR tématům se 

konkurence věnuje především. 

• Vnější impulsy - firma by se měla pokusit stanovit eventuální dopady vnějších 

vlivů, vzniklých např. v důsledku nových zákonů, globalizace, technologického 

pokroku apod. 

• Angažovanost organizace (asociace, CSR programy, soutěže) - firma se může 

ve spojitosti s konceptem CSR stát členem asociace či organizace, která je 

aktivní v oblasti CSR např. Business Leaders Forum, Hospodářská komora ČR, 

Svaz obchodu a průmyslu nebo se zapojit do různých soutěži např. Evropská 

cena za společenskou odpovědnost firem.45 

 

 

 

                                                           

44 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 73- 74. 

45  PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 75. 
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4.3.3  SWOT analýza 

Při vyhodnocení výsledků z vnitřní a vnější analýzy může firma použít SWOT 

analýzu současného využívání CSR v organizaci, viz tabulka níže. 

silné / slabé stránky 

• vlastník firmy chce prosazovat CSR 

• firma má propojený CSR koncept se svou vizí 

• firma má finanční zdroje na CSR aktivity 

• firma má kvalitní know-how v oblasti CSR 

• firma má kvalitní řízení CSR 

• firma má podporu zaměstnanců 

příležitosti / ohrožení 

• externí impulsy 

• dobré příklady z praxe 

• spolupráce s jinými firmami 

• komunikace CSR 

 

Tabulka 3: Příklad SWOT analýzy využívání CSR ve firmě46  

 

4.4 Zapojení stakeholderů 

Podstatou odpovědného podnikání není jen vyznávání hodnot a principů firmy, 

ale také pochopení očekávání těch, kteří mají na firmu vliv a jsou ji ovlivněni. Správné 

implementaci konceptu CSR ve firmě předchází pochopení hodnoty, kterou přináší 

zapojení stakeholderů. Na obr. 3 jsou uvedeni stakeholdeři podle jednotlivých oblastí 

CSR. 

 

                                                           

46 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 76. 



41 

 

oblast CSR stakeholdeři 

trh vlastníci a investoři 

zákazníci 

obchodní partneři 

dodavatelé 

konkurenti 

vládní instituce 

pracovní prostředí zaměstnanci a jejich rodiny 

odbory 

místní komunita veřejnost 

neziskové organizace 

média 

vzdělávací instituce 

životní prostředí neziskové organizace 

vládní instituce 

veřejnost 

Tabulka 4: Stakeholdeři podle jednotlivých oblastí CSR47 

 

Důvody zapojení stakeholderů 

Zapojení klíčových stakeholderů přináší firmě následující výhody: 

• Inovativní prostředí - vedení dialogu se stakeholdery přináší firmě určité 

výhody např. v rozpoznávání nových trendů a témat či v porozumění 

podnikatelskému prostředí, rozvoji trhu a identifikaci nových strategických 

plánů. 

• Řízení rizika - dialog s vnějším okolím může včas odhalit případná rizika, a to 

hlavně tehdy, když firma komunikuje se stakeholdery, kteří ji vnímají negativně. 

                                                           

47 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 
Podnikáním. 2008. s.12 . 
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• Vzájemně výhodný vztah - k vytvoření vzájemné důvěry mezi firmou a 

klíčovými stakeholdery je nejlepší volbou osobní setkání a vytvoření 

individuálních vztahů. 

• Nastavení cílů a monitorování výkonu - vnější pohled ulehčuje určení 

smysluplných cílů a hodnocení skutečného výkonu. 

• Informa ční hodnota - stálé a důvěrné vztahy se stakeholdery jsou pro firmu 

zdrojem důležitých informací.48 

Určení klíčových stakeholderů 

Při identifikaci klíčových stakeholderů pomůžou firmě následující otázky: 

• Které osoby či skupiny ovlivňují firmu? 

• Které osoby či skupiny firma ovlivňuje? 

Po zodpovězení výše uvedených otázek dostane firma dlouhý soupis stakeholderů 

firmy, kteří se zajímají o různé aspekty podnikání a častokrát mívají protikladné zájmy. 

Z toho důvodu je třeba zodpovědět ještě následující otázku. 

• Které vztahy se stakeholdery jsou pro organizaci klíčové?  

K identifikaci klíčových stakeholderů může firma využit tzv. matici stakeholderů. 

Stakeholdeři jsou v ní rozdělení podle dvou ukazatelů: velikosti vlivu a velikosti 

očekávání. S každou skupinou stakeholderů se doporučuje jiný styl jednání. Klíčové 

stakeholdery tvoří skupina, která má na firmu velký vliv a současně od ní hodně 

očekává. Tuto skupinu stakeholderů by firma měla zapojit do rozhodování v oblasti 

CSR. Na obr. 4 je tato skupina zvýrazněná v pravém horním rohu.49 

 

 

                                                           

48 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 
Podnikáním. 2008. s. 13.  

49 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 78.  
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Úroveň vlivů 

 

Obrázek 2: Matice stakeholderů50 

 

Prostředky zapojení stakeholderů 

Výběr prostředků záleží na míře zapojení stakeholderů - jiné prostředky jsou 

vhodné pro získání zpětné vazby a jiné při dialogu se stakeholdery, některé lze 

aplikovat v obou případech.  

 

zpětná vazba dialog 

• anketa 

• dotazníkové šetření 

• online formulář 

• telefonní podpora 

• help desk 

• schránka na návrhy a připomínky 

• průzkum trhu 

• fórum zástupců všech klíčových 
stakehodlerů 

• poradní výbor 

• individuální jednání 

• pracovní skupina 

• účast na rozhodovacím procesu 

• organizace společných projektů 

• hloubkový rozhovor, skupinová diskuze, pracovní porada, online diskusní 
fórum, neformální setkání 

 

Tabulka 5: Prostředky zapojení stakeholderů51 

                                                           

50 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 
podnikáním.2008. s. 14. 
51 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 
podnikáním. 2008. s. 16. 
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4.5 Stanovení hlavních CSR témat a cílů 

V tomto kroku firma definuje cíle jednotlivých oblastí CSR, které by měly být 

propojeny s hodnotami a principy firmy. Firma zpravidla plánuje cíle na období jednoho 

roku, poté přichází na řadu jejich vyhodnocení. Při definování hlavních cílů by se mělo 

brát v potaz, která CSR témata preferuje firma, a o které jeví zájem její klíčový 

stakeholdeři.  

4.6 Vytvoření akčního plánu CSR aktivit 

Dalším krokem implementace CSR koncepce do praxe firmy je vytvoření akčního 

plánu CSR aktivit, které směřují k realizaci stanovených cílů. Upřesněné by měly být 

informace typu personální pravomoci a odpovědnosti, finanční rozpočet a časový plán.  

 4.7 Monitorování výsledků realizovaných CSR aktivit 

Jestliže firma uskutečňuje CSR aktivity, měla by je po určité době umět 

vyhodnocovat, a to nejméně po období dvou let. Slouží k tomu sada kvantitativních i 

kvalitativních indikátorů, které si každá firma určuje individuálně.52 

4.8 Reporty 

Provedené CSR aktivity je důležité také reportovat, aby se okolí dozvědělo o 

CSR aktivitách firmy. Za tímto účelem se nejčastěji používá CSR report, lze jej 

definovat jako výroční veřejnou zprávu firmy, která předkládá podrobný souhrn 

informací o firmě a jejím ekonomickém, sociálním a environmentálním dopadu na 

společnost. CSR report může mít pro firmu dvojí význam: 

• komunikační nástroj určený ke komunikaci CSR aktivit firmy interním i 

externím stakeholderům firmy; 

• manažerský nástroj zajišťující systematický přístup k CSR, měření pokroku a 

definování nových strategií a cílů.53 

                                                           

52 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 
podnikáním. 2008. s. 23. 

53 PAVLÍK, Marek. BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace. 2010. s. 89. 
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4.9 Komunikace CSR 

Mnoho menších či středních firem své CSR aktivity nezveřejňuje, protože jsou 

přesvědčeny, že komunikace CSR je pouze pro velké firmy. Některé firmy zase 

nechtějí, aby si společnost myslela, že se vytahují či uplatňují laciné marketingové triky 

a pro jiné jsou společensky odpovědné aktivity samozřejmostí a ani by je nenapadlo je 

zveřejňovat. Přestože velké firmy dokážou komunikovat lépe o svých CSR aktivitách, 

dá se říci, že menší firmy mají na společnost větší dopad, protože jsou blíže obcím, ve 

kterých podnikají a v aktivitách CSR se více angažují. Tím, že firma sděluje veřejnosti 

své CSR aktivity, poskytuje jim informace o hodnotách firmy a o výrobcích i službách, 

jenž uvádí na trh a může tak jít ostatním firmám dobrým příkladem.54 Pravidelná a 

efektivní komunikace má pozitivní dopad na celkový hospodářský výsledek a nabízí 

nové obchodní příležitosti. K výhodám komunikace CSR ve firmě patří: 

 

• Transparentnost - zvýšení informovanosti, firma se stává transparentnější pro 

okolí. 

