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Abstrakt  

 

Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve 

společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především 

prostřednictvím konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR). Díky nedávnému 

poklesu výkonu ekonomiky však došlo k přehodnocení podnikatelských aktivit, koncept 

CSR nevyjímaje.  

  

Tato dizertační práce se zabývá vlivem recese na CSR v podnicích. Jedná se o aktuální 

téma, jelikož důsledky ekonomické krize stále silně ovlivňují podnikatelský sektor, 

zejména v oblasti poklesu vzájemné důvěry či v nedostatečném plnění morálních závazků 

podniků vůči společnosti.  

 

Aby bylo možno zmapovat celkový vývoj situace, výzkum byl proveden u tří podniků, 

které se CSR zabývají dlouhodobě. Prostřednictvím výzkumné metody, kterou byla 

případová studie, byl zjištěn dopad recese na koncept CSR a také byl nastíněn trend 

budoucího vývoje. Na základě zjištění byl vyvozen závěr, že ekonomický pokles CSR 

nezastavil, nýbrž jej nasměroval k vyšší efektivitě. Bylo též prokázáno, že CSR pomohlo 

podnikům lépe překonat období recese. Recese podniky naučila, jak je CSR důležité nejen 

pro ně samotné, ale i pro celou společnost. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 

Společenská odpovědnost firem, udržitelnost, recese, „stakeholders“ teorie, „stewardship“ 

teorie. 
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Abstract 

 

During the last few years, companies have had an increasing interest on playing a more 

significant role in society, besides their merely economic function. Corporate Social 

Responsibility (CSR) has become a relevant concept leading them to do so. However, after 

the recent economic decline, the business model of most corporations had to be reviewed, 

including the CSR policy. 

 

This dissertation work discusses the impact of recession on CSR. The topic is highly 

relevant, since the consequences of the economic crisis have still a strong influence on 

business environment, in the form of a degrading level of trust and a decline of moral 

commitment to society. 

 

In order to evaluate this phenomenon, a research was conducted in three companies that are 

engaged in long-term CSR. With case study as research method, the impact of recession on 

CSR has been identified and a trend for future development has been outlined. As one of 

the main conclusions of this research it was proved, that after the economic decline, rather 

than dismissed, CSR was re-aimed in a more efficient way. CSR has helped companies to 

survive better the economic crisis and has taught them, how it can be beneficial not only for 

business but also for the society.  

 

 

 

 

 

 

Key words 

 

Corporate Social Responsibility, Sustainability, Recession, Stakeholders Theory, 

Stewardship Theory. 
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Resumen 

 

Durante los últimos años, las compañías han tenido un creciente interés en jugar un rol más 

significativo en la sociedad, además de una función meramente económica, y la 

Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) se ha vuelto un 

concepto útil para llevarlo a cabo. Sin embargo, después del reciente declive económico, el 

modelo de negocios de la mayoría de las corporaciones tuvo que ser revisado, incluyendo 

las políticas de la CSR.  

 

En ésta disertación, se discute el impacto de la recesión en la CSR. El tema resulta 

relevante, puesto que las consecuencias de la crisis económica tienen aún una fuerte 

influencia en el ambiente de negocios, manifestándose como un deterioro en el nivel de 

confianza, y un declive en el compromiso moral con la sociedad. 

 

A fin de evaluar este fenómeno, se realizó una investigación en tres compañías 

comprometidas en actividades de CSR a largo plazo. Utilizando el estudio de caso como 

método de investigación, se identificó el impacto de la recesión en la CSR, y se trazó una 

tendencia de desarrollo futuro. Como una de las principales conclusiones de esta 

investigación, se pudo probar que después del declive económico, más que rechazada, la 

CSR fue reenfocada en una manera más eficiente. La CSR ayudó a las compañías a 

sobrevivir mejor la crisis económica, y les enseñó que puede ser benéfica no sólo a los 

negocios, sino también a la sociedad. 

 

 

 

 

Palabras clave 

 

Responsabilidad Social Corporativa, Sustentabilidad, Recesión, Teoría de Stakeholders, 

Teoría del Stewardship. 
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Úvod 

Do 21. století vstoupila světová ekonomika optimisticky a plna očekávání. Klesala 

nezaměstnanost, podniky dosahovaly vysokých zisků a mnozí byli přesvědčeni, že stabilita 

systému je skoro samozřejmostí. Podniky se nemusely soustředit pouze na nezbytnost 

finančního přežití a začaly se zabývat novými trendy pronikajícími do podnikatelského 

prostření.  

 

Jedním z těchto trendů je společenská odpovědnost firem, která začleňuje prvky etiky 

a odpovědnosti do řízení podniků. V mnoha světových organizacích začala být společenská 

odpovědnost považována za součást strategického plánování a některé podniky zde 

investovaly nemalé finanční prostředky. Příchod recese však způsobil změny v dosavadním 

způsobu uplatňování společenské odpovědnosti.  

 

Recese, jejíž počátky sahají několik let zpět do nemovitostní krize v USA, má zcela 

nepochybně globální dopad. To je dáno skutečností, že celý svět se skládá z množství 

národních otevřených ekonomik, které pak vytvářejí jednu velkou „uzavřenou ekonomiku“. 

Proto jsou následky této krize citelné nejen v USA, ale celosvětově.  

Šok finančního systému, který se plynule rozvinul v ekonomickou krizi, není ničím novým. 

Za zmínku stojí např. krach na newyorské burze v roce 1929, krach DJIA v roce 1987, 

krach NASDAQ v roce 2000 či krach japonského trhu v roce 1990.  

Ekonomický dopad recese je obrovský. Někteří autoři, jako např. Gennard1, ji srovnávají 

s již zmíněnou depresí v třicátých letech dvacátého století. Na jaře roku 2008 Komise 

Evropské unie předpovídala, že hrubý domácí produkt vzroste o 2 % v rámci celé EU. Již v 

 lednu roku 2009 byly tyto predikce sníženy na 1 %. Výkon světové ekonomiky se však 

v důsledku krize v roce 2009 snížil o 0,6 %, z toho vyspělé země zažily pokles o 3,2 %.2  

                                                 
1 Zdroj: GENNARD, J. The financial crisis and employee relation. In: Employee Relations. 2009. Vol. 31, 
No. 5, pp. 451-454. 
2 Zdroj: MMF: světová ekonomika se zotavuje rychleji. [online] Dostupné z 
<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=672425> cit [2010-07-08]. 
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Dle výzkumů, které realizoval Eurostat,3 se ukázalo, že v srpnu roku 2009 byl výstup 

výroby v EU oproti předešlému roku nižší o 14,5 % a výstup ve stavebnictví se snížil 

o 11,1 %. Celkový výkon ekonomiky států EU byl o 20 % pod vrcholem oproti únoru 2008 

a spadl tak na úroveň, které dosahoval v roce 1998.  

Export zemí EU do třetích zemí poklesl v srpnu 2009 z hlediska objemu o 20 % ve 

srovnání s vrcholem prvního čtvrtletí roku 2008. Ve stejném období poklesly i obchody 

v rámci EU o 18 %.  

Údaje o zaměstnanosti v rámci pracovního trhu EU v roce 2009 vykazovaly růst počtu 

nezaměstnaných v reakci na hospodářský pokles. Celková zaměstnanost poklesla o 0,6 % 

(1,4 milionů lidí) ve druhém čtvrtletí roku 2009. V říjnu roku 2009 již činila celková 

nezaměstnanost v EU 9,1 %, což odpovídá přibližně 21,9 milionům nezaměstnaných.  

V meziročním srovnání se poprvé od počátku krize míra nezaměstnanosti snížila (o 0,1 

procentního bodu) v září 2010, a to na 8,5 %.4 Dle údajů ze srpna roku 2010 činila míra 

nezaměstnanosti dle Eurostatu 7,0 %. Celkem v 27 zemích EU pak činila 9,2 %.5 

 

Dlouhodobý dopad krize ukazuje i skutečnost, že po výrazném oživení ekonomiky v roce 

2010, kdy tempo růstu světové ekonomiky činilo 4,8 %, se růst dle odhadů MMF zpomalí 

v roce 2011 na 4,2 %. Pro Českou republiku zpráva MMF předpovídá dvouprocentní 

oživení pro rok 2010 a pro rok 2011 je to mírné zrychlení na 2,2 %.6 

 

Snížení ekonomické aktivity v Evropě s sebou přineslo výrazný pokles průmyslové 

produkce. Ekonomický propad byl doprovázen nárůstem nezaměstnanosti a poklesem 

spotřeby. Docházelo také k významnému poklesu důvěry a podnikatelské morálky. Jako 

                                                 
3 Zdroj: Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and 
construction industries: October 2009 update. [online] Dostupné z  
<http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5509&userservice_id=1
&request.id=0> cit [2009-12-07]. 
4 Zdroj: Míra nezaměstnanosti v září poklesla na 8,5 %. [online] Dostupné z 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ cit [2010-10-08]. 
5 Zdroj: MMF: světová ekonomika se zotavuje rychleji. [online] Dostupné z 
<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=672425> cit [2010-07-08]. 
6 Zdroj: Světový ekonomický růst podle MMF příští rok zpomalí na 4,2 % z letošních 4,8 %. [online] Dostupné  
z <http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1699083/svetovy-ekonomicky-rust-podle-mmf-pristi-rok-zpomali-na-
42-z-letosnich-48-.html> cit [2010-10-06]. 
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následek snahy o zefektivnění nákladů bylo často přistupováno k omezování aktivit, které 

nejsou stěžejní pro přežití podniku. Mezi tyto aktivity spadají i činnosti prováděné v rámci 

CSR. 

 

V době každé ekonomické krize si žádný podnik nemůže být jistý, zda bude schopen obstát 

na rychle se měnícím trhu. Společnosti, které nebyly nuceny omezit či uzavřít svůj provoz, 

se často dostaly do finanční tísně. V zájmu přežití tak došlo k redukci výdajů v té míře, aby 

byl zachován především základní chod podniku.  

I když dle některých odpůrců CSR by podniky v této době měly přestat investovat 

do společensky odpovědných aktivit a soustředit se pouze na zisk, ukazuje se, že právě 

doba recese naopak umožňuje organizacím zefektivnit jejich činnosti na poli společenské 

odpovědnosti. 
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1 Vymezení problematiky a cíl ů dizerta ční práce 

Tato dizertační práce se zabývá problematikou vlivu ekonomické recese na koncept 

společenské odpovědnosti firem. Jedná se o závažné a relevantní téma, které až dosud 

nebylo dostatečně zmapováno vědeckým výzkumem.  

V rámci této kapitoly je popsáno zaměření dizertační práce a její východiska, která jsou 

nezbytná k pochopení důležitosti tohoto výzkumu. Je zde též vymezen obecný cíl a cíle 

dizertační práce, které byly rozčleněny do dílčích výzkumných cílů.  

V této kapitole jsou také formulovány výzkumné otázky, jejichž zodpovězení vede ke 

splnění stanovených cílů. A dále jsou zde také zmíněna omezení dizertační práce. 

 

1.1 Zaměření dizerta ční práce a její východiska 

Jedním z velmi diskutovaných témat v současné době, poznamenané ekonomickou krizí, je 

pojem Corporate Social Responsibility neboli společenská odpovědnost firem. Často se 

s debatami o CSR můžeme setkat nejen v komerčním sektoru, ale i na poli vlády, veřejného 

sektoru, nevládních organizací a také u mezivládních organizací, jako jsou Organizace 

spojených národů (United Nations), Světová banka (World Bank) či Mezinárodní 

organizace práce (International Labour Organization). 

 

Podstatou CSR je orientace na odpovědné chování podniků v rámci sociální, 

enivronmentální a ekonomické oblasti. V sociální oblasti se jedná zejména o dlouhodobou 

spolupráci se stakeholdery, dodržování lidských práv, uplatňování rovných příležitostí atd. 

V rámci oblasti environmentální se jedná o vytvoření ekologické politiky, ochranu 

přírodních zdrojů apod. V ekonomické oblasti jde zejména o vytvoření odpovědných 

standardů a kodexů, zapracování CSR do firemní strategie, transparentní chování a tak dále.  

 

Všechny zmíněné aktivity však byly silně poznamenány ekonomickou recesí, a to i u 

tuzemských podniků. Mezi faktory zhoršující podnikání v ČR se zařadilo stále častější 

nedodržování smluv, včetně snahy odkládat uzavřené smlouvy. Projevil se tlak na snížení 
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již dohodnutých cen či na prodloužení doby splatnosti smluv. Zhoršila se platební morálka 

podniků. Zpomalilo se inkaso pohledávek a došlo k nárůstu objemu pohledávek až o 40 %. 

Současně se zvýšil objem pohledávek po lhůtě splatnosti až o 50 %. 

Taková situace pak vyvolává investiční nejistotu a omezuje tak možnost plánování. 

Podniky ve snaze zefektivnění nákladů přistoupily i ke snižování počtu zaměstnanců. 

Ve vzájemné determinaci finančních i nefinančních dopadů krize se začaly projevovat pro 

ekonomiku nezdravé fenomény, jako je výrazný pokles důvěry a podnikatelské morálky. 

 

Recese rozdělila podnikatelskou sféru na dvě části. Na jedné straně stojí podniky 

procházející hlubokou krizí, které se snaží různými opatřeními (mnohdy i v rozporu se 

společenskou odpovědností) zefektivnit své náklady. Na druhé straně stojí stakeholdeři, 

kteří v době krize hledají jistoty, které jim nabízí právě CSR.  

 

Dle průzkumu společnosti Factum Invenio provedeného pro občanské sdružení Fórum 

dárců7 jsou dvě třetiny obyvatel České republiky přesvědčeny, že ekonomická krize 

ovlivňuje kromě jiných oblastí také společensky odpovědné chování firem. Téměř polovina 

dotázaných by uvítala, aby firmy na CSR dále přispívaly ve stejné míře jako v minulých 

letech a 20 % respondentů se domnívá, že prostředky na aktivity CSR by měly být dokonce 

navýšeny. Dle průzkumu by firmy měly podporovat zejména zdravotní programy, sociální 

péči a humanitární pomoc. Důležitá je pro respondenty také podpora životního prostředí 

a vzdělávání. Nejméně lidé uváděli projekty spojené s kulturou či volnočasovými 

aktivitami. Změna však nastala v názoru na nezaměstnanost, kdy dvě třetiny dotazovaných 

požadovaly, aby firmy vytvořily speciální programy pro zaměstnance, kteří museli být 

z důvodů krize propuštěni. 

Otázka, jak ekonomická krize ovlivnila uplatňování CSR v podnicích, je proto zcela 

relevantní.  

 

                                                 
7 Více o průzkumu v článku: PETROVÁ, I., REJŽKOVÁ, J. Každý pátý Čech očekává, že se kvůli krizi zvýší 
CSR. In: CSR Fórum: Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2009, Vol. 3, No. 1, pp. 26. ISSN 0862-
9315 
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1.2 Vymezení výzkumných cíl ů dizerta ční práce 

Obecný cíl: Zhodnocení vlivu ekonomické recese na CSR.  

 

Cíle dizertační práce, které byly formulovány s ohledem na šíři problematiky společenské 

odpovědnosti firem, lze obecně vyjádřit takto: 

Shrnutí teoretických poznatků v oblasti CSR. 

Identifikace změn ve vnímání a uplatňování CSR vzniklých v důsledku ekonomické krize.  

 

Jednotlivé cíle byly dále rozčleněny a konkretizovány do dílčích výzkumných cílů. 

 

A: Shrnutí teoretických poznatků o současném stavu CSR ve světě pomocí sekundárního 

výzkumu. 

 

B: Analýza situace uplatňování CSR u tří podniků pomocí primárního výzkumu. 

1. Začlenění CSR do podnikové strategie. 

2. Změny v uplatňování CSR v jednotlivých oblastech po příchodu ekonomické 

krize. 

3. Změny v celkovém vnímání CSR v důsledku ekonomické krize. 

  

C: Zhodnocení vlivu recese na CSR včetně identifikace současných omezení a formulace 

doporučení pro jejich překonání. 

1.3 Formulace výzkumných otázek dizerta ční práce 

Jelikož se výzkum dotýká fenomenologického paradigmatu, byly formulovány výzkumné 

otázky, nikoliv hypotézy.  

Otázky O1 a O2 byly formulovány jako otázky s určitým tematickým zaměřením. 

Otázka O3 byla formulována jako tzv. grand tour question, neboli obecně zaměřená otázka. 

Důvodem byla možnost získat rozsáhlé poznatky o vlivu recese na CSR a přitom 

nezatěžovat výzkum přílišnými tematickými omezeními.  
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Výzkumné otázky: 

 

O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

 

1.4 Omezení dizerta ční práce 

Omezení této dizertační práce spočívalo v několika rovinách. 

První rovinou a zároveň základním omezením byla neexistence podobného předešlého 

výzkumu, na jehož datech a zjištěních by se dalo dále stavět. O současné recesi toho bylo 

napsáno mnoho, nicméně dosud se nikdo nezabýval seriózním a obsáhlým výzkumem vlivu 

krize na konkrétní oblast, kterou je společenská odpovědnost.  

 

Největší překážka výzkumu spočívala v přesvědčení podniků, aby byly ochotny na 

výzkumu participovat. Celkem bylo osloveno dvanáct podniků, které splňovaly přísná 

kritéria pro výběr jednotlivých případů pro srovnávací případovou studii. Ve většině 

případů podniky odpověděly, že by se rády podílely, nicméně jim to současná situace, 

z různých důvodů neumožňuje. V několika případech však následovalo i razantní 

odmítnutí. 

 

Třetí překážkou, která významně ovlivnila dobu trvání výzkumu, byla celková časová 

náročnost. Aby bylo možno získat kvalitní data, která byla následně srovnávána, musel být 

výzkum veden v několika etapách se značným časovým odstupem, kdy se měnily i dopady 

recese na konkrétní podniky. 
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Další omezení spočívalo v dostupnosti respondenta. V některých případech trvalo mnoho 

týdnů i měsíců, než byla domluvena finální schůzka, na které proběhlo interview ohledně 

podnikového CSR.  

 

Poslední rovinou byla obecná omezení kvalitativního výzkumu, prostřednictvím něhož byla 

vedena celá případové studie. Tato omezení spočívají především v tom, že informace byly 

získány od několika podniků, přičemž nedošlo k prozkoumání rozsáhlého vzorku firem, jak 

tomu je u kvantitativního výzkumu. Nicméně proč byla zvolena metoda kvalitativního 

výzkumu, který je zcela relevantní metodou, je vysvětleno v kapitole Metodologie, 

především v kapitolách 3.9 Kritéria pro posouzení kvality výzkumu a v kapitole  

3.9.1 Omezení výzkumu případové studie a jejich překonání. 
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2 Současný stav v ědeckého poznání v řešené 

problematice  

2.1 Úvod 

Pojem Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost firem) je ve světě 

známým fenoménem již řadu let. I přes to, že bylo CSR delší dobu opomíjeno, dnes již 

existuje množství autorů, kteří se tímto tématem zabývají, o čemž svědčí i nárůst 

teoretického aparátu v posledních letech.  

Tato kapitola pojednává o vědeckém poznání v oblasti CSR tak, jak je chápáno na základě 

konkrétních teoretických přístupů uznávaných autorit, jako je například Friedman, Carrol či 

Donaldson. Pozornost je zde věnována také pohledu na CSR z hlediska sektorové odlišnosti 

či odlišnosti dané podmínkami geografického prostředí.  

Vzhledem k tématu dizertační práce je v této kapitole rozebrána i ekonomická krize spolu 

s jejími příčinami i předpokládanými následky v oblasti CSR.  

 

2.2 Corporate Social Responsibility neboli spole čenská 

odpov ědnost firem 

I přes obrovský nárůst literatury v posledních letech, která se zabývá CSR a příbuznými 

koncepty, stále není možné CSR jednoduše definovat.  

Zaprvé je to dáno tím, že CSR je koncept s poměrně otevřenými pravidly aplikace (Moon 

a kol., 2005 in Matten a Moon, 2008).  

Zadruhé, CSR je jakýmsi deštníkem, který přesahuje, či se stává synonymem pro další 

koncepty podnikatelsko-společenských vztahů (Matten a Crane, 2005 in Matten a Moon, 

2008).  

Zatřetí, CSR je stále velmi dynamickým fenoménem (Caroll, 1999 in Matten a Moon, 

2008). 
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Existuje proto velké množství definic, které se snaží pojem CSR zachytit. Jejich obsah se 

různí a je také často možné z nich vyčíst, zda vznikly v komerčním sektoru, na akademické 

půdě, či ve vládní sféře. Pro představu uvádím tři různé definice. 

 

Vládní organizace 

„CSR je koncept, pomocí něhož společnosti integrují sociální a environmentální soulad ve 

svých operacích v interakci se stakeholdery, a to vše na bázi dobrovolnosti.“ (European 

Commission, 2001) 8 

 

Komerční sektor 

„CSR je řízení podnikové odpovědnosti a sensitivity pro dlouhodobý úspěch. Našim cílem 

není a nikdy nebyl profit na nákladech, protože víme, že zítřejší úspěch závisí na důvěře, 

kterou budujeme dnes.“ (HSBC)9  

 

Akademická půda 

„V jádru je CSR idea, která reflektuje sociální imperativy a sociální důsledky 

podnikatelského úspěchu.“ (Matten a Moon, 2008)10   

 

Hlavní myšlenka CSR spočívá v tom, že podniky by měly akceptovat, že hrají ve 

společnosti více než jen ekonomickou roli. Tím je myšleno určité nadšení přijmout více než 

jen odpovědnost a dopad za činnosti v podnikání, ale kromě toho také přijmout 

odpovědnost za jejich dopad na společnost a na životní prostředí (Robins, 2008). 

Podniky na sebe tedy přebírají širokou škálu společensky odpovědných aktivit. Taková 

orientace na velké množství činností, pokoušejících se postihnout sociální 

a environmentální problémy, však také vyvolává vlnu kritiky. Mnoho odborníků 

                                                 
8 Zdroj: EC Green Paper, 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. 
[online] Dostupné z <http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf> cit 
[2009-01-23] 
9 Zdroj: <www.hsbc.com> 
10 Zdroj: MATTEN, D., MOON, J. “Implicit“ and “explicit” CSR: a conceptual framework for a comparative 
understanding of corporate social responsibility. In: Academy of Managment Review. 2008. Vol. 33, No. 2, 
pp. 404-424. 
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a manažerů prohlašuje, že takový druh společensky odpovědných aktivit, které očividně 

zahrnují každý sociální problém, není prospěšný ani pro podnikatelské prostředí, ani pro 

samotnou společnost11 (Bhattacharyya, 2008). 

 

2.2.1 Pyramida spole čenské odpov ědnosti firem 

Existují čtyři druhy společenských odpovědností, které přispívají k celkovému CSR. Jsou 

to odpovědnosti ekonomické, legální, etické a filantropické. Tyto čtyři kategorie CSR 

mohou být vyobrazeny také jako pyramida.  

 

Obrázek 2.1  Pyramida Corporate Social Responsibility12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické odpovědnosti  

Z historického hlediska byly podniky utvářeny jako ekonomické entity zaměřené na 

poskytování zboží a služeb členům společnosti. Motiv zisku byl stanoven jako primární 

                                                 
11 Levitt, 1958; Friedman, 1970; Lantos, 2001; Drucker, 2001; Porter a Kramer, 2006; Meehan a kol., 2006. 
12 Zdroj: CARROLL, A. The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral Management of 
Organizational Stakeholders. In: Business Horizonts. 1991. July/August, pp. 39-48. 
 

FILANTROPICKÉ  
ODPOVĚDNOSTI 

Být dobrým občanem 
Přispívat do komunity; zlepšovat 

kvalitu života společnosti. 

ETICKÉ ODPOVĚDNOSTI 
Být etický 

Povinnost dělat to, co je správné, spravedlivé 
a fér. Vyvarovat se bezpráví. 

LEGÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Dodržovat zákon 

Zákon je kodifikace společnosti toho, co je správné a co 
nesprávné. Hrát podle pravidel. 

EKONOMICKÉ ODPOVĚDNOSTI 
Být ziskový 

Základ, na kterém stojí ostatní odpovědnosti. 
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pobídka pro podnikání. Podnik se stal základní ekonomickou jednotkou společnosti a jako 

takový měl hlavní roli v produkci zboží a služeb, které zákazníci potřebovali a chtěli, 

a přitom měl vytvářet přiměřený profit. Tento motiv zisku se postupně transformoval do 

teorie „maximalizace zisku“. Všechny ostatní odpovědnosti podnikatelského prostředí se 

odvíjí od této odpovědnosti podniků, tedy přinášet zisk (Carroll, 1991). 

 

Legální odpovědnosti 

Jedinou povinností podniků není pouze motiv zisku, ale stejně tak se očekává, že podniky 

budou jednat v souladu s právem a regulacemi vyhlášenými federací, státem a místními 

vládami. Jako částečné plnění „sociální smlouvy“ mezi podnikatelským prostředím 

a společností se od podniků očekává, že budou sledovat svou ekonomickou misi v rámci 

práva. Legální odpovědnosti reflektují pohled „kodifikované etiky“ ve smyslu ztělesnění 

základních pohledů na „fair“ operace vytvořené zákonodárcem. Spolu s ekonomickými 

odpovědnostmi jsou legální odpovědnosti vnímány jako základní pravidla volného 

podnikání (Carroll, 1991). 

 

Etické odpovědnosti 

Ačkoliv ekonomické a legální odpovědnosti ztělesňují etické normy týkající se čestnosti 

a práva, etické odpovědnosti zahrnují ty aktivity a praktiky, které jsou požadovány nebo 

zakázány společností, i když nejsou kodifikovány právem. Etické odpovědnosti ztělesňují 

ty standardy, normy či očekávání, které zákazníci, zaměstnanci, shareholdeři a komunity 

vnímají jako „fair“. Podnikatelská etika stanovila etické odpovědnosti jako legitimní 

součást CSR (Carroll, 1991). 

Činnosti firem týkající se dodržování zásad etiky a morálky jsou však spontánní a založené 

na univerzální pravdě trvalé hodnoty. Proto není možné vymáhat, aby etika a morálka byla 

bezpodmínečně začleněna do činnosti firmy (Malar, 2008). Etické chování můžeme 

vyžadovat, nikoliv vymáhat.  
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Ekonomický  
koncept 

 

Sociální  
koncept 

 

Enviro nmentální  
koncept 

 

Filantropické odpovědnosti 

Filantropie zahrnuje ty podnikové akce, které korespondují s očekáváním společnosti, že 

podniky mohou být dobrými „občany“. To zahrnuje aktivity, jako je zapojení se do 

programů podporujících sociální péči atd. Příklady filantropie zahrnují zejména finanční 

příspěvek na umění, vzdělávání či příspěvek komunitám (Carroll, 1991). 

 

2.2.2 Charakteristika CSR 

„Společenská odpovědnost podniku zahrnuje ekonomická, právní, etická a filantropická 

očekávání spojená s organizací ve vztahu k určitému společenskému prostředí, které se 

neustále mění.“  (Carroll a Buchholz, 2000 in Putnová a kol., 2008)13 

 

Obrázek 2.2  Základní komponenty udržitelného rozvoje14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická oblast 

Jedná se například o vypracování etického kodexu nebo podobného dokumentu, přijetí 

principů Corporate Governance, transparentní chování, protikorupční politiku atd. (Putnová 

a Seknička, 2007). 

 

                                                 
13 Zdroj: CARROLL, A. B., BUCHHOLZ, A. K. Busienss and Society: Ethics and Stakeholders 
Management. South Western College, Cincinetty, 2000, str. 35 
14 Zdroj: CRANE, A., MATTEN, D. Business Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2003. 512 s. 
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Sociální oblast 

Do sociální oblasti zahrnujeme např. trvalý dialog a spolupráci se stakeholdery, rovné 

příležitosti, dodržování lidských práv na pracovišti, rozvoj lidského kapitálu atd. (Putnová 

a Seknička, 2007). 

 

Environmentální oblast 

Jedná se zejména o vytvoření ekologické politiky, orientace na ochranu přírodních zdrojů či 

ekologickou výrobu atd. (Putnová a Seknička, 2007). 

 

V CSR se jedná o harmonizaci ekonomických dimenzí podnikání se sociálním 

a ekologickým prostředím. Tyto komponenty se pak stávají základem udržitelného rozvoje 

(Putnová a kol., 2008). 

 

2.2.3 CSR 1.0 versus CSR 2.0 

Tradiční koncept CSR neboli CSR 1.0, známý jako Corporate Social Responsibility 

(společenská odpovědnost firem), je základem nově se rozvíjejícího CSR 2.0 Corporate 

Sustainability & Responsibility (udržitelnost a odpovědnost firem).  

CSR 2.0 na rozdíl od CSR 1.0 reaguje na vznik odpovědných a udržitelných trhů. Tento 

projekt spočívá ve vytváření specifických řešení pro obtížně řešitelné problémy, jako jsou 

například nedostatek vody či klimatické změny.  

 

Existuje deset základních rozdílů, které odlišují CSR 2.0 od tradičního CSR (Sørensen 

a Peitersen, 2007)15. 

1. Inklusivita – stakeholdeři jsou zahrnuti do procesů od počátku až do konce. 

2. Snížení počtu zprostředkovatelů – zmenšení role nevládních organizací (NGO) 

a CSR konzultantů. 

3. Inovace – inovace vznikají díky tlaku stakeholderů a trhů. 

                                                 
15 Zdroj: SØRENSEN, M. H., PEITERSEN, N. CSR 2.0. 2007. [online] Dostupné z 
<http://blog.actics.com/files/CSR2.0_Actics.pdf> cit [2009-09-10]. 
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4. Upřímnost – všechno, co podnik dělá, musí podtrhovat jeho hodnoty. 

5. Spoluvlastnictví – hodnotově založená kultura podniku je zakotvená v zapojení 

všech zaměstnanců. 

6. Dynamika – standardy a smlouvy jsou nahrazeny komunikací. 

7. Kvalita – CSR je chápáno jako podniková strategie. 

8. Víra ve své hodnoty – realizace nových nápadů. 

9. Pluralismus – umožnění komunikace typu každý s každým. 

10. Vzdálenost – lokální dopad je globálním dopadem. 

 

2.3 Teoretické p řístupy zahrnující spole čenskou odpov ědnost 

Následující tabulka (Tabulka 2.1) představuje nejznámější teorie (bez požadavku na 

komplexnost) zabývající se společenskou odpovědností podnikání a rolí podnikatelského 

prostředí ve společnosti. 
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Tabulka 2.1  Teorie společenské odpovědnosti firem a příbuzné přístupy16 
 

Instrumentální teorie  - Zaměření na dosažení ekonomických cílů skrze sociální aktivity. 
 

Přístupy Popis Klíčové reference 
Maximalizace hodnoty pro vlastníky Dlouhodobá maximalizace hodnoty Friedman (1970),  

Jensen (2000) 
Strategie konkurenčních výhod Sociální investice v konkurenčním 

kontextu 
Porter a Kramer (2002) 

 Strategie založené na přirozených 
zdrojích firmy a jejích dynamických 
schopnostech 

Hart (1995), Lizt (1996) 

 Strategie zaměřené na dno ekonomické 
pyramidy 

Prahalad a Hammond (2002), 
Hart a Christensen (2002), 
Prahalad (2003) 

Cause-related marketing Sociálně rozpoznatelné altruistické 
aktivity, používané jako marketingový 
nástroj 

Varadarjan a Menon (1988), 
Murray a Montanari (1986) 

 
Politické teorie - Zaměření na odpovědné využití moci podnikatelského prostředí v politické sféře. 

 
Korporátní konstitucionalismus Sociální odpovědnosti podniků vznikají 

z objemu sociální síly, kterou mají 
(sociální odpovědnost roste s velikostí 
podnikání) 

Davis (1960,1967) 

Teorie integrující sociální smlouvu Předpokládají, že mezi podniky a 
společností existuje sociální smlouva 

Donaldson a Dunfee (1994,1999) 

Princip občanství Podniky jsou chápány jako občané, které 
jsou určitým způsobem zapojeny do 
komunity 

Wood a Logsdon (2002), Andriof a 
McIntosh (2001), Matten a Crane 
(2005) 

 
Integrující teorie  - Zaměřené na integraci sociálních požadavků. 

 
Issues management Firemní procesy odpovídají na ty sociální 

a politické otázky, které na ně mohou mít 
významný vliv 

Sethi (1975), Ackerman (1973), Jones 
(1980), Vogel (1986), Wartick a 
Mahon (1994) 

Veřejná odpovědnost Právo a veřejný pořádek jsou brány jako 
odkaz na sociální výkonnost  

Preston a Post (1975 a 1981) 

Stakeholder management Vyrovnávání zájmů firemních 
stakeholderů 

Mitchell a kol. (1997), Agle a Mitchell 
(1999), Rowley (1997),  

Sociální výkonnost podniků Hledá sociální legitimitu a procesy, aby 
dala patřičné odpovědi na sociální otázky 

Carroll (1979), Wartick a Cochran 
(1985), Wood (1991), Swanson (1995) 

 
Etické teorie  - Zaměřené na dosahování dobra ve společnosti. 

 
Normativní stakeholder teorie Bere ohled na svěřené povinnosti vůči 

stakeholderům firmy. Aplikace vyžaduje 
reference některé morální autority 
(Kantovská filosofie, Utilitarismus, teorie 
práva, apod.) 

Freeman (1984, 1994), Evan a 
Freeman (1988), Donaldson a Preston 
(1995), Freeman a Phillips (2002), 
Phillips a kol. (2003) 

Universální práva Rámec je založen na lidských právech, 
právech pracovní síly a respektu 
k životnímu prostředí 

The Global Sullivan Principles (1999), 
UN Global Compact (1999) 

Udržitelný rozvoj Zaměření na dosahování lidského 
rozvoje beroucí v úvahu současnost a 
budoucí generace 

World Commission on Environment 
and Developement (Brundtland 
Report) (1987), Gladwin a Kennelly 
(1995) 

Obecné dobro Orientace na obecné dobro společnosti Alford a Naughton (2002), Melé 
(2002), Kaku (1997) 

                                                 
16 Zdroj: CRANE, A., MATTEN, D., SPENCE. L.J. Corporate Social Responsibility – Readings and cases in 
global context. New York: Routledge, 2008. s. 96-97. ISBN 978-0-415-42429-5, a dále také v GARRIGA, E., 
MELÉ, D. Corporate Social Responsibility. Theories: Mapping the Territory. In: Journal of Business Ethics. 
2004. Vol.53, pp. 51 – 71. 
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Jelikož CSR představuje určitou aktivitu firem, můžeme předpokládat, že „teorie firem“ by 

nám měla nabídnout analytické pochopení tohoto konceptu.  

Z tohoto hlediska rozeznáváme čtyři teorie: 

� „Stockholder“ teorie 

� Agenturní teorie 

� „Stakeholders“ teorie 

� „Stewardship“ teorie 

 

2.3.1 „Stockholder“ teorie 

Prvotní a nejvíce rozšířenou teorií je dominantní teorie firem, uznávaná hlavním proudem 

neoklasických ekonomů, tzv. „stockholder“ teorie. 

Ta spočívá v jednoduchém předpokladu, že podniky hrají ve společnosti čistě ekonomickou 

roli. Jsou vlastněny a kontrolovány „homo economicus“ a jsou řízeny se zřetelem na zisk, 

přičemž toto řízení je omezeno pouze potřebou jednat v mezích zákona. Dle této teorie 

dokonalá konkurence odstraní z trhu nežádoucí formy jednání, které poškozují účastníky 

a trh jako takový. 

Nejznámějším zastáncem tohoto pohledu je držitel Nobelovy ceny za ekonomii Milton 

Friedman (Robins, 2008). 

 

„Úlohou podnikání je maximalizovat zisky, mít dobrou návratnost investovaného kapitálu 

a být dobrým korporátním občanem dodržujícím zákon – nic víc, nic míň.“ 

Milton Friendman (1970)17 
 

Zpochybnění širší odpovědnosti podnikání Friedman postavil na několika argumentech 

(McAller, 2003 in Putnová a Seknička, 2007)18 : 

� Právnická osoba je sociální konstrukt a zodpovědnost může mít jenom reálná osoba. 
                                                 
17 Zdroj: FRIEDMAN, M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. In: The New York 
Times Magazine. 1970. September 13. 
18 Zdroj: MCALEER, S. Friedmans‘ Stockholder Theory of Corporate Moral Responsibility. In: Teaching 
Business Ethics. 2003 Vol. 7. No. 4, pp. 437 – 451 in Putnová a Seknička, 2007. 



18 

� Management zastupuje vlastníky a jeho hlavní povinností je odpovědnost vůči 

vlastníkům, nikoli vůči širším skupinám stakeholderů. 

� Zohlednění nebo ochrana neakcionářských stakeholderů by se prakticky děly na 

úkor akcionářů a tím by je management fakticky zdaňoval. 

� „Stockholder“ teorie podporuje individuální zodpovědnost, což mluví ve prospěch 

této teorie. 

� Společenská odpovědnost firem poškozuje svobodu společnosti a snižuje 

ekonomickou svobodu tím, že na sebe přebírá závazky, kterými deformuje 

pluralistické střetávání zájmů. 

 

Tento čistý neoklasický přístup nenechává žádné místo pro úmyslné, libovolné, sociální 

a společensky odpovědné výdaje, které mohou spíše snížit než zvýšit hrubý zisk. 

 

Milton Friedman (1996) tvrdil, že aktivity CSR indikují „problém majitel-agent“, který 

vzrůstá díky oddělení vlastnictví a kontroly v podniku, tedy díky konfliktu mezi zájmy 

manažerů a stakeholderů. Podle něj manažeři používají CSR, aby podpořili své vlastní 

záměry na úkor odměn ostatních stakeholderů (McWilliams a Siegel, 2001). 

 

Tím se dostáváme k teorii zvané agenturní teorie. 

 

2.3.2 Agenturní teorie 

Agenturní teorie neboli teorie majitel-agent nastupuje tam, kde dochází k oddělení 

vlastnictví a kontroly podniku.  
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Obrázek 2.3  Problém vlastník (V) – manažer (M)19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém majitel-agent může být chápán jako problém, který vznikl v důsledku stále se 

rozrůstajících společností a možností vzniku konfliktů mezi stakeholdery. Jakkoliv se tento 

problém jeví jako nový a vysoce aktuální, zabýval se jím již Adam Smith ve svém 

Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776), kde vyjádřil pochybnosti o hodnotě 

akciových společností, které snižují finanční motivaci manažerů vzhledem k výkonu, 

pokud byl kapitál poskytnut spíše vlastníky než manažery (Adams, 2008). 

Problém tkví už v samotném vztahu shareholderů a managementu, kdy shareholder 

(majitel) najme manažera (agenta), aby pro něj řídil společnost. Shareholdeři chtějí, aby 

management řídil společnost tak, aby se co nejvíce zvyšovala hodnota právě pro 

shareholdery. Management si ale většinou přeje vytvořit vlivné impérium sloučením nebo 

akvizicí s jinými, což může kolidovat se zájmy shareholderů. 

 

Jako následek oddělení vlastnictví od kontroly vznikají tzv. agenturní náklady.  

Agenturní náklady se týkají především velkých veřejně obchodovatelných společností, 

a to zejména ze dvou důvodů.  

                                                 
19 Modifikováno dle: <http://economicobjectorvism.wordpress.com/2007/12/09/wga-update-the-not-so-basic-
economics-of-industrial-action/> [2009-02-01] 

V M Vlastní zájem  Vlastní zájem  

Najímaní  

Výkony  

Asymetrické informace 
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Prvním důvodem je fakt, že v těchto společnostech největší vlastník zřídkakdy vlastní více 

než 50 %, proto se agenturní náklady většinou nevyskytují v malých rodinných podnicích.  

Druhý důvod je ten, že v malých rodinných podnicích není řízení podniku odděleno od jeho 

vlastnictví a díky tomu by zde neměly vznikat žádné agenturní náklady.  

 

Existuje mnoho teorií, jak redukovat takto vzniklé náklady. V rámci CSR se jedná 

například o využití Corporate Governance. Cílem Corporate Governance je zvyšování 

efektivity podnikatelské správy. Jedná se tedy zejména o vztahy mezi vlastníky 

a výkonným managementem podniku, schopností těchto stran spolu komunikovat 

a současně společnost eticky řídit a spravovat.  

 

Nedostatkem agenturní teorie však je, že je striktně zaměřena pouze na dvě zájmové 

skupiny, tj. na shareholdery (vlastníky) a management (agenty).  

 

Teorie, která klade velký důraz i na jiné zájmové skupiny, než jsou vlastníci a management, 

se nazývá „stakeholders“ teorie. 

 

2.3.3 „Stakeholders“ teorie 

Dle této teorie je úspěch organizace závislý především na tom, jak dobře jsou řízeny vztahy 

s množstvím klíčových skupin, do kterých patří zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, 

finančníci a ostatní důležité komunity, se kterými organizace spolupracuje. Na každou 

z těchto skupin, včetně těch, se kterými organizace nemá žádné zákonné smluvní vztahy, je 

pohlíženo jako na skupinu mající určitou účast na aktivitách podniku (Robins, 2008). 
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Obrázek 2.4  Participující skupiny20 

 

 

„Stakeholders“ teorie však nenabízí konkrétní seznam stakeholderů. Z perspektivy této 

teorie je prací manažera, aby podporoval všechny tyto skupiny, opatrně vyrovnával jejich 

rozdílné zájmy, přičemž by měl vytvářet takovou organizaci, která je místem, kde zájmy 

stakeholderů mohou být kolektivně postupně maximalizovány (Freeman a Phillips, 2002 in 

Robins, 2008). 

 

Tato již klasická teorie je některými autory považovaná za překonanou. Dle Robinsona 

existují dva důvody selhání této teorie.  

Prvním důvodem je, že „stakeholders“ teorie nepomáhá managementu identifikovat, kdo 

a které skupiny jsou či nejsou stakeholdery. To potvrzuje i výzkum Heugense 

a van Oosterhouta (2002)21 týkající se vztahů odběratelů a dodavatelů, kde se zaměřili na 

                                                 
20 Zdroj: FERRELL, O. C., FRIEDRICH, J., FERRELL, J. Business Ethics – Ethical Decision Making and 
Cases. Boston: Houghton Mifflin Company. 2005, str. 33. 
21 Zdroj: HEYGENS, P. M., VAN OOSTERHOUT, J. The confines of stakeholder management: evidence 
from the Dutch manufacturing sector. In: Journal of Business Ethics. 2002. Vol. 40, No. 4, pp. 387-403. 
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identifikaci hranic managementu v konceptu stakeholders. Zjištěním bylo, že tyto hranice 

nelze specifikovat.  

Druhým důvodem selhání „stakeholders“ teorie je, že nijak nespecifikuje, jak by měl 

manažer porovnat konkurenční zájmy různých skupin stakeholderů. 

 

Pak zde máme třetí, určitým způsobem odlišný teoretický přístup k podnikovému 

managementu při aplikování CSR. Je to tzv. „stewardship“ teorie.  

 

2.3.4 „Stewardship“ teorie 

„Stewardship“ teorie, spjatá s Donaldsonem (1990) a Davisem a kol. (1997), se odděluje od 

agenturní teorie díky hypotéze, že manažeři by měli být méně individualističtí, méně 

oportunističtí a méně sloužit sami sobě, než se obvykle děje. Naopak by měli být více 

kolektivističtí, „pro organizaci“ a více důvěryhodní. „Stewardship“ teorie předpokládá, že 

manažeři mohou dosáhnout svých cílů lépe tím, že budou více sloužit zájmům organizace. 

„Homo economicus“ je nahrazen „stewardem“ jehož chování je „pro organizaci“ a zároveň 

kolektivistické více než individualistické a samoslužné (Robins, 2008). 