• Dohled nad CSR aktivitami - upevněný dohled a odhalení slabých míst v CSR 

strategii firmy. 

• Zapojení stakeholderů - posílení vztahů se stakeholdery a jejich zapojení do 

rozhodování podniku. 

• Motivovanější a produktivnější zaměstnanci - zvýšení povědomí zaměstnanců 

o společenské odpovědnosti firmy. 

• Mezisektorová spolupráce - podpora mezisektorového partnerství mezi podniky, 

státními institucemi a neziskovými organizacemi.55 

4.9.1  Nástroje CSR komunikace 

Ke komunikaci CSR lze využít různé komunikační nástroje, můžeme je rozdělit na 

interní a externí. 

 

                                                           

54 Příručka pro efektivní komunikaci. [online]. [cit. 2012-02-29] Dostupné z 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/uzitecne-odkazy/publikace/ 

55 Komunikujte.  [online]. [cit. 2012-02-29] Dostupné z  http://www.csr-online.cz/Page.aspx?komunikace 
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Interní komunikace 

• Interní CSR report 

• Interní zpravodaj a časopis 

• Informace posílané elektronickou či klasickou poštou 

• Intranet s CSR sekcí 

• Firemní informační tabule 

• Školení zaměstnanců 

• Etický kodex pro zaměstnance 

• Přijímací řízení (již při přijímacím řízení jsou poskytovány informace o CSR 

přístupu firmy) 

 

Externí komunikace 

• Internet  

• Projev a prezentace 

• Den otevřených dveří 

• Tisková zpráva a konference 

• Produktové označení sdílený marketing 

• Standardy a normy (ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, EMAS a další) 

• Získané ocenění (Společensky odpovědná firma, Zaměstnavatel roku atd.) 

• Prezentace firmy jako dobrého příkladu CSR prostřednictvím neziskových 

organizací (např. v databázi organizace Business Leaders Forum) 

• Aktivní komunikace s médii56 

                                                           

56 STEINEROVÁ, Magdaléna, MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 

podnikáním. 2008. s. 26. 
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5 ANALÝZA SEKTORU STAVEBNICTVÍ V ČR 

Stavebnictví patří k významným odvětvím ekonomiky, na celkové 

zaměstnanosti se podílí 9%, na tvorbě HDP cca 6,5 %. Srovnání aktuálního stavu s 

vrcholem českého stavebnictví – rokem 2008 - ukazuje, že sektor celkově poklesl o 

přibližně desetinu své hodnoty (10,8 %). Výraznějším poklesem prošlo zejména 

pozemní stavitelství (13,8 %). Inženýrské stavitelství kvůli svým dlouhodobým 

zakázkám má být postihnuto až později (3,3 %). Vzhledem k této situaci se mnoho 

stavebních firem ocitá ve  značně obtížné ekonomické, finanční situaci a udržení jejich 

pozice na stavebním trhu se stává problematické, zvlášť pro malé a střední podniky. 

Velké firmy jsou na tom o něco lépe díky veřejným zakázkám, i když i u těch došlo 

v meziročním srovnání s rokem 2010 k výraznému omezení. Celková hodnota zakázek 

zadaných v roce 2011 klesla o 2,9 %. 57 

 Na vývoj cen stavebních prací měl značný vliv krizový vývoj ekonomiky a 

z toho vyplývající pokles poptávky po produkci stavebnictví. Nejcitlivěji reagovaly 

na tyto trendy směry pozemního stavitelství. Index cen stavebních prací za rok 2011 

v porovnání s rokem 2010 je 99,6, ostatní indexy cen stavebních prací uvádím v tabulce 

6. Obnovení dynamiky poptávky po stavební produkci bude v dalších letech spojeno 

s obnovením dynamiky vývoje české ekonomiky i celého euroregionu i mírou 

restriktivní politiky vlády.58 

Rok 

Index stavební 
produkce 

Pozemní 
stavitelství 

Inženýrské 
stavitelství 

Meziroční index Meziroční index Meziroční index 

2008 100,0 96,5 109,9 
2009 99,1 93,1 114,1 
2010 92,9 92,9 92,8 
2011 96,5 99,6 90,3 

Tabulka 6: Index cen stavebních prací59 

                                                           

57 Stavebnictví zaznamenalo další pokles. SMART stavebnictví, 2012, č. 3, s. 4. 

58 Stavebnictví zaznamenalo další pokles. SMART stavebnictví, 2012, č. 3, s. 5. 
59 Ceny stavebních prací. [online]. [cit. 2012-04-15] Dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_stavebnich_praci 
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5.1 Předpokládaný vývoj  

CEEC Research realizoval průzkum jehož cílem bylo zjistit,  jak se bude nadále 

vyvíjet české stavebnictví. Do průzkumu byli zapojeni generální ředitelé a členové 

představenstva stavebních společností. Podle předpovědi naprosté většiny respondentů 

české stavebnictví projde v tomto roce významným poklesem (9,2 %). Pokles sektoru je 

přepokládán devíti z deseti ředitelů stavebních společností. Hlavním důvodem je 

nepříznivý výhled v oblasti nových zakázek financovaných jak státem – díky 

rozpočtovým restrikcím, tak i soukromými investory – z důvodu obav vzhledem k 

vývoji celkové ekonomické situace v ČR i zahraničí. V českém stavebnictví nemůže 

dojít k opětovnému oživení, jestliže se tento trend nezmění. Z průzkumu dále 

vyplynulo, že pokles svých tržeb očekávají až tři ze čtyř stavebních společností. Tržby 

by v roce 2012 měly klesnout jak ve velkých, středních, tak i v malých firmách a dle 

aktuálních předpovědí respondentů ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu.60 

 
Obrázek 3: Očekávaný vývoj stavebnictví dle průzkumu CEEC Research61 

                                                           

60
 Kvartální analýza českého stavebnictví, 2012, č. 1, s. 7. 

61
 Kvartální analýza českého stavebnictví, 2012, č. 1, s. 8. 



49 

5.2 Udržitelné stavění 

Udržitelný rozvoj vyjadřuje takové kritéria pro vývoj společnosti, která zvýší 

naději na přežití lidstva při současném zachování či zvyšování kvality žití. Nezbytností 

je nacházení nových technologií, materiálů a výrobků směřujících ke zlepšování 

prostředí, ve kterém žijeme. Udržitelné stavení usiluje o eliminaci negativních dopadů 

na životní prostředí během celého životního cyklu staveb, přičemž optimalizuje jejich 

ekonomickou životnost a komfort a bezpečí pro jejich uživatele. Udržitelná výstavba 

budov i ostatních typů staveb znamená pro stavebnictví vývoj směřující k dosažení 

trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně-

ekonomického a kulturního.  

Podle Evropské unie mají být od roku 2020 všechny nově stavěné budovy 

„energeticky téměř nulové" a na stavebních firmách bude tento požadavek začít plnit. 

Energeticky úsporné budovy jsou vhodné i pro sociální bydlení, protože jejich 

obyvatelé značně ušetří na energiích. Problémem je vysoká cena, což je na druhou 

stranu příležitostí pro banky, které můžou přizpůsobit podmínky hypoték a brát v potaz 

pozdější nižší náklady klienta na energie a nabývání ceny nemovitosti. Velký vliv by 

zde také mohla mít případná motivační finanční podpora od státu, který by tak současně 

pomohl ke zvýšení zaměstnanosti, zhodnocení prostředků a ochraně obyvatelstva před 

cenovými šoky. Udržitelné stavění je bezesporu velkou příležitostí a to nejen pro 

stavební firmy, ale i pro ekonomickou situaci země.62 

                                                           

62
 Co přinese udržitelné stavění [online]. [cit. 2012-04-15] Dostupné z 

http://www.cianews.cz/ekonomika/co-prinese-udrzitelne-staveni 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Výzkumná strategie 

Charakter výzkumného problému předurčuje výběr vhodné strategie pro 

realizaci výzkumu. Pro nalezení odpovědí na výzkumné otázky a dosažení cílů práce 

byl v diplomové práci použit kvalitativní výzkum, který lze definovat jako: „výzkum, 

jehož výsledků se nedosahuje pomocí využití statistických procedur či jiných způsobů 

kvantifikace, ale jenž se zaměřuje na zkoumání života lidí, příběhů, chování, nebo také 

chodu organizací.“ 63 Kvantitativní výzkum využívá náhodný strukturovaný sběr dat 

pomocí dotazníků. Data se analyzují statistickými metodami s cílem popisovat či 

ověřovat pravdivost našich představ o sledovaných proměnných.64 V diplomové práci 

byly využity oba typy výzkumů. 