 

„Steward (správce), který úspěšně zlepšuje výkon organizace všeobecně, uspokojuje většinu 

skupin, protože většina skupin stakeholderů má zájmy, které jsou podpořeny vzrůstajícím 

zdravím organizace.“  (Vaisanen, 2006 in Robins, 2008, str. 333) 

 

Existuje zde však stejný problém jako v teorii stakeholders. Dokud není jasně definované, 

kdo je stakeholder, není jasné, čí zájmy mají být podporovány. 

 

2.4 Rozdílné p řístupy k CSR v USA, Evrop ě a Asii 

V různých částech světa je společenská odpovědnost firem chápána poněkud odlišně. Na 

rozdíl od USA, kde je typická podpora neziskových organizací, Evropa je tradičně 
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zaměřena na charitativní činnost, což je dáno především historickou existencí křesťanské 

solidarity, která je zde dodnes rozšířená.  

Pro kontinentální Evropu je typická rozvinutá sociální záchranná síť a princip solidarity. 

Podniky i jednotlivci pak odvádějí více povinných dávek do státního rozpočtu, který 

následně tyto prostředky přerozděluje i do sociální či environmentální oblasti. Od 

evropských firem se proto očekává, že budou podporovat sociální politiku státu. 

 

Podniky v USA oproti tomu přispívají více přímo, tedy konkrétním nadacím či komunitám 

prostřednictvím sponzoringu a darů.  

CSR má obecně nejdelší tradici právě v USA. Nepříliš regulované trhy práce a kapitálu, 

nízká podpora státu, vysoké požadavky na osobní svobodu a také odpovědnost vedou 

k tomu, že mnoho sociálních témat, jako je vzdělávání, zdravotní péče nebo investice do 

komunit, zůstávají tradičně na bedrech CSR.  

 

Tyto rozdíly potvrzují i různé výzkumy, zkoumající odlišnosti mezi Evropou a Spojenými 

státy, které se zdají být velmi viditelné.  

Dle srovnávací studie podnikové sebeprezentace na internetu (studie Maignana a Ralstona, 

2002)22 bylo zjištěno, že 53 % amerických společností jednoznačně zmiňuje CSR na svých 

webových stránkách. Pouze 29 % francouzských a 25 % dánských společností zmiňují CSR 

také. 

Ve studii o dobrovolných kodexech řízení v celosvětovém kávovém odvětví v letech 1994 

až 2005 (Kolk, 2005 in Matten a Moon, 2008) bylo identifikováno celkem 15 takových 

kodexů, z nichž pouze dva byly evropské (oba ze stejné společnosti, Nestlé), přičemž 

ostatních 13 kodexů bylo přijato pouze v amerických podnicích. 

V podobném odvětví (Brammer a Pavelin, 2005)23 bylo při srovnání firemních příspěvků 

amerických a britských podniků poskytnutých komunitám zjištěno, že americké společnosti 

                                                 
22 Studie autorů: MAIGNAN, I., RALSTON, D. A. Corporate social responsibility in Europe and the US: 
Insights from businesses’ self-presentation. 2002. 
23  Studie autorů: BRAMMER, S., PAVELIN, S. Corporate community contributions in the United Kingdom 
and the United States. 2005. 
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přispěly desetkrát více než jejich britští kolegové. Americké společnosti přispěly částkou 

4 831 milionů amerických dolarů a britské společnosti přispěly částkou 428 milionů dolarů.  

 

CSR je jednou z velkých priorit Evropské unie. V roce 1995 byla z rozhodnutí Evropské 

komise založena organizace nazvaná CSR Europe, která má zajišťovat rozvoj společenské 

odpovědnosti podnikání. Je to nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Sdružuje asi 70 

firem a řadu partnerských organizací. V každé členské zemi je partnerská organizace, v 

České republice je jejím partnerem Business Leader Forum. 

CSR Europe si klade za cíl (Trnková, 2004 in Putnová a Seknička, 2007):24 

� Propagovat koncept Corporate Social Responsibility a etiky podnikání. 

� Prohlubovat dialog mezi podniky, investory, evropskými vládami, sociálními 

skupinami a občanskou společností. 

� Stát se nezávislou autoritou ve věcech CSR. 

� Nabízet poradenství a školení. 

� Podporovat legislativní změny, usnadňující implementaci principů CSR. 

� Vzdělávat experty pro oblast CSR. 

 

Pokud hovoříme o CSR v Asii, jedná se především o země jako Japonsko, Jižní Korea či 

Taiwan. CSR podniků v těchto zemích je podobné CSR v evropských organizacích. Jedná 

se především o trend dlouhodobých zaměstnanců (je zde však kladen větší důraz než 

v Evropě), dále se jedná o trend benefitů či sociálních služeb a zdravotní péče pro 

zaměstnance. Podniky jsou zde zaměřeny především na sociální oblast, nicméně vzhledem 

k silně patriarchální společnosti jsou zde velké nedostatky v genderových otázkách.  

Asijské podniky se vyznačují také svou silnou orientací na CSR reporty.  

 

Koncept společenské odpovědnosti již není tak velkou novinkou v USA v Evropě a ani 

v některých asijských státech. Nicméně postupný rozmach CSR lze pozorovat také 

v Africe, Austrálii, Jižní Americe, Jižní Asii a v jižních východních zemích.  

                                                 
24 Zdroj: TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem a mezisektorové vlastnictví, In: Lobbyismus versus 
Korupce II, str. 81 – 96. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2004 str. 85. 
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2.5 Standardy spojené se spole čenskou odpov ědností 

Podle Institute for Social and Ethical Accountability dnes ve světě existuje asi 300 nástrojů 

– norem, standardů a rámcových požadavků na kontrolu podnikatelského prostředí 

a neziskového sektoru. Takové množství regulačních opatření existuje proto, že zákon 

nestanoví specifické podmínky kontroly. V následující tabulce jsou znázorněny 

nejznámější systémy. 

 

Tabulka 2.2 Standardy spojené se CSR25 
Normativní rámec OECD – Zásady řízení nadnárodních korporací 
(co se má dělat) UN conventions and declaration – udržitelný rozvoj 
  
Procesní „guidelines“ Standardy AA 1000 
(jaká kritéria a způsoby 
komunikace zvolit) 

GRI (Global Reporting Iniciative – zpravodajství udržitelnosti 
rozvoje) 

  
Systém managementu ISO 14 001 
(jak tato kritéria zahrnout) Social Accountability SA 8000 
 Sigma guidelines 
 

2.5.1 SA 8000 

SA 8000 je mezinárodní standard, podle kterého jsou prováděny audity třetí nezávislou 

stranou. Tento standard je obecně použitelný pro jakýkoliv sektor, obor podnikatelské 

činnosti a pro firmu jakékoliv velikosti. 

Vydaný certifikát poskytuje zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám důkaz, že 

firma pro své zaměstnance implementovala nezbytné interní procesy a postupy k zajištění 

základních lidských práv a vytvořila etické zásady a podmínky podnikání.26 

Základem normy SA 8000 jsou následující teze: 

� Na všech pracovištích musí být dodržována základní lidská práva. 

� Management organizace je připraven převzít odpovědnost za toto dodržování. 

 

                                                 
25 Zdroj: PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vydání. Praha: GRADA, 2007. 168 s. 
ISBN 978-80-247-1621-3 
26 Více na: <www.dnv.cz> 
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Standard SA 8000 je založen na řadě existujících norem mezinárodních lidských práv, 

včetně Všeobecné deklarace lidských práv, Konvence OSN o právech dětí, Konvence 

Mezinárodní organizace práce (ILO). 

SA 8000 představuje průhlednou, měřitelnou a ověřitelnou normu pro provedení certifikace 

v devíti základních oblastech: dětská pracovní síla, donucování pracovních sil, ochrana 

zdraví a bezpečnost při práci, právo na sdružování, diskriminace, udržení kázně, pracovní 

doba, odměna za práci, management. 

Vydaný certifikát SA 8000 má životnost 3 roky. Po vydání certifikátu je vytvořen plán 

pravidelných auditů v průběhu tříleté periody. Vždy je nutný alespoň jeden audit ročně. Po 

třech letech je certifikace prodloužena prostřednictvím certifikačního auditu. 

 

2.5.2 AA 1000 

Dalším standardem výše uvedeným je AccountAbility 1000 (AA 1000).27 Tento standard 

byl vytvořen organizací ISEA (Institute for Social and Ethical Accountability). ISEA je 

mezinárodní členská organizace založená ve Velké Británii. Tato organizace podporuje 

etické chování v podnikání a neziskové organizace.  

AA 1000 byl vytvořen jako standard pro měření a kontrolu etického chování v podnikání. 

Poskytuje organizacím určitý rámec, který mohou použít, aby pochopily etické chování či 

jej zlepšily. Vnějšímu okolí umožňuje posoudit, zda etické chování je vskutku uplatňováno. 

AA 1000 pomáhá organizacím definovat plány a cíle, vést audit a reporting či vytvářet 

mechanismy zpětné vazby. 

Tento standard je vytvořen pro interní i externí audit. Může být použit pro organizace 

jakékoli velikosti, v jakémkoli regionu a v jakémkoli sektoru (včetně veřejného sektoru). 

 

2.5.3 ISO 26 000 

Na konci roku 2010 byla zveřejněna norma ISO 26 000. Mezinárodní organizace pro 

normalizaci ISO zahájila práce na nové mezinárodní normě již v roce 2005.  

                                                 
27 Více na: <www.accountability.org.uk> 
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ISO 26000 je zcela novou normou, která poskytuje návod, jakým způsobem implementovat 

principy společenské odpovědnosti v organizaci. Norma obsahuje pouze dobrovolné 

návody a metodické pokyny, a není tedy určena pro certifikaci. Jedná se o harmonizovaný, 

globálně použitelný dokument pro všechny druhy organizací jak ze soukromého, tak i z 

veřejného sektoru.28 

 

Cílem normy je29: 

� Pomoc organizaci při řešení její společenské odpovědnosti. 

� Poskytnout praktický návod pro: 

o funkčnost/akceschopnost společenské odpovědnosti, 

o identifikaci a zapojení zainteresovaných stran, 

o zvýšení důvěryhodnosti zpráv a požadavků/nároků vzniklých v souvislosti 

se společenskou odpovědností. 

� Zdůraznit výsledky funkčnosti a zlepšování. 

� Zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků. 

� Podpořit jednotnou terminologii pro společenskou odpovědnost. 

� Být v souladu, nikoliv v konfliktu, se stávajícími dokumenty, smlouvami, 

zásadami/konvencemi a jinými normami ISO.30 

 

Norma rozpracovává sedm klíčových témat CSR do jednotlivých podkapitol: 

1. Organizace a management – řízení organizace  

2. Lidská práva – ekonomická, sociální a kulturní práva, práva v práci aj.  

3. Pracovní podmínky – zdraví, bezpečnost, sociální dialog, vzdělávání a rozvoj 

lidských zdrojů aj.  

4. Životní prostředí – prevence znečištění, udržitelné využívání obnovitelných 

zdrojů aj.  

                                                 
28 Více na: <http://www.byznysprospolecnost.cz/z-medii/52/iso-26000-norma-pro-spolecenskou-
odpovednost-brzy-i-v-cestine.html> 
29 Zdroj: Participating in the future International Standard ISO 26 000 on Social Responsibility. [online] 
Dostupné z < http://www.iso.org/iso/iso26000_2006-en.pdf > cit [2009-01-19] 
30 ISO A ILO podepsalo Dohodu o spolupráci, aby bylo zajištěno, že ISO 26 000 bude v souladu s 
konvencemi ILO 
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5. Korektní podnikání – boj proti korupci, spravedlivá hospodářská soutěž aj.  

6. Spotřebitelské otázky – udržitelná spotřeba, dostupnost základních služeb aj.  

7. Zapojení a rozvoj místních komunit – sociální investice, bohatství a tvorba příjmu 

aj. 

 

2.6 Ekonomická recese  a její dopady 

Dle Gennarda, a také mnoha dalších ekonomů, příčiny recese tkví v kolapsu hypotečního 

trhu v USA. Bezprostředním výsledkem této krize je, že tzv. toxická aktiva vyústila 

v obrovské ztráty finančních institucí a okamžitá likvidita se přeměnila na nedostatek 

úvěrů, paralyzující budoucí bankovní systém, a to nejen v USA a Evropě, ale v celém světě. 

Základním mechanismem, kterým finanční bankovní krize zasáhla ekonomiku, bylo selhání 

bank, které nedokázaly dostát své základní funkci, tj. financování ekonomiky. Podniky pak 

nejsou schopny financovat své denní aktivity, investice jsou blokovány a také dochází ke 

kolapsu spotřeby na trzích, kde financování prostřednictvím úvěrů hrálo a hraje velkou roli. 

Všechna tato selhání následně silně ovlivňují export, investice, produkci a soukromé 

výdaje. Základy, které napomohly rozšířit krizi, lze spatřovat v chronické nerovnováze 

světové ekonomiky (Gennard, 2009)31. 

 

Dle Vissera32 existuje pět pohledů na příčiny ekonomické krize: 

� Nezodpovědné bankovnictví 

Ekonomická, potažmo finanční krize je přímým důsledkem nezodpovědného bankovnictví. 

Dle sdružení hypotečních bank se počty špatných úvěrů nabízených klientům od roku 1998 

zvýšil více než patnáctkrát. 

 

 

 

                                                 
31 Zdroj: GENNARD, J. The financial crisis and employee relation. In: Employee Relations. 2009. Vol. 31, 
No. 5, pp. 451-454. 
32 Zdroj: VISSER, W. Inventura vztahu CSR a finanční krize: příčiny a dopady recese. In: CSR Fórum: 
Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2009, Vol. 3, No. 1, pp. 6-7. ISSN 0862-9315 
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� Nezodpovědné finanční trhy 

Z dalšího pohledu je krize předvídatelným důsledkem nezodpovědných finančních trhů. Od 

deregulace v osmdesátých letech dvacátého století se trh s deriváty rozrostl přibližně na 600 

bilionů USD, což představuje téměř desetinásobek hodnoty globálního HDP. Tyto 

spekulativní obchody, označované jako kasinová ekonomika, mají zajišťovat rizika, 

současně ale zvyšují nestabilitu a systematické riziko finančních trhů. 

� Nezodpovědné korporace 

Další pohled poukazuje na to, že krize je nevyhnutelným důsledkem nezodpovědného 

chování korporací, které často prosazují své vlastní zájmy a nedbají na škodlivé důsledky, 

které může toto chování přinést. 

� Nezodpovědní manažeři 

K hloubce finanční krize dle některých názorů přispěli velkou měrou nezodpovědní 

manažeři, kteří si i v podnicích silně postižených krizí vypláceli vysoce nadstandardní platy 

a odměny. 

� Nezodpovědný kapitalismus 

Jiné pohledy uvádějí, že současné krize představuje systematické selhání kapitalismu, 

respektive volného trhu poháněného akcionáři.  

 

Ekonomický dopad této krize je obrovský. Někteří autoři, jako např. Gennard, ji srovnávají 

s depresí v třicátých letech dvacátého století.  

Na jaře roku 2008 Komise Evropské unie předpovídala, že hrubý domácí produkt vzroste o 

2 % v rámci celé EU. V lednu roku 2009 byly tyto predikce sníženy na 1 %. Snížení 

ekonomické aktivity v Evropě s sebou přineslo výrazný pokles průmyslové produkce. 

Dlouhodobý dopad krize ukazuje i skutečnost, že po výrazném oživení ekonomiky v roce 

2010, kdy tempo růstu světové ekonomiky činilo 4,8 %, se růst dle odhadů MMF zpomalí 

v roce 2011 na 4,2 %.  

Ekonomická krize dopadla na všechny druhy firemních aktivit, CSR nevyjímaje. Dle 

Vissera33 existuje několik možností, jak tato krize ovlivní právě odpovědnost firem.  

                                                 
33 Zdroj: VISSER, W. Inventura vztahu CSR a finanční krize: příčiny a dopady recese. In: CSR Fórum: 
Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2009, Vol. 3, No. 1, pp. 6-7. ISSN 0862-9315 
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První pohled říká, že krize bude mít na CSR velmi pravděpodobně významný dopad. Podle 

průzkumu uskutečněného v říjnu 2009 na blogu CSR International 44 % odborníků uvedlo, 

že CSR v důsledku krize poroste. Dalších 26 % dotazovaných se domnívalo, že se CSR 

změní, a 22 % tvrdilo, že dojde k jeho oslabení. Z výzkumu tedy vyplývá, že všichni 

respondenti očekávali změnu, ať k lepšímu, či k horšímu. 

Druhá domněnka tvrdí, že nehůře bude postižena oblast filantropie. S nástupem recese 

všechny firmy pocítily úbytek zdrojů. Je tedy velmi pravděpodobné, že právě výdaje na 

filantropii (sponzoring, dary, charita či dobrovolné aktivity zaměstnanců) budou sníženy 

mezi prvními. 

Další tvrzení tkví v předpokladu, že dopad na strategické CSR nebude tak zásadní. Dle 

Vissera přinese koncept strategického CSR svým příznivcům pravděpodobně odměnu. 

Pokud firmy propojily sociální téma s podnikáním, budou schopny tyto aktivity lépe uhájit, 

a to i v období recese.  

Čtvrtý pohled se zaměřuje na to, že „zapuštěné“ CSR zůstane téměř nedotčeno. CSR může 

být proti krizi rezistentní, pouze pokud je esenciální součástí organizace. To znamená, že 

nestálost trhů, kolísající zisky i finanční krizi CSR překoná, pokud je zcela zapuštěno do 

firemní struktury, strategie a systémů správy řízení. 

Další možností, jak krize ovlivní CSR, je, že CSR 2.0 bude nadále posilovat. Dle Vissera 

recese dokonce nabídne i velké příležitosti k podnikatelskému růstu a finančním ziskům 

firmám, které jsou otevřeny novým příležitostem CSR 2.0. Projekt CSR 2.0 spočívá ve 

vytváření specifických řešení pro palčivé a obtížně řešitelné problémy, jako jsou například 

nedostatek vody či klimatické změny. Na rozdíl od defenzivního a z rizik vycházejícího 

CSR 1.0 reaguje CSR 2.0 na vznik odpovědných a udržitelných trhů. Poptávka po 

obnovitelných zdrojích energie a technologiích s nízkým obsahem uhlíku nyní například 

vysoce převyšuje nabídku. A s rostoucími náklady souvisejícími s klimatickými změnami, 

vysokými cenami ropy a politickými cíli, jako je snížení emisí skleníkových plynů až o 80 

% do roku 2050, budou nadále profitovat především společnosti, které se strategicky 

představují jako dodavatelé čistých technologických řešení. 

 

Jak je zřetelné, krize s sebou nemusí nutně přinést pouze hrozby, ale i příležitosti.  
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V časech krize, jako je přírodní či technologická katastrofa, sabotáž, skandál či ekonomický 

propad, se také objevují příležitosti. Samotný způsob, jakým organizace reaguje na krizi, 

může být příležitostí pro budování dobré reputace či příležitostí poučit se. (Kovoor-Misra, 

2009)34. Nejen že organizace mohou pasivně přežít tuto recesi, ale také mohou přehodnotit 

své operace, označit místo, kde je jejich hodnota, identifikovat znalosti a dovednosti. 

(Ahmed, 2009)35. 

 

2.7 Závěr  

Společenská odpovědnost firem (CSR) je koncept, jehož podstatou je dobré a žádoucí 

chování podniků. Co je dobré a žádoucí, se může určitým způsobem lišit v rámci 

geografické polohy, v rámci sektorů či v rámci jednotlivých podniků.  

Chápání odpovědného chování, jeho zdroje či využití je rozdílné i v rámci různých 

teoretických přístupů. Instrumentální teorie sledují dosažení ekonomických cílů 

prostřednictvím sociálních aktivit, politické teorie apelují na odpovědné využití moci 

podnikatelského prostředí v politické sféře, integrující teorie požadují integraci sociálních 

požadavků do podnikání a etické teorie se zaměřují na dosahování dobra ve společnosti.  

Jedno je však vždy stejné. CSR, jak jej chápeme dnes, zastřešuje celou řadu sociálních či 

environmentálních aktivit prospěšných pro společnost. 

Současná ekonomická recese však postavila CSR aktivity do nového světla. Podniky, které 

často přicházejí o větší či menší objem finančních prostředků, přehodnocují, do kterých 

činností budou i nadále investovat. Kritikové CSR tvrdí, že tyto aktivity by měly být 

významně omezeny, jelikož snižují zisk. Dle některých autorů36 se však mohou podniky 

v čase recese nejen poučit, ale mohou i díky strategickému CSR mnoho získat. 

                                                 
34 Zdroj: KOVOOR-MISRA, S. Understanding perceived organizational identity during crisis and change: A 
threat/opportunity framework. In: Journal of Organizational Change Management. 2009. Vol. 22, No. 5, pp. 
494-510. 
35 AHMED, A. Creating opportunity form crisis: taking a strategic and learning-focused perspective. In: 
Development and learning in organizations. 2009. Vol. 23, No. 5, pp. 4-5. 
36 KOVOOR-MISRA, S. (2009) či AHMED, A. (2009). 
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3 Metodologie 

3.1 Úvod 

V této kapitole je prezentována metodologie, použitá při zpracování výzkumného záměru 

této práce. Je zde popsán charakter výzkumu, zdůvodněn výběr fenomenologického 

paradigmatu a také odůvodnění volby případové studie jako výzkumné metody. Jelikož 

výběr případů je pro metodu případové studie naprosto zásadní, je mu zde také věnována 

pozornost.  

V rámci kapitoly jsou popsány metody sběru dat a velmi důležitý a náročný proces analýzy 

případové studie. Dále je zde uveden protokol případové studie, který je vzhledem 

k prokázání spolehlivosti výzkumu zcela nezbytným dokumentem. Pilotní studie, na jejímž 

základě byly odhaleny nedostatky původního návrhu, je také součástí této kapitoly. Důraz 

je kladen i na kritéria posouzení kvality výzkumu spolu s uvedením omezení případové 

studie a jejich překonání. 

 

3.2 Obecný charakter výzkumu 

Při zpracování této práce byly použity metody, které plně korespondují s naplněním 

stanovených cílů.  

Provedený výzkum lze popsat v členění dle (Collis a Hussey, 2003): 

� účelu výzkumu – důvod, proč je výzkum veden, 

� procesu výzkumu – cesta, kterou byla data sbírána a analyzována, 

� logiky výzkumu – zda je výzkum veden od obecného ke specifickému či naopak, 

� výstupu výzkumu – zda se výzkumem snažíme řešit dílčí problém nebo poskytnout 

obecný příspěvek k existujícím znalostem. 
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Z hlediska účelu se jednalo o výzkum: 

� popisný – popisuje jevy tak, jak existují. Používá se při identifikaci a získání 

informací o charakteristikách specifického problému či jevu. Tento typ výzkumu 

byl použit především při sekundárním výzkumu. 

� exploratorní (výzkumný) – je veden tam, kde existuje jen málo nebo neexistují 

žádné studie k danému výzkumnému problému. Účelem tohoto typu výzkumu je 

hledání vzorku, idejí či hypotéz spíše než jejich potvrzování a testování. Empirické 

důkazy jsou založeny na pozorování a zkušenostech. Typickými technikami jsou 

například případové studie. Tento typ výzkumu byl použit v rámci primárního 

výzkumu. 

 

Z hlediska procesu výzkumu se jednalo o fenomenologický přístup. Fenomenologický 

(kvalitativní) i positivistický (kvantitativní) výzkum jsou oba legitimní nástroje sloužící k 

dosažení zjištění sociální reality v jakékoliv sféře lidské činnosti. Ale oba tyto nástroje 

zjišťují něco jiného (Davis, 2007).  

Oproti positivistickému přístupu se jedná v případě fenomenologického konceptu o cestu 

náročnější a pomalejší. Nicméně fenomenologický přístup je hojně využíván organizacemi 

i akademiky, zabývajícími se společenskou odpovědností či dalšími sociálními jevy ve 

společnosti.37 Je to dáno především tím, že kvalitativní data jsou více subjektivní než 

kvantitativní data. Jejich analýza pak umožňuje získat hlubší pochopení sociálních 

a lidských aktivit.  

Na mezinárodní úrovni se cestou nejen positivistického, ale i fenomenologického 

(kvalitativního) výzkumu vydává i CSR Europe.38 S kvalitativními výzkumy se můžeme 

                                                 
37 Např. A Phenomenological Approach to Inquiring into an Ethically Bankrupted Organization: A Case 
Study of a Japanese Company, od autora: N. Chikudate, School of Business Administration, Asia University, 
Tokyo. 
Dále: Moral commitments to community: mapping social responsibility and its ambiguities among small 
business owners, od autorek: E. A. Lange, Univeristy of Alberta, Edmonton, Canada; T. J. Fenwick, 
University of British Columbia. 
38 CSR Europe představuje vedoucí evropskou síť podniků pro společenskou odpovědnost (European business 
network for corporate social responsibility), sdružující okolo 70 multinárodních organizací a asi 25 národních 
partnerských organizací. Od roku 2004 bylo v rámci CSR Europe zpracováno 22 projektů založených na 
kvalitativním šetření. Více na: <www.csreurope.org> 
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setkat i u dalších sdružení zabývajících se společenskou odpovědností, jako je Business 

Leaders Forum 39 či Fórum dárců.40 

 

Z hlediska výstupu se jednalo o základní výzkum, který je chápán jako fundamentální 

výzkum. To je výzkum vedený v zájmu zlepšení pochopení hlavního problému, bez důrazu 

na konkrétní aplikaci.  

 

Z hlediska logiky výzkumu se jednalo o výzkum induktivní . Jde tedy o studii, kdy 

konceptuální a teoretická struktura je rozvíjena přes pozorování empirické reality tak, že 

obecné závěry jsou indukovány z konkrétních případů. Z tohoto důvodu je induktivní 

metoda vnímána jako posun od specifického k obecnému (Collis a Hussey, 2003). 

 

3.3 Relevantnost fenomenologického paradigmatu s oh ledem na 

orientaci výzkumu 

Pojem paradigma se vztahuje k rozvoji vědeckých postupů založených na filosofiích 

a předpokladech o světě a povaze znalostí. Nabízejí rámec zahrnující soubor přijatých 

teorií, metod a způsobů určení dat. V kontextu výzkumu se jedná o to, jak by měl být 

výzkum veden (Collis a Hussey, 2003). 

Paradigmata jsou: „všeobecně uznávané vědecké úspěchy, které poskytují modely problémů 

a řešení pro komunitu odborníků“ . (Kuhn, 1962)41 

Obecně rozlišujeme dvě výzkumná paradigmata či filosofie. Tato paradigmata mohou být 

v různé literatuře nalezena pod různým označením (Tabulka 3.1). 

 

                                                 
39 BLF je sdružení mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky v 
podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem – Corporate Social Responsibility 
– a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Více na: <www.blf.cz> 
40 Fórum dárců – Czech Donors Forum – je občanské sdružení, které již 10 let podporuje rozvoj filantropie 
v České republice. Více na: <www.donorsforum.cz> 
41 Zdroj: KUHN, T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 
ISBN 0-226-45808-3  
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Tabulka 3.1  Alternativní názvy pro hlavní výzkumná paradigmata42 
Positivistické paradigma Fenomenologické paradigma 

Kvantitativní Kvalitativní 
Objektivistické Subjektivistické 
Vědecké Humanistické 
Experimentalistické Interpretivistické 
Tradicionalistické   
 

Jednotlivé pojmy uvedené pod paradigmaty však nejsou nutně zaměnitelné a v mnoha 

případech vznikly jako výsledek autorova přání podtrhnout odlišnost přístupu.  

 

V této práci jsou však nadále použity výhradně termíny „positivistické“ 

a „fenomenologické“ paradigma. Tento způsob použití odborné terminologie byl dán 

skutečností, že positivistický přístup umožňuje získávat nejen kvantitativní, ale částečně 

i kvalitativní data, stejně jako u fenomenologického přístupu lze vycházet z dat nejen 

kvalitativních, ale i kvantitativních43. Použití těchto termínu pak dává autorovi větší volnost 

při získávání dat důležitých pro výzkum. 

 

Při posuzování volby paradigmatu pro tento výzkum bylo přihlíženo k rozdílům mezi nimi. 

Tyto rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Zdroj: COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A practical guide for undergraduate and postgraduate 
students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
43 Více v publikaci: COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A practical guide for undergraduate and 
postgraduate students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
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Tabulka 3.2  Předpoklady dvou hlavních paradigmat44  

Předpoklad Otázka 
Positivistické 
paradigma 

Fenomenologické 
paradigma 

Ontologický Jaká je povaha 
reality? 

Realita je objektivní a 
individuální, oddělená 
od výzkumníka 
 

Realita je subjektivní a 
rozmanitá dle účastníků 
studie 
 

Gnozeologický Jaký je vztah 
mezi 
výzkumníkem a 
zkoumaným? 
 

Výzkumník je nezávislý 
na těch, které zkoumá 

Výzkumník je v interakci s 
těmi, které zkoumá 

Axiologický Jaká je role 
hodnot? 
 

o Bez hodnot                            
o Nezaujatý 

o S hodnotami                       
o Zaujatý 

Rétorický Jaký je jazyk 
výzkumníka? 

o Formální                      
o Založený na 
definicích                       
o Neosobní projev              
o Používání přijatých 
kvantitativních termínů 
 

o Neformální                                   
o Rozvíjející definice               
o Osobní projev                        
o Používání přijatých 
kvalitativních termínů 

Metodický Jaký je proces 
výzkumu? 

o Deduktivní proces         
o Příčiny a následky            
o Statická konstrukce – 
kategorie isolované 
před studií                               
o Bez kontextu                  
o Zobecňování vedoucí 
k predikci, objasnění a 
pochopení                      
o Přesný a 
důvěryhodný skrze 
validitu a spolehlivost 

o Induktivní proces                           
o Vzájemně souběžné 
formování faktorů                       
o Vznikající konstrukce – 
kategorie identifikovány 
během procesu výzkumu                   
o Vázaný na kontext                      
o Vzory, teorie rozvíjené pro 
pochopení                             
o Přesný a spolehlivý skrze 
verifikaci 

 

Positivistický přístup usiluje o zjištění faktu či příčin sociálních fenoménů s pouze malým 

ohledem na subjektivní stav jednotlivců. Logické uvažování je ve výzkumu uplatňováno 

tak, že přesnost a objektivita nahrazuje zkušenosti a intuici ve smyslu vyšetřování 

výzkumného problému. Positivismus je založen na víře, že studie lidského chování by měly 

být vedeny stejně jako studie v přírodních vědách.45  

                                                 
44 Modifikováno dle: CRESWELL, J. W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 
Thousand Oaks: Sage, 1994. in Collis a Hussey (2003) 
45 Z historického hlediska bylo positivistické paradigma využíváno především v přírodních vědách, jako je 
biologie, botanika a fyzika, kde dosahovalo značných úspěchů. 
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Dle positivistů tento přístup umožňuje vysvětlení jevů, jejich predikci, předvídání jejich 

výskytu a také jejich kontrolu. Vysvětlení spočívá ve stanovení příčinných vztahů mezi 

proměnnými pomocí stanovení kauzálních zákonů a jejich propojení do deduktivní či 

integrované teorie (Collis a Hussey, 2003). 

 

Někteří vědci se však postupem času začali domnívat, že positivistický přístup není vždy 

dostačující, obzvláště v oblasti sociálních věd. Smith46 například argumentuje tím, že 

propojení mezi výzkumníkem a zkoumaným není možné oddělit.  

Kritika positivistického přístupu spočívala především ve čtyřech hlavních ideách (Collis 

a Hussey, 2003). 

První idea namítá, že není možné zacházet s lidmi, jako by byli odděleni od svého 

sociálního kontextu, a také nemohou být pochopeni, aniž by byly zkoumány dojmy z jejich 

vlastních aktivit. 

Druhá idea tvrdí, že vysoce strukturovaný výzkumný design zakládá určitá omezení 

výsledků a může ignorovat mnohem zajímavější a relevantnější zjištění. 

Třetí idea je založená na skutečnosti, že výzkumníci nejsou objektivní, ale jsou součástí 

toho, co pozorují. Přinášejí své vlastní zájmy a hodnoty do výzkumu. 

Čtvrtá idea je postavena na předpokladu, že zachycení složitých jevů do jednoho měření je 

v nejlepším případě zavádějící. A pokládá otázku: „..zda lze například skutečně přiřadit 

číselnou hodnotu k inteligenci jedince?“ 

 

Jako výsledek kritiky positivistického paradigmatu bylo rozvinuto paradigma 

fenomenologické. 

Fenomenologické paradigma se zaměřuje na pochopení lidského chování na základě 

referenčního rámce účastníků výzkumu. Tento přístup zdůrazňuje subjektivní aspekty 

lidské činnosti se zaměřením na význam spíše než na měření sociálních jevů.  

                                                 
46 Zdroj: SMITH, J. K. Quantitative v. Qualitative Research: An Attempt to Classify the Issue. In: 
Educational Research. 1983. March, pp. 6 – 13. 
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Výzkumné metody založené na tomto přístupu jsou souhrnem integračních technik, které se 

snaží popsat, přeložit a jinak vysvětlit význam jevů, nikoliv frekvenci přirozeně se 

vyskytujících jevů v sociálním světě (Van Maanen, 198347 in Collis a Hussey, 2003).  

 

Na základě uvedených předpokladů obou hlavních konceptů bylo pro tuto výzkumnou 

studii zvoleno paradigma fenomenologické, a to z několika důvodů.  

� Výzkum je zaměřen na pochopení subjektivní sociální reality zkoumaných subjektů. 

� Smyslem výzkumu není zjistit frekvenci konkrétních jevů, nýbrž vysvětlit jejich 

příčiny a význam.  

� Vzhledem k povaze výzkumného problému je fenomenologické paradigma 

vhodnější již z hlediska svých charakteristik (Tabulka 3.3). 

� Fenomenologické výzkumné metody umožňují získat hlubší pochopení sociálních 

a lidských aktivit. 

 

Tabulka 3.3  Charakteristiky dvou hlavních paradigmat48 
Positivistické paradigma Fenomenologické paradigma 

Má tendenci produkovat kvantitativní data Má tendenci produkovat kvalitativní data 
Používá velký analyzovaný vzorek Používá malý analyzovaný vzorek 
Týká se testování hypotéz Týká se tvorby teorií 
Data jsou vysoce specifická a přesná Data jsou bohatá a subjektivní 
Lokace je umělá Lokace je přirozená 
Spolehlivost je vysoká Spolehlivost je nízká 
Validita je nízká Validita je vysoká 
Zobecňuje od vzorku k populaci Zobecňuje z jednoho souboru do jiného 

 

3.4 Případová studie jako zvolená výzkumná metoda 

Jak je uvedeno v předcházející kapitole, pro tento výzkum bylo zvoleno fenomenologické 

paradigma.  

 

                                                 
47 VAN MAANEN, J. Qualitative Methodology. London: Sage, 1983. 
48 COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A practical guide for undergraduate and postgraduate 
students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
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V rámci fenomenologického paradigmatu mohou být využity například tyto výzkumné 

metody: 

� akční výzkum, 

� etnografie, 

� feministická perspektiva, 

� grounded theory, 

� hermeneutika, 

� participativní výzkum, 

� případové studie. 

 

Akční výzkum je založen na předpokladu, že sociální svět se konstantně mění a výzkumník 

stejně jako jeho výzkum jsou součástí této změny. Tento přístup je typický pro tzv. 

aplikovaný výzkum, který je vytvořen tak, aby nalezl efektivní cestu, jak vědomě 

dosáhnout změny v částečně kontrolovaném prostředí. Hlavním účelem tohoto výzkumu je 

vstoupit přímo do situace, pokusit se vyvolat změny a monitorovat výsledky. Akční 

výzkum nebyl zvolen jako typ výzkumné metody proto, že jeho samotná aplikační podstata 

je v rozporu se zvoleným typem základního výzkumu. 

Etnografie je fenomenologický přístup, kde výzkumník používá sociálně získané a sdílené 

znalosti tak, aby porozuměl pozorovaným vzorům lidského chování. Hlavní metodou sběru 

dat je zúčastněné pozorování, kde se výzkumník stane plně zapojeným členem ve skupině, 

kterou zkoumá. Účelem této metody je být schopen interpretovat sociální svět tak, jak ho 

vidí členové partikulárního světa. Etnografická metoda nebyla pro výzkum zvolena 

především proto, že povaha výzkumného problému nevyžaduje zachycení vzoru chování 

konkrétní skupiny subjektů pomocí zúčastněného pozorování, které by nevedlo k naplnění 

výzkumných cílů. 

Metodologický stupeň zvaný feministická perspektiva souvisí dle Coolicana49 s výzvou 

chápat tradiční výzkumné paradigma z pohledu zájmu a ideologie ženského hnutí. Dle 

                                                 
49 Zdroj: COOLICAN, H. Research Methods and Statistics in Psychology. 4. vydání. London: Hodder & 
Stoughton, 1994. 728 s. ISBN 0-3408-1258-3 
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Hydea50 existují tři základní principy pro zachycení a porozumění tohoto přístupu. Znalosti 

jsou zasazeny ve zkušenostech žen; výzkum zvýhodňuje ženy; výzkumník se zcela ponoří 

do světa, který studuje. Tato metoda nebyla využita, jelikož výzkumný záměr nevyžaduje 

k jeho dosažení feministický úhel pohledu. 

Grounded theory je jednou z interpretativních metod, které sdílejí filosofii fenomenologie 

(Stern, 199451 in Collis a Hussey, 2003). Teoretický rámec je rozvíjen mezi induktivním 

a deduktivním přístupem výzkumníka. Nejdříve výzkumník induktivně získá data a poté 

pomocí deduktivní metody racionálně zjišťuje chybějící informace a formuje závěry 

postavené na logice. Grounded theory nebyla vybrána proto, že vzhledem k výzkumnému 

problému je velmi náročné odhadnout vhodný rozsah dat. 

Hermeneutika je fenomenologický přístup, který původně zahrnuje interpretaci starověkých 

spisů. Zvláštní zřetel je zde kladen na historické a sociální souvislosti v kontextu 

interpretace textu. Hermeneutika není příliš rozšířená ve výzkumu podnikatelského 

prostředí a vzhledem k charakteru stanovených cílů této studie nebyla zvolena jako 

výzkumná metoda ani pro tuto práci. 

Participativní výzkum je fenomenologický52 přístup „o výzkumu s lidmi spíše než o 

výzkumu na lidech.“ (Reason, 1994, str. 1). Účastníci takového výzkumu jsou zapojeni do 

výzkumu, jak je to jen možné, přičemž výzkum je veden v jejich vlastní skupině či 

organizaci. Výzkum může být dokonce iniciovaný členem skupiny (Traylen, 199453 in 

Collis a Hussey, 2003). Participativní výzkum se ukázal také jako nevhodný, jelikož 

záměrem výzkumu je prostudovat případy více podniků, přičemž osoba výzkumníka není 

členem žádné z těchto organizací. 

Případová studie je induktivní výzkumnou metodou podporující fenomenologické 

paradigma. Obvykle je provázena analýzou kvalitativních dat. (Collis a Hussey, 2003). 

                                                 
50 Zdroj: HYDE, C. Reflections on a Journey: A Research Story. in REISSMAN, C.K. Qualitiative Studies in 
Social Work Research. Thousand Oaks: Sage, 1994. pp 169 – 89. 
51 STERN, P. N. Eroding Grounded Theory. 1994.  in COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A 
practical guide for undergraduate and postgraduate students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 
2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
52 Zdroj: REASON, P. Participation in Human Inquiry. London: Sage, 1994. ISBN 0-8039-8831-1 
53 TRAYLEN, D. S. Confronting  Hidden Agendas: Co-operative Inquiry with Health Visitors’. 1994.  in 
COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A practical guide for undergraduate and postgraduate 
students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
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„Výzkum prostřednictvím případové studie spočívá v popisu reálných jevů ve světě spíše 

než rozvíjení normativních rozhodovacích modelů.“  (Perry, 1998, str. 787)54 

 

Výzkumnou metodou v rámci fenomenologického paradigmatu byla zvolena případová 

studie, zejména z několika důvodů.  

� Jejím základem je rozsáhlé zkoumáním případu konkrétního jevu.  

� Vytváří teorii, spíše než že by testovala hypotézy. 

� Eisenhardt55 se odvolává na to, že případová studie je výzkumná studie, která se 

zaměřuje na pochopení dynamiky současnosti v rámci konkrétního souboru. 

Bonoma56 dodává, že případová studie musí být citlivě konstruována vzhledem ke 

kontextu chování managementu. 

� Yin57 tvrdí, že případová studie jako výzkumná strategie se používá v mnoha 

situacích, kde chceme přispět ke znalostem o individuálním, skupinovém, 

organizačním, sociálním, politickém či příbuzném jevu. Nepřekvapí proto, že 

případové studie jsou běžnými výzkumnými strategiemi v psychologii, sociologii, 

politických vědách, sociální práci, komunitním plánování, podnikání a v poslední 

době také v ekonomii.  

� Metoda případové studie umožňuje výzkumníkovi udržet holistické a smysluplné 

charakteristiky událostí skutečného života, jako jsou individuální životní cyklus, 

organizační a manažerské procesy, mezinárodní vztahy atd. (Yin, 2003). 

 

 

 

 

                                                 
54 Zdroj: PERRY, CH. Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing. In: 
European Journal of Marketing. 1998. Vol. 32, No. 9/10, pp. 785 – 802. 
55 Zdroj: EISENHARDT, K.M. Building Theories from Case Study Research. In: Academy of Management 
Review. 1989. 14 (4), pp. 532 – 50. 
56 Zdroj: BONOMA, T. V. Case Research in Marketing: Opportunities, Problems and a Process. In: Journal 
of Marketing Research. 1985. May, pp. 199 - 208. 
57 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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Dle Yina 58 a také Collise a Husseyho59 existuje pět typů případových studií: 

� Výzkumné (exploratorní) – používají se v oblastech, kde existuje pouze málo teorií 

a je zde nedostatečné množství znalostí. 

� Popisné (deskriptivní) – cílem těchto případových studií je omezení se na popsání 

současné praxe. 

� Ilustrativní – výzkum zobrazuje nové a pravděpodobně inovativní praktiky přijaté 

konkrétními organizacemi. 

� Experimenální – tento přístup zkoumá problémy při implementování nových 

procedur a technik v organizacích a také ohodnocuje benefity. 

� Explanatorní – existující teorie je použita k pochopení a vysvětlení toho, co se děje. 

 

Pro tuto práci byl zvolen typ výzkumné případové studie, jelikož účelem studie nebyl 

pouhý popis praxe, inovativních praktik, implementace nových procedur či použití 

existující teorie k pochopení a vysvětlení určitých fenoménů. Nýbrž se jednalo o výzkum 

situace, kde konkrétní jev dosud nebyl dostatečně v předchozích teoriích zmapován.  

 

Metoda výzkumné případové studie se čím dál více rozmáhá v takových oblastech, jako je 

management, marketing, podnikatelská etika či společenská odpovědnost firem. Tuto 

metodu si zvolili autoři jako například Nielson a Thomsen (2009)60: „CSR communication 

in small and medium-sized enterprises“, Parent a Deephouse (2007)61: „A case Study of 

Stakeholder Identification and Prioritization by Mangers“, Chikudate (2000)62: „A 

Phenomenological Approach to Inquiring into an Ethically Bankrupted Organization: A 

                                                 
58 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
59 Zdroj: COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A practical guide for undergraduate and postgraduate 
students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
60 Zdroj: NIELSEN, A. E., THOMSEN, CH. CSR communication in small and medium-sized enterprises: A 
study of the attitudes and beliefs. In: Corporate Communications: An International Journal. 2009. Vol. 14, 
No. 2, pp. 176 – 189. 
61 Zdroj: PARENT, M. M., DEEPHOUSE, D. L. A Case Study of Stakeholder Identification and 
Prioritization by Managers. In: Journal of Business Ethics. 2007. 75: 1 – 23. 
62 Zdroj: CHIKUDATE, N. A Phenomenological Approach to Inquiring into an Ethically Bankrupted 
Organization: A Case Study of a Japanese Company. In: Journal of Business Ethics. 2000. 28: 59 – 72. 
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Case Study of a Japanese Company“, Fojt a kol. (2008)63: „The “push-pull“ approach to 

fast-track management development: A case study in scientific publishing“ a další. 