6.1.1  Metoda a technika sběru dat 

Pro zodpovězení výzkumných otázek byla zvolena metoda rozhovoru. 

V kvalitativním výzkumu je tato metoda pojmenovaná hloubkový rozhovor, který lze 

definovat jako: „nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu, zpravidla 

jedním badatelem, pomocí několika otevřených otázek“.65 Jako konkrétní typ 

hloubkového rozhovoru byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který vychází z předem 

připraveného seznamu témat a otázek. Je na tazateli v jakém pořadí získá informace a 

zůstává zde volnost přizpůsobování formulace otázek podle situace. Další aplikovanou 

metodou je dotazování. U dotazníku se získávají potřebná data prostřednictvím 

písemného dotazování. Jedná se o formulář, který obsahuje soubory předem přesně 

vymezených otázek, východiskem pro sestavování dotazníku jsou cíle a úkoly 

výzkumu. Otázky je možné klasifikovat do dvou základních skupin : otevřené otázky, 

kdy respondent odpovídá vlastními slovy a uzavřené otázky, kde je respondentovi 

nabízen seznam možných odpovědí. V aplikovaném dotazníku byly použity uzavřené 

otázky. 
                                                           

63STRAUSS,A. CORBINOVÁ J. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené 
teorie. 1999. s.10 

64 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2008. s. .35. 

65 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEREĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách., 2007. s. 159. 
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6.1.2  Výběr a popis vzorku 

 U metody dotazování byla zvolena kritéria: velikost firem - malé firmy do 50 

zaměstnanců, sektor - stavebnictví a sídlo firem - město Ostrava a okolí. Jednalo se tedy 

o kriteriální výběr. U metody rozhovoru byla rovněž vybrána firma se sídlem v Ostravě 

s méně než 50 zaměstnanci, působící v sektoru stavebnictví. Jednotkou zjišťování byl 

jednatel firmy, který je kompetentní se k otázkám tykajících se CSR vyjádřit. 

6.1.3  Postup sběru a zpracování dat 

Samotný sběr dat pomocí metody dotazování probíhal od 2. 3. do 2. 4. 2012. 

Získaná data byla převedena do programu Microsoft Excel a zpracována do tabulek. 

Prostřednictvím tabulek byl získán přesný počet odpovědí. Na jejich podkladě byly 

vytvořeny grafy, které poskytly názorný obraz o zjištěných skutečnostech. Metoda 

rozhovoru byla s jednatelem zkoumané firmy rovněž realizována v měsíci březnu 2012. 

Realizovaný rozhovor byl nahrán na diktafon a poté byly zodpovězené otázky přepsány 

do konečné výzkumné zprávy. 

6.1.4  Etické aspekty výzkumu 

Zvažovat důsledky svého výzkumu, zejména uveřejnění závěrů, by mělo patřit 

k náležitostem každého výzkumníka. Etické požadavky se při plánování i samotné 

realizaci výzkumu soustředí na důvěrnost, to znamená, že nebudou zveřejňovány 

informace, jež by umožnily čtenáři rozpoznat účastníky výzkumu. Pokud toto 

výzkumník nemůže splnit, neměl by výzkumnou zprávu uveřejnit. 66 Výzkumník by měl 

ujistit všechny účastníky zkoumání o zachování důvěrnosti a nesmí dojít k žádné újmě 

účastníků výzkumu. Kromě principu důvěrnosti je dalším důležitým požadavkem 

získání souhlasu od účastníků výzkumu. Uvedené etické zásady práce byly v tomto 

výzkumu dodrženy. 

 

 

                                                           

66 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEREĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách., 2007. s.45 
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7 ZAVEDENÍ KONCEPTU CSR  VE FIRM Ě ASPOL S.R.O. 

7.1 Stručné představení firmy 

Firma ASPOL s. r. o. vznikla v roce 2000 v Ostravě, předmětem podnikání jsou 

veškeré činnosti v oblasti pozemního stavitelství. Mezi poskytované služby patří 

stavební práce většího rozsahu, jako jsou kompletní stavby, rekonstrukce a revitalizace 

obytných domů a zateplování objektů, tak i práce menšího rozsahu tzn. úpravy částí 

objektů, výměny oken a vstupních prostor objektů, opravy balkonů a izolace budov. 

Firma je schopna zrealizovat dle požadavku zákazníka generální dodávku stavby od 

investičního záměru, vyjednat financování prostřednictvím úvěrů a dotací, přes 

obstarání energetického auditu, projektové dokumentace a komunikace s orgány státní 

správy, až po konečnou realizaci stavebních prací.  

Firma ASPOL, s.r.o. je v rukou majoritního vlastníka, který určuje její další 

směr a strategii, přičemž dbá na důkladný výběr, udržení a rozvoj kvalifikovaných 

zaměstnanců. V současné době má firma 32 zaměstnanců a několik čet subdodavatelů. 

ASPOL, s.r.o. usiluje o neustále zlepšování všech aktivit a procesů v oblasti 

stavebnictví a má jasně vydefinované cíle: 

• kvalitní a poctivá práce založená na principu každodenní komunikace se 

zákazníkem 

• spolehlivost při plnění ujednaných závazků 

• zajišťování odborného růstu pracovníků 

• získávání nových stálých zákazníků 

• udržení již jednou získaného trhu67 

7.2 Zjištění hlavních motivačních faktorů pro zavedení CSR ve firmě 

ASPOL s.r.o 

Pro úspěšné zavedení CSR aktivit ve firmě je nutností osobní předsvědčení 

managementu vycházející z etických postojů a názorů. Je nezbytné určit odpovědnou 

osobu, vzhledem k velikosti firmy a finanční situaci nelze vytvořit novou pracovní 
                                                           

67 O společnosti. [online]. [cit. 2012-04-15] Dostupné z http://www.aspol.cz/ 
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pozici - CSR managera, jak je tomu u velkých firem. Nejvhodnější je zde určit 

pracovníka z managementu např. ekonomického manažera nebo jednatele firmy. Než se 

firma vůbec rozhodne zavést CSR aktivity měla by si vyjasnit, co od nich očekává a 

identifikovat motivační faktory. Cílem prvního kroku je tedy pomocí metody rozhovoru 

s jednatelem firmy nalézt odpověď na první výzkumnou otázku:  

VO 1: Jaké jsou motivační faktory implementace konceptu CSR ve firmě? 

Jednatel firmy zmínil především tyto hlavní motivy: 

• dobrá pověst firmy založená na transparentnosti a důvěryhodnosti 

• získání konkurenční výhody a udržení již jednou získaného trhu 

• zvýšení ekonomických výkonů podniku  

• zlepšení vztahů s obchodními partnery 

• zvýšení loajality zákazníků a získání nových zákazníků 

• udržení stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich produktivity 

• podpora ekologického myšlení zaměstnanců 

• osobní přesvědčení majitelů firmy 

7.3 Identifikace klíčových CSR vizí firmy ASPOL s.r.o. 

Podstatou pro vytvoření jakékoliv koncepce je vize firmy, její hodnoty a 

strategie, na kterých má firma své CSR aktivity založené. Pro identifikaci klíčových 

CSR vizí firmy byla jednateli firmy položena další výzkumná otázka: 

VO 2: Co znamená, že se firma chová společensky odpovědně? 

 

• firma nabízí kvalitní produkty a služby, 

• firma přispívá k rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců, 

• firma aktivně podporuje místní komunitu, 

• firma podporuje firemní dárcovství, sponzoring, 

• firma je odpovědná vůči životnímu prostředí, má zavedenou environmentální 

politiku. 
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 Na základě výše uvedené výzkumné otázky byla vytvořena vize firmy ASPOL 

s.r.o propojená s konceptem CSR: „Posláním firmy ASPOL s.r.o. je poskytovat 

portfolio kvalitních služeb a zajistit tak prvotřídní spokojenost zákazníků, budovat 

dobré vztahy s obchodními partnery, vytvořit příjemné pracovní prostředí pro 

zaměstnance a zajistit jejich odborný růst, chovat se otevřeně a transparentně vůči okolí 

a v neposlední řadě chránit životní prostředí.“ 

V dalším kroku autorka zjišťovala vyznávané hodnoty firmy. Na základě 

definovaných firemních hodnot a vizí je firma schopna stanovit CSR strategii. Firma by 

měla umět definovat hodnoty, které jsou pro ni podstatné ve vztahu k jednotlivým 

klíčovým stakehodlerům, viz tabulka 7. 

oblasti CSR stakeholdeři hodnoty 

trh zákazníci vysoká kvalita poskytovaných služeb, 

osobní přístup-každodenní 

komunikace se zákazníkem, 

spolehlivost při ujednaných 

závazcích 

obchodní partneři při výběru obchodních partnerů 

upřednostňování kvality produktu 

před jeho cenou, výběr obchodních 

partnerů podporujících CSR aktivity 

vlastnící a investoři transparentnost 

pracovní prostředí zaměstnanci příjemné pracovní prostředí, 

vzdělání a rozvoj kvalifikovaných 

pracovníků, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

místní komunita veřejnost otevřené a transparentní chování 

vůči okolí, spolupráce v regionu 

působnosti firmy, aktivní podpora 

neziskových organizací  

životní prostředí veřejnost ochrana životního prostředí,  

Tabulka 7: Hodnoty a stakeholdeři firmy ASPOL s.r.o68 

                                                           

68 Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.4 Zhodnocení současného stavu CSR ve firmě ASPOL s.r.o. 

7.4.1  Vnitřní analýza - sebehodnocení firmy 

V tomto kroku autorka prováděla sebehodnocení firmy. Důkladně provedené 

sebehodnocení přináší pochopení aktuálního stavu CSR ve firmě a inspiruje k dalším 

aktivitám. Byla nalezena odpověď na další výzkumnou otázku: 

VO 3: Jaký je stávající stav společenské odpovědnosti ve firmě? 

• Firemní hodnoty a poslání - Cíle  podnikání firmy ASPOL s.r.o. jsou mimo 

hlavního cíle - vytváření zisku - také kvalitní a poctivá práce založená na 

principu každodenní komunikace se zákazníkem, spolehlivost při plnění 

ujednaných závazků, zajišťování odborného růstu pracovníků, získávání 

nových stálých zákazníků a udržení již jednou získaného trhu. Tyto cíle jsou 

zveřejněny na webových stránkách firmy. Vize a hodnoty firma písemně 

stanovené nemá a byly navrženy v implementačním kroku č. 2.  

 

• Personální a finanční zajištění: Ve firmě ASPOL s.r.o. není žádný 

zaměstnanec, který by se věnoval CSR a není zde ani vyhrazena finanční 

částka na tyto aktivity. 

 

• Standardy a normy: Ve firmě ASPOL s.r.o. jsou uplatňovány následující 

standardy a normy: 

 

• Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci - tato certifikace podle ČSN OHSAS 18001:2008 pomáhá firmě 

prokázat závazek k zajišťování a zlepšování bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci. Certifikát také prokazuje, že firma systematicky 

zmenšuje rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví 

všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami firmy. 

• Certifikát systému environmentálního managementu - tato certifikace 

podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 ověřuje, že firma splňuje 
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specifikované požadavky na systém environmentálního managementu. 

Hlavním cílem normy je podporovat ochranu životního prostředí a 

prevenci znečišťování.  

• Certifikát systému managementu kvality - prostřednictvím této 

certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 firma potvrzuje, že vnímá 

odpovědnost za kvalitu, a že uplatňované zásady v chování a v přístupu 

ke kvalitě jsou součástí podnikání.  

• Potvrzení o pojištění - firma ASPOL s.r.o. má sjednané pojištění 

odpovědnosti u pojišťovny Kooperativa a.s. - předmětem pojištění je 

obecná odpovědnost a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 

- sjednaný limit pro pojistnou událost je 10 000 000 Kč. 

V rámci vnitřní analýzy jsem dále zkoumala, zda li se firma chová odpovědně 

v individuálních částech konceptu CSR – v oblasti pracovního prostředí, trhu, místní 

komunity a životního prostředí. Byly nalezeny odpovědi na následující čtyři výzkumné 

podotázky: 

 

VO 3a: Politika na pracovišti - Jedná firma odpovědně se svými zaměstnanci? 

 

V současné době má firma dohromady 32 zaměstnanců, z toho je 7 zaměstnanců 

v managementu, ten tvoří dva jednatelé, tři technici, ekonomický manažer, 

administrativní pracovnice a 25 zaměstnanců – dělníků. Toto číslo se v průběhu roku 

liší s objemem prací v závislosti na sezoně. Nepoměr mužů a žen je zde jednoznačně 

způsoben charakterem práce. Co se týče flexibilní pracovní doby či práce z domova, ta 

je umožněna jen výjimečně při tvorbě přípravy rozpočtů, ekonomické rozvahy apod. 

před zahájením nového díla. Firma ASPOL s.r.o. usiluje o zlepšování bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci a eliminaci rizik, která vyplývají z běžných pracovních 

činnosti zaměstnanců - je držitelem certifikátu OHSAS 18001:2008. Mimo to firma 

ASPOL s.r.o. usiluje o příjemné pracovní prostředí a zajišťování odborného růstu 

pracovníků. Ve firmě se realizují následující školení: 
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• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - požární ochrana, zvedací zařízení, 

obsluha strojů, práce ve výškách, školení v rámci plnění norem  ISO - školení 

provádí odborně způsobilá osoba jednou za rok. 

• Specifické školení BOZP - před každým výkonem nového díla, dále 

vyhodnocení a seznámení s riziky na pracovišti - musí být dle zákona písemně 

doloženo u každé stavby, seznámení s technologickým postupem práce, 

seznámení s tříděním odpadu. Provádí pověřený vedoucí pracovník firmy. 

• Seznámení s novinkami stále používaných produktů - provádí zástupci 

stálých obchodních partnerů jednou za rok. 

• Seznamovaní s novými produkty v oboru - zajišťují technologové výroby 

nebo obchodní zástupci dodavatele materiálů před zahájením díla na poradách 

průběžně v roce. 

• Školení se změnami zákona o veřejných zakázkách a daňových zákonech. 

• Pravidla silničního provozu  - provádí zástupce autoškoly cca 1x za 3-4 roky. 

 

Firma ASPOL s.r.o. nabízí svým zaměstnancům následující benefity: 

 

• Při čerpání dovolené mimo sezonu - za každý den dovolené v zimní sezoně 

(listopad - březen) má pracovník nárok na další ¼ dne dovolené navíc nebo má 

možnost čerpat peněžitý příspěvek odpovídající výši jeho průměrného platu. 

• Finanční náhrada na čištění pracovního oděvu jednou za rok. 

 

VO 3b: Chová se firma odpovědně ke klientům a obchodním partnerům? 

Firma ASPOL s.r.o. by měla být společností vnímána především jako firma 

nabízející kvalitní služby, je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN 

EN ISO 9001:2009, který deklaruje odpovědnost za kvalitu a systematický a pečlivý 

přístup k realizovaným zakázkám. 
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VO 3c: Chová se firma odpovědně ke svému nejbližšímu okolí? 

 

Firma je aktivní v oblasti sponzorství, poskytuje sponzorské dary pro 

gymnázium Orlová formou sponzorské smlouvy o reklamě a také je sponzorem 

hokejového oddílu v Havířově - formou pronájmu reklamních ploch v hokejové hale. 

Co se týče spolupráce se studenty, nabízí drobné letní brigády pro 1-2 studenty po dobu 

1-3 týdnů. 

 

VO 3d: Chová se firma odpovědně k životnímu prostředí? 

Firma je držitelem certifikátu systému environmentálního managementu dle 

ČSN EN ISO 14001. Tento certifikát firma pokládá za nezbytný i při výběru 

obchodních partnerů - bere v potaz vztah k životnímu prostředí. Rovněž za 

samozřejmost firma bere třídění odpadu. 

7.4.2  Analýza vnějšího okolí 

V analýze vnějšího okolí jsem se zabývala průzkumem konkurenčního prostředí. 