 

Z hlediska designu případové studie rozeznáváme případové studie typu single 

a vícenásobné případové studie (komparativní). Případová studie typu single je analogií 

k samostatnému experimentu, kdy oba jsou prováděny na základě mnoha stejných 

podmínek (Yin, 2003). Komparativní případová studie je založena na srovnání více případů 

v rámci zkoumání konkrétního fenoménu.  

 

Pro tuto práci byla zvolena metoda komparativní případové studie z následujících důvodů: 

� Fakta z komparativní případové studie jsou považována za více závažná, a celková 

studie je proto považována za více přesvědčivou, než je tomu u případové studie 

typu single (Herriott a Firestone, 1983) 64. 

� Účelem studie je zkoumání podobností mezi třemi případy, sdílejícími stejné 

kontextuální charakteristiky. 

� Jedná se o metodu, která se v evropské perspektivě stále více prosazuje. 

 

Tabulka 3.4  Charakter zvolené výzkumné metody  
Výzkumná metoda Typ p řípadové studie Design p řípadové studie 

Případová studie          
(case study) 

Výzkumná                     
(exloratory) 

Komparativní (comparative    
či multiple case study) 

 

Dle Yina lze případové studie rozdělit nejen na již zmíněné případové studie single a 

multiple, ale ty lze dále dělit dle jejich designu na jednoduché (holistické) a začleněné, jak 

je vidět v Obrázku 3.1. Rozdíl mezi jednoduchým a začleněným přístupem je v počtu 

analyzovaných jednotek. 

Pro tuto práci byl zvolen design komparativní případové studie (multiple-case study) 

s holistickým přístupem v rámci jednoduchých analyzovaných jednotek. Tento přístup byl 

                                                 
63 Zdroj: FOJT, M., PARKINSON, S., PETERS, J., SANDELANDS, E. The “push-pull” approach to fast-
track management development: A case study in scientific publishing. In: Journal of Workplace Learning. 
2008. Vol. 20, No. 2, pp. 146 – 152. 
64 Zdroj: HERRIOTT, R. E., FIRESTONE, W. A. Multisite qualitative policy research: Optimizing 
description and generalizability. In: Educational Research. 1983. Vol. 12, pp. 14 – 19. 
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zvolen proto, že tato případová studie zkoumá podnik jako celek a problematiku 

nerozděluje na další dílčí jednotky.  

 

Obrázek 3.1  Základní typy designů pro případové studie65 
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65 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
66 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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nahlíženo jako na rozmanité experimenty a ne jako na různé respondenty v rámci výzkumu. 

To znamená, že pro komparativní případové studie by měla být využita replikační logika 

a nikoliv logika vzorků (která vede ke statistickému vyhodnocování dat). 

V souladu s touto myšlenkou byl výběr jednotlivých případů proveden na základě 

replikační logiky, kdy každý případ byl chápán jako samostatný experiment, provedený na 

základě stejných pravidel a postupů (více v kapitole 3.4.2 Postup případové studie).  

 

Stanovení kritérií pro výběr jednotlivých případů a jejich počet byl také zcela zásadním 

krokem pro celý výzkum. Zřetel byl brán především na to, že výběr případů ve 

fenomenologickém přístupu, jako je případová studie, je účelný a do značné míry závisí na 

koncepčním rámci vyvinutém z předchozí teorie. K podpoření principů výběru je důležitá 

informační bohatost případů (Patton, 1990). Tento požadavek informační bohatosti je 

základním předpokladem k určení počtu případů (Perry, 1998). 

 

Neexistují žádné přesné návody na to, kolik případů by měla případové studie obsahovat. 

V literatuře týkající se tohoto tématu je počet případů také jen velmi výjimečně zmíněn. 

Rozhodnutí o počtu případů je tedy zcela na výzkumníkovi (Romano, 1989).  

Eisenhardt67 doporučuje přidávat jednotlivé případy až do okamžiku teoretického nasycení. 

Lincoln a Guba68 doporučují přidávat počet případů až do okamžiku před nadbytkem. 

Patton69 tvrdí, že v kvalitativním výzkumu neexistují žádná pravidla pro volbu velikosti 

vzorku. 

Někteří se domnívají, že minimum jsou dva případy. Miles a Huberman70 se zmiňují, že 

nejšíře akceptované množství případu je v minimu dva až čtyři a v maximu dvanáct až 

patnáct případů. Dle Yina71 dva až tři případy lze jako minimum také akceptovat.  

 

                                                 
67 Zdroj: EISENHARDT, K.M. Building Theories from Case Study Research. In: Academy of Management 
Review. 1989. 14 (4), pp. 532 – 50. 
68 Zdroj: LINCOLN, Y.S., GUBA, E. G. Naturalistic Inquiry. London: Sage, 1985. 
69 Zdroj: PATTON, M. Q. Qualitative Evaluation and Research Methods. London: Sage, 1990. ISBN 0-8039-
3779-2 
70 Zdroj: MILES, M. B., HUBERMAN, A. M. Qualitative Data Analysis – An Expanded Sourcebook. 
London: Sage, 1994. ISBN 978-0340-7422-6 
71 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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Z důvodu informační bohatosti tato komparativní případová studie vycházela ze tří případů.  

 

Kritéria výběru jednotlivých případů byla formulována následovně: 

1. Na základě sektorové odlišnosti se jedná o podnik v soukromém sektoru. 

Význam relevantnosti společenské odpovědnosti se liší sektor od sektoru. Veřejný sektor 

musí v současné době čelit podobným požadavkům jako soukromý sektor. Je to například 

podpora rovných příležitosti v zaměstnání, environmentální požadavky, odpovědné 

hospodaření s prostředky atd. Také nevládní organizace, které dříve plnily spíše roli 

„hlídacích psů“, se nyní stávají více partnery společností než pouhými kritiky.  

Jak již sám název dizertace napovídá, jedná se o vliv recese na uplatňování CSR 

v podnicích. Jedním z kritérií pro volbu případu bylo tedy jeho umístění v soukromé sféře. 

Je to dáno skutečností, že ekonomická krize má obrovský dopad právě na soukromý sektor.  

 

Dle dotazníkového šetření SP ČR72 dopadla ekonomické krize na podniky velmi výrazně. 

Dle respondentů, kteří kvantifikovali svůj očekávaný propad, 19 % očekávalo v roce 2009 

snížení zakázek o 15 %. 39 % respondentů očekávalo pokles zakázek dokonce o 30 % a 36 

% respondentů očekávalo dramatický propad zakázek až o 50 %. 6 % firem je pak 

ohroženo ztrátou zakázek o polovinu a výše. 

 

2. Podnik je dceřinou společností nadnárodní organizace, která splňuje kritéria 

kategorie velkého podniku dle Komise Evropského společenství: Doporučení 

Komise 2003/361/ES. 

Tabulka 3.5 naznačuje složení kategorie SME a kategorie velkých podniků. Kategorie SME 

je složena z podniků, ve kterých je zaměstnáno méně než 250 zaměstnanců a jejichž roční 

obrat nepřesahuje 50 milionů eur. Pokud podnik zaměstnává více než 250 zaměstnanců 

a roční obrat je vyšší než 50 milionů eur, pak se jedná o podnik velký. 

 

 

                                                 
72 Zdroj: Dotazníkové šetření SP ČR: Zakázky mizí, platební morálka podniků klesá. [online] Dostupné z 
<http://www.spcr.cz/cz/dynamic/article.php?artid=2639> cit [2009-01-27]. 
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Tabulka 3.5  Kritéria pro zařazení podniku mezi SME či velké podniky73 
Kategorie podniku Po čet zaměstnanc ů Roční obrat 

mikropodnik < 10 < 2 mil. € 
malý < 50 < 10 mil. € 
střední < 250 < 50 mil. € 
velký > 250 > 50 mil. € 

 

CSR je často vnímáno jako koncept uplatňovaný především ve velkých společnostech, 

vlastněných shareholdery a řízených najatým managementem. Tyto společnosti jsou více 

vidět a také mají více zdrojů pro zapojení se do konceptu CSR. Mají dobře strukturovaný, 

vypracovaný přístup k CSR a vypracovanou formální politiku odpovědnosti.  

Malé podniky naopak často nemají formálně ustanovený přístup k CSR, nemají kodexy, 

nestanovují osoby odpovědné za CSR, které je zde uplatňováno spíše neformálně. 

 

3. Podnik dlouhodobě uplatňuje CSR. 

Dalším kritériem pro výběr případu byla skutečnost, že podnik dlouhodobě uplatňuje CSR. 

Tato podmínka byla zvolena proto, aby bylo možno zjistit, jaké změny nastaly 

v uplatňování CSR po příchodu ekonomické krize.  

Zda podnik uvedené kriterium splňuje, bylo zjišťováno například tím, že má vypracovaný 

přístup k CSR, má stanovenou politiku odpovědnosti, existují zde dokumenty jako etický 

kodex a podobně, a také podnik vypracovává každoročně zprávy, ve kterých zveřejňuje, 

jaké cíle si vzhledem k CSR stanovil a zda jich bylo dosaženo.  

 

Dále záleží na skutečnosti, jak hluboce je CSR ve společnosti zakořeněno. Dle předpokladů 

Vissera74 společnosti se zakořeněným CSR nebudou v této oblasti uplatňovat přílišné 

restrikce, a naopak CSR se může stát pro firmy v době ekonomické recese podpůrným 

mechanismem. 

 

 
                                                 
73 Modifikováno dle: Zpráva Komise O provádění doporučení komise (2003/361/ES) ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků, malých a středních podniků. [online] Dostupné z 
<http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_report_cs.pdf> cit [2009-08-07]. 
74 Zdroj: VISSER, W. Inventura vztahu CSR a finanční krize: příčiny a dopady recese. In: CSR Fórum: 
Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2009, Vol. 3, No. 1, pp. 6-7. ISSN 0862-9315 
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4. Podnik působí v České republice. 

Aby zkoumaný podnik působil na území České republiky, bylo také jedním z kritérií. 

Tuzemské podniky byly ekonomickou krizí značně zasaženy. Došlo zde k výraznému 

propadu poptávky a zakázek či investiční nejistotě. V českém podnikatelském prostředí se 

silně projevil pokles důvěry, zhoršení platební morálky a dochází ke spekulacím v platbách. 

Firmy také často s ohledem na snížení nákladů přistoupily k propouštění zaměstnanců. 

 

3.4.2 Postup p řípadové studie 

Základní krok k vytvoření komparativní případové studie byl postaven na  rozvoji teorie 

a také na výběru jednotlivých případů, které jsou důležité jak pro proces designu, tak pro 

proces sběru dat. Na Obrázku 3.2 je znázorněn postup komparativní případové studie 

v rámci replikační logiky. 

 

Obrázek 3.2  Metoda případové studie při použití replikační logiky75 

 
                                                 
75 Modifikováno dle: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-
7619-2553-8 
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Jelikož byl uplatňován replikační přístup, každá individuální případová studie byla 

postavena na samostatném výzkumu a zhodnocena jako samostatný případ. Výsledy těchto 

samostatných případů pak vytvořily komparativní případovou studii. 

 

3.5 Nástroje sb ěru dat p řípadové studie 

Metody sběru dat byly zvoleny v kontextu případové studie v souladu s fenomenologickým 

paradigmatem. 

Sběr dat probíhal na základě jedné hlavní a dvou vedlejších metod: 

� metoda rozhovoru (hlavní metoda), 

� metoda pozorování (vedlejší metoda), 

� metoda rozboru dokumentů a materiálů (vedlejší metoda). 

 

3.5.1 Metoda rozhovoru 

Metoda rozhovoru byla zvolena proto, že dle Yina76 je jedním z nejdůležitějších zdrojů 

informací případové studie. Jedná se o metodu sběru dat, která je považována za 

nejpřirozenější prostředek lidské komunikace. Při rozhovoru jde vždy o sdělování 

informací mezi dvěma nebo více jednotlivci. Rozhovor je tedy možné definovat jako 

systém verbálního kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným s cílem získat informace 

prostřednictvím otázek, které tazatel klade. 

Rozhovor umožňuje tazateli pokládat komplexnější otázky a dále je rozvíjet, což například 

v dotazníku není možné (Collis a Hussey, 2003). 

 

Fenomenologický přístup vyžaduje především nestrukturované otázky, kde otázky nebyly 

připraveny dopředu (Collis a Hussey, 2003). Nicméně metoda zvolené případové studie 

vyžadovala i otázky předem připravené, kdy se jednalo o strukturovaný či částečně 

strukturovaný rozhovor.  

                                                 
76 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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Náplní rozhovoru bylo v souladu s Beckerem77: 

� Sledování vlastní linie dotazů tak, jak reflektují protokol případové studie. 

Otázky typu “Jak?”. 

� Ptát se na aktuální (konverzační) otázky nezaujatým způsobem. Otázky typu 

“Proč?”. 

 

V průběhu průzkumu se ukázalo, že výkonnou složku CSR mají v různých společnostech 

na starosti různá oddělení. U společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o., se jednalo o 

oddělení lidských zdrojů, u společnosti Provident Financial s.r.o. se jednalo o oddělení 

vnějších vztahů a u společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se jednalo o oddělení CSR. 

V následující Tabulce 3.6 je uveden harmonogram jednotlivých rozhovorů. 

 

 

Tabulka 3.6  Harmonogram dotazování   

Společnost Datum uskute čnění 
rozhovoru 

Objem času 
vynaloženého p ři 
rozhovoru 

Pozice 
dotazovaného 

Toray Textiles Central 
Europe, s.r.o. 

9. září 2009 2 hodiny Manažer lidských 
zdrojů 

 14. červenec 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

 

 20. červenec 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

 

T-Mobile Czech Republic 
a.s. 

21. červenec 2010 2 hodiny Manažerka 
společenské 
odpovědnosti firem 

 20. srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

 

 31. srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

 

Provident Financial s.r.o. 24. červen 2010 2 hodiny Manažer pro styk s 
veřejností 

 12. srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

 

 30. srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

 

 

                                                 
77 Zdroj: BECKER, H.S. Tricks of the trade: How to think about your research while you’re doing it. 
Chicago: University of Chicago Press, 1998. ISBN 0-226-04123-9 
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Jelikož byla v průběhu výzkumu uplatňována replikační logika, rozhovory i následné 

konzultace byly vedeny na základě stejného postupu a byla jim vyčleněna stejná doba 

trvání. Otázky kladené jednotlivým manažerům jsou uvedeny v Protokolu případové studie, 

C. Otázky případové studie v kapitole 3.6 Protokol případové studie. 

 

3.5.2 Metoda pozorování 

Metoda zúčastněného pozorování spočívá ve sběru dat, kdy výzkumník je plně zapojen 

mezi účastníky či do fenoménu, který je předmětem výzkumu. Cílem je poskytnout 

prostředek k získání detailního porozumění hodnot, motivů či praktik těch, kteří jsou 

pozorováni (Collis a Hussey, 2003). 

Metoda pozorování byla zvolena pouze jako doplňující metoda ke stěžejní metodě 

rozhovoru. Jednalo se o zúčastněné pozorování ve firmách. 

 

3.5.3 Metoda rozboru dokument ů a materiál ů 

Rozbor dokumentů a materiálů získaných ve firmách účastnících se výzkumu byl další 

doplňující metodou. Jednalo se především o rozbor CSR reporů, výročních zpráv, etických 

kodexů a dalších kodexů (např. kodexu zaměstnance), jakož i materiálů zveřejněných na 

internetových stránkách zkoumaných subjektů. 

 

3.6 Protokol p řípadové studie 

Protokol případové studie byl v průběhu výzkumu vytvořen především proto, že je více než 

pouhým dotazníkem či nástrojem, jelikož obsahuje nástroje stejně jako procedury a obecná 

pravidla pro použití protokolu. Je také naprosto nezbytný, pokud je metodou výzkumu 

zvolena srovnávací případová studie.  

Protokol představuje zásadní způsob, jak zvýšit spolehlivost výzkumné případové studie, 

a také je zamýšlen jako průvodce pro výzkumníka při sběru dat u jednotlivých případů 
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(Yin, 2003). Jakožto průvodce byl sepsán ještě před samotným sběrem dat, a byl tedy 

uveden v budoucím čase. 

Protokol byl strukturován do několika sekcí na základě doporučení dle Yina.78  

Obsah jednotlivých sekcí byl tento: 

1. Přehled o projektu případové studie (cíle, problematika případové studie, teoretické 

předpoklady). 

2. Oblast procedur (metody sběru dat, hlavní zdroje informací atd.). 

3. Otázky případové studie. 

4. Průvodce pro zprávu o případové studii. 

 

Protokol případové studie je důležitý zejména proto, že udržuje zacílení výzkumníka na 

subjekt případové studie a dále přípravou tohoto protokolu lze předejít budoucím 

problémům s vyhotovením zprávy případové studie (Yin, 2003).  

                                                 
78 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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PROTOKOL PŘÍPADOVÉ STUDIE  

  

A. PŘEDSTAVENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE , DEFINOVÁNÍ CÍLE A VÝZKUMNÝCH OTÁZEK  

V době každé ekonomické krize si žádný podnik nemůže být jistý, zda bude schopen obstát 

na rychle se měnícím trhu. Toto pravidlo se ukázalo ještě více platné v době globální 

recese. Podniky se mnoho měsíců potýkaly s vážnými existenčními problémy a často byly 

nuceny omezit svůj provoz.  

Tato případová studie se bude zabývat vlivem ekonomické recese na uplatňování CSR 

v podnicích. Jedná se o aktuální téma, jelikož krize stále velmi důrazně ovlivňuje 

především podnikatelskou sféru. Došlo k významnému poklesu důvěry, podnikatelské 

morálky a propouštění zaměstnanců. Jako následek snahy o zefektivnění nákladů bylo často 

přistupováno k omezování aktivit, které nejsou stěžejní pro přežití podniku. Mezi tyto 

aktivity spadají i činnosti prováděné v rámci CSR.  

Úkolem případové studie bude zmapovat změny, které nastaly v uplatňování CSR vlivem 

současné ekonomické krize v jednotlivých případech.  

 

 A1 CÍLE VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

Cílem výzkumu realizovaného prostřednictvím případové studie je:  

Identifikace změn ve vnímání a uplatňování CSR vzniklých v důsledku ekonomické krize. 

 

Za účelem dosažení stanoveného cíle byly formulovány následující výzkumné otázky:  

O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

 

 A2 TEORETICKÝ ZÁKLAD PŘÍPADOVÉ STUDIE  

Hlavní myšlenka CSR spočívá v tom, že podniky by měly akceptovat, že hrají ve 

společnosti více než jen ekonomickou roli. Tím je myšleno určité nadšení přijmout více než 

jen odpovědnost a dopad za činnosti v podnikání, ale kromě toho také přijmout 

odpovědnost za jejich dopad na společnost a na životní prostředí (Robins, 2008). 
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Podniky na sebe tedy přebírají širokou škálu společensky odpovědných aktivit. Ty se 

pokoušejí postihnout sociální, environmentální i ekonomická témata. V sociální oblasti se 

jedná zejména o dlouhodobou spolupráci se stakeholdery, dodržování lidských práv, 

uplatňování rovných příležitostí atd. V rámci oblasti environmentální se jedná o vytvoření 

ekologické politiky, o ochranu přírodních zdrojů, o ekologickou výrobu a podobně. 

V ekonomické oblasti jde zejména o vytvoření odpovědných standardů a kodexů, 

zapracování CSR do firemní strategie, transparentní chování a tak dále (Putnová 

a Seknička, 2007). 

Všechny zmíněné činnosti však mohou být postiženy vlivem ekonomické krize. Podniky 

přestaly vydávat pro některé „nadbytečné“ prostředky na financování těchto aktivit. Dle 

dotazníkového šetření SP ČR v průběhu recese „zakázky mizí, platební morálka podniků 

klesá“, dochází k výraznému poklesu jak podnikatelské morálky, tak důvěry.  

 

 A3 CHARAKTER PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Případová studie bude mít charakter výzkumné neboli exploratorní případové studie, 

jelikož účelem studie je výzkum situace, kde konkrétní jev dosud nebyl dostatečně v 

předchozích teoriích zmapován. Tímto jevem se rozumí ekonomická krize a její vliv na 

uplatňování CSR v podnicích. Nejedná se tedy o pouhý popis praxe, inovací či nových 

postupů.  

Z hlediska designu se bude jednat o komparativní případovou studii, jelikož je založena na 

srovnání 3 případů (Toray Textiles Central Europe, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., 

Provident Financial s.r.o.), které sdílejí stejné kontextuální charakteristiky. 

 

Jednotlivé případy jsou vybrány na základě čtyř kritérií. 

1. Na základě sektorové odlišnosti se jedná o podnik v soukromém sektoru. 

2. Podnik je dceřinou společností nadnárodní organizace, která splňuje kritéria 

kategorie velkého podniku dle Komise Evropského společenství: Doporučení 

Komise 2003/361/ES. 

3. Podnik dlouhodobě uplatňuje CSR. 

4. Podnik působí v České republice. 
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 A4 ROLE PROTOKOLU PŘI VEDENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE  

Protokol případové studie je standardizovanou agendou linie dotazů výzkumníka. Na 

základě protokolu bude postupováno při tvorbě a zpracování jednotlivých případů. Protokol 

je významný zejména proto, že umožňuje využití replikační logiky, kdy všechny případy 

jsou prováděny dle stejných postupů. Protokol bude sloužit ke sběru dat pro konkrétní 

případ (i když je částí komparativní případové studie) a není zamýšlen tak, aby obsáhl celý 

projekt. 

 

B. PROCESY SBĚRU DAT  

Procesy sběru dat v rámci případové studie jsou poměrně náročné, jelikož lze těžko 

odhadovat, co může výzkumník od zkoumaného subjektu očekávat. Plán procesu sběru dat 

se musí přizpůsobit událostem, jako je například časové vytížení dotazovaných, selhání 

techniky při provádění rozhovoru a podobně.  

 

V rámci sběru dat bude postupováno dle doporučení Yina79:  

� Získat přístup ke klíčovým organizacím a klíčovým respondentům. 

� Připravit si odpovídající zdroje včetně počítače, psacích potřeb, diktafonu. 

� Tvorba jasného rozvrhu aktivit sběru dat včetně časových limitů na konkrétní 

aktivitu. 

� Přizpůsobit se nepředvídaným událostem, jako je nedostupnost respondenta apod. 

 

Samotný sběr dat bude probíhat na základě jedné hlavní a dvou vedlejších metod: 

� metoda rozhovoru (hlavní metoda), 

� metoda pozorování (vedlejší metoda), 

� metoda rozboru dokumentů a materiálů (vedlejší metoda). 

 

 

 

                                                 
79 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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 B1 NÁZVY ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ PRO JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY VČETNĚ KONTAKTNÍCH 

 OSOB 

Všem zapojeným subjektům bude zaslán úvodní dopis s nabídkou spolupráce na výzkumu. 

Ukázka úvodního dopisu je uvedena jako Příloha č. 1: Úvodní dopis. 

 

Tabulka 3.7  Zkoumané subjekty   

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Pozice 

Toray Textiles Central 
Europe, s.r.o. 

Průmyslová 4 
796 40 Prostějov 

Ing. Tomáš Zikmund Manažer lidských 
zdrojů 

T-Mobile Czech Republic 
a.s. 

Tomíčkova 2144 
149 00 Praha 4 

Ing. Jitka Chocová Manažerka 
společenské 
odpovědnosti firmy 

Provident Financial s.r.o. Olbrachtova 9/2006 
140 00 Praha 4 

Mgr. Michal Dyttert Manažer pro styk s 
veřejností 

 

 B2 PLÁN SBĚRU DAT  

 

Tabulka 3.8  Plán sběru dat   

Společnost Kalendá ř 
návšt ěv 

Očekávaný objem času 
použitého pro návšt ěvu 

Očekávaný stupe ň 
vynaloženého úsilí  

Toray Textiles Central 
Europe, s.r.o. 

září 2009 2 hodiny vysoký 

 červenec 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

střední 

 červenec 2010 N/A (e-mailová 
konzultace, vyjádření 
subjektu k návrhu zprávy) 

střední 

T-Mobile Czech Republic 
a.s. 

červenec 2010 2 hodiny vysoký 

 srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace) 

střední 

 srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace, vyjádření 
subjektu k návrhu zprávy) 

střední 

Provident Financial s.r.o. červen 2010 2 hodiny vysoký 
 srpen 2010 N/A (e-mailová 

konzultace) 
střední 

 srpen 2010 N/A (e-mailová 
konzultace, vyjádření 
subjektu k návrhu zprávy) 

střední 
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 B3 PŘÍPRAVA NÁVŠTĚV  

Předtím, než budou jednotlivé návštěvy realizovány, je zapotřebí prozkoumat dostupné 

materiály, které lze o konkrétní společnosti získat. Za tímto účelem budou prozkoumány: 

a) specifické dokumenty jako například výroční zprávy, CSR reporty, etické kodexy 

a podobně, 

b) internetové stránky společností. 

 

Dále bude následovat telefonická domluva termínu schůzky s kontaktní osobou. Zde se 

předpokládá nejen časová flexibilita výzkumníka vzhledem k vytížení kontaktních osob, ale 

také flexibilita z hlediska dojezdu do vzdálenějších měst, kde společnosti působí.  

 

Aby bylo možno při návštěvě konkrétní společnosti získat co nejvíce informací, je 

zapotřebí zkontrolovat veškerou techniku pro zaznamenávání dat, jako je notebook, 

diktafon či další zařízení.  

 

Před každou návštěvou je také nutné znovu projít jednotlivé oblasti dotazů spolu 

s konkrétními otázkami a dále postupovat ve smyslu replikační logiky. 

 

C. OTÁZKY P ŘÍPADOVÉ STUDIE   

Vytvořené otázky jsou strukturovány do několika úrovní. Otázky uvedené v úrovni 1 budou 

položeny konkrétním dotazovaným subjektům. Otázky formulované v úrovni 2 a úrovni 3 

jsou vytvořeny tak, aby byly zodpovězeny výzkumníkem, nikoliv dotazovaným. Tyto 

otázky pak výzkumníkovi umožní vést linii rozhovoru v souladu s výzkumem. 

 

 C1 OBLASTI DOTAZŮ 

Oblast dotazů 1 Začlenění CSR do podnikové strategie. 

Oblast dotazů 2 Změny v uplatňování CSR v jednotlivých oblastech po příchodu 

ekonomické krize. 

Oblast dotazů 3 Změny ve vnímání CSR vzniklé v důsledku ekonomické krize. 

 



58 

 C2 OTÁZKY PRO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD 

Otázky jsou uvedeny pouze ve dvou úrovních, které jsou důležité pro sběr dat. Následující 

úroveň otázek lze zodpovědět až při srovnání jednotlivých případů, a proto jsou v protokolu 

případové studie uvedeny v kapitole C3 „Cross-case“ otázky. 

 

Úroveň 1 Otázky pro dotazované subjekty 

 

Oblast dotazů 1 

O1.1.1 Uplatňuje Váš podnik CSR dlouhodobě? 

O1.1.2 Je CSR součástí podnikové strategie? 

O1.1.3 Jaké nástroje CSR jsou ve Vašem podniku využívány? 

O1.1.4 Jaké standardy na poli CSR Váš podnik uplatňuje? 

 

Oblast dotazů 2 

O1.2.1 Jaké největší změny v rámci uplatňování CSR Váš podnik postihly po příchodu 

ekonomické krize? 

O1.2.1.1 Změnil se postoj podniku v environmentální oblasti a jak? 

O1.2.1.2 Změnil se postoj podniku v ekonomické oblasti a jak? 

O1.2.1.3 Změnil se postoj podniku v sociální oblasti a jak? 

O1.2.2 Došlo vlivem ekonomické krize ke změně výdeje prostředků na CSR aktivity ve 

Vašem podniku a ve kterých oblastech? 

 

Oblast dotazů 3 

O1.3.1 Uskutečnili jste průzkum o dopadech recese přímo na Vaši společnost, na okolní 

prostředí či na Vaše největší konkurenty a jaký byl výsledek? 

O1.3.2 Jaký je rozdíl mezi vnímáním CSR před recesí a po ní? 

O1.3.3 Kam chcete podnikové CSR dále směřovat? 

 

V rámci úrovně 1 budou dále použity otázky typu “Proč?“. Jedná se však o aktuální 

konverzační otázky, které vyplynou z rozhovoru s dotazovaným. 
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Úroveň 2 Otázky pro výzkumníka v rámci konkrétního případu 

 

Oblast dotazů 1 

O2.1.1 Jaká je úroveň uplatňování CSR v podniku? 

 

Oblast dotazů 2 

O2.2.1 Jak ovlivnila ekonomická krize postoj podniku k jednotlivým CSR oblastem?  

O2.2.2 Která oblast CSR je v důsledku ekonomické krize nejvíce zasažena? 

O2.2.3 Jak byly ovlivněny výdaje prostředků na CSR aktivity příchodem ekonomické 

krize? 

 

Oblast dotazů 3 

O3.1.1 Jakým způsobem se změnilo chápání podnikového CSR v důsledku ekonomické 

krize? 

 

 C3 „CROSS-CASE“  OTÁZKY 

Třetí úroveň dotazů jsou tzv. „cross-case“ otázky, které však nejsou podstatné pro sběr dat. 

Jedná se o otázky, které je možno zodpovědět až po získání dat z jednotlivých případů.  

Uvedené „cross-case“ otázky jsou zároveň stanovenými výzkumnými otázkami. Zvolená 

metoda výzkumu pak doporučuje formulaci typu“Jak?“. 

 

Úroveň 3 „ Cross-case“ otázky  

 

O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích. 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 
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D. ZPRÁVA PŘÍPADOVÉ STUDIE   

Zpráva případové studie nesleduje žádný stereotyp, jak je tomu například u článku 

v časopisech. Způsob, jakým bude zpráva sepsána, záleží na požadavcích čtenářů a také na 

zvoleném formátu.  

 

D1 ZACÍLENÍ ZPRÁVY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Při tvorbě zprávy případové studie bude brán ohled především na konkrétní skupinu 

čtenářů, kterými budou členové komise při obhajobě dizertační práce. Volba této skupiny 

sama o sobě diktuje určitou formu této zprávy. Důraz proto bude kladen především na 

popis metodologie, teoretických východisek, postupu při vedení výzkumu a analýzu.  

 

Jako formát pro sepsání zprávy případové studie bude použit tzv. multiple-case report. 

V tomto formátu zprávy nejsou analyzovány jednotlivé případy, ale důraz je kladen na 

výsledky „cross-case“ analýzy. 

 

 D2 NÁVRH ČLENĚNÍ ZPRÁVY PŘÍPADOVÉ STUDIE  

 

1. Úvod 

2. Teoretické pozadí 

3. Výzkumné otázky a jejich odůvodnění 

4. Metodologie  

a. Popis výzkumných metod 

b. Metody sběru dat 

c. Proces analýzy dat 

d. Kvalita výzkumu, omezení případové studie a jejich překonání 

5. Prezentace získaných dat 

a. Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 

b. T-Mobile Czech Republic a.s. 

c. Provident Financial s.r.o. 

6. Analýza dat 
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7. Diskuse nad zjištěními 

8. Závěr 
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3.7 Pilotní p řípadová studie 

Pilotní případová studie představovala poslední přípravu před samotným sběrem dat. 

Realizována byla především proto, aby byla zajištěna relevantnost a smysluplnost dotazů 

v rámci metody rozhovoru, stejně jako účelnost využití ostatních metod sběru dat, kterým 

je pozorování a rozbor dokumentů.  

 

Pilotní případová studie proběhla u společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o. Tato 

společnost byla pro pilotní studii zvolena zejména proto, že skupina Toray dlouhodobě 

uplatňuje CSR, které je vysoce zakořeněno v její podnikové kultuře. Lze zde tedy 

vypozorovat změny v oblasti CSR, které byly vyvolány ekonomickou krizí. Společnost také 

splňuje všechna kriteria výběru případů pro srovnávací případovou studii, tudíž byla 

zajištěna aplikační hodnota této pilotní studie. 

Správnost výběru společnosti se potvrdila a tato studie se ukázala být velice přínosnou, jak 

z hlediska vedení výzkumu, tak jeho designu.  

 

Především došlo k přehodnocení hlavní metody sběru dat, kterou je rozhovor. V původní 

verzi výzkumu měl být uskutečněn rozhovor s jedním členem managementu a jedním 

zaměstnancem. Pilotní případová studie však ukázala, že skutečně cenný je pouze rozhovor 

s členem managementu, který má o chodu podniku více informací než řadový zaměstnanec.  

Z hlediska náplně rozhovoru se ukázalo, že otázky formulované v Protokolu případové 

studie nevedou ke zcela uspokojivému zodpovězení výzkumných otázek. Dotazy týkající se 

přesného finančního vyčíslení nákladů na změny v rámci jednotlivých oblastí byly 

zevšeobecněny. Dále byly do studie zařazeny zcela nové otázky týkající se změn ve 

vnímání CSR vlivem ekonomické krize, které se ukázaly být pro výzkum velmi přínosné. 

Dalším významným přínosem pilotní studie byl její výsledek, který ukázal, že by bylo 

vhodné s výzkumem sečkat ještě několik měsíců, až se následky ekonomické krize v oblasti 

CSR plně rozvinou. Samotný výzkum jednotlivých subjektů byl tedy odložen na červen 

2010. 
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Realizací pilotní případové studie tedy byly ověřeny a doplněny postupy v rámci metod 

sběru dat a také byla ověřena správnost designu případové studie. 

 

Pilotní studie ve společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o., poskytla natolik 

zajímavá zjištění, že tento podnik byl dále zařazen do výzkumu jako jeden ze 3 

zkoumaných subjektů. Původní interview z pilotní případové studie bylo rozšířeno o další 

informace nabyté prostřednictvím e-mailové konzultace. Výzkum ve společnosti Toray se 

tedy stal korektním případem pro srovnávací případovou studii.  

Protokol pilotního rozhovoru uskutečněného ve společnosti Toray Texitles Central Europe, 

s.r.o., lze najít v Příloze č. 2: Protokol pilotního rozhovoru uskutečněného ve společnosti 

Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 

 

3.8 Proces analýzy p řípadové studie 

Proces analýzy případové studie je nejméně vyvinutý a zároveň nejobtížnější aspekt její 

tvorby. Je proto důležité stanovit na prvním místě hlavní analytickou strategii, která 

pomáhá správně zacházet se zjištěními, produkovat přesvědčivé analytické závěry a řídit 

alternativní interpretace (Yin, 2003). 

 

Jako hlavní analytická strategie analýzy této případové studie byla zvolena strategie 

opírající se o výzkumné otázky. Obecné cíle a design případové studie pak vycházel z tezí, 

které reflektují soubor výzkumných otázek. Tento přístup byl zvolen především proto, že 

umožňuje roztřídit data na důležitá a na data, která je vhodné ignorovat. Teoretické návrhy 

či teze umožňují nalézt odpovědi na otázky typu “Jak?“ a “Proč?“, které jsou pro tuto 

případovou studii zcela zásadní, jak je uvedeno v kapitole Metoda rozhovoru. 
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3.8.1 Postup analýzy kvalitativních dat 

Hlavní výzvou analýz kvalitativních dat je, že zde není jasný a přijatý soubor obecných 

pravidel pro analýzy ve srovnání s těmi, které existují pro analýzu kvantitativních dat 

(Robson, 2002).  

Při analýze kvalitativních dat lze sledovat dva různé přístupy. Jedná se o metody 

kvantifikační a nekvantifikační. Kvantifikační metody převádějí kvalitativní data do číselné 

podoby. V této práci však kvantifikace kvalitativních dat nebyla žádoucí, a proto zde byla 

použita nekvantifikační metoda. 

V Tabulce 3.9 jsou uvedeny hlavní výzvy, kterým bylo nutné čelit při nekvantifikačních 

metodách analýzy kvalitativních dat. 

 

Tabulka 3.9  Přehled doporučení pro analýzu kvalitativních dat nekvantifikačními metodami.80 
Redukce dat Redukce dat je forma analýzy, která zpřesňuje, třídí, zaměřuje, vyřazuje a 

reorganizuje data tak, aby konečné závěry mohly být ověřeny. 
Struktura dat Jedná se o nalezení vhodných kategorií, dle kterých by měla být data 

strukturována. 
Detextualizace 
dat 

Většina kvalitativních dat je sesbírána formou rozsáhlého textu. Tento text by 
měl být konvertován do diagramů a ilustrací pro prezentaci analýzy. 

 

Z nekvantifikačních metod byla pro případovou studii vybrána metoda zobrazení dat. Dle 

Milse a Hubermana81 je tato metoda vizuálním formátem, který představuje informace 

systematicky tak, že uživatel může vytvářet validní závěry a potřebné akce. Neexistují zde 

žádná omezení v typech zobrazení. Obvykle se však jedná o sítě nebo matice, případně 

tabulky. 

 

                                                 
80 Modifikováno dle: COLLIS, J., HUSSEY. R. Business Research: A practical guide for undergraduate and 
postgraduate students. 2. vydání. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 374 s. ISBN 0-333-98325-4 
81 Zdroj: MILES, M. B., HUBERMAN, A. M. Qualitative Data Analysis – An Expanded Sourcebook. 
London: Sage, 1994. ISBN 978-0340-7422-6 
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3.8.2 „Cross-case“ analýza 

Jako specifická analytická technika byla zvolena „cross-case“ analýza. „Cross-case“ 

analýza je technika vhodná zejména pro komparativní případovou studii, která má 

exploratorní neboli výzkumný charakter. 

Cílem „cross-case“ analýzy bylo určení podobností či odlišností v jednotlivých případech, 

které následně umožnily identifikovat obecný vzor. 

 

„Cross-case“ analýze však předcházela analýza každého jednotlivého případu. Tyto analýzy 

jsou zachyceny v kapitole 4.3 Zjištění v rámci jednotlivých případů. Data k jednotlivým 

případům byla získána z databáze dat vytvořené na základě sběru dat viz Příloha č. 6: 

Databáze dat. 

 

3.9 Kritéria pro posouzení kvality výzkumu 

Již při vytváření designu samotného výzkumu byl brán velký zřetel především na kvalitu 

samotné konstrukce výzkumu, která následně velmi významně ovlivňuje jak validitu, tak 

spolehlivost. 

Aby byla zajištěna co nevyšší kvalita výzkumu, byl výzkum konstruován v souladu s 

principy Healyho a Perryho82.  

� Jednalo se zejména o diskusi a srovnání jednotlivých paradigmat, jejich 

filosofických základů a posouzení jejich vhodnosti pro daný výzkum. Více 

v kapitole 3.3 Relevantnost fenomenologického paradigmatu s ohledem na 

orientaci výzkumu. 

� Na základě zvoleného paradigmatu byla provedena komparativní analýza a kvalita 

výzkumu rozebrána pomocí logických testů. 

 

                                                 
82 Zdroj: HEALY, M., PERRY, C. Comprehensive criteria to judge validity and reliability of qualitative 
research within the realism pradigm. In: Qualitative Market Research: An International Journal. 2000. Vol. 3, 
No. 3, pp. 118 – 26. 
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Jelikož design výzkumu reprezentuje soubor použitých logických pravidel, je možné 

posuzovat kvalitu takového designu pomocí logických testů. K ohodnocení empirických 

sociálních výzkumů se obvykle používají čtyři testy. Jelikož případová studie je jednou 

z forem těchto výzkumů, použití těchto čtyř testů je tedy zcela relevantní (Yin, 2003). 

Tabulka 3.10 obsahuje čtyři nejrozšířenější testy pro účely ohodnocení výzkumu případové 

studie. 

 

Tabulka 3.10  Taktiky případové studie pro čtyři designy testů83  
Testy Taktika p řípadové studie Fáze výzkumu  
Konstrukce validity o Použití více zdrojů informací                             

o Vytvořit řetěz důkazů                                       
o Nechat nahlédnout klíčové subjekty do 
návrhu zprávy případové studie                                  

sběr dat                       
sběr dat                
kompozice 

Vnitřní validita (pouze 
pro explanatorní, nikoliv 
pro deskriptivní či 
výzkumné případové 
studie) 

o Srovnat jak si navzájem odpovídají vzory                               
o Vytvořit vlastní popis                                         
o Odkaz na konkurenční popis                                            
o Použití logických modelů 

analýza dat              
analýza dat            
analýza dat              
analýza dat 

Vnější validita o Použití teorie u single případových studií           
o Použití replikační logiky u vícenásobných 
(komparativních) případových studií 

design výzkumu             
design výzkumu 

Spolehlivost o Použití protokolu případové studie                         
o Rozvoj databáze případové studie 

sběr dat                  
sběr dat 

 

Soubor těchto čtyř testů je více komplexní než standardní testování pouze validity 

a spolehlivosti (Yin, 2003). 

Pro vytvoření designu tohoto výzkumu byl brán v úvahu, vzhledem k výzkumné povaze 

případové studie, pouze test konstrukce validity, test vnější validity a test spolehlivosti.  

Testy a techniky použité k zajištění kvality tohoto výzkumu jsou uvedeny v Tabulce. 3.11.  

 

 

 

 

                                                 
83 Modifikováno dle: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-
7619-2553-8 
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Tabulka 3.11  Použité testy a techniky pro stanovení validity a spolehlivosti případové studie 
Testy Techniky p řípadové studie Fáze výzkumu  
Konstrukce 
validity 

o Použití více zdrojů informací (interview, rozbor 
dokumentů, pozorování)                                     
o Tvorba řetězu důkazů                                           
o Nahlédnutí klíčových subjektů do návrhu 
zprávy případové studie týkající se jejich 
případu a zahrnutí klíčových informací do zprávy 
případové studie                                   

sběr dat                                            
                                           
sběr dat                              
kompozice 

Vnější 
validita 

o Použití replikační logiky                                        
o Srovnání zjištění s literaturou 

design výzkumu             
analýza dat 

Spolehlivost84 o Poskytnutí plného výčtu teorií                           
o Zdůvodnění použití případové studie                             
o Tvorba protokolu případové studie                        
o Provedení výzkumů v rámci jednotlivých    
   případů                                                                           
o Co nejkonkrétnější nahrávání pozorování                       
o Použití protokolu případové studie                     
o Nahrávání dat a vytvoření databáze dat                         
o Ujištění o smysluplnosti podobnosti zjištění 
skrze data jednotlivých případů 

design výzkumu a analýza dat                                 
design výzkumu                                    
design výzkumu                          
sběr dat                                    
 
sběr dat                                      
sběr dat                              
sběr dat                                   
sběr dat 

 

Jak byla jednotlivá omezení případové studie v rámci těchto testů překonána, je uvedeno 

v podkapitole 3.9.1 Omezení výzkumu případové studie a jejich překonání.  

 

K zajištění kvality výzkumu byly použity i doplňující testy analýzy kvalitativních dat. Bylo 

zde vycházeno ze čtyř kritérií, jak jej stanovili Lincoln a Guba.85 

� Kredibilita – demonstruje, že výzkum byl řízen tak, že subjekt výzkumu byl 

korektně identifikován a popsán. 

� Přenosnost – uvažuje se o ní tam, kde zjištění jsou aplikována na jinou situaci, 

přičemž výsledky jsou podobné. 

� Spolehlivost – ukazuje, že výzkumné procesy jsou systematické, rigorózní 

a správně dokumentované.  

� Potvrditelnost – je kriterium použitelné tam, kde proces výzkumu je plně popsán 

a je možné určit, na základě jakých dat byly stanoveny výsledky. 