Pro průzkum byla použitá metoda dotazování. Cílem průzkumu bylo zjistit jakým CSR 

aktivitám se konkurence věnuje především. Pomocí e-mailu bylo osloveno 50 

stavebních firem z Ostravy a okolí s počtem zaměstnanců menších než 50. Dotazník 

zaslalo zpět 22 firem, návratnost byla tedy 45%. Aplikovaný dotazník uvádím v příloze. 
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Graf 1: Pracovní prostředí69 

Z výzkumu vyplynulo, že mezi nejvíce preferované aktivity CSR směrem 

k zaměstnancům patří zaměstnanecké benefity, které se vyskytují ve všech 

dotazovaných firmách (100%) a vzdělávání zaměstnanců (68%). Ostatní dotazované 

aktivity se ve firmách vyskytují méně- BOZP (45%), antidiskriminační opatření (23%), 

zapojení zaměstnanců do procesu rozhodování (18%) a flexibilní pracovní doba (9%). 
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jasné a přesné informace o výrobcích a službách
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včasné placení dodavatelských faktur

zajištění efektivních zpětnýc vazeb se stakeholderi

 

Graf 2: Trh 70 

                                                           

69
 Zdroj: Vlastní zpracování 

70 Zdroj: Vlastní zpracování 
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V oblasti trhu převládají jasné a přesné informace o výrobcích a službách tuto 

informaci uvedli všichni respondenti (100%), podstata a kvalita všech smluv, jednání a 

propagace - zajišťování ochrany spotřebitelů (73%), včasné placení dodavatelských 

faktur (68%). Nejméně se vyskytovalo zajištění efektivních zpětných vazeb se 

stakeholdery (36%) 
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Graf 3: Životní prost ředí71 

 

V oblasti životního prostředí se firmy zaměřují především na minimalizaci 

odpadu a recyklaci (68%) a na úspory v oblasti hospodaření s energetickými zdroji 

(45%). Méně je zastoupeno dodržování platných norem a standardů (32%), prevence 

znečišťování (23%), udržitelné možnosti dopravy a materiálu (18%) a poskytování 

jasných a přesných ekologických informací o výrobcích a službách (13%). 

                                                           

71
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4: Místní komunita 72 

Ve vztahu k místní komunitě převládá u firem firemní dárcovství nebo 

dobrovolnictví (32%), podpora kvality života občanů (sportovní a kulturní aktivity) 

(28%) a nákupy v nejbližším okolí (23%). Méně je zastoupen dialog s obcí o 

problémech, které se týkají firmy (hromadění odpadu, hluk) - (13%) a finanční podpora 

veřejným aktivitám a projektům a povzbuzování zaměstnanců na jejich účasti (9%). 

Srovnání firmy ASPOL s.r.o. s konkurencí 

Z průzkumu konkurenčního prostředí vyšlo, že oslovené firmy nejvíce uplatňují 

z CSR aktivit v oblasti pracovního prostředí zaměstnanecké benefity a vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců. Tyto aktivity firma ASPOL. s.r.o. uplatňuje taktéž, v oblasti trhu 

se jedná o jasné a přesné informace o výrobcích a službách a v oblasti životního 

prostředí se firmy zaměřují především na minimalizaci odpadu a recyklaci, zde je firma 

ASPOL s.r.o. aktivní také. V oblasti místní komunity převažuje u oslovených firem 

firemní dárcovství a dobrovolnictví a podpora kvality života občanů (sportovní a 

kulturní aktivity). V této oblasti firma ASPOL s.r.o. příliš aktivní není - využívá pouze 

sponzoring. 

                                                           

72
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.4.3  SWOT analýza CSR firmy ASPOL s.r.o. 

silné / slabé stránky 

• CSR koncept je propojen s vizí firmy 

• Dostupné finanční zdroje na realizaci CSR aktivit 

• Podpora ze strany zaměstnanců 

• Budování konkurenční výhody 

• Budovaní povědomí o značce firmy 

• Zvyšování důvěry ve firmu 

• Motivace pro budoucí zaměstnance firmy 

• Firma nemá dostatečně kvalitní řízení CSR 

• Dočasné navýšení nákladů 

• Malá informovanost mezi spotřebiteli o CSR 

příležitosti / ohrožení 

• Snížení korupce 

• Zapojení stakeholderů 

• Pozitivní vliv na životní prostředí 

• Etiketa podnikání 

• Atraktivita firmy 

• Spolupráce s jinými firmami zabývající se CSR 

• Motivace- dobré příklady firem z praxe 

• Komunikace CSR 

• Nepochopení firem – zaměňování s PR 

• Móda- firmy se projevují jako sponzor, neberou koncept CSR komplexně 

• Nutnost- požadavek na CSR od stakeholderů 

 

Tabulka 8: SWOT analýza firmy ASPOL s.r.o73 

                                                           

73 Zdroj : Vlastní zpracování 
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7.5 Identifikace klíčových stakeholderů 

Správné implementaci konceptu CSR ve firmě předchází pochopení hodnoty, 

kterou přináší zapojení stakeholderů. V dalším kroku jsem se tedy zabývala zapojením 

stakeholderů do procesu implementace konceptu CSR ve firmě. Bylo zapotřebí nalézt 

odpovědi na následující výzkumné otázky: 

VO 4: Které osoby či skupiny ovlivňují firmu? 

VO 5: Které osoby či skupiny firma ovlivňuje? 

Po skončení rozhovoru s jednatelem firmy na toto téma vznikl dlouhý seznam 

stakeholderů, kteří mají na firmu různý vliv a mají od ní různá očekávání. Proto bylo 

následně potřeba identifikovat klíčové stakeholdery. Ty tvoří skupina, která má na firmu 

velký vliv a současně od ní také hodně očekává a má být také zapojena do rozhodování 

v oblasti CSR. Bylo nutné najít odpověď na další výzkumnou otázku: 

     VO 6: Které vztahy se stakeholdery jsou pro organizaci klíčové?  

Bezesporu nejvýznamnější cílovou skupinou jsou pro firmu její zákazníci. Tato 

skupina stakeholderů bude patřit vždy na první místo, jelikož přináší firmě přímý zisk. 

Všechny aktivity, které se týkají této skupiny stakeholderů musí vést k naplnění jejích 

zájmu a to hlavně pomocí nabídky kvalitních služeb a v neposlední řadě otevřenou 

komunikací a vhodným přístupem k zákazníkovi.  

Jako další klíčové stakeholdery jsme identifikovali samotné zaměstnance firmy. 

Jejich zájmy jsou rozdílné, záleží na pracovní pozici a samotném zaměstnanci, někteří 

mají uzavřenou dohodu o provedení práce, takže jejich pracovní doba je flexibilní a jsou 

potřeba jen v určitém období - jaro až podzim - kdy se vykonávají stavební práce 

nejvíce. Rozličné zájmy zaměstnanců spojuje jejich motivace, je důležité náležitě 

zaměstnance motivovat, aby bylo dosaženo co největší produktivity. Velice důležité je 

příjemné pracovní prostředí, jelikož zaměstnanci v práci tráví velkou část svého dne a 

čekají více než jen finanční ohodnocení. Celý proces, jak řídit lidské zdroje a motivovat 

zaměstnance, je třeba neustále inovovat a vylepšovat.  
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Třetí neméně důležitou skupinou jsou dodavatelé a obchodní partneři, kteří 

s firmou spolupracují. Dodavatelé i obchodní partneři mají zájem spolupracovat 

s firmami praktikujícími CSR aktivity, díky čemuž se zefektivní a zprůhlední jejich 

dodavatelsko - odběratelské vztahy. 

 Poslední skupinou klíčových stakeholderů je místní komunita. Zájmy 

společností se nelehce identifikují. Firma by se měla především chovat otevřeně a 

transparentně vůči okolí a navázat spolupráci se zájmovými skupinami či neziskovými 

organizacemi a aktivně podporovat zájmy společnosti. 

7.6 Stanovení hlavních CSR témat a cílů firmy ASPOL s.r.o. 

V tomto kroku byly autorkou následně stanoveny hlavní CSR témata a cíle 

v oblasti trhu, pracovního prostředí, místní komunity a životního prostředí. 

7.6.1 Trh 

Společensky odpovědné aktivity v oblasti trhu se týkají všech klíčových 

stakeholderů - majitelů firmy, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. 

Navrhované aktivity tedy logicky míří k naplnění jejich zájmů a k výhodám, které 

z nich mohou vyplynout. Navrhované cíle implementace konceptu CSR firmy ASPOL  

s.r.o. v oblasti trhu: 

• zachovat a podporovat dobré jméno firmy,  

• být důvěryhodnou a otevřenou firmou s transparentním řízením, 

• rozvíjet kvalitu a nabídku poskytovaných služeb, 

• zajistit prvotřídní spokojenost zákazníků, 

• stát se atraktivní firmou pro dodavatele a obchodní partnery,  

• udržet si již jednou získaný trh, konkurenční výhodu, dlouhodobý profit. 

7.6.2  Pracovní prostředí 

Tato oblast se týká zejména zaměstnanců firmy. Navrhované aktivity se proto 

vztahují zejména k personální politice a firemní kultuře. Navrhované cíle implementace 

konceptu CSR v oblasti pracovního prostředí: 

• být atraktivním zaměstnavatelem, 
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• udržet si loajální, kvalifikované a schopné zaměstnance a zefektivnit,  

produktivitu práce, 

• podporovat rozvoj, vzdělávání a motivaci zaměstnanců, 

• udržet bezpečné a příjemné pracovní prostředí. 

7.6.3 Místní komunita  

 Navrhované aktivity se vztahují hlavně k aktivní podpoře místní komunity a k 

firemnímu dárcovství. Cíle implementace konceptu CSR v oblasti místní komunity: 

• zvyšovat otevřenost a transparentnost chování firmy vůči okolí 

• rozšiřovat spolupráci firmy v regionu její působnosti 

• zvyšovat vnímaní firmy jako společnosti, kde pracují zaměstnanci schopni 

pomoci mimo firmu 

7.6.4 Životní prostředí 

Další oblast, kde by měla firma uplatňovat společensky odpovědné aktivity, se 

týká životního prostředí. Cíle implementace konceptu CSR v oblasti životního prostředí: 

• podpora environmentální politiky ve firmě 

• přispívat k lepšímu životnímu prostředí, zmírňovat dopady aktivit firmy 

• dodržování platných norem a standardů 

Výše uvedené cíle byly vytvořeny tak aby z nich mohl vyjít návrh konkrétních 

společensky odpovědných aktivit.  

7.7 Návrh CSR aktivit firmy ASPOL s.r.o. 

V tomto kroku byly autorkou navrhnuty jednotlivé CSR aktivity firmy ASPOL 

s.r.o v oblasti trhu, pracovního prostředí, místní komunity a životního prostředí. Návrh 

aktivit vycházel z teoretických poznatků s ohledem na cíle firmy, finanční situaci, 

personální pravomoci a odpovědnosti a časový plán. Tyto aktivity splňují požadavky 

firmy pro implementaci konceptu CSR - směr podnikání, cílové skupiny, i definici CSR 

propojenou s vizí firmy. Stanovený časový plán a personální odpovědnosti 

implementace CSR jsou uvedeny v tabulce 9. 
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7.7.1 Návrh CSR aktivit oblasti trhu 

• Strategie komunikace - úprava internetových stránek - vytvoření samostatné 

stránky, kde se pod termínem např. „CSR“ objeví seznam veškerých aktivit, 

které firma uplatňuje, můžou zde být vystaveny i výroční zprávy včetně reportu 

o CSR aktivitách. Výroční zprávy jsou převážně záležitostí velkých firem, 

ovšem i malé firmy by se jimi měly zabývat a zveřejňovat ve formě, která bude 

srozumitelná i pro veřejnost bez ekonomického vzdělání. Mohou zde být 

umístěny certifikáty i odkazy na jiné internetové stránky, které se CSR zabývají.  

• Návrh etického kodexu - etický kodex je nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby 

každodenní aktivity firmy a jednání všech zaměstnanců odpovídalo stanoveným 

zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů 

firmy a vymezují standard profesionálního jednání. Všichni zaměstnanci ve 

firmě musí být řádně seznámení s etickým kodexem a naplňovat jeho 

požadavky. Seznámení může probíhat formou školení či je zaměstnanci můžou 

dostat na prostudování domů. Firma si může vytvořit vlastní návrh či přijmout 

oborovou variantu, ke které se řadí. Každá firma, která chce začít uplatňovat 

CSR aktivity by etický kodex měla mít stanovený.  

• Spolupráce s externí agenturou - agentura poskytne cenné rady při orientaci na 

CSR aktivity firmy, identifikuje oblasti, které jsou pro firmu nejvhodnější a 

urychlí a zefektivní implementaci CSR ve firmě. 

• Kurz ISO 26000- zvolení odpovědné osoby a absolvování kurzu, shoda s touto 

novou normou značí, že se firma nechce jen srovnat s konkurencí, ale že se chce 

dobrovolně chovat odpovědně nad požadovaný legislativní rámec. 

• Kurz SA 8000, AA 1000 - AccountAbility  - zvolení odpovědné osoby a 

absolvování kurzu, které jsou zaměřené na podrobný výklad požadavků těchto 

norem v kontextu platné legislativy České republiky a na metodiku 

implementace požadavků normy do praxe.  

• Vztahy s obchodními partnery - zde je důležité preferovat při výběru 

obchodních partnerů kvalitu jimi nabízených služeb nad cenou - prozkoumat 
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portfolio dodavatelů vzhledem k poměru ceny a kvality poskytovaných služeb, 

přizpůsobit jej z hlediska orientace na dodavatele splňující stejné hodnoty jako 

firma ASPOL s.r.o, preference dodavatelů v regionu působení firmy, korektní 

chování při uzavírání odběratelsko dodavatelských vztahů a vytváření 

dlouhodobých partnerství, včasné placení všech smluvních závazků. 

• Zvyšování kvality poskytovaných služeb - předkládat zákazníkům návrhy k co 

nejlepšímu naplnění jejich požadavků (termíny, postupy, podmínky), upravovat 

firemní postupy, tak, aby vyhovovaly, co nejvíce zákazníkům tzn. „vnímat 

očima zákazníků“, identifikovat pravidelně aktuální potřeby zákazníků. 

• Zajištění efektivních zpětných vazeb - konzultací, dialogů se zákazníky, 

dodavateli a ostatními obchodními partnery, evidence a řešení stížností 

zákazníků, dodavatelů a ostatních obchodních partnerů  

• Zajišťování ochrany spotřebitelů - poctivost a kvalita všech smluv, jednání a 

propagace, jednoduše, srozumitelně a transparentně formulovat smlouvy se 

zákazníky. 

• Účast ve sdružení - podporují CSR aktivity firem, může se jednat o organizace 

na celostátní úrovni nebo jen s lokální působností. Pokud se firma stane členem 

ve sdružení, získá tím mnoho cenných informací např. sdílení know- how o 

CSR, pravidelný informační servis o zahraničních CSR trendech, konzultantské 

služby, prostor pro medializaci CSR aktivit atd. 

7.7.2  Návrh CSR aktivit v oblasti pracovního prostředí 

• Systém interní komunikace ve firmě - stanovit pravidla chování zaměstnanců 

a dodržovat je, zapojit zaměstnance do procesu rozhodování, pravidelně 

proškolovat pracovníky v oblasti CSR - je nezbytné, aby všichni věděli, proč se 

firma rozhodla pro CSR. Jaké jsou přínosy? Jaké budou dopady pro každou 

osobu? Kdy nastane změna a kde se vyskytnou výhody?  

• Hodnocení zaměstnanců - vytvořit komplexní systém hodnocení, který bude 

propojen se systémem odměňování a proškolení vedoucích zaměstnanců pro 

jeho použití a pro realizaci hodnotícího rozhovoru.  
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• Rozšíření struktury nefinančních benefitů - akce pro harmonizaci pracovního 

a osobního života (společenské akce s partnery a dětmi, věcné dary pro děti 

zaměstnanců). 

7.7.3  Návrh CSR aktivit v oblasti místní komunity 

• Zvyšovat otevřenost a transparentnost chování firmy vzhledem k místní 

komunitě - určit odpovědného pracovníka ke komunikaci s cílovými skupinami 

- média, komunity, vlivné skupiny, rovněž vést otevřený dialog s obcí o 

problémech, které se týkají firmy např. hromadění odpadu, hluk.  

• Rozšiřovat spolupráci firmy v regionu její působnosti a zvyšovat prestiž 

firmy, kde jsou zaměstnanci schopni pomoci mimo firmu - určit potenciální 

organizace, které jsou přitažlivé pro spolupráci např. SŠ a VŠ, úřady práce; 

vymezit formy spolupráce a podpory organizací v regionu, např. stáže studentů 

SŠ a VŠ, oponentura DP, nabídnout studentům SŠ či VŠ možnost odborné praxe 

či placené brigády, poskytnutí finanční podpory veřejným aktivitám a projektům 

a povzbuzování zaměstnanců na jejich účasti. 

7.7.4 Návrh aktivit v oblasti životního prostředí 

• Podpora ekologického zaměření firmy - provádět pravidelné audity v rámci 

ISO 14001.  