                                                 
84 Techniky testu spolehlivosti rozvinuty dle: RIEGE, A. M. Validity and reliability tests in case study: a 
literature review with “hands-on” applications for each research phase. In: Qualitative Market Research: An 
International Journal. 2003. Vol. 6, No. 2, pp. 75 – 86. 
85 Zdroj: LINCOLN, Y.S., GUBA, E. G. Naturalistic Inquiry. London: Sage, 1985. 
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V Tabulce 3.12 je uvedeno, jaké techniky byly použity v rámci zmíněných testů 

kvalitativních dat pro zajištění kvality tohoto výzkumu.86  

 

Tabulka 3.12  Kvalitativní techniky použité v rámci výzkumu  
Testy Kvalitativní techniky  Fáze výzkumu 
Kredibilita o Sběr dat z různých zdrojů                                                           

o Prezentování výsledků a závěrů analýzy dotazovaným 
sběr dat                           
sepsání zprávy 

Přenosnost o Vytvoření databáze dat případové studie                                       
o Použití cross-case analýzy 

sběr dat                      
analýza dat 

Spolehlivost o Procesy v rámci výzkumu na sebe navazují, jsou srozumitelné, 
správně zdokumentované a poskytují mechanismy proti 
zaujatosti 

design výzkumu 

Potvrditelnost o Uchování dat ve smyslu poznámek, nahrávek a dokumentů z 
fáze sběru dat, pro další možnost kontroly závěrů jejich kvality a 
jejich interpretace 

sběr dat a 
analýza dat 

 

3.9.1 Omezení výzkumu p řípadové studie a jejich p řekonání 

Kritikové metody případové studie často poukazují na problematiku validity. Argumentují 

především tím, že při sběru dat jsou používána subjektivní hlediska a výzkumník není 

schopen vytvořit adekvátní soubor měření (Yin, 2003). Jak však ukazuje Tabulka 3.10, 

existují taktiky ke zvýšení validity již při konstrukci případové studie. Jedná se zejména 

o využití více zdrojů informací a vytvoření řetězu důkazů při sběru dat a dále nechat 

nahlédnout klíčové subjekty do návrhu případové studie. 

Validita této práce byla zajištěna tak, že byla sledována metoda komparativní případové 

studie, kdy bylo vycházeno ze tří případů. V rámci každého případu pak byl dotazován 

jeden zaměstnanec na pozici manažera, což umožnilo získat komplexní a prokazatelná data. 

Při konstrukci testu validity bylo vycházeno z myšlenky Pattona:  

 

                                                 
86 Seznam možných technik je více rozveden v: RIEGE, A. M. Validity and reliability tests in case study: a 
literature review with “hands-on” applications for each research phase. In: Qualitative Market Research: An 
International Journal. 2003. Vol. 6, No. 2, pp. 75 – 86. 
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„Validita, smysluplnost a pochopení generované z kvalitativních dotazů mají více 

společného s informační bohatostí vybraných případů a pozorovatelsko-analytickým 

schopnostmi výzkumníka než s velikostí vzorku.“ (Patton, 1990, str. 185) 

 

Problematika externí validity představuje největší bariéru metody případové studie. 

Kritikové obvykle tvrdí, že jednotlivé případy nabízejí jen chabé základy pro zobecňování. 

Tito kritikové však vycházejí ze zobecňování na základě rozsáhlého vzorku. Analogie 

rozsáhlého vzorku však není korektní vzhledem k případovým studiím. Jejich výzkumy 

stojí na statistickém zobecňování, případové studie jsou však založeny na analytickém 

zobecňování. Při analytickém zobecňování se výzkumník snaží zobecňovat konkrétní 

soubor výsledků do širší teorie (Yin, 2003). Roli zde hraje také replikační logika výzkumu, 

kdy jednotlivá zjištění jsou testována i na dalších případech. Tato replikační logika je 

nezbytná pro vícenásobné neboli komparativní případové studie. 

V rámci této práce bylo použito analytické zobecňování výsledků získaných ze tří případů 

komparativní případové studie. Výzkum byl postaven na využití replikační logiky. 

 

Problémem případové studie může být i dostatečná spolehlivost. Tu je možno prokázat tak, 

že pokud výzkumník sleduje stejné postupy a vede případovou studii stejně, jako tomu bylo 

u předchozí případové studie, měl by se dobrat stejných výsledků (nikoliv že bude ověřovat 

výsledky jedné případové studie pomocí další případové studie). K tomu je však zapotřebí 

zdokumentovat co nejvíce kroků a procesů použitých při výzkumu, k čemuž například 

slouží protokol případové studie. 

Spolehlivost případové studie byla zajištěna pečlivou dokumentací tří jednotlivých případů 

prostřednictvím protokolu případové studie. Výsledky každého případu pak byly 

srovnávány s výsledky ostatních případů na základě „cross-case“ analýzy.  
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3.10 Závěr 

V kapitole byla ověřena relevantnost fenomenologického paradigmatu, a to z hlediska jeho 

charakteristik vzhledem k povaze výzkumného problému.  

Jako výzkumná metoda byla zvolena případová studie, jakožto induktivní metoda. 

Z hlediska typu byla zvolena případová studie výzkumná a z hlediska designu byla zvolena 

případová studie komparativní, jelikož účelem studie bylo zkoumání podobností mezi třemi 

případy, sdílející stejné kontextuální charakteristiky. 

Stanovena byly též kritéria výběru jednotlivých případů a jejich počet. 

Dále zde byly popsány tři metody sběru dat, a to interview, analýza dokumentů 

a pozorování. 

Vzhledem k prokázání spolehlivosti výzkumu byl důraz kladen i na protokol případové 

studie, jakožto průvodce pro výzkumníka při sběru dat u jednotlivých případů.  

Prostor byl věnován i pilotní případové studii, na jejímž základě byly odhaleny drobné 

nedostatky původního návrhu.  

Důraz byl kladen též na vysvětlení procesu analýzy a dále kritéria posouzení kvality 

výzkumu spolu s uvedením omezení případové studie a jejich překonání. 
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4 Analýza dat 

4.1 Úvod 

Tato kapitola se věnuje popisu jednotlivých případů, kterými jsou 3 společnosti sdílející 

stejné, pro výzkum klíčové charakteristiky. Jedná se o společnosti Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. Společnosti jsou 

zde charakterizovány z hlediska majetkové struktury, předmětu podnikání, počtu 

zaměstnanců a cílů v oblasti CSR.  

Pozornost je zde věnována zejména konkrétním zjištěním u individuálních případů. Tato 

zjištění jsou strukturována dle otázek Úrovně 2 Otázky pro výzkumníka v rámci 

konkrétního případu (viz kapitola 3.6 Protokol případové studie).  

V rámci této kapitoly je též kladen velký důraz na provedení komparace konkrétních 

zjištění u jednotlivých případů, a to pomocí tzv. „cross-case“ analýzy. 

 

4.2 Popis jednotlivých p řípadů 

Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 

Společnost Toray Textiles Central Europe s.r.o., byla založena roku 1997. Majoritním 

a jediným akcionářem společnosti je japonská společnost Toray Industries, Inc., která se 

specializuje na průmyslové výrobky vyráběné pomocí technologií organické syntetické 

chemie, polymerní chemie a biochemie a patří k největším japonským výrobcům vláken. 

Společnost Toray Industries, Inc., je kotovaná na tokijské burze. 

Toray Textiles Central Europe, s.r.o., se zaměřuje na tkaní a úpravu lehkých podšívkových 

tkanin ze 100% polyesteru. Výrobky mají rozmanité konečné využití, např. podšívkoviny, 

sportovní oblečení, dekorační materiály, svrchní materiály, využití v automobilovém 

průmyslu, základní tkanina pro průmyslové využití (reklamní potisky atd.). Výrobky jsou 

vyváženy do zahraničí, především do zemí EU a CEFTA. 

Společnost zaměstnává přibližně 250 zaměstnanců. 
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Hlavní cíle společnosti v oblasti CSR jsou: 

1. Bezpečnost především 

2. Spokojenost zákazníků díky špičkové kvalitě 

3. Inovace výrobních programů 

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Na český trh vstoupila společnost RadioMobil v roce 1996. V tomtéž roce zahájila své 

komerční operace pod značkou Paegas. V roce 2003 byl obchodní název společnosti 

změněn jako součást transatlantického rozvoje na T-Mobile Czech Republic a.s., pod 

kterým společnost provozuje svou obchodní činnost dosud. 

T-Mobile Czech Republic a.s. je vlastněna konsorciem CMobil B.V. (podíl 60,77 %), 

kontrolovaným společností Deutsche Telekom AG, která podniká v deseti zemích Evropy 

a v USA, a dále je vlastněna společností TMCZ Holdco II (Lux) S.a.r.l., dříve České 

radiokomunikace, a. s. (podíl 39,23 %). 

Společnost se zabývá zřizováním a provozováním sítě elektronických komunikací, veřejné 

pevné sítě elektronických komunikací včetně veřejné pevné telefonní sítě a poskytování 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, včetně veřejné dostupné telefonní 

služby. 

Společnost je kotována na burze a zaměstnává přibližně 3 500 zaměstnanců. Mezi 

mobilními operátory na českém trhu zaujímá v současnosti první místo.87 

 

V rámci společnosti je uplatňována mezinárodní strategie CSR, která stojí na 3 pilí řích: 

• Propojení života a práce 

„Chceme pomáhat formovat změny, které povedou k vyšší digitalizaci života, 

pracovat v pozitivním smyslu a zlepšovat kvalitu života lidí. Chceme být hybnou 

silou pro udržitelný život a práci.“ (Deutsche Telekom, 2008) 

                                                 
87 T-Mobile: 5,45 milionů zákazníků; Telefonica O2: 4,92 milionů zákazníků; Vodafone ČR: 2,98 milionů 
zákazníků. 
Zdroj: T-Mobile Czech Aims for 20% Market Share in Integrated Services. [online] Dostupné z 
<http://www.businessweek.com/news/2010-01-25/t-mobile-czech-aims-for-20-market-share-in-integrated-
services.html> cit [2010-01-25]. 
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• Propojení nepropojeného 

„Naším cílem je umožnit co největšímu počtu lidí podílet se na propojené 

společnosti. Mimo jiné chceme dosáhnout vedoucího postavení na CR trhu, jít 

příkladem v integraci lidí v informovanou společnost.“ (Deutche Telekom, 2008) 

• Nízkouhlíková společnost 

„Jedním z hlavních CR cílů Telekomu je zpomalení globálního oteplování 

prostřednictvím redukce emisí. Chceme také umožnit našim zákazníkům, aby mohli 

přispět k ochraně klimatu. Chceme být průkopníky na cestě nízkouhlíkové 

společnosti.“ (Deutsche Telekom, 2008)  

 

Provident Financial s.r.o. 

Společnost Provident Financial s.r.o. je součástí skupiny International Personal Finance plc 

(IPF), jejíž kořeny sahají až do roku 1880 v Anglii.  

Společnost International Personal Finance vznikla v roce 2007 rozdělením britské finanční 

skupiny Provident Financial plc na část Provident Financial plc podnikající ve Velké 

Británii a na skupinu International Personal Finance plc, která zastřešuje tzv. mezinárodní 

divizi, sdružující všechny pobočky ve střední a východní Evropě a v Mexiku. IPF je od 

roku 2001 kotovaná na britské burze. 

V České republice společnost International Personal Finance podniká pod názvem 

Provident Financial s.r.o., pod nímž zahájila svou obchodní činnost v roce 1997. 

V České republice společnost působí výhradně na trhu krátkodobých hotovostních půjček 

pro domácnosti. Finanční produkty a služby jsou určeny především pro skupinu obyvatel se 

středními a nižšími příjmy. Výše hotovostních půjček nepřesahuje 50 000 Kč a doba 

splatnosti se pohybuje od 45 do 60 týdnů. 

Provident Financial s.r.o. má 24 poboček, Collections Brno a centrálu Praha. Zaměstnává 

celkem 600 zaměstnanců a dále spolupracuje na základě smlouvy o obchodním zastoupení 

s obchodními zástupci, jejichž počet činí přibližně 2700. V rámci tržního podílu na českém 

trhu zaujímá 5. místo mezi nebankovními finančními institucemi.  
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Společnost uplatňuje CSR dlouhodobě. Svědčí o tom i pět dlouhodobých cílů společenské 

odpovědnosti, které si stanovila: 

• Pokračovat v rozšiřování iniciativ společenské odpovědnosti. 

• Rozšiřovat a zkvalitňovat projekt finančního vzdělávání. 

• Navázat na úspěch v systému řízení problematiky životního prostředí a zvyšovat 

standard. 

• Odpovědný reporting. 

• Zlepšit koordinaci obchodních iniciativ, které se týkají odpovědnosti, jako je 

korektní přístup k zákazníkům a odpovědné poskytování půjček. 

 

Vizí společnosti Provident Financial s.r.o. je být světovým poskytovatelem jednoduchých 

finančních produktů a služeb pro skupinu obyvatel se středními a nižšími příjmy. 

 

4.3 Zjišt ění v rámci jednotlivých p řípadů 

Zjištění v rámci jednotlivých případů vycházelo z níže uvedených otázek určených 

výzkumníkovi. Informace pro zodpovězení těchto otázek byly získány z databáze dat (viz 

Příloha č. 6: Databáze dat). 

 

Úroveň 2 Otázky pro výzkumníka v rámci konkrétního případu 

 

Oblast dotazů 1 

O2.1.1 Jaká je úroveň uplatňování CSR v podniku? 

 

Oblast dotazů 2 

O2.2.1 Jak ovlivnila recese postoj podniku k jednotlivým CSR oblastem?  

O2.2.2 Která oblast CSR je v důsledku recese nejvíce zasažena? 

O2.2.3 Jak byly ovlivněny výdaje prostředků na CSR aktivity vlivem recese? 
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Oblast dotazů 3 

O3.1.1 Jakým způsobem se změnilo chápání podnikového CSR v důsledku recese? 

 

4.3.1 Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 

O2.1.1 Jaká je úroveň uplatňování CSR v podniku? 

Společensky odpovědné aktivity začaly být ve společnosti Toray Textiles Central Europe, 

s.r.o., provozovány již v roce 1998. Společenská odpovědnost ve smyslu CSR však začala 

být ve společnosti uplatňována až v roce 2005. Současné CSR společnosti lze ohodnotit 

jako strategické se silnými prvky japonského přístupu mateřské společnosti. To se odráží 

například na kladení důrazu především na bezpečnost práce, kvalitu výrobků či inovace 

a naopak nízkému zájmu o komunitní investice či dobrovolnickou činnost. 

CSR společnosti je řízeno japonskou skupinou manažerů a dále přenášeno na 8 českých 

manažerů. Roli koordinátora podnikového CSR pak má český manažer lidských zdrojů. 

Společnost komunikuje veřejnosti své CSR prostřednictvím CSR reportů či výročních 

zpráv. Nemá však nastaven koncept komunikace s různými stakeholdery, kde by mohla 

získat zpětnou vazbu. Ačkoliv nekoncepční, ale intenzivní vztahy má však s odbory, úřady, 

radnicí apod. Společnost není členem žádné významné české organizace sdružující 

společensky odpovědné podniky ani neprovádí CSR benchmarking.  

Společnost splňuje vysoké standardy v rámci environmentální oblasti, jako například ISO 

14001:2004 či Integrated Pollution Prevention Control. To je dáno i skutečností, že se jedná 

o podnik s průmyslovou výrobou. Zde se zaměřuje především na vodní zdroje, jelikož její 

výroba je na vodní zdroje značně náročná, dále na emise CO2 a odpadové hospodářství. 

Ochrana životního prostředí je ve společnosti chápána spíše interně než jako podpora 

environmentálních projektů ve spolupráci s neziskovým sektorem. 

Jak je výše zmíněno, pro společnost je klíčová bezpečnost práce zaměstnanců, o čemž 

svědčí získané ISO 9001:2000 či Oeko Tex Standart 100. Zaměstnanci získávají tzv. Safety 

Training a i areál továrny je vybaven bezpečnostními prvky jako např. retardéry či 

bezpečnostními cedulemi. Ve společnosti je velmi patrný japonský přístup, který se 
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zaměřuje zejména na trend dlouhodobých zaměstnanců, benefitů, sociálních služeb 

a zdravotní péče. 

Ve společnosti je uplatňováno odpovědné řízení dodavatelského řetězce či zásady 

nevyužívání dětské práce, zákaz spolupráce se zbrojním průmyslem atd. 

Vzhledem k japonskému modelu CSR se společnost nijak výrazně neorientuje v genderové 

oblasti rovných příležitostí. 

 

O2.2.1 Jak ovlivnila recese postoj podniku k jednotlivým CSR oblastem?  

O2.2.2 Která oblast CSR je v důsledku recese nejvíce zasažena? 

O2.2.3 Jak byly ovlivněny výdaje prostředků na CSR aktivity vlivem recese? 

Po příchodu ekonomické krize a následné recese nastaly ve společnosti určité změny, které 

se však netýkaly pohledu na důležitost podnikového CSR.  

Rozpočet na CSR aktivity se však razantně snížil. Pro rok 2009 činil pouhých 61 % 

rozpočtu roku 2008. V roce 2010 se rozpočet navýšil na 85 % ve srovnání s rokem 2008, 

avšak hodnot roku 2008 zatím nedosahuje.  

Nejvíce byla recesí zasažena oblast sociální, a to směrem k výdajům. Společnost musela 

v roce 2009 přistoupit k redukci počtu zaměstnanců a dále snížení pracovního úvazku u 

dalších zaměstnanců. Části těchto bývalých zaměstnanců pak byla v roce 2010 nabídnuta 

možnost vrátit se do společnosti. Dále došlo také k omezení pozitivního platového vývoje, 

který v minulosti činil minimálně částku kompenzující inflaci, a k intenzivnímu jednání 

s odbory a následné dohodě o pohyblivých složkách platu. Také musely být omezeny 

firemní akce pro zaměstnance jako například sportovní aktivity či ples. Investice týkající se 

bezpečnosti práce omezeny nebyly, jelikož se jedná o dlouhodobý a prioritní cíl 

společnosti. 

V rámci ekonomické oblasti došlo také k omezením směrem k výdajům společnosti. 

V průběhu roku 2009 došlo k poklesu zakázek až o 30 %. To vyvolalo nutnost podniku 

omezit své náklady a snížit výdaje. Na základě personálního auditu došlo k již 

zmíněné redukci počtu zaměstnanců. Některé služby, které dříve vykonávali zaměstnanci 

společnosti, začaly být provozovány prostřednictvím tzv. outsourcingu (například úklid či 

ostraha). Jelikož si společnost uvědomovala, jak důležité jsou její vztahy s dodavateli 
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a odběrateli především v době recese, zaměřila se na včasnou splatnost faktur a prohloubení 

komunikace. Začala se také vyhýbat problémovým teritoriím a své včasné platby si zajistila 

akreditivy či platbami v hotovosti.  

V rámci environmentální oblasti k žádným výrazným změnám nedošlo. Je to dáno 

především průmyslovou povahou podniku a nutností dodržovat zákonné normy a také 

skutečností, že opravy či investice jsou dlouhodobě plánovány a jejich financování nelze 

omezit. I když v roce 2009 a i v roce 2010 došlo k poklesu investic do projektu úspory 

energie, zaměřenému především na efektivní systém vytápění a rekuperaci tepla, je to dáno 

spíše tím, že investice již nejsou zdaleka tak efektivní jako v předešlých letech. 

 

O3.1.1 Jakým způsobem se změnilo chápání podnikového CSR v důsledku recese? 

Recese společnost zasáhla poměrně výrazně. Po tzv. zeštíhlení společnosti ubylo nejen 

prostředků určených na CSR, ale také se snížil počet zaměstnanců, kteří se CSR aktivitami 

zabývali. Recese dle slov manažera lidských zdrojů však prověřila, zda je v jednotlivých 

firmách CSR spíše šlehačkou na dortu či pozlátkem, které se projevuje v přípravě 

propagačních materiálů, okázalými sponzorskými dary či firemními akcemi, nebo zda je ve 

firmě CSR nedílnou součástí uvažování široké skupiny klíčových zaměstnanců a manažerů.  

Do budoucna by chtěla společnost v závislosti na ekonomickém vývoji zajistit stabilitu 

a jistotu práce pro zaměstnance, rozvíjet své podnikání v souladu s principy ochrany 

životního prostředí a omezení přírodních zdrojů či prohlubovat vztahy se stakeholdery.  

I když společnost musela v roce 2009 učinit nepopulární kroky, podařilo se jí díky silnému 

CSR recesi úspěšně překonat. CSR nezačalo být vnímáno jako nepodstatná složka 

podnikání, ale je tomu naopak.  

Více v Příloze č. 3: Protokol rozhovoru uskutečněného ve společnosti Toray Textiles 

Central Europe, s.r.o. 

 

 

 



78 

4.3.2 T-Mobile Czech Republic a.s. 

O2.1.1 Jaká je úroveň uplatňování CSR v podniku? 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se začala zabývat společensky odpovědnými 

aktivitami v roce 2005. V této době se však jednalo z velké části pouze o projekty 

filantropického charakteru. Společenskou odpovědností, tak jak je chápána pod termínem 

CSR, se začala společnost zabývat až v roce 2008. Současné CSR společnosti již lze chápat 

jako CSR strategické, které za svou dobu existence ve společnosti prodělalo významné 

změny. 

V CSR společnosti se odráží evropský přístup, což je dáno i strategií německé mateřské 

společnosti, čemuž odpovídají i současné CSR cíle, které lze charakterizovat jako propojení 

práce a života lidí, získání vedoucího postavení v oblasti CSR na trhu, a dále se společnost 

chce stát průkopníkem na cestě k nízkouhlíkové společnosti.  

Společnost má v rámci skupiny propracovaný systém odpovědností za CSR. V rámci 

mateřské společnosti se jedná o tzv. CSR Board, CSR Department a dále síť CSR manažerů 

z jednotlivých dceřiných společností. Členem sítě CSR manažerů za T-Mobile Czech 

Republic a.s. je manažerka společenské odpovědnosti firmy, pod kterou spadá specialistka 

společenské odpovědnosti firmy. V roce 2010 byl po vzoru mateřské společnosti založen 

také CSR Board, který se skládá ze zástupců managementu. 

Společnost komunikuje své CSR prostřednictvím CSR reportů či speciální internetové 

stránky88, kde lze najít i etický kodex společnosti. Komunikaci se stakeholdery však nemá 

koncepčně nastavenou. Se stakeholdery se spíše setkává na fórech a odborných 

konferencích. I když je společnost členem významných asociací a sdružení, jako je EU 

CLG89, či spolupracuje s Fórem dárců, neprovádí v rámci CSR aktivit žádný benchmarking.  

Že se jedná o společnost s německým, respektive evropským přístupem k CSR, dokazuje 

i zaměření na rovné příležitosti. V roce 2008 společnost obdržela cenu Firma roku: Rovné 

příležitosti, kterou každoročně vyhlašuje Gender Studies. Společnost věnuje velkou 

pozornost péči o zaměstnance a také se zavázala v rámci Sociální charty k dodržování 

minimálních sociálních standardů, což očekává i od svých dodavatelů. Zaměstnancům také 

                                                 
88 www.prosvetkolemnas.cz 
89 European Union Leaders Group on Climate Change (EU CLG) 
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umožňuje v rámci dobrovolnictví strávit jeden placený den veřejně prospěšnými činnostmi. 

Kromě dobrovolnictví se společnost také zabývá filantropií a komunitními investicemi.  

V oblasti environmentální společnost uplatňuje systém environmentálního řízení dle ISO 

14001. V rámci měření environmentálních KPIs (key performance indicators) se zaměřuje 

především na spotřebu energií, CO2, vody či třídění odpadu. Jak je uvedeno výše, 

společnost je zakládajícím členem EU CLG, díky čemuž se zavázala sledovat strategie 

a cíle vedoucí k výrazné redukci emisí skleníkových plynů a využívání tzv. 

nízkouhlíkových technologií. Vzhledem k externímu prostředí realizuje projekt recyklace 

mobilních telefonů či vysílá své zaměstnance v rámci dobrovolnictví do ekologických 

organizací.  

 

O2.2.1 Jak ovlivnila recese postoj podniku k jednotlivým CSR oblastem?  

O2.2.2 Která oblast CSR je v důsledku recese nejvíce zasažena? 

O2.2.3 Jak byly ovlivněny výdaje prostředků na CSR aktivity vlivem recese? 

V době recese nastaly ve společnosti určité změny, které se týkaly nejen změn rozpočtu, ale 

přístupu k CSR. Rozpočet překvapivě neklesl v roce 2009, ale až v roce 2010. Pro rok 

2010, ale i pro rok 2011 společnost bude pracovat se 75% rozpočtem oproti letům 2008 

a 2009, kdy byl rozpočet ve stejné výši. V důsledku menšího objemu prostředků pak došlo 

k realokaci zdrojů do konkrétních projektů. 

Nejvíce byla recesí zasažena oblast sociální, kdy se v roce 2009 poprvé v historii firmy 

nezvyšovaly platy zaměstnanců a nebyly vyplaceny bonusy ke mzdě. Omezily se také 

investice do akcí pro zaměstnance (párty či dárky pro zaměstnance). Společnost však jako 

jedna z mála nemusela přistoupit k propouštění zaměstnanců. 

V ekonomické oblasti začal být kladen důraz především na tzv. compliance, tedy jednání 

v souladu s etickými pravidly chování a dodržování lokálních i zahraničních zákonů, 

předpisů, norem, standardů a interních směrnic. Začalo také docházet k prohloubení 

komunikace se stakeholdery.  

Environmentální oblast zaznamenala zajímavé změny. Naplánované aktivity, jako je 

implementace ISO 14001 či  program energetických úspor a zateplování fasád poboček, 

probíhají bez omezení. Dodatečné aktivity ale byly zredukovány. Společnost se však 
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v průběhu recese snažila zefektivňovat svůj chod a hledat úspory. Úspory našla také právě 

díky environmentálním projektům, jako je například zavedení automatického vypínání 

monitorů a pevných disků počítačů po dobu jejich nečinnosti, instalace čidel na úsporu 

světla či perlátorů na úsporu vody. Environmentální projekty tak společnosti nepřinesly jen 

tradiční náklady, ale také nové úspory. 

 

O3.1.1 Jakým způsobem se změnilo chápání podnikového CSR v důsledku recese? 

Lze říci, že změny ve vnímání CSR ve společnosti recese ještě umocnila. Dříve bylo CSR 

vnímáno spíše jako dárcovství, s omezenými prostředky ale začalo být chápáno jako 

příležitost pro firmu v rovině podnikání. Jedná se o posun od reaktivního k proaktivnímu 

CSR. Ve společnosti začal být uplatňován koncepční a strategický přístup, který vyústil 

v roce 2010 k vytvoření vlastní CSR strategie. Společnost pochopila, že CSR není pouze 

rozdávání darů na dobročinné účely, ale že projekty více provázané s předmětem podnikání 

jsou pro společnost velkým přínosem. 

Společnost chce i do budoucna pojmou CSR strategicky a své aktivity lépe zacílit. Chce 

spíše doplňovat již existující aktivity napříč společností o CSR rozměr, než aby přicházela 

s novými projekty v oblasti CSR. 

Recese společnosti umožnila pochopit, co je v CSR klíčové a že může být pro podnik 

velkým přínosem především v ekonomicky nestabilní době. 

Více v Příloze č. 4: Protokol rozhovoru uskutečněného ve společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. 

 

4.3.3 Provident Financial s.r.o. 

O2.1.1 Jaká je úroveň uplatňování CSR v podniku? 

Společenská odpovědnost firem je ve společnosti Provident Financial s.r.o. součástí firemní 

strategie již od roku 2005. Úroveň CSR ve společnosti lze hodnotit jako vysokou, což je 

dáno i strategií a vysokými požadavky na CSR ze strany britské mateřské společnosti. Ta 

spolu s dceřinými společnostmi tvoří skupinu IPF, která je členem významných organizací 

zaměřujících se na CSR, jako například CSR Europe, od roku 2004 je členem London 
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Benchmarking Group a v roce 2008 se skupin IPF rozhodla podpořit také iniciativu UN 

Global Compact. 

Mezinárodní CSR strategie je ve společnosti určována britskou řídící komisí pro 

společenskou odpovědnost (Corporate Responsible Steering Committee). Na národní 

úrovni se společenskou odpovědností zabývá ředitel vnějších vztahů, manažer pro styk 

s veřejností a CSR specialista. Plnění CSR cílů pak zajišťuje CSR pracovní skupina. 

Společnost své CSR komunikuje v rámci výročních zpráv a CSR reportů. Aktuální 

informace z oblasti CSR lze najít také na internetových stránkách společnosti.90 Společnost 

se také snaží o koncepční komunikaci a získávání zpětné vazby od stakeholderů 

prostřednictvím tzv. Stakeholders Roundtable, dialogů se zaměstnanci či telefonických 

průzkumů u zákazníků. Jak je uvedeno výše, společnost je členem významných organizací 

a sdružení jak na poli národním, tak i mezinárodním.  

Benchmarking svého CSR provádí společnost prostřednictvím metodiky LBG již od roku 

2004. Společnost se také každoročně zapojuje do žebříčku TOP Filantrop, který sestavuje 

a vyhlašuje Fórum dárců ve spolupráci s Czech TOP 100. Transparentnost je ve společnosti 

zajištěna také existencí etického kodexu platného pro všechny členy skupiny IPF, tak 

prostřednictvím projektu „Korektní přístup k zákazníkům“ a komunikací se stakeholdery. 

Na dopady své činnosti na životní prostředí se společnost systematicky zaměřuje již od 

roku 2002. Od téhož roku ve společnosti funguje systém environmentálního řízení (EMS), 

který je v souladu s mezinárodními standardy ISO 14001. Společnost každoročně stanovuje 

environmentální cíle, za jejichž plnění odpovídá environmentální pracovní skupina spolu 

s koordinátorem environmentálního řízení. V rámci tzv. KPIs se společnost zaměřuje 

zejména na energie, CO2 a spotřebu papíru, přičemž každoročně prochází externím 

environmentálním auditem. Společnost má také vypracovány politiky týkající se životního 

prostředí a v rámci odpovědného řízení dodavatelského řetězce zjišťuje i environmentální 

rizika u svých dodavatelů. Tradiční je také dlouhodobá podpora ekologických projektů 

v rámci spolupráce s neziskovým sektorem, kde společnost přispívá nejen finančně, 

ale také dobrovolnickou prací svých zaměstnanců. 

                                                 
90 www.providentfinancial.cz 
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V rámci sociální oblasti se společnost angažuje například v rovných příležitostech, kdy 

v roce 2009 jako první velká společnost úspěšně absolvovala Audit rovné příležitosti 

realizovaný sdružením Gender Studies. V rámci péče o zaměstnance společnost poskytuje 

zaměstnancům školení či jim umožňuje podílet se na dobrovolnických aktivitách. Zásadní 

je pro společnost také péče o zákazníka, čemuž se věnuje v rámci projektu Korektní přístup 

k zákazníkům. Podpora společensky prospěšných projektů realizovaných ve spolupráci 

s neziskovým sektorem má ve společnosti také dlouhou tradici, přičemž stěžejní je 

především projekt finančního vzdělávání. 

 

O2.2.1 Jak ovlivnila recese postoj podniku k jednotlivým CSR oblastem?  

O2.2.2 Která oblast CSR je v důsledku recese nejvíce zasažena? 

O2.2.3 Jak byly ovlivněny výdaje prostředků na CSR aktivity vlivem recese? 

Recese s sebou do společnosti přinesla snížení rozpočtu, a to i na společensky odpovědné 

aktivity. V roce 2009 činily výdaje na CSR pouhých 82 % ve srovnání s rokem 2008. Pro 

rok 2010 však již výdaje na CSR činily 126 % hodnoty z roku 2008. Nicméně v průběhu 

recese společnost musela některé projekty zrušit či snížit jejich podporu. V některých 

případech musela změnit partnerské subjekty. 

Nejméně se recese dotkla oblasti environmentální. Interní program ochrany životního 

prostředí zůstal stejný, jelikož je nastaven mezinárodně. Omezeny byly pouze některé 

externí projekty ve smyslu nižší finanční podpory pro environmentální projekty realizované 

ve spolupráci s neziskovým sektorem. 

Ekonomická oblast byla ve společnosti recesí zasažena zejména ve smyslu vztahu 

k zákazníkům. V rámci projektu odpovědného půjčování společnost poskytovala úvěry 

nižšímu počtu klientů a stejně tak i nižší objemy úvěrů, jelikož se obávala nárůstu problémů 

klientů se splácením. Zavedla také kodex obchodního zástupce a kodex zákazníka 

a v pravidelných průzkumech zjišťuje spokojenost zákazníků. 

Nejvíce se recese dotkla oblasti sociální, kde došlo vlivem recese k redukci počtu 

zaměstnanců a dále se standardně neotevírají nové pozice. Pozastaven byl i pozitivní 

platový vývoj a byly omezeny i benefity pro zaměstnance, jako například jazykové kurzy či 

externí rozvojové kurzy. Omezeny byly i výdaje na společenské a sportovní akce. 
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O3.1.1 Jakým způsobem se změnilo chápání podnikového CSR v důsledku recese? 

Rozdíl mezi vnímáním CSR před a po recesi je v Provident Financial významný především 

z hlediska zacílení projektů. Došlo ke zrušení projektů, které se ukázaly pro společnost 

neefektivní, a bylo zacíleno na projekty, které podtrhují předmět podnikání společnosti, 

jako např. finanční vzdělávání. Také začala být více preferována nefinanční spolupráce 

s neziskovým sektorem, zejména dobrovolnická činnost zaměstnanců. 

Do budoucna společnost plánuje pokračovat v ochraně životního prostředí, koncepčně 

podporovat investice do komunit a zabývat se finančním vzděláváním. Důležité je pro 

společnost také prohloubení vztahů se stakeholdery či získání členství v tuzemských 

organizacích zabývajících se CSR. 

Recese společnosti umožnila potvrdit důležitost CSR v podnikání zejména v čase krize 

a pomohla i přehodnotit financování aktivit CSR, které je nyní strategické a koncepční.  

Více v Příloze č. 5: Protokol rozhovoru uskutečněného ve společnosti Provident Financial 

s.r.o. 

 

Jednotlivé případy si na základě výše uvedených otázek odpovídají. Lze je tedy vyhodnotit 

pomocí „cross-case“ analýzy. 

 

4.4 „Cross-case“ analýza 

Poté co byla získána data z jednotlivých případů, bylo možno tato data použít pro „cross-

case“ analýzu. 

Níže vedené „cross-case“ otázky jsou zároveň stanovenými výzkumnými otázkami.  

 

Úroveň 3 „ Cross-case“ otázky  

 

O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 
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O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

 

Tabulka 4.1  Základní informace 

Základní informace 
Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Zahraniční vlastnictví ano ano ano 

Mateřská společnost Toray Industries, Inc. Deutsche Telekom AG International Perosnal 
Finance plc. 

Počet zaměstnanců 250 3000 600 

Uplatňuje společnost 
CSR 

ano ano ano 

Počáteční CSR 
aktivity od roku 

1998 2005 2002 

CSR jako strategie od 
roku 

2005 2008 2005 

Společnost má 
stanoveny CSR cíle 

ano ano ano 

 

Z tabulky vyplývá, že se jedná o společnosti, které vykazují stejné charakteristiky. Jedná se 

o velké společnosti, které jsou vlastněny zahraničními investory. Společnosti se zabývají 

společenskou odpovědností již delší dobu, přičemž se intenzivně zabývají strategickým 

CSR 3 až 5 let. Všechny společnosti mají stanoveny dlouhodobé CSR cíle. 
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Tabulka 4.2  Členství v organizacích 

Členství v 
organizacích 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

CSR Europe ne ne ano 

European Union 
Leaders Group on 
Climate Change (EU 
CLG) 

ne ano ne 

London Benchmarking 
group 

ne ne ano 

Spolupráce s BLF ne ne ne 

Spolupráce s Fórem 
dárců 

ne Ano (dříve členy klubu 
Donátor, nyní členy 
platformy Byznys pro 
společnost, TOP 
Filantrop) 

Ano (metodika LBG, 
TOP Filantrop) 

Členství ve sdruženích 
a organizacích 

N/A • Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí  

• Rada DMS 

• Americká 
obchodní komora 

• Česká leasingová 
a finanční 
asociace  

• Americká 
obchodní komora  

• Britská obchodní 
komora  

• Rada pro reklamu 

 

Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., se jako jediná nesoustředí na členství 

v organizacích a sdruženích. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident 

Financial s.r.o. se oproti tomu zaměřují na členství v organizacích a sdruženích, které jsou 

blízké jejich předmětu podnikání. Členstvím v nejvýznamnějších organizacích na poli CSR 

disponuje Provident Financial s.r.o., který je v rámci skupiny IPF členem CSR Europe. 

Jako jediná společnost je také členem London Benchmarking Group a využívá metodu 

LBG k měření svých nákladů na CSR a jejich dopad na společnost.  
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Tabulka 4.3  Orgány CSR ve společnosti 

CSR orgány ve 
spole čnosti 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Řídící skupina/komise 
pro CSR 

ano (Japonsko) ano  

CSR Board 

CSR Department 
(Německo) 

ano  

CSR Steering 
Committee (Velká 
Británie) 

Skupina CSR v ČR ne ano 

CSR Board  

ano 

CSR pracovní skupina 

Osoby odpovědné za 
CSR 

Manažer lidských 
zdrojů 

1. Manažer 
společenské 
odpovědnosti 
firmy 

2. Specialista 
společenské 
odpovědnosti 
firmy 

1. Ředitel vnějších 
vztahů 

2. Manažer pro styk 
s veřejností 

3. CSR specialista  

 

Z tabulky vyplývá, že všechny společnosti mají propracovanou strukturu orgánů CSR 

napříč společností. Řídící skupiny/komise pro CSR jsou ve všech případech alokovány 

v mateřských společnostech. Z toho vyplývají i rozdíly mezi způsobem uplatňování CSR 

v jednotlivých podnicích v České republice. Jediná společnost Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., nemá výkonný CSR orgán v české afilaci. Za CSR je zde odpovědný 

manažer lidských zdrojů. V ostatních společnostech je CSR vykonáváno prostřednictvím 

CSR Boardu či CSR pracovní skupiny. Společnosti také zaměstnávají manažery odpovědné 

pouze za CSR a jim podřízené CSR specialisty. 
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Tabulka 4.4  Ekonomická oblast 

Ekonomická oblast 
Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Strategická 
komunikace se 
stakeholdery 

ne ne ano 

Stakeholders 
roundtable 

Další komunikace se 
stakeholdery 

ano 

Dialogy s autoritami, 
úřady či odbory 

ano  

Fóra, odborné 
konference 

ano 

Dialog se 
zaměstnanci, „focus 
groups“ 

Transparentnost • CSR reporty 

• Výroční zprávy 

• CSR reporty 

• Výroční zprávy 

• CSR reporty 

• Výroční zprávy 

• UN Global 
Compact 

 

Kromě společnosti Provident Fianacial s.r.o. se společnosti nezabývají strategickou 

komunikací se stakeholdery. Všechny společnosti však získávají zpětnou vazbu od 

klíčových stakeholderů prostřednictvím dialogů, fór či konferencí. Transparentnost je pak 

u všech společností zajišťována zveřejněním ročních CSR reportů a výročních zpráv. 

Společnost Provident Financial dále přistoupila k UN Global Compact. 
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Tabulka 4.5  Sociální oblast 1/2 

Sociální oblast 
Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Zaměření se na 
zaměstnance 

ano 

(spolupráce s odbory, 
úřady práce) 

ano  

(titul jobpilot.cz 
„Zaměstnavatel roku“) 

ano 

(princip otevřené 
komunikace, řízení 
talentů, rovné 
příležitosti, 
angažovanost – 
workshopy, audity 
lidských zdrojů) 

Vzdělávání 
zaměstnanců 

ano 

(Safety Training, 
Duality Management 
Training) 

ano 

(školení a e-learning) 

ano 

(systém hodnocení a 
školení) 

Bezpečnost práce ano ano ano 

Existence odborů ano ano ano 

Zaměření se na 
zákazníky 

N/A ano ano 

Projekt „Korektní 
přístup k zákazníkům“ 

Řízení stížností N/A ano ano 

Odpovědné řízení 
dodavatelského 
řetězce 

ano 

(Dodavatelé by měli 
být certifikováni 
ISO/TS a dodržovat 
pravidla společenské 
odpovědnosti) 

ano 

(Sociální charta – 
dodavatelé jsou při 
výběrovém řízení 
zkoumáni z hlediska 
vztahu k životnímu 
prostředí, vztahu k 
zaměstnancům a 
etickém kodexu) 

ano 

(Dotazník RSCM – 
dodavatelé jsou ve 
výběrovém řízení 
zkoumáni z hlediska 
sociálních, etických a 
environmentálních 
rizik) 

Cílená podpora 
rovných příležitostí 

ne ano 

2008, Audit rovné 
příležitosti realizovaný 
sdružením Gender 
Studies 

ano 

2009, Audit rovné 
příležitosti realizovaný 
sdružením Gender 
Studies 

Ochrana dětí ano ano ano 

Komunitní investice ano ano ano 

Podpora neziskového 
sektoru a místních 
komunit 

ano ano ano 



89 

Tabulka 4.5  Sociální oblast 2/2 

Existence projektu 
souvisejícího s 
předmětem podnikání 

ne ano 

Recyklace mobilních 
telefonů 

ano 

finanční vzdělávání 

Podpora 
dobrovolnictví 

ne ano 

1 den za rok 

Program „Jeden den 
pro váš dobrý skutek!“ 

ano 

1 den za rok 

6 dobrovolnických 
aktivit pro rok 2010 

 

Dle výše uvedené tabulky lze říci, že se společnosti zaměřují v rámci sociální oblasti na 

podobná témata. Uvedené společnosti se orientují na své zaměstnance, a to především na 

komunikaci a zpětnou vazbu, nabízejí možnosti rozvoje a vzdělávání a kladou velký důraz 

na bezpečnost práce. Společnosti se zaměřují také na své zákazníky a kladou důraz též na 

odpovědné řízení dodavatelského řetězce.  

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. se také silně angažují 

v oblasti rovných příležitostí a procházejí tzv. auditem rovných příležitostí. Společnost 

Toray Textiles Central Europe, s.r.o., se proti tomu na rovné příležitosti neorientuje, což je 

dáno zejména japonským přístupem k CSR. 

Společnosti dále investují finanční prostředky do rozvoje komunit a do spolupráce 

s neziskovým sektorem. Tato spolupráce je pak u společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

a Provident Financial s.r.o. doplněna též o dobrovolnickou činnost. 

Lze říci, že v oblasti sociální se především společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

a Provident Financial s.r.o. zaměřují na stejné oblasti. Toray Textiles Central Europe, s.r.o., 

se v souladu s japonským přístupem k CSR odlišuje především v otázkách rovných 

příležitostí a dobrovolnictví. 
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Tabulka 4.6  Environmentální oblast 

Environmentální 
oblast 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

ISO 14001 ano 

 

Implementace 

(Group-wide 
environmental 
management system) 

 

ano 

(Environmental 
management system 
EMS) 

Měření KPIs  ano ano ano 

Externí audit ano ano ano 

Další certifikáty Integrated Pollution 
Prevention control 

ne ne 

Klíčové oblasti • Voda a vodní 
zdroje 

• Ovzduší, CO2 

• Odpadové 
hospodářství 

• Energie 

• CO2 
(nízkouhlíkové 
technologie) 

• Voda 

• Energie 

• CO2 

• Spotřeba papíru 

Ekologicky zaměřené 
externí komunitní 
projekty 

ne ano ano 

Ekologicky zaměřené 
interní projekty 

ano ano ano 

Ekologicky zaměřené 
dobrovolnictví 

ne ano ano 

 

V oblasti environmentální všechny uvedené společnosti dosahují vysoké úrovně péče 

o životní prostředí. Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., je držitelem ISO 

14001, společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se právě nachází ve fázi implementace 

ISO 14001 a společnost Provident Financial s.r.o. implementovala ISO 14001 v roce 2009.  