• Absolvování kurzu pro zavedení EMAS - systém environmentálního řízení 

a auditu - jeho cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do 

celkové strategie organizace a jejich každodenních činností. (Zavedení systému 

se dotýká organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, 

technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení politiky 

životního prostředí apod.) Hlavní znaky EMAS jsou dobrovolnost - firma se 

chová nad rámec požadované legislativy, prevence - odstraňování a přecházení 

environmentálních problémů, systematičnost - pravidelné hodnocení a 

přezkoumávání. EMAS usiluje o neustálé zlepšování vlivu činností firmy na 

životní prostředí - zaměstnanci jsou vedeni k aktivní účasti na činnostech 

spojených s fungováním EMAS a veřejnost je pravidelně informována o 

činnostech firmy formou environmentálního prohlášení. Lze zavést EMAS i 
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neformálně, tj. bez certifikace nezávislou třetí stranou či standardizovaným 

přístupem- programem EMAS. Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS jsou uvedeny 

v příloze. 

7.7.5 Časový plán a personální odpovědnosti implementace konceptu CSR  

Aktivita Oblast Realizace Odpovědnost 

Spolupráce s externí agenturou Trh Leden 2013 Jednatel firmy 

Školení vedoucích pracovníků 

v oblasti CSR 

Pracovní 
prostředí 

Leden 2013 Jednatel firmy 

Návrh etického kodexu Trh Leden 2013 Jednatel firmy 

Analýza obchodních partnerů Trh Leden 2013 Ekonomický manažer 

Kurz: AA 1000 Trh Únor 2013 Jednatel firmy 

Kurz: SA 8000 Trh Březen 2013 Jednatel firmy 

Kurz: ISO 26000 Trh Duben 2013 Jednatel firmy 

EMAS – sytém environmentálního 

řízení a auditu 

Životní 
prostředí 

Květen 2013 Jednatel firmy 

Účast ve sdružení zabývající se CSR Trh Červen 2013 Jednatel firmy 

Strategie komunikace Trh Prosinec 2013 Jednatel firmy 

Systém hodnocení zaměstnanců Pracovní 
prostředí 

Průběžně Ekonomický manažer 

Evidence a řešení stížnosti  Trh Průběžně Ekonomický manažer 

Zaměstnanecké benefity Pracovní 
prostředí 

Průběžně Jednatel firmy 

Komunikace s místní komunitou Místní 
komunita 

Průběžně Jednatel firmy 

Firemní dobrovolnictví, sponzoring Místní 
komunita 

Průběžně Jednatel firmy 

Tabulka 9: Časový plán a personální odpovědnosti74 
                                                           

74 Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.8 Návrh způsobu monitorování výsledku realizovaných CSR aktivit 

firmy ASPOL s.r.o. 

Jestliže firma uskutečňuje CSR aktivity, měla by je po určité době 

vyhodnocovat, vždy nejméně po dvouletém období, aby bylo dosaženo co 

nejpřesnějšího obrazu, jak se CSR integruje do každodenního chodu firmy. K tomu 

může posloužit sada kvantitativních i kvalitativních indikátorů. V tabulce 9. jsou 

uvedeny autorkou navrhnuté parametry měření po oblast trh, pracovního prostředí, 

místní komunity a životního prostředí.  

 

hlavní cíle CSR parametry měření CSR 

vedení firmy • rozsah veřejně přístupných finančních i 
nefinančních informací 

• rozsah etického kodexu 

zákazníci • úroveň spokojenosti zákazníků 

• počet stížností zákazníků 

• měření věrnosti zákazníků 

• množství návrhů na vylepšení od zákazníků 

obchodní partneři  • kritéria pro volbu obchodních partnerů 

• úroveň spokojenosti obchodních partnerů 

• počet stížností obchodních partnerů 

• průměrná doba splatnosti faktur 

Tabulka 10 : Parametry pro měření CSR aktivit v oblasti trhu75 

 

 

 

 

 

                                                           

75
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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hlavní cíle CSR parametry měření CSR 

vzdělávání zaměstnanců, 
školení 

• počet hodin školení ročně 

zapojení zaměstnanců 
do procesu rozhodování 

• úroveň spokojenosti zaměstnanců 

• počet stížnosti zaměstnanců 

• množství informací zpřístupněných 
zaměstnancům 

odměna za práci 
zaměstnanců 

• výše platu v porovnání se zaměstnavateli 
v oboru 

• struktura benefitů 

Tabulka 11: Parametry pro měření CSR aktivit v oblasti prac. prostředí76 

 

hlavní cíle CSR parametry měření CSR 

environmentální politika • výsledky environmentálního auditu 

• environmentální kritéria výběru dodavatelů 

• množství návrhu na vylepšení 
environmentální politiky 

• počet zapojených stakeholderů do 
environmentálních aktivit firmy 

úspora energie, vody a 
paliv 

• množství spotřebované energie 

• množství spotřebované vody 

• spotřeba pohonných hmot 

• počet ujetých kilometrů 

minimalizace odpadu a 
recyklace 

• množství vyprodukovaného odpadu 

• podíl recyklovaného odpadu na celkovém 
odpadu 

Tabulka 12: Parametry pro měření CSR aktivit v oblasti živ. prostředí77 

 
                                                           

76
 Zdroj: Vlastní zpracování 

77
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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hlavní cíle CSR parametry měření CSR 

podpora místní 
komunity 

• množství podpořených akcí 

• počet zaměstnanců zapojených do akcí 

• finanční částka darů firmy 

• finanční částka práce zaměstnanců 

Tabulka 13: Parametry pro měření CSR aktivit v oblasti místní komunity78 

 

7.9 Přínosy uplatnění konceptu CSR pro firmu ASPOL s.r.o. 

Přínosy uplatnění konceptu CSR  pro firmu ASPOL s.r.o. jsou z dlouhodobého 

hlediska následující: 

• Posílení image firmy - chování firmy v souladu s principy CSR vede ke 

zlepšení image firmy.  

• Získávání konkurenční výhody - firma uplatňující aktivity v oblasti CSR 

získává na trhu konkurenční výhodu, která jí dává možnost odlišit se od 

ostatních firem.  

• Zvýšení spokojenosti zákazníků -  zvyšuje se počet zákazníků, kteří preferují 

firmy uplatňující CSR. 

• Získaní a udržení kvalitních zaměstnanců - s využitím aktivit CSR může i 

malá firma nabídnout zaměstnancům výhody, kterými si zajistí jejich zájem a 

zvýšenou loajalitu. 

• Snazší získávání obchodních partnerů - společenská odpovědnost  firem 

ovlivňuje i dodavatelsko - odběratelské vztahy, některé firmy při výběru 

obchodního partnera přihlížejí i k dodržování CSR. 

• Snížení nákladů - CSR aktivity vedou ke snížení tzv. implicitních nákladů. 

• Přilákání investorů - finanční instituce stále častěji berou v úvahu společenská 

a environmentální kriteria při hodnocení projektů.  

                                                           

78
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.9.1 Ekonomické zhodnocení CSR aktivit 

Navržené CSR aktivity jsou zde podpořeny ekonomickým zhodnocením. 

V tabulce 14 jsou uvedeny předpokládané ceny při zavedení individuálních CSR aktivit. 

Roční vynaložené náklady činí 87 000 Kč a vynaložené náklady jednorázového 

charakteru činí 70 600 Kč.  

AKTIVITA CSR CENA 

Úprava internetových stránek 3.000 Kč / jednorázově   

Tvorba výroční zprávy a CSR reportu 3.000 Kč / rok 

Grafický návrh CSR reportu 4.000 Kč / jednorázově 

Návrh etického kodexu 3.000 Kč / jednorázově 

Účast ve sdružení zabývající se CSR 20 000 Kč / rok  

Kurz: AA 1000- AccountAbility 3.200 Kč / jednorázově  

Kurz: SA 8000- Sociální odpovědnost 3.200 Kč / jednorázově 

Kurz: Shoda s novou normou ISO 26000 3.200 Kč / jednorázově 

Spolupráce s externí agenturou 30 000 Kč / jednorázově 

Analýza obchodních partnerů 1000 Kč / jednorázově 

Evidence a řešení stížností zákazníků a obchodních 
partnerů 

1000 Kč / 1x za 2 měsíce 

Školení vedoucích pracovníků v oblasti CSR 15 000 Kč / jednorázově 

Systém hodnocení zaměstnanců 2000 Kč / rok 

Zaměstnanecké benefity 25 000 / rok 

Komunikace s místní komunitou 1.000 Kč / 1x za 2 měsíce 

Firemní dárcovství a dobrovolnictví 25.000 Kč / rok 

Kurz: EMAS - sytém environmentálního řízení a 
auditu 

5.000 Kč / jednorázově 

Celkem 70.600 Kč / jednorázově 

87.000 / rok 

Tabulka 14: Ekonomické zhodnocení navržených CSR aktivit 79 

                                                           

79
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

Koncept CSR bývá nejčastěji spojen s velkými nadnárodními firmami. Pro jeho 

budoucí vývoj je důležité, aby se ho ujaly i  menší firmy. Je evidentní, že CSR aktivity 

se v nich budou realizovat v menším rozsahu, neboť mají k dispozici méně finančních a 

lidských zdrojů a jejich firemní strategie není tak propracovaná. V diplomové práci 

jsem se snažila dokázat, že i malá firma může přehodnotit svůj přístup k podnikání a 

zavést CSR koncept do chodu firmy. Jako příklad jsem vybrala malou stavební firmu 

ASPOL s.r.o.  