Všechny společnosti v rámci systémů environmentálního řízení sledují klíčové indikátory 

výkonu, tzv. KPIs, v oblastech, na které má jejich podnikání největší vliv (např. CO2 či 

energie). Společnosti se také angažují v ekologicky zaměřených interních projektech.  

T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. se dále orientují i na ekologicky 

zaměřené komunitní projekty a dobrovolnictví. 
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Tabulka 4.7  Nástroje a standardy CSR 

CSR Nástroje a 
standardy CSR 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

CSR report ano ano ano 

Etický kodex ano ano ano 

Global Reporting 
Initiative (GRI) 2006 
G3 Sustainability 
Reporting Guidelines 

N/A ano ano 

UN Global Compact ne ne ano 

Další nástroje • Toray CSR 
Guidelines 

• Ten Basic 
Environmental 
Rules 

• Standardní 
pracovní předpisy 
(disciplinární řád, 
pracovní řád atd.) 

• Kodex prodejce 
door to door 

• Kodex prodejce po 
telefonu 

• Metodika London 
Benchmarking 
Group (LBG) 

• Kodex obchodního 
zástupce 

• Kodex zákazníka 

Standardy • ISO 14001:2004 
Environmental 
management 
System 

• Integrated 
Pollution 
Prevention Control 

• ISO 9001:2000 
Quality 
Management 

• Oeko Tex 
Standard 100 

• ISO/TS 
16949:2002 

• ISO 28000 
Specification for 
security 
management 
system for the 
supply Chain 

• ISO 9001  

Quality 
Management 

ne 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnosti využívají nástroje a standardy CSR 

k podpoře své společenské odpovědnosti. Všechny společnosti vypracovávají jednou ročně 

CSR report, mají stanoveny etické kodexy a T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident 

Financial s.r.o. reportují dle GRI. K podpoře etického chování společnosti využívají další 

podpůrné kodexy, pravidla či standardní pracovní předpisy. Zejména společnost Toray 
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Textiles Central Europe, s.r.o., pak dodržuje přísné standardy, které se vážou na její 

průmyslovou činnost, a Provident Fianancial s.r.o. měří účinky svého dopadu na společnost 

pomocí metodiky LBG. 

 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

 

Tabulka 4.8  Změny v uplatňování CSR v období recese a po ní 

Změny v uplat ňování 
CSR v období recese 
a po ní 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Recese se projevila v 
uplatňování CSR 

ano ano ano 

Došlo k přehodnocení 
CSR aktivit 

ano ano 

• CSR začalo být 
chápáno více 
koncepčně 

• Realokace zdrojů 
do konkrétních 
projektů 

ano 

• Došlo ke zrušení 
či snížení podpory 
u některých 
projektů 

• U některých 
projektů došlo ke 
změně 
partnerských 
subjektů 

Která oblast byla 
zasažena nejvíce  

(1. nejvíce, 2. středně,  

3. nejméně) 

1. Sociální oblast 
(snížily se výdaje) 

2. Ekonomická 
oblast 
(prohloubení 
vztahu se 
stakeholdery) 

3. Environmentální 
oblast 

1. Sociální oblast  

2. Ekonomická 
oblast 

3. Environmentální 
oblast 

1. Sociální oblast 

2. Ekonomická 
oblast 

3. Environmentální 
oblast 

Změna výdeje 
prostředků v období 
recese 

Snížení  Snížení Snížení 

Procentuální změna 
oproti roku 2008 

• 2008: 100 % 

• 2009: 61 % 

• 2010: 85 % 

• 2008: 100 % 

• 2009: 100 % 

• 2010: 75 % 

• 2008: 100 % 

• 2009: 82 % 

• 2010: 126 % 
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Ze srovnání uvedených společností lze říci, že recese a její dopady přímo ovlivnily vnímání 

CSR ve společnostech.  

Ve všech případech zde došlo k poklesu výdajů finančních prostředků na CSR aktivity. To 

vedlo k realokaci zdrojů do konkrétních projektů a často i ke snížení jejich podpory. 

U některých projektů došlo i ke změně partnerských subjektů.  

Recese ve všech společnostech zasáhla nejvíce oblast sociální, poté oblast ekonomickou. 

Oblast environmentální byla recesí zasažena nejméně. 

 

Tabulka 4.9  Změny v environmentální oblasti 

Změny 
v environmentální 
oblasti 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Změny v 
environmentální 
oblasti 

• Dlouhodobě 
plánované opravy 
či investice nebyly 
omezeny.  

• Stálá podpora 
plánu úspor 
energií 
(zefektivnění 
systému vytápění 
a rekuperace tepla 
– v roce 2009 a 
2010 určitá 
redukce oproti 
předešlým letům 

• Klíčové aktivity 
jako proces 
implementace ISO 
14001 či program 
energetických 
úspor probíhá bez 
omezení 

• Zredukovány 
dodatečné aktivity 

• Snaha o 
zefektivnění chodu 
společnosti a 
hledání úspor 
(např. automatické 
vypínání monitorů 
a pevných disků, 
instalace perlátorů 
na úsporu vody 
atd.)  

• Interní program 
ochrany životního 
prostředí zůstává 
stejný 

• Z důvodu rozpočtu 
omezeny externí 
projekty (při 
spolupráci s 
NGOs) 

 

Environmentální oblast byla recesí zasažena nejméně. Je to dáno zejména přísnými 

normami v oblasti životního prostředí a zavedenými environmentálními systémy ve 

společnostech, které jsou již dlouhodobě interně nastaveny.  

Klíčové aktivity, interní programy a dlouhodobě plánované investice nebyly omezeny 

vůbec. Zredukovány byly pouze externí aktivity, jako například podpora environmentálních 

projektů ve spolupráci s neziskovým sektorem. 
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Díky recesi začaly hledat společnosti možnosti přínosu pro firmu, a to i finanční přínosy, 

zejména v oblasti environmentální. Jedná se zejména o projekty zefektivnění chodu 

společnosti a hledání úspor zejména v energiích (zefektivnění systému vytápění, 

automatické vypínání monitorů a pevných disků atd.). 

 

Tabulka 4.10  Změny v ekonomické oblasti 

Změny v ekonomické 
oblasti 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Změny v ekonomické 
oblasti 

• Snaha o snížení 
nákladů díky 
outsourcingu 
služeb (úklid či 
ostraha – dříve 
pokryto vlastními 
zaměstnanci) 

• Prohloubení 
komunikace se 
stakeholdery, a to 
především se 
zaměstnanci, 
odbory a úřady 
práce 

• Transparentní 
pravidla vůči 
dodavatelům a 
odběratelům – 
zaměření se na 
včasnou splatnost 
faktur 

• Zaměření se na 
vztahy se 
zákazníky 

• Společnost 
neriskuje 
problémová 
teritoria 

• Včasné platby 
zajišťuje akreditivy 
či platbami v 
hotovosti 

• V rámci projektu 
„Férové 
podnikání“ začal 
být kladen důraz 
na compliance, 
vytvořena pozice 
tzv. Compliance 
Office; jednání v 
souladu s etickými 
pravidly a 
dodržování 
lokálních i 
zahraničních 
zákonů, 
standardů, 
předpisů a norem 

• Prohloubení 
komunikace se 
stakeholdery 

• Projekt tzv. 
odpovědné 
půjčování: 
vzhledem k 
očekávanému 
nárůstu 
nezaměstnanosti 
byly zpřísněny 
podmínky 
poskytování úvěrů 
(hlavní 
ekonomická 
činnost PF), aby 
nerostl objem 
nesplacených 
úvěrů 
nezaměstnanými 
klienty 

• Úvěry poskytnuty 
menšímu počtu 
klientů z důvodu 
obav nárůstu 
problémů klientů 
se splácením 

• Projekt KPZ 
zahrnující kodexy 
obchodního 
zástupce a 
zákazníka 

• Prohloubení 
komunikace se 
stakeholdery 
(stakeholder’s 
roundtable) 
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Recese přinesla změny do ekonomické oblasti ve všech zkoumaných společnostech. 

Společnosti především omezily rizika spojená s jejich podnikáním. Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., například ustoupila od podnikání v rizikových teritoriích či si zajistila včasné 

platby akreditivy či platbami v hotovosti. Provident Financial s.r.o. přistoupil k omezení 

poskytování úvěrů vysoce rizikovým klientům.  

Největší posun v této oblasti zaznamenalo prohloubení komunikace se stakeholdery, které 

se stalo klíčové pro všechny společnosti. Důraz začal být kladen také na tzv. compliance, 

tedy jednání v souladu s etickými pravidly a dodržování lokálních i zahraničních zákonů, 

standardů, předpisů a norem.  
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Tabulka 4.11  Změny v sociální oblasti 

Změny v sociální 
oblasti 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Změny v sociální 
oblasti 

• Nutnost 
propuštění 
zaměstnanců 

• Snížení 
pracovního 
úvazku některým 
zaměstnancům 
zaměstnaným na 
dobu neurčitou 

• Bývalí 
zaměstnanci mají 
přednostní právo 
ucházet se o 
znovu otevřené 
pozice (využito v 
roce 2010) 

• Omezení 
pozitivního 
platového vývoje 

• 2009 dohoda s 
odbory, která 
spočívala v 
zaručení určité 
výše platů 

• Omezení 
financování akcí 
pro zaměstnance 
(firemní plesy či 
sportovní aktivity) 

• Investice do 
bezpečnosti práce 
nebyly omezeny 

• Nedošlo k 
propouštění 

• V roce 2009 se 
poprvé v historii 
podniku 
nezvyšovaly platy 
a nebyly 
vyplaceny bonusy 
ke mzdě 

• Omezení investic 
do akcí pro 
zaměstnance 
(zaměstnanecké 
páry či dárky pro 
zaměstnance) 

• Nutnost 
propuštění 
některých 
zaměstnanců 

• Standardně se 
neotevírají nové 
pozice 

• Omezení 
pozitivního 
platového vývoje 
na některých 
pozicích 

• Omezení benefitů 
pro zaměstnance 
(jazykové kurzy, 
externí rozvojové 
kurzy) 

 

Oblast sociální zaznamenala v období recese největší změny, nikoliv však pozitivní. Kromě 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. musely ostatní společnosti přistoupit k větší či 

menší redukci počtu zaměstnanců či ke snížení jejich pracovních úvazků. Ve všech 

společnostech však došlo k omezení pozitivního platového vývoje a omezení benefitů pro 

zaměstnance. Omezeny byly také společenské a jiné aktivity. 
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O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

 

Tabulka 4.12  Průzkumy 

Průzkumy 
Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Proběhl průzkum o 
dopadech recese na 
společnost, na okolní 
prostředí, na 
konkurenci 

ne ne ne 

Ostatní průzkumy Průzkum motivační 
struktury a 
spokojenosti 
zaměstnanců 

Průzkum zaměřen na 
očekávání v oblasti 
firemního CSR (od 
letošního roku otázky 
na CSR zahrnuty do 
pravidelného 
průzkumu společnosti) 

Srovnání finančních 
výsledků s konkurenty 

 

Z tabulky vyplývá, že ani jedna z uvedených společností neprovedla žádný průzkum 

týkající se dopadu recese na své podnikání. Žádná ze společností se nezabývala ani 

průzkumem vlivu recese na okolní prostředí či na konkurenci.  

Průzkumy, které ve společnostech proběhly, se spíše zabývaly průzkumem spokojenosti 

zaměstnanců, průzkumem zaměřeným na budoucí očekávání v oblasti CSR či srovnání 

finančních výsledků s konkurencí. 
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Tabulka 4.13  Vnímání CSR před recesí a po ní 

Vnímání CSR p řed 
recesí a po ní 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Rozdíl mezi vnímáním 
CSR před recesí a po 
ní 

• Došlo k prověření 
podnikového CSR 
a jeho důležitosti 

• Otázka 
bezpečnosti 
zaměstnanců stále 
na prvním místě 

• Posílení 
smluvních vztahů 
se zaměstnanci – 
intenzivní jednání 
s odbory 

• Došlo k prověření 
podnikového CSR 
a jeho důležitosti 

• Přesun od 
reaktivního ke 
strategickému 
proaktivnímu CSR 

• V roce 2010 
vytvořen CSR 
Board, tvořen 
zástupci top 
managementu 
společnosti  

• V roce 2010 
rozšířen CSR tým 
o specialistku 
společenské 
odpovědnosti 

• Už se nejedná 
pouze o alokaci 
prostředků na 
dobročinné účely, 
ale o koncepční a 
strategický přístup 

• Aktivity CSR 
aktivity jsou více 
provázány s 
předmětem 
podnikání, např. 
recyklace 
mobilních telefonů 

• V roce 2010 
začala být 
vytvářena 
podniková 
strategie CSR 

• Rozdíl je 
významný 

• Došlo k prověření 
podnikového CSR 
a jeho důležitosti 

• CSR je podstatně 
více cílené 

• Projekty 
okrajového zájmu 
byly zrušeny 

• Více se preferuje 
nefinanční 
spolupráce, např. 
dobrovolnická 
práce 
zaměstnanců 

• Zaměření na 
projekty, které 
jsou v souladu s 
předmětem 
podnikání, jako 
např. projekty 
finančního 
vzdělávání 

 

Rozdíl mezi vnímáním CSR před recesí a po ní má ve všech zkoumaných společnostech 

mnoho společných charakteristik. Ve všech společnostech došlo v průběhu recese 

k prověření současného CSR. Všechny společnosti se shodují v tom, že recese prokázala 

důležitost podnikového CSR. 
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V průběhu recese však došlo k přehodnocení konkrétních aktivit. Projekty okrajového 

zájmu byly zrušeny a CSR přestalo znamenat pouhou alokaci prostředků na dobročinné 

účely. CSR začalo být více cílené. Došlo k přesunu od reaktivního CSR k proaktivnímu. 

CSR začalo být chápáno více koncepčně a strategicky (např. v T-Mobile Czech Republic 

a.s. byla začátkem roku 2010 poprvé vytvořena CSR strategie české afilace). Společnosti se 

začaly také více zaměřovat na dobrovolnictví. 

Ve všech společnostech bylo upuštěno od podpory především menších projektů a došlo 

k silné orientaci na projekty, které jsou v souladu s předmětem podnikání (recyklace 

mobilních telefonů v T-Mobile Czech Republic a.s., finanční vzdělávání v Provident 

Financial s.r.o.). 
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Tabulka 4.14  Další směřování podnikového CSR 

Další sm ěřování 
podnikového CSR 

Toray Textiles 
Central Europe, s.r.o. 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Další směřování 
podnikového CSR 

• Zajištění 
dlouhodobé 
stability 
společnosti a 
stability a jistoty 
práce pro 
zaměstnance 

• Rozvoj podnikání 
v souladu s 
principy ochrany 
životního prostředí 
a omezených 
přírodních zdrojů 

• Zlepšování 
pracovních 
podmínek pro 
zaměstnance 

• Reforma systému 
odměňování  

• Opětovné 
znovuzavedení 
kulturních, 
společenských a 
sportovních aktivit 
pro zaměstnance 

• Udržení dobrých 
vztahů se 
stakeholdery 

• Prohlubování 
existujících forem 
spolupráce se 
společenskými, 
kulturními a 
sportovními 
institucemi 

• Pojmout CSR více 
strategicky 

• Jednotlivé aktivity 
lépe zacílit 

• Spíše než 
přicházet s novými 
projekty doplňovat 
již existující 
aktivity napříč 
firmou o CSR 
rozměr 

• CSR by se mělo 
stát nedílnou 
součástí všeho, co 
společnost dělá 

• CSR by mělo 
podtrhovat 
obchodní strategii 
firmy 

• CSR by mělo být 
přínosem nejen 
reputačním, ale i 
zvyšujícím 
hodnotu podniku 

• Zaměření se na 
projekty 
podtrhující 
předmět podnikání 
– např. projekt 
finančního 
vzdělávání 

• Ve spolupráci s 
NGOs budou 
dlouhodobě 
podporovány ty 
projekty, které se 
ukázaly jako 
přínosné 

• Podpora ochrany 
životního prostředí 
prostřednictvím 
interně 
nastavených 
procesů 

• Zaměření na 
dobrovolnickou 
činnost ve 
spolupráci s 
renomovanými 
NGOs 

• Zaměření na 
spolupráci se 
stakeholdery a 
získávání zpětné 
vazby 
(stakeholder 
roundtable, 
dialogy) 

• Důraz na korektní 
přístup k 
zákazníkům a 
odpovědné 
půjčování 

• Prohloubení 
spolupráce v 
organizacích 
zabývajících se 
CSR 
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Do budoucna chtějí všechny společnosti pojmout CSR ještě více strategicky a své projekty 

lépe zacílit. Podporovat by chtěly především ty projekty, které se ukázaly jako efektivní. 

Spíše než nové projekty by chtěly obohatit ty současné o rozměr CSR. V oblasti sociální by 

pak společnosti chtěly navrátit zaměstnancům benefity a společenské či kulturní akce, které 

byly v důsledku krize značně omezeny.  

Velký důraz společnosti kladou také na prohlubování vztahů se stakeholdery a získávání 

zpětné vazby. 

Dle společností by mělo CSR do budoucna podtrhovat obchodní strategii a být přínosem 

reputačním, ale i zvyšujícím hodnotu podniku.  

 

4.4.1 Závěry „cross-case“ analýzy 
O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

Z výzkumu vyplývá, že se jedná o společnosti, které vykazují stejné charakteristiky. Jsou to 

společnosti velké (zaměstnávají více než 250 zaměstnanců), podnikají na území České 

republiky a přitom jsou vlastněny zahraničními investory. Všechny společnosti se již delší 

dobu zabývají společenskou odpovědností, přičemž koncepčně zaměřenému CSR se věnují 

3 až 5 let. Všechny společnosti mají stanoveny dlouhodobé cíle CSR. 

Zkoumané společnosti mají propracovanou strukturu orgánů CSR napříč společností. Řídící 

skupiny/komise pro CSR jsou ve všech případech alokovány v mateřských společnostech. 

Z toho vyplývají i rozdíly mezi způsobem uplatňování CSR v jednotlivých podnicích 

v České republice, což je patrné především na společnosti Toray Textiles Central Europe, 

s.r.o., která nemá výkonný orgán pro CSR v české afilaci. Za CSR je zde odpovědný 

manažer lidských zdrojů. V ostatních společnostech je CSR vykonáváno prostřednictvím 

CSR Boardu či CSR pracovní skupiny. Společnosti také zaměstnávají manažery odpovědné 

pouze za CSR a jim podřízené CSR specialisty. 

Strategická komunikace se stakeholdery nebyla až do příchodu recese příliš řešena ani 

v jedné společnosti. V průběhu recese se to však změnilo u společnosti Provident Financial 

s.r.o., která od roku 2010 zavádí tzv. stakeholders roundtable, a ostatní společnosti 
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prohloubení komunikace se stakeholdery též plánují. Všechny společnosti dosud získávají 

zpětnou vazbu od klíčových stakeholderů prostřednictvím dialogů, fór či konferencí.  

Co se týče členství v organizacích a sdruženích, pouze společnost Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., se na tuto oblast nezaměřuje. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 

a Provident Financial s.r.o. jsou oproti tomu členy v organizacích a sdruženích, které jsou 

blízké jejich předmětu podnikání. Členstvím v nejvýznamnějších organizacích na poli CSR 

disponuje Provident Financial s.r.o., který je v rámci skupiny IPF členem CSR Europe. 

Jako jediná společnost je také členem London Benchmarking Group a využívá metodu 

LBG k měření svých nákladů na CSR a jejich krátkodobý i dlouhodobý dopad na 

společnost. 

 

V rámci oblasti sociální se společnosti zaměřují na podobná témata. Orientují se na své 

zaměstnance, a to především na komunikaci a zpětnou vazbu, nabízejí možnosti rozvoje 

a vzdělávání a kladou velký důraz na bezpečnost práce. Společnosti se zaměřují také na své 

zákazníky a kladou důraz též na odpovědné řízení dodavatelského řetězce.  

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. se také silně angažují 

v oblasti rovných příležitostí a procházejí tzv. auditem rovných příležitostí, organizovaným 

sdružením Gender Studies. Pouze společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., se na 

rovné příležitosti neorientuje, což je dáno zejména japonským přístupem k CSR. 

Společnosti dále investují finanční prostředky do rozvoje komunit a do spolupráce 

s neziskovým sektorem. Tato spolupráce je pak u společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

a Provident Financial s.r.o. doplněna též o dobrovolnickou činnost, kdy společnosti nabízejí 

svým zaměstnancům, aby strávili jeden den v roce jako dobrovolníci. 

Lze říci, že v oblasti sociální se především společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

a Provident Financial s.r.o. zaměřují na stejné oblasti. Toray Textiles Central Europe, s.r.o., 

se v souladu s japonským přístupem k CSR odlišuje především v otázkách rovných 

příležitostí a dobrovolnictví a naopak se výrazně orientuje na bezpečnost práce. 

V oblasti environmentální všechny uvedené společnosti dosahují vysoké úrovně péče 

o životní prostředí. Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., je držitelem ISO 

14001, společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se právě nachází ve fázi implementace 
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ISO 14001 a společnost Provident Financial s.r.o. implementovala ISO 14001 v roce 2009. 

Všechny společnosti v rámci systémů environmentálního řízení sledují klíčové indikátory 

výkonu, tzv. KPIs, v oblastech, na které má jejich podnikání největší vliv, např. CO2 či 

energie. U Toray Textiles Central Europe, s.r.o., je pak kladen velký důraz na vodu a vodní 

zdroje. Společnosti se také angažují v ekologicky zaměřených interních projektech. T-

Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. se dále orientují i na ekologicky 

zaměřené komunitní projekty a dobrovolnictví. 

Všechny společnosti také vypracovávají jednou ročně CSR report, mají stanoveny etické 

kodexy a T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. reportují dle GRI. 

K podpoře etického chování společnosti využívají další podpůrné kodexy, pravidla či 

standardní pracovní předpisy. Zejména společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., 

pak dodržuje přísné standardy, které se vážou na její průmyslovou činnost. Provident 

Fianancial s.r.o. měří účinky svého dopadu na společnost pomocí metodiky LBG a také 

přistoupil k UN Global Compact. 

 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

Ze srovnání uvedených společností lze říci, že recese a její dopady přímo ovlivnily vnímání 

CSR ve společnostech.  

Ve všech případech zde došlo k výraznému poklesu výdajů finančních prostředků na CSR 

aktivity. To vedlo k realokaci zdrojů do konkrétních projektů a často i ke snížení či 

zamezení jejich podpory. U některých projektů došlo i ke změně partnerských subjektů 

z důvodů zefektivnění nákladů.  

Recese ve všech společnostech zasáhla nejvíce oblast sociální, poté oblast ekonomickou. 

Oblast environmentální byla recesí zasažena nejméně. Je to dáno zejména přísnými 

normami v oblasti životního prostředí a zavedenými environmentálními systémy ve 

společnostech, které jsou již dlouhodobě interně nastaveny.  

Klíčové aktivity, interní programy a dlouhodobě plánované investice (jako například 

zateplování budov či investice související s implementací ISO 14001) nebyly omezeny 

vůbec. Zredukovány byly pouze externí aktivity, jako například podpora drobných 

environmentálních projektů ve spolupráci s neziskovým sektorem. 
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Společnosti začaly hledat díky recesi možnosti přínosu CSR pro podnik, a to nejen 

z hlediska reputačního, ale i finančního. Tyto možnosti našly v oblasti environmentální. 

Jedná se zejména o projekty zefektivnění chodu společnosti a hledání úspor především 

v energiích (zefektivnění systému vytápění, automatické vypínání monitorů atd.). 

Do ekonomické oblasti přinesla recese změny ve všech zkoumaných společnostech. 

Společnosti především omezily rizika spojená se svým podnikáním. Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., například ustoupil od podnikání v rizikových teritoriích či si zajistil včasné 

platby akreditivy či platbami v hotovosti. Provident Financial s.r.o. přistoupil k omezení 

poskytování úvěrů vysoce rizikovým klientům, aby se s růstem nezaměstnanosti 

nezvyšoval i podíl nesplacených úvěrů. 

Největší posun v této oblasti zaznamenalo prohloubení komunikace se stakeholdery, které 

se stalo klíčové pro všechny společnosti. Důraz začal být kladen také na tzv. compliance, 

tedy jednání v souladu s etickými pravidly a dodržování lokálních i zahraničních zákonů, 

standardů, předpisů a norem. 

Oblast sociální zaznamenala v období recese největší změny. Kromě společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s. musely ostatní společnosti přistoupit k určité redukci počtu 

zaměstnanců či ke snížení jejich pracovních úvazků. To bylo patrné zejména ve společnosti 

Toray Textiles Central Europe, s.r.o., která musela propustit desítky zaměstnanců, avšak 

o všem intenzivně jednala s odbory a úřady práce. Ve všech společnostech také došlo 

k omezení pozitivního platového vývoje a omezení benefitů pro zaměstnance. Omezeny 

byly také společenské a jiné aktivity. Nedotčeny zůstaly pouze investice do bezpečnosti 

práce. 

 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

Rozdíl mezi vnímáním CSR před recesí a po ní má ve všech zkoumaných společnostech 

mnoho společných charakteristik. Ve všech společnostech došlo v průběhu recese 

k prověření současného CSR. Všechny společnosti se shodují v tom, že recese prokázala 

důležitost podnikového CSR a hloubku jeho skutečného uplatňování. 

Ani jedna z uvedených společností neprovedla žádný průzkum týkající se dopadu recese na 

své podnikání. Žádná ze společností se nezabývala ani průzkumem vlivu recese na okolní 



105 

prostředí či na konkurenci. Průzkumy, které ve společnostech proběhly, se spíše zabývaly 

průzkumem spokojenosti zaměstnanců, průzkumem zaměřeným na budoucí očekávání 

v oblasti CSR či srovnání finančních výsledků s konkurencí. 

V průběhu recese však došlo k přehodnocení konkrétních aktivit a projektů. Projekty 

okrajového zájmu byly zrušeny a CSR přestalo znamenat pouhou alokaci prostředků na 

dobročinné účely. CSR začalo být více cílené. Došlo k přesunu od reaktivního CSR 

k proaktivnímu. CSR začalo být chápáno více koncepčně a strategicky (např. v T-Mobile 

Czech Republic a.s. byla začátkem roku 2010 poprvé vytvořena strategie CSR české 

afilace).  

Ve všech společnostech bylo upuštěno od podpory především menších projektů a došlo 

k silné orientaci na projekty, které jsou v souladu s předmětem podnikání (recyklace 

mobilních telefonů v T-Mobile Czech Republic a.s., finanční vzdělávání v Provident 

Financial s.r.o.). 

V souladu se současným trendem se společnosti začaly také více zaměřovat na 

dobrovolnictví, které je velmi prospěšné a nevyžaduje příliš velkou finanční podporu. 

 

Do budoucna chtějí všechny společnosti pojmout CSR ještě více strategicky a své projekty 

lépe zacílit. Podporovat by chtěly především ty projekty, které se ukázaly jako efektivní. 

Spíše než nové projekty by chtěly obohatit ty současné o CSR rozměr. V oblasti sociální by 

pak společnosti chtěly navrátit zaměstnancům benefity a společenské či kulturní akce, které 

byly v důsledku krize značně omezeny.  

Velký důraz společnosti kladou také na prohlubování vztahů se stakeholdery a získávání 

zpětné vazby. 

Společnosti chtějí do budoucna směřovat své CSR tak, aby podtrhovalo především 

obchodní strategii, aby zvyšovalo reputaci a následně i samotnou hodnotu podniku.  

 

4.5 Závěr 

V této kapitole byla analyzována data získaná u společností Toray Textiles Central Europe, 

s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. 
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Díky zjištěním u jednotlivých případů prostřednictvím zodpovězení otázek úrovně 2 

Otázky pro výzkumníka v rámci konkrétního případu bylo shledáno, že si jednotlivé 

případy odpovídají. Bylo tedy možno vyhodnotit je pomocí „cross-case“ analýzy. 

Na základě „cross-case“ analýzy bylo zjištěno, že ačkoliv společnosti podnikají v různých 

oborech podnikání, všechny byly nejvíce dotčeny v oblasti sociální a nejméně v oblasti 

environmentální. Díky snížení rozpočtu byly omezeny investice do nekoncepčních projektů 

okrajového zájmu. Společnosti též nahlížejí stejně na podmínky a vlastnosti projektů, které 

chtějí do budoucna podporovat. Změnil se také pohled na důležitost komunikace se 

stakeholdery a získávání zpětné vazby. 

Společnosti též shodně tvrdí, že recese prověřila důležitost CSR v podnikání. 

 

 



107 

5 Diskuse nad zjišt ěními 

5.1 Úvod 
V této kapitole jsou rozebrány teoretické přístupy konceptu společenské odpovědnosti 

firem vzhledem k provedenému výzkumu. Rozebrány jsou zde především přínosy 

a nedostatky „stockholder“ teorie, „stakeholders“ teorie a „stewardship“ teorie. 

Dále se kapitola zabývá zhodnocením vlivu recese na CSR u zkoumaných společností, 

zejména z hlediska jeho vnímání a dalšího vývoje. 

Pozornost je zde věnována také omezením, které je nutné překonat, aby mohly podniky 

CSR správně uplatňovat. 

 

5.2 Rozbor teorie na základ ě výzkumu 
Existuje množství teoretických přístupů, které se zabývají CSR. V praxi se však lze setkat 

především se „stockholder“ teorií, „stakeholders“ teorií a „stewardship“ teorií. 

 

Neoklasická „stockholder“ teorie, ačkoliv je již považována za překonanou, má některá 

správná východiska. Úlohou podniku je skutečně vytvářet zisk, mít dobrou návratnost 

investovaného kapitálu a dodržovat zákon. To jsou atributy podnikání, které se nemění. 

Nicméně vezmeme-li v úvahu, že základním cílem každého podniku současnosti je 

maximalizace jeho tržní hodnoty, pak si pouze s co nevyšším ziskem a návratností kapitálu 

nevystačí. To pochopily všechny tři zkoumané společnosti, kterým k maximalizaci tržní 

hodnoty pomáhá právě CSR. 

Oproti tomu „stakeholders“ teorie, která spočívá ve vyrovnávání zájmů tzv. zájmových 

skupin, je aplikována ve všech třech zkoumaných společnostech. Všechny tři společnosti se 

zaměřují na své klíčové stakeholdery. Každá společnost považuje za své klíčové 

stakeholdery trochu jiné skupiny, což koresponduje s názory kritiků této teorie, a to, že 

nelze jednoznačně určit, kdo ještě je a kdo už není stakeholder. Dle mého názoru není až 

tak důležité přesně vyčíslit, kdo už je za hranicí zájmových skupin a kdo ještě ne. Důležité 

je, že se společnosti soustředí na zájmy pro ně klíčových stakeholderů. Nedostatek teorie 
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a její aplikace vidím však někde jinde. Dle mého názoru teorie neklade dostatečný důraz na 

rysy manažera, což se více či méně odráží ve všech třech společnostech.  

Z hlediska teoretického aparátu se mi proto jeví jako nejsmysluplnější „stewardship“ teorie. 

Tato teorie správně navazuje na „stakeholders“ teorii. Ve zkoumaných společnostech je 

však velice patrné, že pokud není CSR jednou z hodnot, kterou prosazuje přímo nejvyšší 

management, pak se CSR v samotném podniku velmi těžko prosazuje. Manažeři by si měli 

uvědomit, že jsou nositeli CSR v jejich společnosti. Pokud se chovají odpovědně, 

nesobecky a pokud hodnotám CSR opravdu věří, pak mohou takové chování vyžadovat 

i od svých kolegů a podřízených. CSR se pak může stát esenciální podstatou společnosti 

a je pak také mnohem lépe prosazováno a řízeno. Pokud je však CSR v podniku pouze 

„trpěným trendem současné doby“, pak je nesprávně chápáno nejen managementem, 

ale následně i ostatními zaměstnanci. V lepším případě se společnost nechce zabývat 

strategickým CSR a věnuje se pouze filantropii, která je ve společnostech často mylně 

za CSR vydávána. V horším případě se CSR stává pouze marketingovou záležitostí. 

Proto je pro správně uplatňování CSR životně důležitá osoba manažera, jeho morální rysy 

a hodnoty. To je největší přínos, ale zároveň úskalí této teorie.  

Zkoumané společnosti by se proto měly odpoutat od orientace pouze na stakeholdery, 

ale měly by se více zaměřit i na vlastnosti manažerů, a to zejména na úrovni nejvyššího 

vedení. Členové nejvyššího vedení by měli absolvovat školení o CSR, aby pochopili, že 

CSR není pouze rozdávání finančních prostředků neziskovým organizacím, jak je bohužel 

managementem často chápáno, ale že se týká i všech oddělení podniku a jejich řízení. 

 

5.3 Zhodnocení vlivu recese na CSR 
Když v roce 2008 nastala ekonomická krize, která postihla celosvětovou ekonomiku, 

vyvstala otázka, co bude dál se CSR. Bylo zcela zjevné, že jej krize ovlivní, ale nevědělo 

se, jakým způsobem. Někteří tvrdili, že podniky od CSR upustí, dle jiných autorů mělo 

CSR nadále posilovat a být přínosem pro podniky v čase krize91.  

                                                 
91 Obdobná situace, která postihla CSR v roce 2008, nastala už v roce 2002 u „podnikatelské etiky“. 
Pochybnosti o podnikatelské etice jako atributu podnikání propukly v návaznosti na skandál americké 
energetické společnosti Enron v souvislosti s jejími netransparentními finančními výkazy. 
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Z informací získaných z provedeného výzkumu vyplynulo, že recese a její dopady přímo 

ovlivnily vnímání CSR ve společnostech a lze říci, že k dobrému. 

Krize, která se plynule rozvinula v recesi, nejdříve zasáhla zkoumané subjekty finančně. 

V oblasti CSR zaznamenaly všechny společnosti významný pokles výdajů na společensky 

odpovědné aktivity. V průběhu recese došlo k přehodnocení konkrétních aktivit a projektů. 

Projekty okrajového zájmu byly zrušeny a CSR přestalo znamenat pouhou alokaci 

prostředků na dobročinné účely. Zcela dle předpokladů byla zasažena nejvíce oblast 

sociální a nejméně oblast environmentální. 

Zkoumané společnosti se snažily své problémy řešit v souladu s principy společenské 

odpovědnosti a přitom zjistily, že CSR je něco, o co se v době krize mohou opřít. Začaly 

hledat možnosti přínosu CSR, a to nejen z hlediska reputačního, ale i finančního.  

Tyto možnosti našly v oblasti sociální, ekonomické i environmentální. V oblasti 

environmentální se jednalo zejména o projekty zefektivnění chodu společnosti a hledání 

úspor především v energiích (zefektivnění systému vytápění, automatické vypínání 

monitorů a pevných disků atd.). V oblasti ekonomické došlo například k výraznému 

prohloubení komunikace se stakeholdery a v oblasti sociální k větší komunikaci se 

zaměstnanci, odbory a úřady práce. 

 

Recese u společností v podstatě nastartovala či urychlila přechod od defenzivního CSR 1.0 

k udržitelnému CSR 2.0. CSR začalo být chápáno více koncepčně a strategicky. Ve všech 

společnostech bylo upuštěno od podpory především menších projektů a došlo k silné 

orientaci na projekty, které jsou v souladu s předmětem podnikání. Zcela v souladu se CSR 

2.0 začali být stakeholdeři bráni jako významní partneři v procesu podnikání, CSR začalo 

být chápáno jako podniková strategie, lokální dopad začal být chápán jako globální dopad, 

problematické situace či procesy začaly být více prosazovány v komunikaci, začaly být 

realizovány projekty svázané s předmětem podnikání, které mají pozitivní dopad na 

společnost. 

Ve společnostech sice nedošlo, jak Visser předpokládal, k podnikatelskému růstu 

a finančním ziskům u firem, které jsou otevřeny novým příležitostem CSR 2.0., nicméně 

tyto podniky byly schopny díky CSR snížit svoje ztráty. 



110 

Všechny společnosti se shodují v tom, že recese prokázala důležitost podnikového CSR 

a hloubku jeho skutečného uplatňování. 

 

Do budoucna by měly všechny zkoumané společnosti pojmout CSR ještě více strategicky 

a své projekty lépe zacílit. Podporovat by měly především ty projekty, které se ukázaly jako 

efektivní. CSR do budoucna by mělo podtrhovat obchodní strategii a být přínosem 

reputačním, ale i zvyšujícím hodnotu podniku. 

 

5.4 Současná omezení v oblasti CSR a možnosti jejich p řekonání 
V českých podnicích se ve srovnání se západní Evropou či USA objevilo CSR poměrně 

nedávno. Za dobu, co je CSR uplatňováno i na tuzemské půdě, však prodělalo významné 

změny jak v jeho chápání, tak v jeho uplatňování. A to se zdá být pro české podniky 

matoucí. První omezení tedy spočívá v nedostatečném pochopení pojmu CSR. 

Ještě dosud se mnoho vlastníků podniků, manažerů a zaměstnanců domnívá, že CSR rovná 

se filantropie. Tedy jednorázové či opakované darování finančních obnosů jednotlivcům či 

neziskovým organizacím na dobročinné účely, bez ambicí sociálních investic. Filantropie je 

však pouze podmnožinou rozsáhlého konceptu CSR. Mnohé podniky mohou provozovat 

CSR, aniž by to z důvodů neznalosti tohoto konceptu vůbec věděly. Podniky, které 

nevzdělávají své zaměstnance v oblasti CSR a lpějí na zastaralém a přežitém chápání 

společenské odpovědnosti, nemohou své CSR do budoucna chápat jako přínos a svoji 

výhodu vůči konkurenci. 

Od dob, kdy bylo CSR pouhou filantropií, však urazilo dlouhou cestu. Ve zkoumaných 

společnostech bylo CSR dříve také postaveno zejména na filantropii. Pak bylo rozšířeno 

o investice do komunit a vlivem recese začalo být v souladu se současným trendem 

orientováno více na udržitelnost (tzv. CSR 2.0). Svou roli v tom hrají zejména zahraniční 

mateřské společnosti se svou nadnárodní strategií CSR. Společnosti by se však měly 

na přechod na CSR 2.0 více připravit. Měly by zrevidovat a přehodnotit již nastavené 

procesy platné pro CSR 1.0 a doplnit je o nový způsob řízení projektů, které mohou mít 

i globální dopad. 
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Problém zachycení CSR v organizační struktuře je dalším omezením, které brání 

správnému rozvoji CSR v podnicích. Zachytit CSR v organizační struktuře je velmi složité, 

jelikož CSR by mělo být „všudypřítomné“, a to jak na pozici generálního ředitele, tak na 

pozicích všech zaměstnanců. Tento problém se týká většiny podniků a byl více či méně 

vypozorován i ve třech zkoumaných subjektech.  

Je to dáno především způsobem, jakým bylo CSR chápáno dříve (tedy zejména filantropie 

a charita). Pro provozování takového CSR byla dostačující pozice CSR specialisty či CSR 

manažera. Tyto pozice jsou často součástí různých oddělení jako oddělení vnějších vztahů 

či lidských zdrojů, pro které se stávají tak trochu prací navíc. V současné době je však 

takové rozdělení odpovědností naprosto nedostačující. CSR je záležitost velmi komplexní. 

Pokud chce firma opravdu uplatňovat CSR, musí ho aplikovat na celou společnost. CSR 

musí být záležitostí každého zaměstnance či kohokoliv, kdo firmu reprezentuje. 

Odpovědnou osobou za CSR by pak měl být přímo generální ředitel, který musí CSR 

chápat jako esenciální záležitost celého podnikání. Generální ředitel a nejvyšší vedení musí 

určovat směr CSR, přičemž by měli mít k dispozici poradní orgán ve věcech společenské 

odpovědnosti. Veškerá rozhodnutí generálního ředitele a nejvyššího vedení společnosti 

musí být činěna v souladu se CSR a plynule přecházet v rámci organizační struktury 

na všechny zaměstnance.  

Společnosti by tedy měly přehodnotit současné začlenění CSR do organizační struktury tak, 

aby jeho řízení bylo v rukou toho, kdo k jeho prosazování má dostatečné kompetence. 

I pozice současného CSR specialisty je poněkud v kontrastu s tím, jak by skutečné CSR 

mělo být uplatňováno. CSR by mělo být generální a esenciální myšlenkou podnikání, 

nikoliv jeho specializací. 

 

Z výzkumu dále vyplynulo, že ani společensky odpovědné podniky se nezabývají 

dostatečným měření efektivity a dopadů svého firemního CSR. Společnosti si často pouze 

ke konci roku vyčíslí, kolik finančních prostředků věnovaly na konkrétní projekty, nicméně 

zde již nezahrnují manažerské náklady. Bez správné metodiky však ani částka finančních 

prostředků nemusí být správně vyčíslena. Další chyba, které se společnosti dopouštějí, 

vzniká již při nastavování společensky odpovědných projektů. Projekty se často spouštějí, 
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aniž by měly stanoveny měřitelné cíle jak pro samotný podnik, tak pro komunitu, které se 

projekt týká. Nestanovují si ani dopad na společnost, který by v rámci konkrétního projektu 

chtěly mít. Zjišťování leverage projektů je také dosud velkou slabinou.  

Měření dopadů podnikového CSR by proto mělo být další klíčovou činností, na kterou by 

se společnosti měly zaměřit. Jinak společnosti nebudou schopny posoudit, kam se CSR 

podniku posouvá, zda se konkrétní projekty neminuly účinkem, jaký je jejich výstup 

a konečně i dopad na společnost. Jako vhodné metody měření podnikového CSR lze 

doporučit zejména metodiku LBG (London Benchmarking Group Methodology), která 

měří náklady vynaložené na veřejně prospěšné projekty a také krátkodobé a dlouhodobé 

účinky konkrétní podpory. Pro ještě hlubší a komplexnější posouzení CSR individuálního 

podniku lze též doporučit poměrně nedávno vytvořený nástroj, tzv. Community Footprint, 

prostřednictvím kterého může společnost zjistit svůj pozitivní i negativní dopad 

na komunitu v oblastech, jako je zaměstnanost, dodavatelský řetězec, produkt a služba, 

komunitní investice či umístění podniku. 

 

Jako naprosto nedostatečné se jeví i sledování CSR svých konkurentů. Podniky zajímají 

např. finanční výsledky konkurence, ale v rámci oblasti CSR se na konkurenční podniky 

nezaměřují. Společnosti se účastní pouze různých konferencí, CSR workshopů, kde se 

inspirují projekty jiných, nikoliv však konkurenčních podniků. I když zkoumané 

společnosti tvrdí, že CSR chápou jako konkurenční výhodu, domnívám se, že se nesnaží 

v rámci svého konkurenčního prostředí tuto výhodu více rozvíjet. Přičemž již existují 

možnosti, jak provádět v oblasti CSR benchmarking. Pokud společnosti opravdu chtějí své 

CSR využít jako svoji konkurenční výhodu, musí se k němu jako ke konkurenční výhodě 

stavět.  

 

Další omezení bránící rozvoji CSR je zakotveno v oblasti daní. Recese donutila společnosti 

hledat úspory ve všech oblastech podnikání. V oblasti CSR došlo obecně nejen k omezení 

investic, ale také k přehodnocení důležitosti daňového režimu. To se projevilo zejména 

v problematice dárcovství, kde na jedné straně stojí dobročinnost a na druhé straně 

sponzoring. Sponzoring je z daňového hlediska výhodnější, jelikož výdaje jsou tzv. daňové 
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uznatelné, lze je tedy zahrnout do nákladů, a to i v případě, že společnost nevykazuje zisk. 

V případě dárcovství si společnosti mohou odečíst ze základu daně pouze 5 %, a to, jen 

pokud vykazují zisk. Ve společnostech proto roste tlak na to, aby dobročinné projekty 

skýtaly pro podnik i určité protiplnění, například formou reklamy. Takové projekty však již 

nelze považovat za dobročinné. Pokud je však z existenciálního hlediska pro společnost 

důležitější daňový úhel pohledu, pak je možno investovat do projektů podtrhujících 

předmět podnikání či do projektů zaměřených na interní CSR spíše než do dobročinných 

projektů. 