V teoretické části byly v jednotlivých kapitolách popsány oblasti odpovědného 

podnikání, teoretické přístupy k CSR, koncepty a normy, které mají vztah k CSR, 

přístup malých firem k CSR a přínosy plynoucí z uplatnění tohoto konceptu. Rovněž 

byly rozepsány jednotlivé kroky v rámci implementace CSR ve firmě. Cílem diplomové 

práce bylo v teoretické části podat co nejucelenější přehled o konceptu CSR - tohoto 

cíle bylo dosaženo.  

Praktická část byla věnovaná implementaci konceptu CSR ve firmě ASPOL. 

s.r.o. Pomocí metody rozhovoru s jednatelem firmy, byly nalezeny odpovědi na 

výzkumné otázky, zhodnocen současný stav CSR aktivit a následně vypracován návrh 

možných CSR aktivit ve firmě ASPOL, s.r.o. v oblasti trhu, pracovního prostředí, 

místní komunity a životního prostředí. Návrh aktivit vycházel z teoretických poznatků s 

ohledem na cíle, finanční situaci, personální pravomoci a odpovědnosti a časový plán 

firmy. Tyto aktivity splňují požadavky firmy pro implementaci konceptu CSR - směr 

podnikání, cílové skupiny, i definici CSR propojenou s vizí firmy. Jestliže firma 

uskutečňuje CSR aktivity, měla by je po určité době vyhodnocovat, vždy nejméně po 

dvouletém období, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího obrazu jak se CSR integruje do 

každodenního chodu firmy. V dalším kroku byl navrhován způsob monitorování 

výsledků realizovaných CSR aktivit. Nezbytností při implementaci CSR ve firmě je 

také komunikace o CSR aktivitách s okolím a neustále zlepšování výkonu firmy v 

oblasti CSR. Další aplikovanou metodou v diplomové práci je dotazování, kterého bylo 

využito při průzkumu konkurenčního prostředí v malých stavebních firmách.  

Hlavní cíl diplomové práce - návrh implementace konceptu  CSR ve firmě - byl 

splněn. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AA     AccountAbility 

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CSR    Corporate Social Responsibility  

ČSÚ    Český statistický úřad  

ČSN     Česká technická norma 

EMAS    Eco Management and Audit Scheme 

EU     Evropská Unie 

HDP    Hrubý domácí product 

MBA   Master of Business Administration 

MSP    Malé a střední podniky 

OHSAS   Occupational Health and Safety Assessment Specification 

STEM   Středisko empirických výzkumů 

SWOT   Strengths, Weakness, Opportunities, Threats 

SA   Social Accountability
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Dotazník - průzkum konkurence 

Pracovní prostředí 

1. Které CSR aktivity v oblasti pracovního prostředí ve firmě uplatňujete? 
 

• vzdělávání zaměstnanců, školení 
• zaměstnanecké benefity 
• ochrana zdraví a bezpečnosti na pracovišti 
• flexibilní pracovní doba, práce z domova 
• zapojení zaměstnanců do procesu rozhodování 
• antidiskriminační opatření ( různorodost na pracovišti, podpora 

propuštěných zaměstnanců – rekvalifikace,..) 
Trh 

2. Které CSR aktivity v oblasti trhu ve firmě uplatňujete? 

 
• jasné a přesné informace o výrobcích a službách  
• poctivost a kvalitu všech smluv, jednání a propagaci (zajišťování 

ochrany spotřebitelů) 
• včasné placení dodavatelských faktur  
• zajištění efektivních zpětných vazeb, konzultací, dialogu se zákazníky, 

dodavateli a ostatními partnery (evidence a řešení stížnosti zákazníků,…) 
• spolupráce s organizacemi uplatňující CSR 

 

Místní komunita 

3. Které CSR aktivity v oblasti místní komunity ve firmě uplatňujete? 
 

• firemní dárcovství nebo dobrovolnictví  
• podporu kvality života občanů (sportovní/ kulturní aktivity) 
• nákupy v nejbližším okolí 
• otevřený dialog s obcí o problémech, které se týkají firmy (hromadění 

odpadu) 
• finanční podporu veřejným aktivitám a projektům a povzbuzování 

zaměstnanců na jejich účasti 
 

 

 

 

 

 



 

Životní prostředí 

4. Které CSR aktivity v oblasti životního prostředí ve firmě uplatňujete? 
 

• úspory v oblasti hospodaření s energetickými zdroji 
• minimalizaci odpadu a recyklace 
• prevenci znečišťování (emise do vzduchu a vody, odpadní vody, hluk) 
• udržitelné možnosti dopravy zboží a materiálu 
• poskytování jasných a přesných ekologických informací o výrobcích a 

službách 
• dodržování platných norem a standardu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozhovor 

1. Jaké jsou motivační faktory implementace konceptu CSR ve firmě? 

2. Co pro firmu znamená společenská odpovědnost? 

3. Jaký je stávající stav společenské odpovědnosti ve firmě? 

• Má firma písmeně stanovené cíle podnikání, vizi a hodnoty firmy? 

• Je ve firmě zaměstnanec, který by se věnoval CSR aktivitám. Je na tyto 
aktivity vyhrazená finanční částka? 

• Jsou ve firmě uplatňovány normy vztahující se k CSR? 

4. Jaký je přístup firmy ke společenské odpovědnosti z hlediska politiky na 
pracovišti? 

• Jaký je podíl mužů a žen v managementu? 
• Nabízí firma zaměstnanecké benefity?  
• Nabízí firma možnost flexibilní pracovní doby, práci z domova? 
• Probíhá ve firmě vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, školení? 
• Je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti? 

 
5. Jaký je přístup firmy ke společenské odpovědnosti z hlediska politiky trhu? 

6. Jaký je přístup firmy ke společenské odpovědnosti z hlediska vytváření dobrých 
vztahů s okolním společenstvím? 

• Využívá firma některé formy podpory místní komunity? Firemní 
dárcovství / dobrovolnictví / sponzoring?  

• Spolupracuje firma s neziskovými organizacemi? 
 

7. Jaký je přístup firmy ke společenské odpovědnosti z hlediska  ochrany životního 
prostředí?  

• Má firma zavedenou environmentální politiku? 

8. Které osoby či skupiny ovlivňují firmu? Které osoby či skupiny firma ovlivňuje? 

9. Které vztahy se stakeholdery jsou pro organizaci klíčové?  

 

 

 

 



 

Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS 

ROZSAH ISO 14001 EMAS 

Systém managementu Ano Ano 

Zavedení managementu Možné i v části podniku V celém areálu organizace, v jeho 

místě 

Environmentální 

přezkoumání 

Doporučené Povinné 

Veřejné dokumenty Pouze environmentální 

politika 

Environmentální politika a 

environmentální prohlášení 

Environmentální 

prohlášení 

Není požadováno Povinné 

Zakončení procesů Certifikace Ověření environmentálního 
Prohlášení 

Posuzování aspektů Přímé environmentální 

aspekty 

Přímé i nepřímé environmentální 

aspekty 

Zakončení procesu 

zajišťuje 

Auditor certifikační 

organizace 

Akreditovaný environmentální 

ověřovatel 

Četnost a metodologie 

provádění auditů 

Nestanovena Nejdéle 3-letý 

Registrace V rámci vydaných 
certifikátů u jednotlivých 
certifikačních organizací 

Odpovědné orgány 
jednotlivých členských 
států 

Použití loga Není (pouze logo 
certifikačního orgánu) 

Použití loga EMAS 

Registr aspektů Doporučený Požadovaný 

 
 
 
 