 

5.5 Závěr 
V rámci této kapitoly byly zhodnoceny teoretické přístupy CSR, jejich přínosy i úskalí. 

Vyzdvihnuta zde byla především „stewardship“ teorie, která jako jediná pracuje 

s problematikou zisku, stakeholdery i s morálními požadavky na management. 

V kapitole byl také zhodnocen vliv recese na CSR u zkoumaných společností. Rozebrán 

zde byl zejména posun ve vnímání tradičního CSR k tzv. CSR 2.0 a také jeho další vývoj 

ve společnostech. 

Poslední část kapitoly se pak věnovala omezením, která v současné době brání podnikům, 

aby své CSR plně rozvinuly. 
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6 Zpráva p řípadové studie 

1. Úvod 

Corporate Social Resposnibility (CSR) neboli společenská odpovědnost firem je v současné 

době poznamenané recesí velmi aktuálním tématem. Společensky odpovědné aktivity 

podniků byly stejně jako ostatní oblasti podnikání silně poznamenány neblahým 

ekonomickým vývojem.  

 

Ve vzájemné determinaci finančních i nefinančních dopadů krize se začaly nejen 

v tuzemsku v roce 2009 projevovat pro ekonomiku nezdravé fenomény, jako je výrazný 

pokles důvěry a podnikatelské morálky. Mezi faktory destruující podnikatelské prostředí se 

zařadilo stále častější nedodržování smluv, včetně snahy odkládat uzavřené smlouvy. 

Projevil se tlak na snížení již dohodnutých cen či na prodloužení doby splatnosti smluv. 

Zhoršila se platební morálka podniků. Zpomalilo se inkaso pohledávek a došlo k nárůstu 

objemu pohledávek až o 40 %. Současně se zvýšil objem pohledávek po lhůtě splatnosti až 

o 50 %. Taková situace pak vyvolala investiční nejistotu a omezila tak možnost plánování. 

Podniky ve snaze zefektivnění nákladů přistoupily i ke snižování počtu zaměstnanců. 

 

Dle průzkumu společnosti Factum Invenio z roku 2009 provedeného pro občanské sdružení 

Fórum dárců92 byly dvě třetiny obyvatel České republiky přesvědčeny, že ekonomická 

krize ovlivňuje kromě jiných oblastí také společensky odpovědné chování firem. Téměř 

polovina dotázaných by uvítala, aby firmy na CSR dále přispívaly ve stejné míře jako 

v minulých letech a 20 % respondentů se domnívalo, že prostředky na aktivity CSR by 

měly být dokonce navýšeny.  

Otázka, jak ekonomická krize ovlivnila uplatňování CSR v podnicích, je proto zcela 

relevantní a stejně tak s ní i obecný cíl práce, kterým je zhodnocení vlivu ekonomické 

recese na CSR. Odpovědí na tuto otázku a splněním cíle se zabývá tato případová studie, 

                                                 
92 Více o průzkumu v článku: PETROVÁ, I., REJŽKOVÁ, J. Každý pátý Čech očekává že se kvůli krizi zvýší 
CSR. In: CSR Fórum: Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2009, Vol. 3, No. 1, pp. 26. ISSN 0862-
9315 
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v rámci které byl proveden průzkum u tří společností, které se společenskou odpovědností 

dlouhodobě zabývají. Jednalo se o společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o., T-

Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. 

 

2. Teoretické pozadí 

Pojem Corporate Social Responsibility (CSR) neboli společenská odpovědnost firem je ve 

světě známým fenoménem již řadu let. I přes to, že bylo CSR delší dobu opomíjeno, dnes 

již existuje množství autorů, kteří se tímto tématem zabývají, o čemž svědčí i nárůst 

teoretického aparátu v posledních letech. I přes obrovský nárůst literatury však stále není 

možné CSR jednoduše definovat. Existuje proto velké množství definic, které se snaží 

pojem CSR zachytit, avšak jejich obsah se různí.  

Hlavní myšlenka CSR spočívá v tom, že podniky by měly akceptovat, že hrají ve 

společnosti více než jen ekonomickou roli. Tím je myšleno určité nadšení přijmout více než 

jen odpovědnost a dopad za činnosti v podnikání, ale kromě toho také přijmout 

odpovědnost za jejich dopad na společnost a na životní prostředí (Robins, 2008).  

 

Podniky na sebe tedy přebírají širokou škálu společensky odpovědných aktivit. Tyto 

aktivity lze z hlediska zacílení podnikového CSR rozčlenit do tří oblastí. 

Ekonomická oblast: Jedná se například o vypracování etického kodexu nebo podobného 

dokumentu, přijetí principů Corporate Governance, transparentní chování, protikorupční 

politiku atd. (Putnová a Seknička, 2007). 

Sociální oblast: Do sociální oblasti zahrnujeme např. trvalý dialog a spolupráci se 

stakeholdery, rovné příležitosti, dodržování lidských práv na pracovišti, rozvoj lidského 

kapitálu atd. (Putnová a Seknička, 2007). 

Environmentální oblast: Jedná se zejména o vytvoření ekologické politiky, orientace na 

ochranu přírodních zdrojů či ekologickou výrobu atd. (Putnová a Seknička, 2007). 

 

Jelikož CSR představuje určitou aktivitu podniků, rozeznáváme z hlediska teorie firem 

čtyři teorie.  
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Prvotní a nejvíce rozšířenou teorií je dominantní teorie firem, uznávaná hlavním proudem 

neoklasických ekonomů, tzv. „stockholder“ teorie. Ta spočívá v jednoduchém předpokladu, 

že podniky hrají ve společnosti čistě ekonomickou roli. Jsou vlastněny a kontrolovány 

„homo economicus“ a jsou řízeny se zřetelem na zisk, přičemž toto řízení je omezeno 

pouze potřebou jednat v mezích zákona. Nejznámějším zastáncem tohoto pohledu je držitel 

Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman (Robins, 2008). 

Další teorií je agenturní teorie neboli teorie majitel-agent, která nastupuje tam, kde dochází 

k oddělení vlastnictví a kontroly podniku. Problém majitel-agent může být chápán jako 

problém, který vznikl v důsledku stále se rozrůstajících společností a možností vzniku 

konfliktů mezi stakeholdery. Jako následek oddělení vlastnictví od kontroly vznikají tzv. 

agenturní náklady. Nedostatkem agenturní teorie však je, že je striktně zaměřena pouze na 

dvě zájmové skupiny, tj. na shareholdery (vlastníky) a management (agenty).  

Teorie, která klade velký důraz i na jiné zájmové skupiny, než jsou vlastníci a management, 

se nazývá „stakeholders“ teorie. Dle této teorie je úspěch organizace závislý především na 

tom, jak dobře jsou řízeny vztahy s množstvím klíčových skupin, do kterých patří 

zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, finančníci a ostatní důležité komunity, se kterými 

organizace spolupracuje. Z perspektivy této teorie je prací manažera, aby podporoval 

všechny tyto skupiny, opatrně vyrovnával jejich rozdílné zájmy, přičemž by měl vytvářet 

takovou organizaci, která je místem, kde zájmy stakeholderů mohou být kolektivně 

postupně maximalizovány (Freeman a Phillips, 2002 in Robins, 2008). 

Tato teorie je však některými autory považována za překonanou. Dle Robinsona existují 

dva důvody selhání této teorie. Prvním důvodem je, že „stakeholders“ teorie nepomáhá 

managementu identifikovat, kdo a které skupiny jsou či nejsou stakeholdery. Druhým 

důvodem selhání „stakeholders“ teorie je, že nijak nespecifikuje, jak by měl manažer 

porovnat konkurenční zájmy různých skupin stakeholderů. 

Také existuje další, určitým způsobem odlišný teoretický přístup k podnikovému 

managementu při aplikování CSR. Je to tzv. „stewardship“ teorie. „Stewardship“ teorie, 

spjatá s Donaldsonem (1990) a Davisem a kol. (1997), se odděluje od agenturní teorie díky 

hypotéze, že manažeři by měli být méně individualističtí, méně oportunističtí a méně 

sloužit sami sobě, než se obvykle děje. Naopak by měli být více kolektivističtí, „pro 
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organizaci“ a více důvěryhodní. Stewardship předpokládá, že manažeři mohou dosáhnout 

svých cílů lépe tím, že budou více sloužit zájmům organizace. „Homo economicus“ je 

nahrazen „stewardem“ jehož chování je „pro organizaci“ a zároveň kolektivistické více než 

individualistické a samoslužné (Robins, 2008). 

Existuje zde však stejný problém jako v teorii stakeholders. Dokud není jasně definované, 

kdo je stakeholder, není jasné, čí zájmy mají být podporovány. 

 

Z hlediska historického vývoje lze CSR rozdělit na CSR 1.0 a CSR 2.0. Tradiční koncept 

CSR neboli CSR 1.0, známý jako Corporate Social Responsibility (společenská 

odpovědnost firem), vyznačující se zejména dárcovstvím a investicemi do komunit, je 

základem rozvíjejícího se CSR 2.0 Corporate Sustainability & Responsibility (udržitelnost 

a odpovědnost firem). CSR 2.0 na rozdíl od CSR 1.0 reaguje na vznik odpovědných 

a udržitelných trhů. Tento projekt spočívá ve vytváření specifických řešení pro obtížně 

řešitelné problémy, jako jsou například nedostatek vody či klimatické změny. Existuje 

deset základních rozdílů, které odlišují CSR 2.0 od tradičního CSR (Sørensen a Peitersen, 

2007). 

1. Inklusivita – stakeholdeři jsou zahrnuti do procesů od počátku až do konce. 

2. Snížení počtu zprostředkovatelů – zmenšení role nevládních organizací (NGO) 

 a CSR konzultantů. 

3. Inovace – inovace vznikají díky tlaku stakeholderů a trhů. 

4. Upřímnost – všechno, co podnik dělá, musí podtrhovat jeho hodnoty. 

5. Spoluvlastnictví – hodnotově založená kultura podniku je zakotvená v zapojení 

 všech zaměstnanců. 

6. Dynamika – standardy a smlouvy jsou nahrazeny komunikací. 

7. Kvalita – CSR je chápáno jako podniková strategie. 

8. Víra ve své hodnoty – realizace nových nápadů. 

9. Pluralismus – umožnění komunikace typu každý s každým. 

10. Vzdálenost – lokální dopad je globálním dopadem. 
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Společenská odpovědnost firem je koncept, jehož podstatou je dobré a žádoucí chování 

podniků. Co je dobré a žádoucí, se může určitým způsobem lišit v rámci geografické 

polohy, v rámci sektorů či v rámci jednotlivých podniků.  

Chápání odpovědného chování, jeho zdroje či využití je rozdílné i v rámci různých 

teoretických přístupů. Instrumentální teorie sledují dosažení ekonomických cílů 

prostřednictvím sociálních aktivit, politické teorie apelují na odpovědné využití moci 

podnikatelského prostředí v politické sféře, integrující teorie požadují integraci sociálních 

požadavků do podnikání a etické teorie se zaměřují na dosahování dobra ve společnosti.  

Jedno je však vždy stejné. CSR, jak jej chápeme dnes, zastřešuje celou řadu aktivit 

prospěšných pro společnost. 

 

3. Výzkumné otázky a jejich odůvodnění 

Jelikož se výzkum dotýká fenomenologického paradigmatu, byly formulovány výzkumné 

otázky, nikoliv hypotézy.  

Otázky O1 a O2 byly formulovány jako otázky s určitým tematickým zaměřením. Otázka 

O3 byla formulována jako tzv. grand tour question neboli obecně zaměřená otázka. 

Důvodem byla možnost získat rozsáhlé poznatky o vlivu recese na CSR a přitom 

nezatěžovat výzkum přílišnými tematickými omezeními.  

 

Výzkumné otázky: 

O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

 

Na základě odpovědí získaných z O1 je možno určit, zda podniky uplatňují dostatečně 

vyvinutý koncept společenské odpovědnosti firem, a to ve všech třech oblastech 

(ekonomické, sociální a environmentální). Tato otázka je pro výzkum základní, jelikož na 

ní staví otázky O2 a O3.  
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Otázka O2 pak generuje odpovědi na to, jak se CSR v důsledku ekonomické krize změnilo 

v jednotlivých oblastech. To umožňuje zjistit, které oblasti jsou vlivem recese nejvíce ve 

společnostech oslabeny (jejich posílení se nepředpokládá a ani se neprokázalo) a proč. 

Obecně zaměřená otázka O3 umožňuje zjistit, jak a kam se posunulo vnímání CSR ve 

zkoumaných podnicích, což umožňuje i nastínit směr, kam se současné CSR vydává. 

Na základě odpovědí na tyto otázky pak lze zhodnotit vliv recese na CSR, což je obecným 

cílem této studie. 

 

4. Metodologie  

Při výzkumu byly použity metody, které plně korespondují s naplněním stanoveného cíle 

a které vedou k zodpovězení výzkumných otázek. 

Z hlediska účelu se jednalo o výzkum exploratorní neboli výzkumný, a to zejména 

z důvodu, že se používá tam, kde existuje jen málo či neexistují žádné studie k danému 

výzkumnému problému. Účelem tohoto typu výzkumu je hledání vzorku, idejí či hypotéz 

spíše než jejich potvrzování a testování. Typickými technikami jsou pak případové studie.  

 

Z hlediska procesu výzkumu se jednalo o fenomenologický přístup. Fenomenologický 

(kvalitativní) i positivistický (kvantitativní) výzkum jsou oba legitimní nástroje, ale oba 

tyto nástroje zjišťují něco jiného (Davis, 2007). Oproti positivistickému přístupu se jedná 

v případě fenomenologického konceptu o cestu náročnější a pomalejší. Nicméně 

fenomenologický přístup je hojně využíván organizacemi i akademiky zabývajícími se 

společenskou odpovědností.93 Je to dáno především tím, že kvalitativní data jsou více 

subjektivní než kvantitativní data a jejich analýza pak umožňuje získat hlubší pochopení 

                                                 
93 Např. A Phenomenological Approach to Inquiring into an Ethically Bankrupted Organization: A Case 
Study of a Japanese Company, od autora: N. Chikudate, School of Business Administration, Asia University, 
Tokyo. 
Dále: Moral commitments to community: mapping social responsibility and its ambiguities among small 
business owners, od autorek: E. A. Lange, Univeristy of Alberta, Edmonton, Canada; T. J. Fenwick, 
University of British Columbia. 
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sociálních a lidských aktivit. Na mezinárodní úrovni se cestou nejen positivistického, ale 

i fenomenologického (kvalitativního) výzkumu vydává i CSR Europe.94  

Z hlediska výstupu se jednalo o základní výzkum, který je chápán jako fundamentální 

výzkum. Z hlediska logiky výzkumu se jednalo o výzkum induktivní, který je vnímán jako 

posun od specifického k obecnému. (Collis a Hussey, 2003). 

 

a. Popis výzkumných metod 

V rámci fenomenologického paradigmatu byla jako výzkumná metoda zvolena případová 

studie. Jedná se o induktivní výzkumnou metodu, která je provázena analýzou 

kvalitativních dat. (Collis a Hussey, 2003).  

Případová studie jako výzkumná metoda byla zvolena zejména z několika důvodů: 

� Jejím základem je rozsáhlé zkoumání případu konkrétního jevu.  

� Vytváří teorii, spíše než že by testovala hypotézy. 

� Eisenhardt95 se odvolává na to, že případová studie je výzkumná studie, která se 

zaměřuje na pochopení dynamiky současnosti v rámci konkrétního souboru.  

� Yin96 tvrdí, že případová studie jako výzkumná strategie se používá v mnoha 

situacích, kde chceme přispět ke znalostem o individuálním, skupinovém, 

organizačním, sociálním, politickém či příbuzném jevu. Nepřekvapí proto, že 

případové studie jsou běžnými výzkumnými strategiemi v komunitním plánování, 

podnikání a v poslední době také v ekonomii.  

� Metoda případové studie umožňuje výzkumníkovi udržet holistické a smysluplné 

charakteristiky událostí skutečného života, jako jsou individuální životní cyklus, 

organizační a manažerské procesy, mezinárodní vztahy atd. (Yin, 2003). 

 

                                                 
94 CSR Europe přestavuje vedoucí evropskou síť podniků pro společenskou odpovědnost (European business 
network for corporate social responsibility), sdružující okolo 70 multinárodních organizací a asi 25 národních 
partnerských organizací. Od roku 2004 bylo v rámci CSR Europe zpracováno 22 projektů založených na 
kvalitativním šetření. Více na: <www.csreurope.org> 
95 Zdroj: EISENHARDT, K.M. Building Theories from Case Study Research. In: Academy of Management 
Review. 1989. 14 (4), pp. 532 – 50. 
96 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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Jelikož účelem studie nebyl pouhý popis praxe či použití existující teorie k pochopení 

a vysvětlení určitých fenoménů, nýbrž se jednalo o výzkum situace, kde konkrétní jev 

dosud nebyl dostatečně v předchozích teoriích zmapován, byl pro výzkum zvolen typ 

výzkumné případové studie. Metoda výzkumné případové studie se čím dál více rozmáhá 

v takových oblastech, jako je management, marketing, podnikatelská etika či společenská 

odpovědnost firem.  

Z hlediska designu byla zvolena metoda komparativní případové studie z následujících 

důvodů: 

� Fakta z komparativní případové studie jsou považována za více závažná a celková 

studie je proto považována za více přesvědčivou, než je tomu u „single“ případové 

studie (Herriott a Firestone, 1983) 97. 

� Účelem této studie je zkoumání podobností mezi třemi případy sdílejícími stejné 

kontextuální charakteristiky. 

Dále byl zvolen design komparativní případové studie s holistickým přístupem v rámci 

jednoduchých analyzovaných jednotek. Tento přístup byl zvolen proto, že tato případová 

studie zkoumá podnik jako celek a problematiku nerozděluje na další dílčí jednotky.  

 

b. Metody sběru dat 

V souladu s fenomenologickým paradigmatem byly v kontextu případové studie zvoleny tři 

metody sběru dat. 

Hlavní metodou při sběru dat byla metoda rozhovoru. Tato metoda byla zvolena proto, že 

dle Yina98 je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací případové studie. Rozhovor 

umožňuje tazateli pokládat komplexnější otázky a dále je rozvíjet, což například 

v dotazníku není možné (Collis a Hussey, 2003). Jelikož byla v průběhu výzkumu 

uplatňována replikační logika, rozhovory i následné konzultace byly vedeny na základě 

stejného postupu a byla jim vyčleněna stejná doba trvání. 

Rozbor dokumentů a materiálů získaných ve firmách účastnících se výzkumu byl zvolen 

jako doplňující metoda. Jednalo se především o rozbor CSR reportů, výročních zpráv, 
                                                 
97 Zdroj: HERRIOTT, R. E., FIRESTONE, W. A. Multisite qualitative policy research: Optimizing 
description and generalizability. In: Educational Research. 1983. Vol. 12, pp. 14 – 19. 
98 Zdroj: YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2553-8 
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etických a dalších kodexů (např. kodexu zaměstnance), jakož i materiálů zveřejněných na 

internetových stránkách zkoumaných subjektů.  

Jako další doplňující metoda byla zvolena metoda pozorování. 

 

c. Proces analýzy dat 

Proces analýzy případové studie je nejméně vyvinutý a zároveň nejobtížnější aspekt její 

tvorby. Bylo proto důležité stanovit na prvním místě hlavní analytickou strategii, která 

pomáhá správně zacházet se zjištěními, produkovat přesvědčivé analytické závěry a řídit 

alternativní interpretace. Hlavní výzvou analýz kvalitativních dat byla skutečnost, že zde 

není jasný a přijatý soubor obecných pravidel pro analýzy ve srovnání s těmi, které existují 

pro analýzu kvantitativních dat.  

Při analýze kvalitativních dat byla použita nekvantifikační metoda, jelikož kvantifikace 

kvalitativních dat (detextualizace dat do čísel) zde nebyla žádoucí. Hlavní výzvy, které 

musely být překonány při zpracování kvalitativních dat, se týkaly především redukce dat, 

jejich zpřesnění, třídění a reorganizace, dále musely být nalezeny vhodné kategorie, dle 

kterých byla data strukturována, a nakonec nalezení vhodného grafického vyjádření pro 

prezentaci analýzy. 

Jako specifická analytická technika byla zvolena „cross-case“ analýza. Je to technika 

vhodná zejména pro komparativní případovou studii, která má výzkumný charakter. Cílem 

„cross-case“ analýzy bylo určení podobností či odlišností v jednotlivých případech, které 

následně umožnily identifikovat obecný vzor. „Cross-case“ analýze však předcházela 

analýza každého jednotlivého případu. 

 

d. Kvalita výzkumu, omezení případové studie a jejich překonání 

Kvalitu výzkumu bylo možno posoudit na základě logických testů. Vzhledem k výzkumné 

povaze případové studie byl použit test konstrukce validity, test vnější validity a test 

spolehlivosti.  

Kritikové metody případové studie často poukazují na problematiku validity. Argumentují 

především tím, že při sběru dat jsou používána subjektivní hlediska a výzkumník není 

schopen vytvořit adekvátní soubor měření (Yin, 2003). Existují však taktiky ke zvýšení 
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validity již při konstrukci případové studie. Validita komparativní případové studie byla 

zajištěna srovnáním tří případů. V rámci každého případu pak byl dotazován jeden 

zaměstnanec na pozici manažera, což umožnilo získat komplexní a prokazatelná data. Test 

konstrukce validity dále spočíval ve využití více zdrojů informací a tvorby řetězu důkazů 

ve fázi sběru dat. Ve fázi kompozice spočíval v zahrnutí klíčových informací do zprávy 

případové studie. 

Problematika vnější validity představuje největší bariéru metody případové studie. 

Kritikové obvykle tvrdí, že jednotlivé případy nabízejí jen chabé základy pro zobecňování, 

jelikož staví zobecňování na základě rozsáhlého vzorku. Případové studie jsou však 

založeny na analytickém zobecňování. Při analytickém zobecňování se výzkumník snaží 

zobecňovat konkrétní soubor výsledků do širší teorie (Yin, 2003). Vnější validita byla 

zajištěna použitím replikační logiky, kdy jednotlivá zjištění jsou testována i na dalších 

případech. Replikační logika byla proto chápána jako nezbytná při zpracování komparativní 

případové studie.  

Problémem případové studie může být i dostatečná spolehlivost. Tu je možno prokázat tak, 

že pokud výzkumník sleduje stejné postupy a vede případovou studii stejně, jako tomu bylo 

u předchozí případové studie, měl by se dobrat stejných výsledků (nikoliv že bude ověřovat 

výsledky jedné případové studie pomocí další případové studie). Již v designu výzkumu byl 

poskytnut plný výčet teorií, bylo zdůvodněno použití případové studie a byl vytvořen 

protokol případové studie. V rámci sběru dat pak došlo k provedení výzkumu v rámci 

jednotlivých případů, použití protokolu případové studie pro každý případ, nahrávání dat, 

vytvoření databáze dat a ujištění o smysluplnosti podobnosti zjištění skrze data 

jednotlivých případů. 

 

K zajištění kvality výzkumu byly použity i doplňující testy analýzy kvalitativních dat. Bylo 

zde vycházeno ze čtyř kritérií, jak jej stanovili Lincoln a Guba.99 

Kredibilita byla zajištěna sběrem dat z různých zdrojů (dotazníky, pozorování, rozbor 

materiálů) a prezentací výsledků a závěrů analýz dotazovaným. Přenosnost byla 

zabezpečena vytvořením databáze dat případové studie a použitím „cross-case“ analýzy. 

                                                 
99 Zdroj: LINCOLN, Y.S., GUBA, E. G. Naturalistic Inquiry. London: Sage, 1985. 
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Potvrditelnost spočívala v uchování dat ve smyslu poznámek, nahrávek a dokumentů fáze 

sběru dat pro další možnosti kontroly závěrů jejich kvality a jejich interpretace. A již 

zmíněná spolehlivost případové studie byla zajištěna pečlivou dokumentací tří jednotlivých 

případů prostřednictvím protokolu případové studie a potvrzena tím, že procesy v rámci 

výzkumu na sebe navazují, jsou srozumitelné a správně zdokumentované. Výsledky 

každého případu pak byly srovnávány s výsledky ostatních případů na základě „cross-case“ 

analýzy. 

 

5. Prezentace získaných dat 

Při získávání dat bylo svědomitě postupováno na základě protokolu případové studie, díky 

čemuž byla zajištěna správnost replikační logiky při výzkumu. Výzkum byl proveden u tří 

společností, které splňují stanovená kriteria: 

1. Na základě sektorové odlišnosti se jedná o podnik v soukromém sektoru.  

2. Podnik je dceřinou společností nadnárodní organizace, která splňuje kritéria kategorie 

velkého podniku dle Komise Evropského společenství: Doporučení Komise 

2003/361/ES.  

3. Podnik působí v České republice. 

4. Podnik dlouhodobě uplatňuje CSR. 

 

a. Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 

Společensky odpovědné aktivity začaly být ve společnosti Toray Textiles Central Europe, 

s.r.o., provozovány již v roce 1998. Společenská odpovědnost v pravém slova smyslu však 

začala být uplatňována až v roce 2005. Současné CSR podniku lze ohodnotit jako 

strategické se silnými prvky japonského přístupu mateřské společnosti. To se odráží 

například v kladení důrazu na bezpečnost práce, kvalitu výrobků či inovace a naopak 

nízkému zájmu o komunitní investice či dobrovolnickou činnost. 

CSR společnosti je řízeno japonskou skupinou manažerů a dále přenášeno na 8 českých 

manažerů. Roli koordinátora podnikového CSR pak má manažer lidských zdrojů. 

Společnost komunikuje veřejnosti své CSR prostřednictvím CSR reportů či výročních 

zpráv.  
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Společnost splňuje vysoké standardy v rámci environmentální oblasti, což je dáno 

i skutečností, že se jedná o podnik s průmyslovou výrobou. Zde se zaměřuje především na 

vodní zdroje, jelikož její výroba je na vodní zdroje značně náročná, dále na emise CO2 

a odpadové hospodářství. Ve společnosti je velmi patrný již zmíněný japonský přístup, 

který se zaměřuje zejména na trend dlouhodobých zaměstnanců, benefitů, sociálních služeb 

a zdravotní péče. Vzhledem k tomuto přístupu se však nijak neorientuje v genderové oblasti 

rovných příležitostí. 

Po příchodu ekonomické krize a následné recese nastaly ve společnosti určité změny, které 

se však netýkaly pohledu na důležitost podnikového CSR. V průběhu roku 2009 došlo k 

poklesu zakázek až o 30 %. To vyvolalo nutnost podniku omezit své náklady a snížit 

výdaje. Nejvíce tím byla zasažena oblast sociální a poté ekonomická. Na základě 

personálního auditu došlo k redukci počtu zaměstnanců. Některé služby, které dříve 

vykonávali zaměstnanci společnosti, začaly být provozovány prostřednictvím tzv. 

outsourcingu. Společnost se také začala vyhýbat problémovým teritoriím a své včasné 

platby si zajistila akreditivy či platbami v hotovosti.  

V rámci environmentální oblasti k žádným výrazným změnám nedošlo. Je to dáno 

především průmyslovou povahou podniku a nutností dodržovat zákonné normy a také 

skutečností, že opravy či investice jsou dlouhodobě plánovány a jejich financování nelze 

omezit.  

Celkově lze říci, že recese společnost zasáhla poměrně výrazně. Po tzv. zeštíhlení 

společnosti ubylo nejen prostředků určených na CSR, ale také se snížil počet zaměstnanců, 

kteří se aktivitami CSR zabývali. Do budoucna by chtěla společnost v závislosti na 

ekonomickém vývoji zajistit stabilitu a jistotu práce pro zaměstnance, rozvíjet své 

podnikání v souladu s principy ochrany životního prostředí a omezení přírodních zdrojů či 

prohlubovat vztahy se stakeholdery.  

 

b. T-Mobile Czech Republic a.s. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se začala zabývat společensky odpovědnými 

aktivitami v roce 2005. V této době se však jednalo z velké části pouze o projekty 

filantropického charakteru. Společenskou odpovědností, tak jak je chápána pod termínem 
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CSR, se začala společnost zabývat až v roce 2008. Současné CSR společnosti již lze 

ohodnotit jako CSR strategické, které za svou dobu existence ve společnosti prodělalo 

významné změny. 

Společnost má v rámci skupiny propracovaný systém odpovědností za CSR. V rámci 

mateřské společnosti se jedná o tzv. CSR Board, CSR Department a dále síť CSR manažerů 

z jednotlivých dceřiných společností. Členem sítě CSR manažerů za T-Moblile Czech 

Republic a.s. je manažerka společenské odpovědnosti firmy. V roce 2010 byl po vzoru 

mateřské společnosti založen také CSR Board, který se skládá ze zástupců managementu. 

O svém CSR komunikuje společnost prostřednictvím CSR reportů. 

V oblasti sociální se společnost zaměřuje zejména na péči o zaměstnance a na rovné 

příležitosti. V oblasti environmentální je společnost zakládajícím členem EU CLG, díky 

čemuž se zavázala sledovat strategie a cíle vedoucí k výrazné redukci emisí skleníkových 

plynů a využívání tzv. nízkouhlíkových technologií.  

V době recese nastaly ve společnosti určité změny, které se týkaly nejen změn rozpočtu, ale 

přístupu k CSR. V důsledku menšího objemu prostředků došlo k realokaci zdrojů do 

konkrétních projektů. Nejvíce byla recesí zasažena oblast sociální, kdy se v roce 2009 

poprvé v historii firmy nezvyšovaly platy zaměstnanců a nebyly vyplaceny bonusy ke 

mzdě. V ekonomické oblasti začal být kladen důraz především na tzv. compliance. 

Společnost se v průběhu recese také snažila zefektivňovat svůj chod a hledat úspory. 

Úspory našla také právě díky environmentálním projektům, jako je například zavedení 

automatického vypínání monitorů a pevných disků počítačů po dobu jejich nečinnosti. 

Změny ve vnímání CSR ve společnosti recese ještě umocnila. Dříve bylo CSR vnímáno 

spíše jako dárcovství, s omezenými prostředky ale začalo být chápáno jako příležitost pro 

firmu v rovině podnikání. Ve společnosti začal být uplatňován koncepční a strategický 

přístup, který vyústil v roce 2010 k vytvoření vlastní CSR strategie. Společnost chce i do 

budoucna pojmout CSR strategicky a své aktivity lépe zacílit. Chce spíše doplňovat již 

existující aktivity napříč společností o rozměr CSR, než aby přicházela s novými projekty 

v oblasti CSR. 
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c. Provident Financial s.r.o. 

Společenská odpovědnost firem je ve společnosti Provident Financial s.r.o. součástí firemní 

strategie již od roku 2005. Skupina IPF, do které patří i Provident Financial s.r.o., je členem 

významných organizací zaměřujících se na CSR, jako například CSR Europe, od roku 2004 

je členem London Benchmarking Group a v roce 2008 se skupin IPF rozhodla podpořit 

také iniciativu UN Global Compact. 

Mezinárodní CSR strategie je ve společnosti určována britskou řídící komisí pro 

společenskou odpovědnost. Na národní úrovni se společenskou odpovědností zabývá 

ředitel vnějších vztahů, manažer pro styk s veřejností a CSR specialista. Plnění CSR cílů 

pak zajišťuje CSR pracovní skupina. 

Společnost o svém CSR komunikuje v rámci výročních zpráv a CSR reportů. Měření 

výkonu svého CSR provádí společnost prostřednictvím metodiky LBG již od roku 2004. 

Transparentnost je ve společnosti zajištěna také jak existencí etického kodexu platného pro 

všechny členy skupiny IPF, tak prostřednictvím projektu „Korektní přístup k zákazníkům“ 

a komunikací se stakeholdery. 

Od roku 2002 ve společnosti funguje systém environmentálního řízení (EMS), který je v 

souladu s mezinárodními standardy ISO 14001. Tradiční je také dlouhodobá podpora 

ekologických projektů v rámci spolupráce s neziskovým sektorem. V rámci sociální oblasti 

se společnost angažuje například v rovných příležitostech a v péči o zaměstnance. 

Recese s sebou do společnosti přinesla snížení rozpočtu, a to i na společensky odpovědné 

aktivity. V průběhu recese společnost musela některé projekty zrušit či snížit jejich 

podporu. V některých případech musela změnit partnerské subjekty. 

Nejméně se recese dotkla oblasti environmentální. Interní program ochrany životního 

prostředí zůstal stejný, jelikož je nastaven mezinárodně. V ekonomické oblasti v rámci 

projektu odpovědného půjčování společnost poskytovala úvěry nižšímu počtu klientů 

a stejně tak i nižší objemy úvěrů, jelikož se obávala nárůstu problémů klientů se splácením. 

Nejvíce se recese dotkla oblasti sociální, kde došlo vlivem recese k mírné redukci počtu 

zaměstnanců, a dále se standardně do konce roku 2010 neotevíraly nové pozice.  

Rozdíl mezi vnímáním CSR před a po recesi je ve společnosti významný především 

z hlediska zacílení projektů. Došlo ke zrušení projektů, které se ukázaly pro společnost 
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neefektivní, a bylo zacíleno na projekty, které podtrhují předmět podnikání společnosti, 

jako např. finanční vzdělávání. Také začala být více preferována nefinanční spolupráce 

s neziskovým sektorem, zejména dobrovolnická činnost zaměstnanců. 

Do budoucna společnost plánuje pokračovat v ochraně životního prostředí, koncepčně 

podporovat investice do komunit a zabývat se finančním vzděláváním.  

 

6. Analýza dat 

Na základě zjištění u jednotlivých subjektů, kterými jsou společnosti Toray Textiles 

Central Europe, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Provident Financial s.r.o. a porovnání 

získaných dat pomocí „cross-case“ analýzy, byly zodpovězeny stanovené výzkumné 

otázky. 

 

O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích. 

Z výzkumu vyplývá, že se jedná o společnosti, které vykazují stejné charakteristiky. Dle 

Komise Evropského společenství: Doporučení Komise 2003/361/ES jsou to společnosti 

velké, dále podnikají na území České republiky a přitom jsou vlastněny zahraničními 

investory. Všechny společnosti se již delší dobu zabývají společenskou odpovědností, 

přičemž koncepčně zaměřenému CSR se věnují 3 až 5 let. Všechny společnosti mají 

stanoveny dlouhodobé cíle CSR. 

Propracovanou strukturu orgánů CSR napříč společností mají všechny zkoumané subjekty. 

Řídící skupiny či komise pro CSR jsou ve všech případech alokovány v mateřských 

společnostech. Z toho vyplývají i rozdíly mezi způsobem uplatňování CSR v jednotlivých 

podnicích v České republice, což je patrné především na společnosti Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., která nemá výkonný orgán pro CSR v české afilaci. Za CSR je zde 

odpovědný manažer lidských zdrojů. V ostatních společnostech je CSR vykonáváno 

prostřednictvím CSR Boardu či CSR pracovní skupiny umístěných v české afilaci. 

Společnosti také zaměstnávají manažery odpovědné pouze za CSR a jim podřízené CSR 

specialisty. 

Strategická komunikace se stakeholdery nebyla až do příchodu recese příliš řešena ani 

v jedné společnosti. V průběhu recese se to však změnilo u společnosti Provident Financial 



129 

s.r.o., která od roku 2010 zavádí tzv. stakeholders roundtable, a ostatní společnosti 

prohloubení komunikace se stakeholdery též plánují. Všechny společnosti dosud získávají 

zpětnou vazbu od klíčových stakeholderů prostřednictvím dialogů, fór či konferencí.  

V rámci členství v organizacích a sdruženích se pouze společnost Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., na tuto oblast nezaměřuje. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 

a Provident Financial s.r.o. jsou členy v organizacích a sdruženích, které jsou blízké jejich 

předmětu podnikání. Členstvím v nejvýznamnějších organizacích na poli CSR disponuje 

Provident Financial s.r.o., který je v rámci skupiny IPF členem CSR Europe. Jako jediná 

společnost je také členem London Benchmarking Group a využívá metodu LBG k měření 

efektivity svého CSR. 

 

Na podobná témata se zaměřují společnosti zejména v oblasti sociální. Orientují na své 

zaměstnance, a to především na komunikaci a zpětnou vazbu, nabízejí možnosti rozvoje 

a vzdělávání a kladou velký důraz na bezpečnost práce. Společnosti se zaměřují také na své 

zákazníky a kladou důraz též na odpovědné řízení dodavatelského řetězce.  

Společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. se také angažují 

v oblasti rovných příležitostí a procházejí tzv. auditem rovných příležitostí, který 

organizuje sdružení Gender Studies. Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., se 

vlivem japonského přístupu k CSR na rovné příležitosti neorientuje. 

Zkoumané společnosti také investují finanční prostředky do rozvoje komunit a do 

spolupráce s neziskovým sektorem. Tato spolupráce je pak u společností T-Mobile Czech 

Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. doplněna též o dobrovolnickou činnost, kdy 

společnosti nabízejí svým zaměstnancům, aby strávili jeden den v roce jako dobrovolníci. 

 

Vysokou úroveň v péči o životní prostředí dosahují v rámci environmentální oblasti 

všechny uvedené společnosti. Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., je držitelem 

ISO 14001, společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se právě nachází ve fázi 

implementace ISO 14001 a společnost Provident Financial s.r.o. implementovala ISO 

14001 v roce 2009. Všechny společnosti v rámci systémů environmentálního řízení sledují 

klíčové indikátory výkonu, tzv. KPIs, v oblastech, na které má jejich podnikání největší 
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vliv, např. CO2 či energie. U společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o., je pak 

kladen velký důraz na vodu a vodní zdroje, jelikož její výroba je na vodu náročná. 

Společnosti se také angažují v ekologicky zaměřených interních projektech. T-Mobile 

Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. se dále orientují i na ekologicky zaměřené 

komunitní projekty a dobrovolnické aktivity environmentálního charakteru. 

Všechny společnosti také vypracovávají jednou ročně CSR report, mají stanoveny etické 

kodexy a T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o. reportují dle GRI. 

K podpoře etického chování společnosti využívají další podpůrné kodexy, pravidla či 

standardní pracovní předpisy. Zejména společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o., 

pak dodržuje přísné standardy, které se vážou na její průmyslovou činnost. Provident 

Fianancial s.r.o. měří účinky svého dopadu na společnost pomocí metodiky LBG a také 

přistoupil k UN Global Compact. 

 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

Na základě výsledků získaných prostřednictvím „cross-case“ analýzy lze říci, že recese 

a její dopady přímo ovlivnily vnímání CSR ve všech zkoumaných společnostech.  

U všech společností došlo k výraznému poklesu výdajů finančních prostředků na CSR 

aktivity, což vedlo k realokaci zdrojů do konkrétních projektů a často i ke snížení či 

zamezení jejich podpory. U některých projektů došlo i ke změně partnerských subjektů 

z důvodů zefektivnění nákladů.  

Recese ve všech společnostech zasáhla nejvíce oblast sociální, poté oblast ekonomickou. 

Dle očekávání byla recesí nejméně zasažena oblast environmentální. To je dáno zejména 

přísnými normami v oblasti životního prostředí a také dlouhodobě interně nastavenými 

environmentálními systémy řízení.  

Klíčové aktivity, interní programy a dlouhodobě plánované investice (jako například 

zateplování budov či investice související s implementací ISO 14001) nebyly nijak 

omezeny. Zredukovány byly pouze externí aktivity, jako například podpora drobných 

environmentálních projektů ve spolupráci s neziskovým sektorem. 

Recese přiměla společnosti začít hledat možnosti přínosu CSR pro podnik, a to nejen 

z hlediska reputačního, ale i finančního. Tyto možnosti byly nalezeny v oblasti 
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environmentální. Jedná se zejména o projekty zefektivnění chodu společnosti a hledání 

úspor především v energiích (zefektivnění systému vytápění, automatické vypínání 

monitorů a pevných disků atd.). 

V rámci ekonomické oblasti společnosti především omezily rizika spojená s jejich 

podnikáním. Toray Textiles Central Europe, s.r.o., například ustoupil od podnikání 

v rizikových teritoriích či si zajistil včasné platby akreditivy či platbami v hotovosti. 

Provident Financial s.r.o. přistoupil k omezení poskytování úvěrů vysoce rizikovým 

klientům, aby se s růstem nezaměstnanosti nezvyšoval i podíl nesplacených úvěrů. 

Největší posun v této oblasti zaznamenalo prohloubení komunikace se stakeholdery, které 

se stalo klíčové pro všechny společnosti. Důraz začal být kladen také na tzv. compliance, 

tedy jednání v souladu s etickými pravidly a dodržování lokálních i zahraničních zákonů, 

standardů, předpisů a norem. 

Největší změny ovšem zaznamenala v období recese oblast sociální. Kromě společnosti T-

Mobile Czech Republic a.s. musely ostatní společnosti přistoupit k větší či menší redukci 

počtu zaměstnanců či ke snížení jejich pracovních úvazků. To bylo patrné zejména ve 

společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o., která musela propustit desítky 

zaměstnanců. Vše však intenzivně projednávala s odbory a úřady práce. Ve všech 

společnostech také došlo k omezení pozitivního platového vývoje a omezení benefitů pro 

zaměstnance. Omezeny byly také společenské a jiné aktivity. Nedotčeny zůstaly pouze 

investice do bezpečnosti práce. 

 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

Lze říci, že všechny zkoumané společnosti vlivem recese změnily své vnímání konceptu 

CSR oproti tomu, jak jej vnímaly před ekonomickou krizí. Žádná z uvedených společností 

neprovedla průzkum týkající se dopadu recese na své podnikání. Žádná ze společností se 

nezabývala ani průzkumem vlivu recese na okolní prostředí či na konkurenci. Ve všech 

společnostech však došlo v průběhu recese k prověření současného CSR, přičemž se 

společnosti shodují v tom, že recese prokázala důležitost podnikového CSR a především 

hloubku jeho skutečného uplatňování. 
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V průběhu recese došlo vlivem nedostatku finančních prostředků k přehodnocení 

konkrétních aktivit a projektů. Projekty okrajového zájmu byly zrušeny a CSR přestalo 

znamenat pouhou alokaci financí na dobročinné účely. CSR začalo být více cílené. Došlo 

k přesunu od reaktivního CSR k proaktivnímu. CSR začalo být chápáno více koncepčně 

a strategicky. 

Všechny společnosti upustily od podpory především menších projektů a došlo k silné 

orientaci na projekty, které jsou v souladu s předmětem podnikání (recyklace mobilních 

telefonů v T-Mobile Czech Republic a.s., finanční vzdělávání v Provident Financial s.r.o.). 

V souladu se současným trendem se společnosti začaly také více zaměřovat na 

dobrovolnictví, které je velmi prospěšné a nevyžaduje příliš velkou finanční podporu. 

 

V budoucnu chtějí všechny společnosti pojmout CSR více strategicky a své projekty lépe 

zacílit. Podporovat by chtěly především ty projekty, které se ukázaly jako efektivní. Spíše 

než nové projekty by chtěly doplnit ty současné o atribut společenské odpovědnosti. 

V oblasti sociální by pak společnosti chtěly navrátit zaměstnancům benefity a společenské 

či kulturní akce, které byly v důsledku krize značně omezeny. Velký důraz společnosti 

kladou také na prohlubování vztahů se stakeholdery a získávání zpětné vazby. 

Do budoucna by mělo být CSR provázáno s obchodní strategií a mělo by se stát 

prostředkem zvyšování hodnoty podniku. 

 

7. Diskuse nad zjištěními 

S příchodem ekonomické krize v roce 2008 se koncept společenské odpovědnosti dostal na 

rozcestí. Vyvstala tehdy otázka, co se stane se CSR, kam se bude dále ubírat. Bylo zcela 

zjevné, že jej krize ovlivní, ale nevědělo se, jakým způsobem. Rozšířily se i domněnky, že 

podniky od CSR ustoupí. Dle jiných autorů ale mělo CSR nadále posilovat a být přínosem 

pro podniky v čase krize. 

 

Provedený průzkum prokázal, že recese a její dopady skutečně přímo ovlivnily vnímání 

CSR ve společnostech. Krize, která se plynule rozvinula v recesi, zasáhla zkoumané 

subjekty především finančně. V oblasti CSR zaznamenaly všechny společnosti významný 



133 

pokles výdajů na společensky odpovědné aktivity. Následně došlo k přehodnocení 

konkrétních aktivit a projektů, kdy projekty okrajového zájmu byly zrušeny a CSR přestalo 

znamenat pouhou alokaci prostředků na dobročinné účely. Zcela dle předpokladů byla 

zasažena nejvíce oblast sociální a nejméně oblast environmentální. 

Zkoumané společnosti se snažily své problémy řešit v souladu s principy CSR a přitom 

zjistily, že společenská odpovědnost neznamená pouhý náklad, který v době recese snižuje 

i tak klesající zisky, ale že je to něco, o co se v době krize mohou opřít. Začaly tedy hledat 

možnosti přínosu CSR, a to nejen z hlediska reputačního, ale i finančního.  

Tyto možnosti našly v oblasti sociální, ekonomické i environmentální. V oblasti 

environmentální se jednalo zejména o projekty zefektivnění chodu společnosti a hledání 

úspor především v energiích (zefektivnění systému vytápění a rekuperace tepla, 

automatické vypínání monitorů a pevných disků atd.). V oblasti ekonomické došlo 

například k výraznému prohloubení komunikace se stakeholdery a v oblasti sociální k větší 

komunikaci se zaměstnanci, odbory a úřady práce. 

 

Na základě informací získaných z výzkumu lze vyvodit, že recese u společností 

nastartovala či urychlila přechod od defenzivního CSR 1.0 (Corporate Social 

Responsibility) k udržitelnému CSR 2.0., známé pod označením Corporate Sustainability. 

CSR začalo být chápáno více koncepčně a strategicky. Ve všech společnostech bylo 

upuštěno od podpory především menších projektů a došlo k silné orientaci na projekty, 

které jsou v souladu s předmětem podnikání. Zcela v souladu se CSR 2.0 začali být 

stakeholdeři bráni jako významní partneři v procesu podnikání. CSR začalo být chápáno 

jako podniková strategie, lokální dopad začal být chápán jako globální dopad, 

problematické situace či procesy začaly být více komunikovány, začaly být realizovány 

projekty svázané s předmětem podnikání, které mají pozitivní dopad na společnost. 

Ve společnostech nedošlo k podnikatelskému růstu a finančním ziskům u firem, které jsou 

otevřeny novým příležitostem CSR 2.0. (jak předpokládal Visser v roce 2009), nicméně 

tyto podniky byly schopny díky CSR snížit svoje ztráty. 

Všechny společnosti se shodují v tom, že recese prokázala důležitost podnikového CSR 

a hloubku jeho skutečného uplatňování. 
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Do budoucna by měly všechny zkoumané společnosti pojmout CSR ještě více strategicky 

a své projekty lépe zacílit. Podporovat by měly především ty projekty, které se ukázaly jako 

efektivní. CSR do budoucna by mělo podtrhovat obchodní strategii a být přínosem 

reputačním, ale i zvyšujícím hodnotu podniku. 

 

K úspěšnému přechodu na CSR 2.0 však společnosti musejí také překonat různá omezení, 

která jim do cesty klade buď stát, nebo která si ve většině případů vytvářejí samy podniky.  

V českých podnicích se ve srovnání se západní Evropou či USA objevilo CSR poměrně 

nedávno. Za dobu, co se CSR uplatňuje i na tuzemské půdě, však prodělalo významné 

změny jak v jeho chápání, tak v jeho uplatňování. A to se zdá být pro české podniky 

matoucí. První omezení tedy spočívá v nedostatečném pochopení pojmu CSR. 

Ještě dosud se mnoho vlastníků podniků, manažerů a zaměstnanců domnívá, že CSR rovná 

se filantropie. Tedy jednorázové či opakované darování finančních obnosů jednotlivcům či 

neziskovým organizacím na dobročinné účely, bez ambicí sociálních investic. Filantropie je 

však pouze podmnožinou rozsáhlého konceptu CSR. Paradoxem je, že takové firmy mohou 

provozovat CSR, aniž by ho z důvodů neznalosti tohoto konceptu za CSR považovaly. 

Podniky, které nevzdělávají své zaměstnance v oblasti CSR a lpějí na zastaralém a přežitém 

chápání společenské odpovědnosti, nemohou své CSR do budoucna chápat jako přínos 

a svoji výhodu vůči konkurenci. 

Ve zkoumaných společnostech bylo CSR dříve také postaveno zejména na filantropii. Pak 

bylo rozšířeno o investice do komunit a vlivem recese začalo být v souladu se současným 

trendem orientováno více na udržitelnost (tzv. CSR 2.0). Svou roli v tom hrají zejména 

zahraniční mateřské společnosti se svou nadnárodní CSR strategií. Společnosti by se však 

měly na přechod na CSR 2.0 více připravit. Měly by zrevidovat a přehodnotit již nastavené 

procesy platné pro CSR 1.0 a doplnit je o nový způsob řízení projektů, které mohou mít 

i globální dopad. 

Problém zachycení CSR v organizační struktuře je dalším omezením, které brání 

správnému rozvoji CSR v podnicích. Zachytit CSR v organizační struktuře je velmi složité, 

jelikož CSR by mělo být přítomno na všech úrovních, a to jak na pozici generálního 
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ředitele, tak na pozicích všech zaměstnanců. Tento problém se týká většiny podniků a byl 

více či méně vypozorován i ve třech zkoumaných subjektech.  

To je dáno především způsobem, jakým bylo CSR chápáno dříve (tedy zejména filantropie 

a charita). Pro provozování takového CSR byla dostačující pozice CSR specialisty či CSR 

manažera. Tyto pozice jsou často součástí různých oddělení, jako je oddělení vnějších 

vztahů či lidských zdrojů, pro které se stávají tak trochu prací navíc. V současné době je 

však takové rozdělení odpovědností naprosto nedostačující. CSR je záležitost velmi 

komplexní. Pokud chce firma opravdu uplatňovat CSR, musí ho aplikovat na celou 

společnost. CSR musí být záležitostí každého zaměstnance či kohokoliv, kdo firmu 

reprezentuje. Odpovědnou osobou za CSR by pak měl být přímo generální ředitel, který 

musí CSR chápat jako esenciální záležitost celého podnikání. Generální ředitel a top 

management musí určovat směr CSR, přičemž by měl mít poradní orgán ve věcech 

společenské odpovědnosti. Veškerá rozhodnutí generálního ředitele a top managementu 

musí být činěna v souladu se CSR a plynule přecházet v rámci organizační struktury na 

všechny zaměstnance.  

Společnosti by tedy měly přehodnotit současné začlenění CSR do organizační struktury tak, 

aby jeho řízení bylo v rukou toho, kdo k jeho prosazování má dostatečné kompetence. 

I pozice současného CSR specialisty je poněkud v kontrastu s tím, jak by skutečné CSR 

mělo být uplatňováno. CSR by mělo být generální a esenciální myšlenkou podnikání, 

nikoliv jeho specializací. 

Z výzkumu dále vyplynulo, že ani společensky odpovědné podniky se nezabývají 

dostatečným měření efektivity a dopadů svého firemního CSR. Společnosti si často pouze 

ke konci roku vyčíslí, kolik finančních prostředků věnovaly na konkrétní projekty, nicméně 

zde již nezahrnují administrativní náklady. Bez správné metodiky však ani částka 

finančních prostředků nemusí být správně vyčíslena. Další chyba, které se společnosti 

dopouštějí, vzniká již při nastavování společensky odpovědných projektů. Projekty se často 

spouští, aniž by měly stanoveny měřitelné cíle jak pro samotný podnik, tak pro komunitu, 

které se projekt týká. Nestanovují si ani dopad na společnost, který by v rámci konkrétního 

projektu chtěly mít. Zjišťování leverage projektů je také dosud velkou slabinou.  
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Měření dopadů podnikového CSR by proto mělo být další klíčovou činností, na kterou by 

se společnosti měly zaměřit. Jinak společnosti nebudou schopny posoudit, kam se CSR 

podniku posouvá, zda se konkrétní projekty neminuly účinkem, jaký je jejich výstup 

a konečně i dopad na společnost. Jako vhodné metody měření podnikového CSR lze 

doporučit zejména metodiku LBG či nově vzniklý nástroj, tzv. Community Footprint, 

prostřednictvím kterého může společnost zjistit svůj pozitivní i negativní dopad na 

komunitu. 

Jako naprosto nedostatečné se jeví i sledování CSR svých konkurentů. Podniky zajímají 

např. finanční výsledky konkurence, ale v rámci oblasti CSR se na konkurenční podniky 

nezaměřují. Společnosti se účastní pouze různých konferencí, CSR workshopů, kde se 

inspirují projekty jiných, nikoliv však konkurenčních podniků. I když zkoumané 

společnosti tvrdí, že CSR chápou jako konkurenční výhodu, domnívám se, že se nesnaží v 

rámci svého konkurenčního prostředí tuto výhodu více rozvíjet. Přičemž již existují 

možnosti, jak provádět v oblasti CSR benchmarking. Pokud společnosti opravdu chtějí své 

CSR využít jako svoji konkurenční výhodu, musí se k němu jako ke konkurenční výhodě 

stavět.  

Další omezení bránící rozvoji CSR je zakotveno v oblasti daní. Recese donutila společnosti 

hledat úspory ve všech oblastech podnikání. V oblasti CSR došlo obecně nejen k omezení 

investic, ale také k přehodnocení důležitosti daňového režimu. To se projevilo zejména 

v problematice dárcovství, kde na jedné straně stojí dobročinnost a na druhé straně 

sponzoring. Sponzoring je z daňového hlediska výhodnější, jelikož výdaje jsou tzv. daňové 

uznatelné, lze je tedy zahrnout do nákladů, a to i v případě, že společnost nevykazuje zisk. 

V případě dárcovství si společnosti mohou odečíst ze základu daně pouze 5 %, a to, jen 

pokud vykazují zisk. Ve společnostech proto roste tlak na to, aby dobročinné projekty 

skýtaly pro podnik i určité protiplnění, například formou reklamy. Takové projekty však již 

nelze považovat za dobročinné. Pokud je však z existenčního hlediska pro společnost 

důležitější daňový úhel pohledu, pak je možno investovat do projektů podtrhujících 

předmět podnikání či do projektů zaměřených na interní CSR spíše než do dobročinných 

projektů. Společnosti by se však neměly zcela vzdávat dobročinnosti, jelikož ani daňový 

úhel pohledu nesnižuje její společenskou potřebu. 
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9. Závěr 

Díky výzkumu bylo možno zhodnotit, jak recese ovlivnila CSR ve třech zkoumaných 

společnostech, a vyvodit i obecnější závěry.  

Ekonomická krize zcela jednoznačně přinesla podnikům především finanční ztráty, a to se 

samozřejmě projevilo i v oblasti společenské odpovědnosti. Nejvíce byla zasažena oblast 

sociální, kdy podniky byly nuceny k tzv. „zeštíhlení“ a omezení počtu svých zaměstnanců. 

Jedná se o logický krok, který je v reakci na každou recesi v praxi dobře znám. Nejméně 

byla zasažena oblast environmentální, což je dáno zejména množstvím nařízení 

a standardů, které musejí podniky dodržovat. A to i pod výstrahou sankčních opatření, která 

by podniky v době jejich finančních ztrát mohla přivést do ještě hlubší krize. 

I když byly v podnicích krizí zasaženy všechny tři oblasti CSR, lze na základě výzkumu 

říci, že očekávání kritiků o úpadku CSR v době recese nebyla naplněna. Nastal spíše pravý 

opak, kdy recese posunula CSR dál a prokázala jeho společenskou důležitost. 

Recese s sebou samozřejmě přinesla snížení prostředků na společensky odpovědné 

projekty, ale na druhou stranu naučila společnosti s penězi vydanými na CSR lépe 

hospodařit. Společnosti se poučily, že svou finanční pomoc nemohou přerozdělovat 

nahodile, ale že tyto výdaje musí být vynakládány koncepčně v souladu s určitou strategií 

a musí přinášet zpět i něco samotnému podniku. Recese tak podniky naučila, že by se svým 

CSR měly nakládat jako s konkurenční výhodou, což není žádný společenský přečin.  

Dobročinnost, ačkoliv má pro společnost nezastupitelný přínos, nemůže nadále být pro 

podniky nosným tématem jejich společenské odpovědnosti. Podniky pochopily, že je nutné 

zaměřit se i na jiná, společensky palčivá témata, jako je například ještě větší ochrana 

životního prostředí či vzdělání populace. Tato témata již nejsou orientována na hrstku 

jednotlivců, ale čím dál více se jedná o témata celospolečenská, jejichž základním 

principem je udržitelnost.  

Společenská odpovědnost v době recese nepřinesla společnostem vyšší zisky, jak se někteří 

domnívali (zejména ve spojení s udržitelnými trhy), ale ani nebyla podniky zavrhnuta, jak 

očekávali někteří kritikové. Recese jednoduše prokázala, že CSR pomohlo podnikům lépe 

přestát toto krizové období, a také podniky naučila, v čem spočívá skutečné CSR a jaký 

může mít nejen pro podnik, ale i pro společnost přínos.  
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7 Závěr 

Společenská odpovědnost firem jako koncept, prostřednictvím něhož podniky budují dobré 

vztahy s okolím ale i vnitřním prostředím, nemá v České republice zatím příliš dlouhou 

tradici. Podniky, které pociťovaly potřebu reagovat odpovědně na požadavky společnosti, 

se začaly koncem 90. let 20. století orientovat na podnikatelskou etiku a dárcovství. 

Příchodem nového tisíciletí se podniky začaly pomalu seznamovat s konceptem 

společenské odpovědnosti firem, který byl již delší dobu znám v zahraničí.  

Společenská odpovědnost neboli CSR začala získávat na důležitosti nejen v zahraničí, 

ale i v České republice, obzvláště u velkých nadnárodních společností. Do slibně se 

rozvíjejícího konceptu však zasáhla v roce 2008 ekonomická krize, která se rozvinula 

v hospodářskou recesi. Tato recese ovlivnila všechny aspekty podnikání, společenskou 

odpovědnost firem nevyjímaje. V rámci CSR došlo ke změnám jak z hlediska teorie, tak 

především z hlediska jeho uplatňování v praxi. 

 

Zde tedy vznikla potřeba zmapovat tyto změny, které, jak z výzkumu vyplývá, velmi 

výrazně ovlivnily a změnily celé chápání a především uplatňování konceptu CSR.  

 
V rámci výzkumu byly zodpovězeny všechny tři stanovené výzkumné otázky.  
 
O1 Jaká je úroveň uplatňování CSR ve zkoumaných podnicích? 

O2 Jak se změnilo CSR v jednotlivých oblastech v důsledku ekonomické krize? 

O3 Jak ovlivnila ekonomická krize celkové vnímání a uplatňování CSR v podnicích? 

 
Obecný cíl: Zhodnocení vlivu ekonomické recese na CSR byl splněn, stejně jako byly 

splněny cíle dizertační práce:  

Shrnutí teoretických poznatků v oblasti CSR. 

Identifikace změn ve vnímání a uplatňování CSR vzniklých v důsledku ekonomické krize. 
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7.1 Závěr o výzkumném problému 

Když v roce 2008 nastala ekonomická krize, která postihla celosvětovou ekonomiku, 

vyvstala otázka, co bude dál se CSR. Bylo zcela zjevné, že jej krize ovlivní, ale nevědělo 

se, jakým způsobem. Někteří tvrdili, že podniky od CSR ustoupí, dle jiných autorů mělo 

CSR nadále posilovat a být přínosem pro podniky v čase krize. 

 

Tato dizertační práce je reakcí na dosavadní neexistenci rozsáhlého výzkumu o vlivu recese 

na CSR. V rámci práce byl proveden výzkum u tří společností (Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Provident Financial s.r.o.) s cílem 

identifikovat změny ve vnímání a uplatňování společenské odpovědnosti firem vlivem 

recese a celkové zhodnocení vlivu recese na CSR. 

 

Z informací získaných z provedeného výzkumu vyplynulo, že recese a její dopady přímo 

ovlivnily vnímání CSR ve společnostech a lze říci, že k dobrému. 

Krize, která se plynule rozvinula v recesi, nejdříve zasáhla zkoumané subjekty finančně. 

V oblasti CSR zaznamenaly všechny společnosti významný pokles výdajů na společensky 

odpovědné aktivity. V průběhu recese došlo k přehodnocení konkrétních aktivit a projektů. 

Projekty okrajového zájmu byly zrušeny a CSR přestalo znamenat pouhou alokaci 

prostředků na dobročinné účely.  

Zcela dle předpokladů byla zasažena nejvíce oblast sociální, kdy podniky byly nuceny 

k tzv. „zeštíhlení“ a omezení počtu svých zaměstnanců. Jedná se o logický krok, který je 

v reakci na každou recesi dobře znám. Nejméně byla zasažena oblast environmentální, což 

je dáno zejména množstvím nařízení a standardů, které musejí podniky dodržovat. A to 

i pod výstrahou sankčních opatření, která by podniky v době jejich finančních ztrát mohla 

přivést do ještě hlubší krize. 

 

I když byly v podnicích krizí zasaženy všechny tři oblasti CSR, lze na základě výzkumu 

říci, že očekávání kritiků o úpadku CSR v době recese nebyla naplněna. Nastal spíše pravý 

opak, kdy recese posunula CSR dál a prokázala jeho společenskou důležitost. 
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Zkoumané společnosti se snažily své problémy řešit v souladu s principy společenské 

odpovědnosti a přitom zjistily, že CSR je něco, o co se v době krize mohou opřít. Začaly 

hledat možnosti přínosu CSR, a to nejen z hlediska reputačního, ale i finančního.  

Tyto možnosti našly v oblasti sociální, ekonomické i environmentální. V oblasti 

environmentální se jednalo zejména o projekty zefektivnění chodu společnosti a hledání 

úspor především v energiích (zefektivnění systému vytápění, automatické vypínání 

monitorů a pevných disků atd.). V oblasti ekonomické došlo například k výraznému 

prohloubení komunikace se stakeholdery a v oblasti sociální k větší komunikaci se 

zaměstnanci, odbory a úřady práce. 

 

Recese s sebou samozřejmě přinesla snížení prostředků na společensky odpovědné 

projekty, ale na druhou stranu naučila společnosti s penězi vydanými na CSR lépe 

hospodařit. Společnosti se poučily, že svou finanční pomoc nemohou přerozdělovat 

nahodile, ale že tyto výdaje musí být vynakládány koncepčně v souladu s určitou strategií 

a musí přinášet zpět i něco samotnému podniku. Recese tak podniky naučila, že by se svým 

CSR měly nakládat jako s konkurenční výhodou, což není žádný společenský přečin.  

Dobročinnost, ačkoliv má pro společnost nezastupitelný přínos, nemůže nadále být pro 

podniky nosným tématem jejich společenské odpovědnosti. Podniky pochopily, že je nutné 

zaměřit se i na jiná, společensky palčivá témata, jako je například dlouhodobá ochrana 

životního prostředí či vzdělání populace. Tato témata již nejsou orientována na hrstku 

jednotlivců, ale čím dál více se jedná o témata celospolečenská, jejichž základním 

principem je udržitelnost.  

 

Recese u společností v podstatě nastartovala či urychlila přechod od defenzivního CSR 1.0 

k udržitelnému CSR 2.0. CSR začalo být chápáno více koncepčně a strategicky. Ve všech 

společnostech bylo upuštěno od podpory především menších projektů a došlo k silné 

orientaci na projekty, které jsou v souladu s předmětem podnikání. Zcela v souladu se CSR 

2.0 začali být stakeholdeři bráni jako významní partneři v procesu podnikání, CSR začalo 

být chápáno jako podniková strategie, lokální dopad začal být chápán jako globální dopad, 
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problematické situace či procesy začaly být více komunikovány, začaly být realizovány 

projekty svázané s předmětem podnikání, které mají pozitivní dopad na společnost. 

Ve společnostech sice nedošlo k podnikatelskému růstu a finančním ziskům u firem, které 

jsou otevřeny novým příležitostem CSR 2.0., nicméně tyto podniky byly schopny díky CSR 

snížit svoje ztráty. 

 

Recese tedy prokázala důležitost podnikového CSR a hloubku jeho skutečného 

uplatňování. 

 

7.2 Přínosy dizerta ční práce 

Přínosy pro teorii 

S příchodem 21. století nastal celosvětový „boom“ literatury věnující se společenské 

odpovědnosti firem. Jednalo se o vysoce profesionální akademická pojednání věhlasných 

zahraničních profesorů, ale také o více či méně hodnotné příručky pro manažery. 

Příchodem ekonomické krize byl rozmach literatury zabývající se CSR poněkud omezen. 

To bylo dáno jak sníženou možností finančně podpořit tyto publikace, tak také celkovým 

přehodnocením CSR v perspektivě ekonomiky zasažené recesí. 

Kvalitní literatury od českých autorů, která se zabývá společenskou odpovědností, však 

bylo málo i před příchodem ekonomické krize a tento stav bohužel stále trvá. Zdůraznit 

musím také neexistenci obsáhlejšího pojednání, které by se věnovalo zkoumání vlivu 

recese na CSR, a to i na poli mezinárodním. 

 

Přínos této dizertační práce pro teorii vidím především ve: 

� shrnutí teoretických poznatků a teoretických přístupů k CSR v rámci sekundárního 

výzkumu, 

V rámci sekundárního výzkumu bylo vysvětleno, co je společenská odpovědnost firem, její 

charakteristika i přechod od tradičního konceptu CSR 1.0 k nově se rozvíjejícímu CSR 2.0. 

tzv. sustainability. 
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Dále zde byly shrnuty existující teoretické přístupy k CSR, a to z hlediska instrumentální 

teorie, která se zaměřuje na dosažení ekonomických cílů skrze sociální aktivity, politické 

teorie zaměřené na odpovědné využití moci podnikatelského prostředí v politické sféře, 

integrující teorie zaměřené na integraci sociálních požadavků a etické teorie zaměřené na 

dosahování dobra ve společnosti. Důraz byl kladen zejména na nejznámější teorie, jako je 

„stockholder“ teorie, agenturní teorie, „stakeholders“ teorie a „stewardship“ teorie. Popsány 

byly i rozdílné přístupy k CSR v Evropě a USA či standardy spojené se společenskou 

odpovědností. Rozebrána zde byla také ekonomická krize, příčiny jejího vzniku a její 

dopady. 

 

� ve výsledcích primárního výzkumu v oblasti CSR, 

o úroveň uplatňování CSR ve správě podniků, 

Ve studii byla důkladně prozkoumána úroveň uplatňování CSR ve třech podnicích. Jednalo 

se o průzkum v oblasti délky uplatňování a hloubky zakořenění CSR ve společnosti, dále 

bylo zkoumáno začlenění CSR do organizačních struktur, členství jednotlivých podniků 

v organizacích zabývajících se dopadem na společnost, uplatňovaní nástrojů a standardů 

CSR. Velký důraz byl kladen především na detailní prozkoumání podnikového CSR 

v rámci sociální oblasti, ekonomické oblasti a environmentální oblasti. Na základě těchto 

informací lze do teorie zahrnout, co v rámci jednotlivých oblastí vidí společnosti jako 

klíčové. 

o dopad recese v rámci jednotlivých oblastí, 

V rámci analýzy byly prozkoumány dopady recese na CSR. Nejdříve byl zkoumán finanční 

dopad a změny výdajů na CSR v podnicích. Především však byl výzkum zaměřen na 

změny v rámci jednotlivých oblastí. Do teoretického aparátu lze tedy zahrnout, která 

z oblastí je na změny nejcitlivější a proč.  

o změny ve vnímání a uplatňování CSR vlivem recese. 

Velký přínos práce vidím zejména v identifikaci změn, které nastaly ve vnímání 

a uplatňování společenské odpovědnosti u podniků vlivem recese. Teorie je obohacena 

o poznatky, jaké změny nastaly především v koncepci uplatňování CSR po příchodu 

ekonomické krize. 
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Přínosy pro praxi 

Začátkem nového století nastal celosvětově rozkvět CSR nejen v teorii, ale i v praxi. 

Především u velkých nadnárodních organizací se můžeme setkávat s každoročně 

vypracovanými reporty, které seznamují veřejnost s cíli organizace na poli CSR a s jejich 

plněním. Ještě před rokem 2008 podniky celosvětově vydávaly velké finanční částky 

v rámci dárcovství či komunitních investic na odpovědné projekty. Příchod ekonomické 

krize však toto společensky odpovědné „hnutí“ poznamenal a přinesl s sebou změny jak ve 

financování, tak v samotném chápání podstaty společenské odpovědnosti.  

 

Přínosy této dizertační práce pro praxi jsou především tyto: 

� konfrontace vlastní praxe s teoretickým aparátem, 

Teoretický aparát, který je ve světové literatuře kvalitně rozveden a dává množství tezí 

o efektivně uplatňovaném CSR, není v praxi zcela pochopen, případně mu není věnována 

dostatečná pozornost. Společnosti, které uplatňují CSR v praxi, mají často pouze dílčí 

znalosti o problematice společenské odpovědnosti. Stává se, že za CSR považují pouze 

dárcovství, charitu, případně dobrovolnictví. Tato práce umožní společnostem získat 

komplexní, ale nekomplikovaný pohled na koncept CSR a oblasti jeho zacílení. Dále 

poskytne přehled možných přístupů k CSR, ale také standardů a možností certifikace.  

 

� srovnání uplatňování CSR ve společnostech, 

Přínosem práce přímo pro podniky jsou příklady dobré praxe, kterými se mohou 

u jednotlivých případů inspirovat. Cenné jsou nejen zkušenosti zkoumaných společností se 

CSR, ale především informace o dopadech recese a způsobech jejich překonání. 

Společnosti mohou porovnat své společensky odpovědné projekty s projekty zkoumaných 

společností. Na základě získaných informací mohou také podnítit změny k efektivnějšímu 

uplatňování CSR a stanovit budoucí strategii. 
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� zmapování změn v uplatňování CSR po příchodu ekonomické krize. 

Pro praxi je přínosem zejména identifikace změn v uplatňování CSR v období recese. 

Ukázalo se, které oblasti jsou na ekonomické změny nejcitlivější a proč. Popis jednotlivých 

zjištění pak může dát podnikům návod, jak se zkoumané subjekty s konkrétními problémy 

vyrovnaly či kde díky CSR našly možnosti dalších úspor (zejména environmentální 

projekty). Podniky mohou díky práci také identifikovat definovaná omezení, která brání 

úspěšnému rozvoji společenské odpovědnosti v jejich organizaci. Ta mohou překonat na 

základě formulovaných doporučení.  

 

Přínosy pro pedagogiku 

Na zahraničních univerzitách, především ekonomického zaměření, je výuka společenské 

odpovědnosti firem a podnikatelské etiky chápána jako jedna z neopomenutelných 

disciplín, které musí ekonomicky vzdělaný absolvent znát. Studenti jsou v průběhu svého 

vzdělávání seznamováni s etickými aspekty souvisejícími s ekonomikou. Na univerzitách 

v České republice je však praxe jiná. Společenská odpovědnost firem či etika podnikání 

není zdaleka vyučována na všech ekonomicky zaměřených fakultách, a pokud ano, stává se 

spíše okrajovým tématem. Je to dáno především nedostatkem odborníků v této oblasti, 

ale také celkem skromným množstvím kvalitního studijního a výukového materiálu.  

 

Z hlediska pedagogiky je přínosem této dizertační práce především: 

� ucelený pohled na problematiku společenské odpovědnosti firem v souvislosti 

s recesí, 

Tato práce nabízí celistvý pohled na koncept CSR, a to jak z hlediska teoretických přístupů, 

tak z hlediska jeho uplatňování v praxi. Přínosem je také rozšíření tradičního pohledu na 

CSR o nový rozměr, kterým je jeho „zatěžkávací zkouška“ v podobě recese.  

 

� použití dizertace jako odborné literatury a studijního materiálu, 

Jak již bylo zmíněno, kvalitní studijní a výukový materiál o společenské odpovědnosti pro 

studenty ekonomicky zaměřených studijních programů je významně nedostačující. 

Materiály, které existují, nejsou aktualizovány v souvislosti s recesí a jejím vlivem na CSR. 
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Přínosem této práce je umožnit studentům pochopit nejen teoretický pohled na CSR, 

ale také zjistit, jak je CSR aplikováno v praxi a jak může být vlivem vnějšího prostředí 

a nestabilitou ekonomického systému ovlivněno. 

 

� využití částí dizertace pro tvorbu výukového materiálu. 

Dalším přínosem je skutečnost, že části dizertační práce také mohou být využity pro tvorbu 

výukového materiálu. Jednalo by se o tři výuková témata:  

a) Teoretická východiska CSR,  

b) Aplikace CSR v praxi,  

c) Vliv recese na podnikové CSR. 

 

7.3 Budoucnost Corporate Social Responsibility 
O tom, že společensky odpovědné aktivity mají budoucnost, není pochyb. Jedná se o velmi 

progresivní stránku podnikání, která nabývá na důležitosti v klíčových  oblastech, jako jsou 

preference zákazníků, dodavatelsko-odběratelské vztahy, loajalita zaměstnanců, 

ale i v celkovém zefektivnění výkonnosti podniku.  

Tento odpovědný trend nedokázala zastavit ani ekonomická recese, která naopak prokázala 

důležitost společenské odpovědnosti, a dokonce jí dala nový směr.  

 

Budoucnost společensky odpovědných aktivit se zdá být jistá. Jak je ale budeme 

v budoucnu nazývat, jisté není. 

Stejně jako pojem „podnikatelská etika“ (Business Ethics) přestala být časem dostačující 

pro to, aby podniky dokázaly popsat své odpovědné aktivity, i CSR 1.0 přestává být 

schopno pojmout dnešní činnosti odpovědných podniků. Stejně jako filantropie 

a transparentnost již nedokázaly v určitém období naplnit veškeré odpovědné potřeby 

a představy společností a jejich stakeholderů, tak ani CSR 1.0 orientováno především na 

místní komunity nedokáže v dnešní době čelit požadavkům na globální a dlouhodobý 

rozsah projektů.  
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Trendem budoucnosti se tak stává sustainability neboli udržitelnost (též CSR 2.0). 

Sustainability v sobě zahrnuje nejen CSR, tak jak jej známe dnes, ale i prvky globálního 

a dlouhodobého dopadu podnikatelských aktivit na společnost. Podniky se tak začínají ptát: 

Udělal bych stejné rozhodnutí, pokud by mými hlavními stakeholdery byly příští generace? 

Ať již nazýváme společensky odpovědné aktivity jakkoliv, podniky musejí v budoucnu 

počítat s tím, že nejen zákazníci, ale i obchodní partneři budou chtít vědět, zda měří 

uhlíkovou stopu, zda nezneužívají pracovní sílu a co dělají pro dobro společnosti.  
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Poznámka: V přílohách č. 1 a č. 2 je autorka uvedena pod svým dívčím jménem, Klára 

Nesvadbová.



 

Příloha č. 1 

ÚVODNÍ DOPIS 
 

4. září 2009 v Brně 

 

 

Vážený pane řediteli (paní ředitelko), 

 

 zdravím Vás z Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Chtěla bych se na Vás a Vaši společnost 

obrátit s nabídkou spolupráce na výzkumu v rámci mé dizertační práce s orientačním názvem 

"Vliv ekonomické krize na uplatňování CSR: srovnávací případová studie podniků". 

 

Výzkum bude veden pomocí metody srovnávací případové studie, kdy zjištění u konkrétních 

podniků budou navzájem srovnávána a následně budou formulovány obecné závěry. 

 

Úkolem případové studie bude zmapovat změny, které nastaly v uplatňování CSR (společenské 

odpovědnosti firem) vlivem současné ekonomické krize. Jedná se o výzkum v následujících 

oblastech: 

� Začlenění CSR do podnikové strategie. 

� Změny v uplatňování CSR po příchodu ekonomické krize. 

� Změny ve vnímání CSR po příchodu ekonomické krize. 

 

Pokud máte zájem o spolupráci na tomto výzkumu, sdělte mi to prosím na výše uvedenou 

emailovou adresu. Obratem Vám zašlu veškeré podrobnosti a případné Vámi požadované 

informace. 

 

Předem velmi děkuji  

S pozdravem 

 

 

Ing. Klára Nesvadbová 

 

 

 

Fakulta podnikatelská, VUT v Brně 

Kolejní 4, 612 00 Brno 

Tel: +420541142608 

e-mail: klara.nesvadbova@gmail.com 
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Příloha č. 2 
 

PROTOKOL PILOTNÍHO ROZHOVORU USKUTE ČNĚNÉHO VE SPOLEČNOSTI 

TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE, S.R.O. 
 
Společnost:    Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 
Datum uskutečnění rozhovoru: 9. září 2009 
Dotazovaný:    Ing. Tomáš Zikmund 
Pozice dotazovaného:   Human Resources Manager 
Tazatel:    Ing. Klára Nesvadbová 
 
 
Oblast dotazů 1 Začlenění CSR do podnikové strategie. 

O1.1.1 Uplatňuje Váš podnik CSR dlouhodobě? 

O1.1.2 Je CSR součástí podnikové strategie? 

 

Společnost Toray se řadí mezi podniky uplatňující CSR již delší dobu. Společensky 

odpovědné aktivity začaly již v roce 1998 a 1999. Společenská odpovědnost ve smyslu 

Corporate Social Responsibility se však stala součástí podnikové strategie až v roce 2005. 

Od roku 2006 firma pravidelně vydává roční CSR reporty. V současnosti lze říci, že 

firemní CSR je hluboce zakořeněno do podnikové kultury. 

Jelikož majoritním a jediným akcionářem společnosti je japonská společnost Toray 

Industries, Inc., Toray Textiles Central Europe, s.r.o. uplatňuje japonský přístup CSR. 

 

Hlavními cíly společnosti (v oblasti CSR) jsou: 

• Bezpečnost především 

• Spokojenost zákazníků díky špičkové kvalitě 

• Inovace výrobních programů 

 

Společnost má vypracované tzv. CSR guidelines  

1. Basic Policy & Enhance Corporate Governance and Management Transparency 

Společnost Toray Texitles Central Europe, s.r.o. je 100% vlastněna japonskou společností 

Toray Industrie, Inc. Toray Industrie, Inc. má své CSR centrum v Japonsku. Odtud řídí 

aplikaci CSR ve svých dceřiných společnostech např. v ČR, Itálii či Francii, provádějí 

kontrolu a poskytují poradenství. CSR Toray Textiles mají na starosti 3 japonští manažeři.  
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2. Uphold Corporate Ethics and Comply with Laws and Regulations 

Každý vedoucí pracovník odpovídá za své oddělení z hlediska dodržování jak etiky tak 

práva. Společnost nemá firemního právníka. Platnou legislativu v České republice 

ale i legislativu EU sleduje systém CODEXIS, který společnost využívá od roku 2009. Pro 

interní management a interní procesy má společnost vytvořen systém interní regulace. 

 

3. Emphasize Safety, Accident prevention and Environmental preservation 

Bezpečnost práce a nulová nehodovost mají ve společnosti vysokou prioritu. Ke dni 

provedení výzkumu měla společnost cca 1,8 mil. hodin bez nehody (počítáno od okamžiku 

dosud poslední nehody v roce 2005).  

V areálu společnosti jsou  již na první pohled viditelná bezpečností opatření jako např. 

retardéry na cestách apod.  

ISO 14001:2004 získáno v roce 2006 a obnoveno roku 2008. 

Integrated Pollution Prevention Controle získáno v roce 2006. 

 

4. Ensure Product Safety and Duality 

Společnost klade vysoký důraz na bezpečnost a nezávadnost svých výrobků, které splňují 

ty nejvyšší standardy.  

ISO 9001:2000 získáno v roce 2004 a obnoveno v roce 2009. 

Oeko Tex Standart 100 získán v roce 2002. 

ISO/TS 16949:2002 získáno v roce 2008 a obnoveno v roce 2009.  

 

5. Perform Risk Management 

Společnost má vypracovány bezpečnostní plány a procedury jako je například předcházení 

nehod či požárů. Pravidelně jsou prováděny bezpečnostní cvičení jako protipožární cvičení, 

chemický poplach či evakuační či povodňová cvičení. 

 

6. Promote Dialogue with Stakeholders 

Dialog se stakeholdery je pro společnost velice důležitý. Jelikož má společnost jen jednoho 

akcionáře, Toray Industrie, Inc., dialog s tímto akcionářem je na jiné úrovni, než tomu bývá 

u společností s více akcionáři.  
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Společnost se proto zaměřuje na dialog především s autoritami, jako jsou úřady, radnice, 

úřady práce a podobně. Společnost klade velký důraz také na dialog s odbory a kolektivní 

smlouvu. 

 

7. Step up Environmental and Recycling Efforts 

Společnost klade veliký důraz především na vodní zdroje, ovzduší a odpadové 

hospodářství.  

Jelikož výroba produkce společnosti Toray Texitles Central Europe, s.r.o. je náročná na 

vodu, pravidelně vzhledem k výrobě kontroluje čerpání vod, a také hladinu spodních vod. 

Zkoumána je i kvalita vod odpadních.  

V rámci ovzduší jde především o dodržení emisních limitů. Společnost díky nízkým 

emisím využívá možnosti prodeje emisních povolenek jiným subjektům. 

Odpadové hospodářství stojí na třech pilířích: 

• redukce množství odpadu, 

• využití odpadu, 

• recyklace odpadu. 

Společnost se především snaží o snižování množství kumulovaného odpadu a recyklaci či 

opětovné využití obalových materiálů. 

 

Kontrola je zajištěna nejen činností příslušných úřadů, ale také interním měřením 

konkrétních parametrů.  

 

8. Secure and Train Personnel and Promote Human Rights 

V oblasti trainingu lidských zdrojů byl sledován od roku 2005 lehký nárůst až do roku 

2008, který byl ve znamení mírného poklesu. Nejdůležitějšími oblastmi se stal tzv. Safety 

Training (kolem 3000 hodin za rok 2008) následovaný Quality Management Training (cca 

2000 hodin za rok 2008).  

 

9. Cooperate with Suppliers in their Environmental and Social Initiatives 

Společnost spolupracuje s dodavateli v rámci environmentálních a sociálních aktivit. 
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10. Pursue Social Initiatives 

V rámci sociálních iniciativ společnost aktivně spolupracuje s místními komunitami, 

školami, universitami, sportovišti a podobně. Jedná se například o práci s handicapovanými 

občany či se studenty – například formou prohlídky továrny či věcných darů.  

Společnost také vysílá své odborníky, aby přednášeli na spřátelených univerzitách.  

Pravidelně se také konají kulturní akce pro zaměstnance, jako jsou plesy, dětské dny či 

výlety. 

 

Společnost dodržuje také zásady jako například: 

• Nepodporuje spolupráci se zbrojním průmyslem, 

• zakazuje využívání dětské práce,  

• svůj úspěch staví na loajalitě, 

• atd. 

 

O1.1.3 Jaké nástroje CSR jsou ve Vašem podniku využívány? 

Společnost Toray Industries, Inc. od roku 2006 pravidelně vypracovává CSR reporty, do 

kterých společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o. přispívá především 

environmentálními daty.  

 

Společnost dále využívá tyto nástroje: 

• Toray CSR Guidelines 

• Corporate Ethics and Legal Compliance Code of Conduct 

• Ten Basic Environmental Rules 

• Standardní firemní předpisy jako je disciplinární řád, pracovní řád atd. 

 

O1.1.4 Jaké standardy na poli CSR Váš podnik uplatňuje? 

Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o standardy: 

ISO 14001:2004 získáno v roce 2006 a obnoveno roku 2008 

Integrated Pollution Prevention Controle získáno v roce 2006. 

Z hlediska bezpečnosti výroby se jedná o standardy: 

ISO 9001:2000 získáno v roce 2004 a obnoveno v roce 2009. 
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Oeko Tex Standart 100 získán v roce 2002. 

ISO/TS 16949:2002 získáno v roce 2008 a obnoveno v roce 2009.  

 

Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o.nemá speciální standard týkající se CSR 

(jako např. SA 8000, AA 1000 a podobně) 

 

Oblast dotazů 2 Změny v uplatňování CSR po příchodu ekonomické krize. 

O1.2.1 Nastaly ve Vašem podniku změny ve vnímání CSR po příchodu ekonomické krize? 

Příchodem ekonomické krize nastaly v podniku určité změny, které se však netýkaly změny 

pohledu na důležitost podnikového CSR. CSR je stále vnímáno jako stěžejní část strategie 

firmy.  

 

O1.2.2 Jaké největší změny v rámci CSR Váš podnik postihly? 

Největší změny nastaly bezesporu v oblasti sociální, a to směrem k omezení výdajů. 

V rámci ekonomické oblasti došlo především k prohlubování vztahu se stakeholdery, které 

i v minulosti byly na velice dobré úrovni. Nejméně byla zasažena oblast environmentální.  

 

O1.2.2.1 Změnil se postoj podniku v environmentální oblasti a jak? 

V rámci environmenální oblasti k žádným změnám nedošlo. Opravy či investice jsou 

dlouhodobě plánovány a jejich financování nelze omezit. To je dáno i nutností dodržovat 

právní předpisy a normy týkající se životního prostředí. 

Nicméně již v roce 2005/2006 vznikl plán úspor energií, který spočívá především 

v zefektivnění systému vytápění či rekuperaci tepla. K investicím v rámci tohoto plánu 

došlo i v roce 2009, avšak s určitou redukcí oproti předešlým letům. 

 

O1.2.2.2 Změnil se postoj podniku v ekonomické oblasti a jak? 

V rámci ekonomické oblasti se společnost samozřejmě snaží snížit své náklady. Nejedná se 

pouze o snížení nákladů v rámci sociální oblasti, ale také například v outsourcingu služeb 

jako je úklid či ostraha. 

Společnost se také významně zaměřila na prohloubení komunikace se stakeholdery, 

a to především se zaměstnanci, odbory a následně např. s úřady práce. V průběhu roku 
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docházelo ke kolektivnímu vyjednávání, především kvůli poklesu zakázek o 30% v prvním 

čtvrtletí roku 2009. Tento pokles vedl k personálnímu auditu a následné redukci 

zaměstnanců - kde došlo nejprve k jednání s odbory). 

Další oblastí, na kterou se společnost zaměřila jsou transparentní pravidla vůči 

dodavatelům a odběratelům. Společnost si uvědomuje, že především v době krize je 

důležité mít s odběrateli a dodavateli dobré a kvalitní vztahy, a proto i nadále přes 

nepříznivou ekonomickou situaci vždy platí faktury v době splatnosti. 

Bezproblémové vztahy jsou i se zákazníky. Společnost zbytečně neriskuje problémová 

teritoria a včasné platby má zajištěny akreditivy či platbami v hotovosti. 

Vztahy se stakeholdery jsou obecně na velmi vysoké úrovni i v době ekonomické krize. Je 

to dáno tím, že společnost dlouhodobě uplatňuje CSR a tyto vztahy stojí na pevných a 

kvalitně ošetřených základech. 

 

O1.2.2.3 Změnil se postoj podniku v sociální oblasti a jak? 

K nejvýznamnějším změnám došlo v rámci oblasti lidských zdrojů. Společnost musela 

přistoupit k redukci počtu zaměstnanců. Těm byla nabídnuta možnost odchodu, či snížení 

jejich pracovního úvazku, pokud byli zaměstnáni na dobu neurčitou. Společnost se však 

dále aktivně podílí na možnosti hledání dalšího uplatnění u propuštěných zaměstnanců. 

Bývalí zaměstnanci také mají přednostní právo ucházet se opět o zaměstnání ve 

společnosti, pokud budou otevřeny nové pozice. 

Dále došlo k omezení pozitivního platového vývoje, který v minulosti činil minimálně 

částku kompenzující inflaci. V roce 2009 také došlo k dohodě s odbory, která spočívala 

v zaručení určité výše platů, která se nebude měnit, a dále v omezení pohyblivých složek 

mzdy. 

Také musel být omezen systém firemních akcí například pořádání firemních plesů či 

sportovních aktivit. Firma však do budoucna opět počítá s jejich znovu zavedením.  

 

Oblast dotazů 3 Změny ve výdeji prostředků na CSR aktivity po příchodu ekonomické 

krize. 
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Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o. má sice pro rok 2009 v rozpočtu přiděleno 

přibližně stejné množství peněz na CSR aktivity, jako v roce 2008, nicméně příchodem 

krize samozřejmě došlo k určitému omezení prostředků na některé činnosti.  

 

O1.3.1 Došlo vlivem ekonomické krize ke změně výdeje prostředků na CSR aktivity ve 

Vašem podniku? 

O1.3.2 K jakému omezení či navýšení investic do CSR aktivit došlo ve Vašem podniku? 

O1.3.2.1 Došlo k omezení či navýšení investic do environmentální oblasti a jak? 

O1.3.2.2 Došlo k omezení či navýšení investic do ekonomické oblasti a jak? 

K těmto otázkám Ing. Zikmund nemohl podat odpovědi, jelikož společnost tímto způsobem 

investice nezjišťuje ani neprovádí benchmarking například prostřednictvím metody LBG. 

O1.3.2.3 Došlo k omezení či navýšení investic do sociální oblasti a jak? 

V rámci sociální oblasti došlo k omezení investic například do firemních akcí či v rámci 

zaměstnaneckých platů, nicméně nebyly omezeny investice týkající se bezpečnosti práce. 

Bezpečnost práce je stále dlouhodobý a prioritní cíl společnosti. 
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Příloha č. 3 
 

PROTOKOL ROZHOVORU USKUTE ČNĚNÉHO VE SPOLEČNOSTI  
TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE, S.R.O. 

 
Společnost:    Toray Textiles Central Europe, s.r.o. 
Datum uskutečnění rozhovoru: 9. září 2009, aktualizováno 14. července 2010 
Dotazovaný:    Ing. Tomáš Zikmund 
Pozice dotazovaného:   Human Resources Manager 
Tazatel:    Ing. Klára Placier 
 
 
Oblast dotazů 1 Začlenění CSR do podnikové strategie. 

O1.1.1 Uplatňuje Váš podnik CSR dlouhodobě? 

O1.1.2 Je CSR součástí podnikové strategie? 

 

Společnost Toray se řadí mezi podniky uplatňující CSR již delší dobu. Společensky 

odpovědné aktivity začaly již v roce 1998 a 1999. Společenská odpovědnost ve smyslu 

Corporate Social Responsibility se však stala součástí podnikové strategie až v roce 2005. 

Od roku 2006 firma pravidelně vydává roční CSR reporty. V současnosti lze říci, že 

firemní CSR je hluboce zakořeněno do podnikové kultury. 

Jelikož majoritním a jediným akcionářem společnosti je japonská společnost Toray 

Industries, Inc., Toray Textiles Central Europe, s.r.o. uplatňuje japonský přístup CSR. 

Společnost zaměstnává přibližně 250 zaměstnanců. 

 

Hlavními cíly společnosti (v oblasti CSR) jsou: 

• Bezpečnost především 

• Spokojenost zákazníků díky špičkové kvalitě 

• Inovace výrobních programů 

 

Společnost má vypracované tzv. CSR guidelines  

1. Basic Policy & Enhance Corporate Governance and Management Transparency 

Společnost Toray Texitles Central Europe, s.r.o. je 100% vlastněna japonskou společností 

Toray Industrie, Inc. Toray Industrie, Inc. má své CSR centrum v Japonsku. Odtud řídí 

aplikaci CSR ve svých dceřiných společnostech např. v ČR, Itálii, Velké Británii či Francii, 
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provádějí kontrolu a poskytují poradenství. CSR Toray Textiles mají na starosti 3 japonští 

manažeři a 8 českých manažerů. Všichni svým způsobem odpovídají za CSR. Roli 

koordinátora CSR aktivit plní český HR manažer.  

 

2. Uphold Corporate Ethics and Comply with Laws and Regulations 

Každý vedoucí pracovník odpovídá za své oddělení z hlediska dodržování jak etiky tak 

práva. Společnost nemá firemního právníka. Platnou legislativu v České republice 

ale i legislativu EU sleduje systém CODEXIS, který společnost využívá od roku 2009. 

V předešlém období byl používán softwarový systém PROFIDATA, který na rozdíl od 

CODEXISu neobsahoval platnou legislativu EU, proto bylo následně rozhodnuto 

o zavedení systému CODEXIS.  

Pro interní management a interní procesy má společnost vytvořen systém interní regulace. 

 

3. Emphasize Safety, Accident prevention and Environmental preservation 

Bezpečnost práce a nulová nehodovost mají ve společnosti vysokou prioritu. Ke dni 30.6. 

měla společnost 2,074 mil. hodin bez závažné nehody (počítáno od okamžiku dosud 

poslední nehody v roce 2005). V areálu společnosti jsou  již na první pohled viditelná 

bezpečností opatření jako např. retardéry na cestách apod.  

ISO 14001:2004 získáno v roce 2006 a obnoveno roku 2008. 

Integrated Pollution Prevention Control získáno v roce 2006. 

 

4. Ensure Product Safety and Quality 

Společnost klade vysoký důraz na bezpečnost a nezávadnost svých výrobků, které splňují 

ty nejvyšší standardy.  

ISO 9001:2000 získáno v roce 2004 a obnoveno v roce 2009 i 2010. 

Oeko Tex Standart 100 získán v roce 2002, obnovován každoročně. 

ISO/TS 16949:2002 získáno v roce 2008 a obnoveno v roce 2009 i 2010.  
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5. Perform Risk Management 

Společnost má vypracovány bezpečnostní plány a procedury jako je například předcházení 

nehod či požárů. Pravidelně jsou prováděny bezpečnostní cvičení jako protipožární cvičení, 

chemický poplach či evakuační cvičení. 

 

6. Promote Dialogue with Stakeholders 

Dialog se stakeholdery je pro společnost velice důležitý. Jelikož má společnost jen jednoho 

akcionáře, Toray Industrie, Inc., dialog s tímto akcionářem je na jiné úrovni, než tomu bývá 

u společností s více akcionáři.  

Společnost se proto zaměřuje na dialog především s autoritami, jako jsou úřady, radnice, 

úřady práce a podobně. Společnost klade velký důraz také na dialog s odbory, proces 

kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvu. 

 

7. Step-up Environmental and Recycling Efforts 

Společnost klade veliký důraz především na vodní zdroje, ovzduší a odpadové 

hospodářství.  

Jelikož výroba produkce společnosti Toray Texitles Central Europe, s.r.o. je náročná na 

vodu, pravidelně vzhledem k výrobě kontroluje množství čerpání vod, a také hladinu 

spodních vod ve studních. Zkoumána je i kvalita vod odpadních.  

V rámci ochrany ovzduší jde především o dodržení emisních limitů. Společnost díky nižším 

emisím CO2 využívá možnosti prodeje emisních povolenek jiným subjektům. 

Odpadové hospodářství stojí na třech pilířích: 

• redukce množství odpadu, 

• využití odpadu, 

• recyklace odpadu. 

Společnost se především snaží o snižování množství kumulovaného odpadu a recyklaci či 

opětovné využití obalových materiálů. 

Kontrola je zajištěna nejen činností příslušných úřadů, ale také interním měřením 

konkrétních parametrů.  
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8. Secure and Train Personnel and Promote Human Rights 

V oblasti trainingu lidských zdrojů byl sledován od roku 2005 lehký nárůst až do roku 

2008, který byl ve znamení mírného poklesu. Nejdůležitějšími oblastmi se stal tzv. Safety 

Training (kolem 3000 hodin za rok 2008) následovaný Quality Management Training (cca 

2000 hodin za rok 2008).  

 

9. Cooperate with Suppliers in their Environmental and Social Initiatives 

Společnost spolupracuje s dodavateli v rámci environmentálních a sociálních aktivit. 

V případě naší pobočky pouze ve velmi omezené formě, tzn. tlaku na dodavatele, aby byli 

pokud možno ISO/TS certifikováni, případně dodržovali obecná pravidla CSR. 

 

10. Pursue Social Initiatives 

V rámci sociálních iniciativ společnost aktivně spolupracuje s místními komunitami, 

školami, universitami, sportovišti a podobně. Jedná se například o práci s handicapovanými 

občany či se studenty – například formou prohlídky továrny či věcných darů.  

Společnost také vysílá své odborníky, aby přednášeli na spřátelených univerzitách. 

Pravidelně se také konají kulturní akce pro zaměstnance, jako jsou plesy, dětské dny či 

výlety. 

 

Společnost dodržuje také zásady jako například: 

• Nepodporuje spolupráci se zbrojním průmyslem, 

• zakazuje využívání dětské práce,  

• svůj úspěch staví na loajalitě, 

• atd. 

 

O1.1.3 Jaké nástroje CSR jsou ve Vašem podniku využívány? 

Společnost Toray Industries, Inc. od roku 2006 pravidelně vypracovává CSR reporty, do 

kterých společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o. přispívá především 

environmentálními daty, ale i daty kvantifikujícími přínos společnosti v oblasti sociálních 

aktivit (exkurze, přednášky, konzultace, darovaný materiál). 
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Společnost dále využívá tyto nástroje: 

• Toray CSR Guidelines 

• Corporate Ethics and Legal Compilance Code of Conduct 

• Ten Basic Evironmental Rules 

• Standardní firemní předpisy jako je disciplinární řád, pracovní řád atd. 

 

O1.1.4 Jaké standardy na poli CSR Váš podnik uplatňuje? 

Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o standardy: 

ISO 14001:2004 získáno v roce 2006, 2008 a obnoveno roku 2010. 

Integrated Pollution Prevention Control získáno v roce 2006. 

Z hlediska bezpečnosti výroby se jedná o standardy: 

ISO 9001:2000 získáno v roce 2004 a obnoveno v roce 2010. 

Oeko Tex Standart 100 získán v roce 2002. 

ISO/TS 16949:2002 získáno v roce 2008 a obnoveno v roce 2010.  

 

Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o. nemá speciální standard týkající se CSR 

(jako např. SA 8000, AA 1000 a podobně) 

 

Oblast dotazů 2 Změny v uplatňování CSR po příchodu ekonomické krize. 

O1.2.1 Jaké největší změny v rámci uplatňování CSR Váš podnik postihly po příchodu 

ekonomické krize? 

Příchodem ekonomické krize nastaly v podniku určité změny, které se však netýkaly změny 

pohledu na důležitost podnikového CSR. CSR je stále vnímáno jako stěžejní část strategie 

firmy.  

Největší změny nastaly bezesporu v oblasti sociální, a to směrem k omezení výdajů.  

V rámci ekonomické oblasti došlo především k prohlubování vztahu se stakeholdery, které 

i v minulosti byly na velice dobré úrovni. 

Nejméně byla zasažena oblast environmentální.  

 

O1.2.1.1 Změnil se postoj podniku v environmentální oblasti a jak? 
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V rámci environmenální oblasti k žádným změnám nedošlo. Opravy či investice jsou 

dlouhodobě plánovány a jejich financování nelze omezit. To je dáno i nutností dodržovat 

právní předpisy a normy týkající se životního prostředí. 

Nicméně již v roce 2005/2006 vznikl plán úspor energií, který spočívá především 

v zefektivnění systému vytápění či rekuperaci tepla. K investicím v rámci tohoto plánu 

došlo i v roce 2009, avšak s určitou redukcí oproti předešlým letům. Tento trend pokračuje 

i v roce 2010, hlavním důvodem je fakt, že hledání dalších možností úspor popř. další 

investice již nejsou zdaleka tak efektivní, jako v předešlých letech.  

 

O1.2.1.2 Změnil se postoj podniku v ekonomické oblasti a jak? 

V rámci ekonomické oblasti se společnost samozřejmě snaží snížit své náklady. Nejedná se 

pouze o snížení nákladů v rámci sociální oblasti, ale také například v outsourcingu služeb 

jako je úklid či ostraha. 

Společnost se také významně zaměřila na prohloubení komunikace se stakeholdery, 

a to především se zaměstnanci, odbory a následně např. s úřady práce. V průběhu roku 

docházelo ke kolektivnímu vyjednávání, především kvůli poklesu zakázek o 30% v prvním 

čtvrtletí roku 2009. Tento pokles vedl k personálnímu auditu a následné redukci počtu 

zaměstnanců - kde došlo nejprve k jednání s odbory a následně s úřadem práce, jak 

požaduje legislativa). 

Další oblastí, na kterou se společnost zaměřila jsou transparentní pravidla vůči 

dodavatelům a odběratelům. Společnost si uvědomuje, že především v době krize je 

důležité mít s odběrateli a dodavateli dobré a kvalitní vztahy, a proto i nadále přes 

nepříznivou ekonomickou situaci vždy platí faktury v době splatnosti. 

Bezproblémové vztahy jsou i se zákazníky. Společnost zbytečně neriskuje problémová 

teritoria a včasné platby má zajištěny akreditivy či platbami v hotovosti. 

Vztahy se stakeholdery jsou obecně na velmi vysoké úrovni i v době ekonomické krize. Je 

to dáno tím, že společnost dlouhodobě uplatňuje CSR a tyto vztahy stojí na pevných 

a základech. 

 

O1.2.1.3 Změnil se postoj podniku v sociální oblasti a jak? 
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K nejvýznamnějším změnám došlo v rámci oblasti lidských zdrojů. Společnost musela 

přistoupit k redukci počtu zaměstnanců. Těm byla nabídnuta možnost odchodu, či snížení 

jejich pracovního úvazku, pokud byli zaměstnáni na dobu neurčitou. Společnost se však 

dále aktivně podílí na možnosti hledání dalšího uplatnění u propuštěných zaměstnanců. 

Bývalí zaměstnanci také mají přednostní právo ucházet se opět o zaměstnání ve 

společnosti, pokud budou otevřeny nové pozice. V roce 2010 byla společnost schopna 

nabídnou některé uvolněné pozice bývalým zaměstnancům, kteří byli postižení procesem 

redukce počtu zaměstnanců. I nadále společnost bere v úvahu morální závazek vůči 

zaměstnanců, kteří museli být v rámci protikrizových opatření propuštěni a v případě 

uvolnění některých pracovních pozic vždy oslovuje bývalé zaměstnance (splňují-li 

kvalifikační a morální předpoklady pro výkon nabízené práce). 

Dále došlo k omezení pozitivního platového vývoje, který v minulosti činil minimálně 

částku kompenzující inflaci. V roce 2009 také došlo k dohodě s odbory, která spočívala 

v zaručení určité výše platů, která se nebude měnit, a dále v omezení pohyblivých složek 

mzdy. Pro rok 2010 zůstala úroveň základních mezd na úrovni roku 2008, nicméně byly 

upraveny mzdy vybraných zaměstnanců s nejnižšími příjmy a pro rok 2010 byl dohodnut 

systém pololetních odměn v případě plnění rozpočtovaného provozního zisku – což se 

zatím daří.  

Také musel být omezen systém firemních akcí například pořádání firemních plesů či 

sportovních aktivit. Firma však do budoucna opět počítá s jejich znovu zavedením.  

V rámci sociální oblasti došlo k omezení investic například do firemních akcí či v rámci 

zaměstnaneckých platů, nicméně nebyly omezeny investice týkající se bezpečnosti práce. 

Bezpečnost práce je stále dlouhodobý a prioritní cíl společnosti. 

 

O1.2.2 Došlo vlivem ekonomické krize ke změně výdeje prostředků na CSR aktivity ve 

Vašem podniku a ve kterých oblastech? 

Společnost Toray Textiles Central Europe, s.r.o. má sice pro rok 2009 v rozpočtu přiděleno 

přibližně stejné množství peněz na CSR aktivity, jako v roce 2008, nicméně příchodem 

krize samozřejmě došlo k určitému omezení prostředků na některé činnosti.  

Společnost v podstatě nikdy neměla rozpočet přímo a pouze na CSR aktivity jako celek. 

Má rozpočet na školení a vzdělávání interních zaměstnanců (na přibližně stejné úrovní 
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v letech 2008 až 2010), rozpočet na kulturně-společensko-sportovní akce se již od roku 

2008 nesestavuje (předtím tomu tak bylo), nicméně jednorázově se organizují alespoň 

základní akce tohoto typu (dětský den, výlet, firemní ples nebo vánoční posezení). 

Prostředky, které jsou nepřímo vynakládány na sociální aktivity navenek (exkurze ve 

společnosti, přednášky, konzultace, dary firemních výrobků) nejsou nijak 

limitovány/rozpočtovány, spíše závisí na zájmu externích organizací o spolupráci a zde je 

vidět trend pomalého nárůstu. Zejména v oblasti lidských zdrojů je limitujícím faktorem 

čas manažerů, který by mohli této činnosti věnovat.  

V roce 2007 celková podpora externích aktivit dosáhla hodnoty 184 000 Kč, v roce 2008 

181 000 Kč, v roce 2009 112 000 Kč a v prvním pololetí roku 2010 155 000 Kč. Rok 2009 

byl tedy z finančního hlediska „nejhorší“, nicméně nešlo o plánované spoření, ale spíše 

celkově bylo méně příležitostí nebo zájmu externích organizací o spolupráci. 

 

Oblast dotazů 3 Vnímání CSR před a po recesi 

O1.3.1 Uskutečnili jste průzkum o dopadech recese přímo na vaši společnost, na okolní 

prostředí či na vaše největší konkurenty a jaký byl výsledek? 

Konkrétní průzkum uskutečněn nebyl. Společnost nemá pocit, že by recese závažným 

způsobem ovlivnila vnímání CSR. V minulosti však bylo více lidí, kteří se mohli CSR 

aktivitami zabývat. Nyní, po zeštíhlení firmy se složitěji hledá čas. Co se týče okolního 

prostředí a konkurentů, společnost nezjišťovala jaký dopad měla recese na jejich CSR. 

Každoročně je však prováděn mezi zaměstnanci anonymní průzkum motivační struktury 

a spokojenosti a společnost se pak pokouší tyto „motivátory“ naplňovat. Přes veškerá 

nepopulární opatření, která musela být v roce 2009 učiněna, dopadl průzkum uskutečněný 

na počátku roku 2010 pozitivně a u mnoha „motivátorů“, které byly dlouhodobě hůře 

uspokojovány, vyplynulo z posledního výzkumu zlepšení. 

 

O1.3.2 Jaký je rozdíl mezi vnímáním CSR před recesí a po ní? 

Dle společnosti ekonomická krize opravdu prověřila, zda je v jednotlivých firmách CSR 

spíše šlehačkou na dortu či pozlátkem, které se projevuje v přípravě propagačních 

materiálů, okázalými sponzorskými dary či firemními akcemi nebo zda je ve firmě CSR 

nedílnou součástí uvažování široké skupiny klíčových zaměstnanců a manažerů. Pokud je 
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CSR nedílnou součástí řízení, nejsou potřeba speciální směrnice, rozpočty a výbory na 

CSR, nicméně zaměstnanci ve všech důležitých rozhodnutích automaticky, podvědomě 

uplatňují základní principy CSR, aniž by vědomě postupovali podle pravidel, příruček 

a CSR návodů. To se nakonec projevuje ve férovém přístupu a otevřené komunikaci interně 

se zaměstnanci i institucemi a stakeholdery, přestože se často řeší nepopulární a nepříjemná 

témata. Společnost věří, že zaměstnanci i veřejnost již dokáží tyto přístupy rozlišovat a tím 

i vnímat jednotlivé organizace s rozdílným přístupem rozdílně. 

 

O1.3.3 Kam chcete podnikové CSR dále směřovat?  

Vše záleží na dalším ekonomickém vývoji a zda bude společnost dlouhodobě schopna 

dosahovat dobrých výsledků jako v letošním roce. Proto zatím firma nemá zpracován 

konkrétní plán, který by se dal přenést do časových plánů a rozpočtů.  

Společnost má nicméně určité vize, které se pokusí v budoucnu naplnit: 

• zajištění dlouhodobé stability společnosti, ze které bude vyplývat i stabilita a jistota 

práce pro zaměstnance, 

• rozvoj podnikání v souladu s principy ochrany životního prostředí a omezených 

přírodních zdrojů, 

• zlepšování pracovních podmínek a péče o zdraví a spokojenost zaměstnanců, snaha 

o řešení přirozených fenoménů (stárnoucí výrobní technologie, zvyšování 

průměrného věku zaměstnanců a úměrné zhoršování jejich zdravotního stavu 

vyvolané přirozeným stárnutím), 

• pokračující práce na reformě systému odměňování motivující zaměstnance ke 

kvalitní a odpovědné práci vedoucí k dosahování celo-firemních cílů společným 

úsilím, 

• opětovné zavedení kulturních, společenských sportovních aktivit pro zaměstnance 

ve větším rozsahu (jako tomu bylo např. v letech 2000 – 2005),  

• udržení trvale dobrých vztahů s autoritami, sousedícími subjekty a podnikatelskou 

veřejností regionu, 

• prohlubování existujících forem spolupráce se společenskými, kulturními 

a sportovními institucemi. 
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Příloha č. 4 

 

PROTOKOL ROZHOVORU USKUTE ČNĚNÉHO VE SPOLEČNOSTI  

T-M OBILE CZECH REPUBLIC A .S. 

 
Společnost:    T-Mobile Czech Republic a.s. 
Datum uskutečnění rozhovoru: 21. červenec 2010, 31. srpen 2010 
Dotazovaný:    Ing. Jitka Chocová 
Pozice dotazovaného:   Manažerka společenské odpovědnosti firmy 
Tazatel:    Ing. Klára Placier 
 

 

Oblast dotazů 1 Začlenění CSR do podnikové strategie. 

O1.1.1 Uplatňuje Váš podnik CSR dlouhodobě? 

O1.1.2 Je CSR součástí podnikové strategie? 

 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile) je dceřinou společností 

Deutsche Telekom AG. Zaměstnává přibližně 3 000 zaměstnanců.  

 

První snahy o zavedení společensky odpovědných projektů se v T-Mobile objevily 

v roce 2005. V tomto roce startuje celá řada především dobročinných projektů se 

zaměřením na regiony, kde působí a žijí zaměstnanci společnosti. Jedná se například 

o systematicky vedený projekt dobrovolnictví v ČR „Jeden den pro váš dobrý skutek“, 

který T-Mobile realizuje ve spolupráci s Fórem dárců. V té době je tento projekt řízen 

oddělením vnějších vztahů. Projekt je od samého začátku flexibilní, lidé si mohou 

vybrat z nabídky aktivit na intranetu, nebo jít pomáhat tam, kde už se angažují, případně 

poptat akci na míru nebo i nabídnout své odborné znalosti. Nejedná se o velké 

jednorázové akce pro stovky lidí, ale kontinuální celoroční projekt, do něhož se může 

zapojit každý zaměstnanec po ukončení zkušební doby – firma mu dává den placeného 

volna na dobrovolnictví. V roce 2005 dochází také k založení Fondu T-Mobile, který je 

pilířem firemního dárcovství. Nejprve je zaměřen jen na regiony, kde firma působí, 

později vzniká i program pro zaměstnance, kdy lidé pracující v T-Mobile doporučují 

projekty k podpoře.  
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Postupem času se aktivity v rámci CSR rozšiřují nad rámec charity do více 

strategických projektů, jako tomu bylo například v roce 2007 v případě projektu 

zaměřeného na recyklaci mobilních telefonů. 

V roce 2007 se na úrovni Deutsche Telekom AG začala vytvářet koncernová CSR 

strategie, která byla schválena představenstvem v roce 2008. T-Mobile je momentálně 

ve fázi tvoření vlastní CSR strategie, která vychází ze CSR strategie nadnárodní. 

 

Tato strategie stojí na 3 pilířích: 

• Propojení života a práce 

„Chceme pomáhat formovat změny, které povedou k vyšší digitalizaci života, 

pracovat v pozitivními smyslu a zlepšovat kvalitu života lidí. Chceme být hybnou 

silou pro udržitelný život a práci.“ (Deutsche Telekom, 2008) 

• Propojení nepropojeného 

„Naším cíle je umožnit co největšímu počtu lidí podílet se na propojené 

společnosti. Mimo jiné chceme dosáhnout vedoucího postavení na CR trhu, jít 

příkladem v integraci lidí v informovanou společnost.“ (Deutche Telekom, 

2008) 

• Nízkouhlíková společnost 

„Jedním z hlavních CR cílů Telekomu je zpomalení globálního oteplování 

prostřednictvím redukce emisí. Chceme také umožnit našim zákazníkům, aby 

mohli přispět k ochraně klimatu. Chceme být průkopníky na cestě k 

nízkouhlíkové společnosti.“ (Deutsche Telekom, 2008) 

 

V roce 2008 byla vytvořena síť CSR manažerů tzv. Group-wide CR manager network. 

Každá země má svého CR manažera, který je odpovědný za implementaci CR strategie 

doporučené Deutsche Telekom AG a s ostatními CR manažery sdílí tzv. best-practices. 

Skupina se schází 2x ročně.  

Síť CR manažerů je řízena a provádí reporting pro tzv. CR oddělení v centrále firmy 

(tzv. CR Department), které má na starosti koordinaci a řízení implementace CR 

strategie. 

CSR ve společnosti je propojeno z hlediska organizace s oddělením generálního ředitele 

Deutsche Telekom prostřednictvím CR Board of Management. CR Board je poradním 
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orgánem pro CR Department. CR Board se schází 2-3krát ročně nebo dle potřeby a jsou 

zde zastoupeny všechny oddělení relevantní vzhledem k CSR (Communications, 

Human Recourses Department, Procurement, Public and Regulatory Affairs, 

Technology and Inovation, Brand Management, CEO Office a Nadace Deutsche 

Telekom). 

 

V T-Mobile byl po vzoru mateřské společnosti v roce 2010 založen tzv. CSR Board, 

který se skládá ze zástupců managementu (generální ředitel, ředitelé úseku lidských 

zdrojů, technického úseku, úseku marketingu, úseku prodeje a služeb zákazníkům, 

oddělení komunikace a nákupu a CSR manažera). Tento orgán vytváří a schvaluje 

lokální CSR strategii vycházející z mezinárodní CSR strategie.  

 

Ekonomická oblast 

 

1. Partnerství s organizacemi a sdruženími 

Společnost vnímá jako významné partnerství s jinými organizacemi a sdruženími. 

V současnosti je členem Asociace provozovatelů mobilních sítí, členem Rady DMS, 

Americké obchodní komory a od roku 2007 byla členem klubu Donátor Fóra Dárců, 

který se v roce 2010 transformoval do platformy Byznys pro společnost.  

 

2. Komunikace se stakeholdery 

Setkání se stahkeholdery neprobíhají v T-Mobile strukturovaně. Manažeři se se 

stakeholdery setkávají a zpětnou vazbu získávají na různých fórech a akcích jako jsou 

odborné konference apod., případně v návaznosti na existující spolupráci.  

 

3. Etika podnikáni 

Společnost T- Mobile má vypracován etický kodex, který platí jak pro podnikání celého 

koncernu Deutsche Telecom, tak pro osobní jednání jeho zaměstnanců. Dále má 

ustanoven etický kodex pro prodejce „door to door“, který definuje základní rámec 

pravidel chování při komunikaci se zákazníky společnosti. Posledním z etických kodexů 

je kodex prodeje po telefonu, který definuje pravidla pro prodej a šíření obchodních 

sdělení po telefonu. 
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Sociální oblast 

 

1. Vztah k zaměstnancům 

Společnost T-Mobile věnuje péči o zaměstnance velkou pozornost. V roce 2008 

společnost obdržela titul jobpilot.cz Zaměstnavatel roku, a také cenu Firma roku: Rovné 

příležitosti, kterou každoročně vyhlašuje Gender Studies. 

Zaměstnancům je poskytováno množství benefitů od penzijního pojištění a bankovních 

produktů až po zdravotní péči. Zaměstnanci také mají možnost osobního vzdělávání 

a rozvoje prostřednictvím různých školení a e-learningu.  

Společnost se také zavázala v rámci Sociální charty k dodržování minimálních 

sociálních standardů a text Sociální charty je součástí všech smluv, které firma uzavírá. 

Charta obsahuje základní principy pracovních vztahů a podmínek zaměstnávání. 

Dodržování těchto podmínek společnost tedy očekává i od svých dodavatelů.  

 

2. Vztahy s ostatními stakeholdery 

Vztahy s obchodními partnery a dodavateli se společnost snaží budovat na platformě 

důvěry. Partnery si volí nejen na základě cenové nabídky, ale zohledňuje i jejich vztah 

k životnímu prostředí, vztah k zaměstnancům či dodržování etického kodexu. 

Společnost se také zaměřuje na ochranu dětí, kdy si vytýčila za cíl zvyšovat povědomí 

rodičů a dětí o bezpečném používání mobilních telefonů. Za tímto účelem byla 

vytvořena speciální sekce internetových stránek www.prosvetkolemnas.cz se 

zaměřením na ochranu dětí, na nichž je možno najít informace o rizicích, která jsou 

s používáním mobilních telefonů spjata. 

 

3. Společensky odpovědné projekty 

V roce 2005 byl založen Fond T-Mobile, jehož cílem je zvyšovat kvalitu života 

převážně v místech, kde T-Mobile působí (Lounsko, Královehradecko, Praha 11). V 

otevřeném grantovém řízení jsou pro finanční podporu vybírány projekty, které chtějí 

zlepšit sociální, kulturní a životní prostředí v daném regionu. V roce 2010 byl Fond 

poprvé zaměřen na téma Zdravá planeta. Podporu mohou pro své projekty získat 
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neziskové a příspěvkové organizace či obce. Na správě grantového programu Fond T-

Mobile se podílejí Komunitní nadace Euroregionu Labe a Nadace VIA. 

 

Společnost také od roku 2005 podporuje dobrovolnickou činnost svých zaměstnanců, 

kdy jim v rámci programu Jeden den pro váš dobrý skutek umožňuje strávit jeden 

placený den veřejně prospěšnými činnostmi.  

 

Dalšími společensky odpovědnými projekty jsou například Kalendář pro dobrou věc, 

Body z Cafeterie, Charitativní elektronická aukce, Jarmarky chráněných dílen či 

dobročinné sbírky mezi zaměstnanci a podpora dárcovství formou DMS. 

 

Environmentální oblast 

V rámci ISO 14001 uplatňuje společnost tzv. Group-wide environmental management 

system (celoskupinový systém environmentálního řízení). V rámci tohoto systému si 

Skupina stanovuje cíle a měří environmentální KPIs (tzv. klíčové indikátory výkonu). 

T-Mobile reportuje společnosti Deutsche Telekom KPIs v oblastech energie, CO2, vody. 

Společnost se dále zaměřuje např. i na třídění odpadu. 

Reporting odpovídá GRI.  

 

Skupina v čele s Deutsche Telekom je zakládajícím členem European Union Corporate 

Leaders Group on Climate Change (EU CLG). Společnost se tak zavázala sledovat 

strategie a cíle vedoucí k výrazné redukci emisí skleníkových plynů a k využívání tzv. 

nízkouhlíkových technologií.  

Zaměstnanci se v rámci dobrovolnictví zaměřují na pomoc v ekologických 

organizacích. Tyto aktivity patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším v rámci 

dobrovolnického programu společnosti. 

 

O1.1.3 Jaké nástroje CSR jsou ve Vašem podniku využívány? 

Společnost T-Mobile používá následující nástroje: 

• Etický kodex  

• Kodex pro prodejce „door to door“ 

• Kodex prodeje po telefonu 
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• Internetové stránky www.prosvetkolemnas.cz, kde jsou zveřejněny CSR aktivity 

společnosti 

Společnost Deutsche Telekom vydává každoročně Corporate Responsibility Report. Do 

budoucna chce společnost T-Mobile vytvořit publikaci o CSR pro své zaměstnance jako 

zvláštní přílohu firemního časopisu. V současnosti jsou články o CSR součástí textu 

časopisu.  

 

O1.1.4 Jaké standardy na poli CSR Váš podnik uplatňuje? 

Společnost má certifikovány následující normy: 

ISO 14001 Environmental Management Systéme (momentálně v procesu, implementace 

v 4Q/2010). 

ISO 28 000 Specification for security management systems for the supply Chain. 

ISO 9001 Quality Management. 

 

Společnost reportuje oblast CSR na úrovni koncernu dle GRI. 

 

Oblast dotazů 2 Změny v uplatňování CSR po příchodu ekonomické krize. 

O1.2.1 Jaké největší změny v rámci uplatňování CSR Váš podnik postihly po příchodu 

ekonomické krize? 

Největší změnou byla realokace zdrojů do konkrétních projektů (i v důsledku menšího 

objemu peněz určeného především na filantropické aktivity v rámci CSR), ve smyslu 

lepšího zacílení. Celkově se T-Mobile ve svých aktivitách začal zaměřovat na téma 

Zdravá planeta, které promítá (kde to lze) do CSR aktivit ve všech pilířích společenské 

odpovědnosti (např. větší podpora recyklace mobilních telefonů na úkor čisté charity). 

 

O1.2.1.1 Změnil se postoj podniku v environmentální oblasti a jak? 

V environmentální oblasti se pokračuje v naplánovaných aktivitách jako je například 

projekt implementace ISO 14 001. Bez omezení probíhá i program energetických úspor 

a zateplování fasád poboček, který je vyhodnocován energetickým auditem. Nicméně 

dodatečné aktivity byly zredukovány. 

Společnost se stále snaží zefektivňovat svůj chod, k čemuž recese samozřejmě ještě 

přispěla. Úspor se dosahuje i právě díky environmentálním projektům jako třeba 
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zavedení automatického vypínání monitorů a pevných disků počítačů po dobu jejich 

nečinnosti, instalace čidel reagujících na pohyb na toaletách a v kuchyňkách v centrále, 

instalace perlátorů na úsporu vody apod. Pozn.:Zde se jedná o typický příklad toho, jak může 

uplatňování CSR přinést výhody společnosti (zde ve formě ušetřených finančních prostředků). 

 

O1.2.1.2 Změnil se postoj podniku v ekonomické oblasti a jak? 

V rámci tzv. Férového podnikání začal být kladen velký důraz na compliance. Byla 

vytvořena i pozice compliance officer. Compliance znamená jednání v souladu 

s etickými pravidly chování a dodržování lokálních i zahraničních zákonů, předpisů, 

norem, standardů a také interních směrnic (např. dodržování etického kodexu, 

Obchodního zákoníku, zákona Sarbanes Oxley Act ).  

Začala se také prohlubovat komunikace se stakeholdery.  

 

O1.2.1.3 Změnil se postoj podniku v sociální oblasti a jak? 

Díky omezenému rozpočtu musely být výrazně omezeny aktivity, které nejsou zásadní 

pro chod podniku. V roce 2009 se tedy například poprvé za historii firmy nezvyšovaly 

platy a nebyly vyplaceny bonusy ke mzdě. Omezily se investice do akcí pro 

zaměstnance (jako například zaměstnanecká párty či dárky pro zaměstnance). 

Společnost však zatím nemusela přistoupit k propouštění zaměstnanců. 

 

O1.2.2 Došlo vlivem ekonomické krize ke změně u výdajů na CSR aktivity ve Vašem 

podniku a ve kterých oblastech? 

V roce 2008 i v roce 2009 měla společnost na CSR aktivity stejně vysoký rozpočet, 

který byl vždy v průběhu roku navýšen o polovinu. Pro rok 2010 a 2011 je rozpočet 

stejný, jako v minulých letech, v průběhu roku však nedojde k navýšení o polovinu, jak 

tomu bylo v minulosti. Společnost tedy v podstatě pracuje pro roky 2010 a 2011 s 2/3 

rozpočtem oproti předešlým dvěma letům. 

 

Oblast dotazů 3 Vnímání CSR před a po recesi 

O1.3.1 Uskutečnili jste průzkum o dopadech recese přímo na vaši společnost, na okolní 

prostředí či na vaše největší konkurenty a jaký byl výsledek? 
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Průzkum o dopadech recese na společnost uskutečněn nebyl a ani není plánován. Na 

jaře roku 2010 však proběhl průzkum zaměřený na udržitelnost tzv. sustainability. 

Průzkum byl zaměřen na očekávání v oblasti firemního CSR. Od letošního roku budou 

dotazy na CSR součástí pravidelných šetření, které T-Mobile provádí. 

 

O1.3.2 Jaký je rozdíl mezi vnímáním CSR před recesí a po ní? 

Je to spíš posun ve vnímání CSR ve firmě od roku 2005 díky cestě, kterou jsme v této 

oblasti urazili, který ještě umocnila recese. Dříve bylo CSR vnímáno spíše jako firemní 

dárcovství a dobrovolnictví. Postupem času však začalo být CSR vnímáno jako 

příležitost pro firmu v rovině byznysu, což jednoznačně koresponduje s posunem od 

reaktivního k strategickému proaktivnímu CSR. To se projevilo i v CSR řízení: v roce 

2010 byl vytvořen CSR Board (2010), který  tvoří zástupci top managementu 

společnosti a zástupci klíčových oblastí pro CSR spolu se CSR manažerem. Byl 

rozšířen CSR tým, který má teď dva členy, tj. manažerku společenské odpovědnosti 

firmy a specialistku společenské odpovědnosti firmy. 

V CSR se začal uplatňovat koncepční a strategický přístup. Už se nejedná pouze 

o alokaci prostředků na dobročinné účely. Společnost začala i v rámci CSR více cílit 

a snaží se své aktivity více provázat s vlastním byznysem (např. omezila prostředky 

vložené do Fondu T-Mobile ve prospěch projektů jako je recyklace mobilních telefonů). 

V roce 2010 začala být vytvářena CSR strategie, která je samozřejmě v souladu 

s předmětem podnikání společnosti a nadnárodní CSR strategií koncernu. Ukazuje se 

totiž, že strategické a koncepční CSR může být pro společnost velkým přínosem. 

 

O1.3.3 Kam chcete podnikové CSR dále směřovat? 

Cílem do budoucna je především pojmout CSR strategicky, jednotlivé aktivity lépe 

zacílit a spíše než přicházet se „CSR projekty“ doplňovat již existující aktivity napříč 

firmou o CSR rozměr. Aby CSR bylo nedílnou součástí všeho, co společnost dělá. 

Společnost jednoznačně směřuje k tomu, aby CSR podporovalo a podtrhovalo obchodní 

strategii firmy. Aby bylo pro společnost přínosem nejen reputačním, ale následně 

i zvyšujícím hodnotu podniku.  
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Příloha č. 5 
 

PROTOKOL ROZHOVORU USKUTE ČNĚNÉHO VE SPOLEČNOSTI  
PROVIDENT FINANCIAL S .R.O. 

 
Společnost:    Provident Financial s.r.o. 
Datum uskutečnění rozhovoru: 24. června 2010, 30. srpna 2010 
Dotazovaný:    Mgr. Michal Dyttert 
Pozice dotazovaného:   Manažer pro styk s veřejností 
Tazatel:    Ing. Klára Placier 
 

 

Oblast dotazů 1 

O1.1.1 Uplatňuje Váš podnik CSR dlouhodobě? 

O1.1.2 Je CSR součástí podnikové strategie? 

 

Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997 a je součástí 

skupiny International Personal Finance plc (IPF). Společenská odpovědnost je ve 

společnosti velmi hluboce zakořeněna a je součástí firemní strategie. Svědčí o tom nejen 

skutečnost, že skupina IPF je členem sdružení CSR Europe, ale také je členem London 

Benchmarking Group, která zajišťuje dodržování správného reportování v rámci 

investic do komunity. V roce 2008 se společnost IPF také rozhodla podpořit iniciativu 

UN Global Compact. 

 

Společenská odpovědnost je ve společnosti řízena pracovní skupinou pro společenskou 

odpovědnost (Corporate Responsible Steering Committee), která vytváří etické 

standardy, které následně realizuje pomocí firemních zásad, postupů a školení. 

 

Společnost uplatňuje CSR dlouhodobě. Svědčí o tom i pět dlouhodobých cílů 

společenské odpovědnosti, které si stanovila: 

• Pokračovat v rozšiřování iniciativ společenské odpovědnosti. 

• Rozšiřovat a zkvalitňovat projekt finančního vzdělávání. 

• Navázat na úspěch v systému řízení problematiky životního prostředí a zvyšovat 

standard. 

• Odpovědný reporting. 
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• Zlepšit koordinaci obchodních iniciativ, které se týkají odpovědnosti, jako je 

korektní přístup k zákazníkům a odpovědné poskytování půjček. 

 

V rámci členění oblastí CSR na ekonomickou, sociální a ekologickou oblast, lze 

aktivity společenské odpovědnosti společnosti Provident Financial s.r.o. rozdělit 

následovně. 

 

Ekonomická oblast 

 

1. Partnerství s organizacemi, asociacemi a sdruženími 

Společnost vnímá jako významné partnerství s jinými organizacemi, asociacemi 

a sdruženími. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace, 

Americké obchodní komory, Britské obchodní komory a Rady pro reklamu. Na 

mezinárodní úrovni je společnost členem CSR Europe. 

 

Společnost také spolupracuje s Fórem Dárců v rámci čtyř aktivit.  

• Prostřednictvím komplexního a mezinárodního systému LBG (London 

Benchmarking Group) měří účinky filantropie a komunitních investic. 

• Provident Financial se také zapojuje do aktivity TOP Filantrop. TOP Filantrop je 

jediný žebříček v České republice, který sleduje firemní dárce podle objemu 

rozdělených prostředků. Žebříček sestavuje a vyhlašuje Fórum dárců ve 

spolupráci s Czech TOP 100 a platformou Byznys pro společnost.  

• V roce 2010 se společnost zapojila do programu ENGAGE – jedná se o 

komunitní den, kdy dobrovolníci z různých firem jdou společně pomáhat do 

různých neziskových organizací. 

 

2. Kodex, CSR brožura, CSR Reporty 

• Společnost má vypracován Etický kodex, který je platný pro všechny členy 

skupiny IPF.  

• Dále je ve společnosti uplatňován Kodex obchodního zástupce a Kodex 

zákazníka a společnost pravidelnými průzkumy zjišťuje, zda jsou o kodexech 

zaměstnanci i zákazníci dostatečně informováni. 



 

5/3 

• V roce 2009 byla také vypracována tzv. CSR brožura, která vysvětluje CSR 

aktivity společnosti Provident Fianancial s.r.o. 

• Skupina IPF dále vypracovává každoročně CSR report 

 

3. Stakeholder roundtable  

Provident Financial s.r.o. chce od roku 2010 každoročně uspořádat setkání svých 

klíčových stakeholderů, kde může společnost získat zpětnou vazbu na své CSR aktivity 

a inspiraci jak současné CSR zlepšit tak, aby to vyhovovalo jak společnosti tak 

stakeholderům. První setkání se uskuteční v říjnu roku 2010. Pozn: setkání uskutečněno 

v říjnu 2010. 

 

Sociální oblast 

 

1. Vztah k zákazníkům 

Společnost má vytvořen program na ochranu zákazníků tzv. Korektní přístup 

k zákazníkům (KPZ). Jedná se o soubor podmínek, které musí finanční společnost ve 

vztahu k zákazníkovi splňovat. Základem celého projektu jsou dva dokumenty, které 

shrnují všechny principy KPZ a jejich dodržování, tzv.  

• kodex zákazníka;  

• kodex obchodního zástupce. T 

Tyto dokumenty definují závazky firmy vůči zákazníkovi a obchodnímu zástupci, 

ale zároveň určují pravidla, jejichž dodržování společnost očekává od obchodních 

zástupců a zákazníků. 

 

Součástí KPZ je také „řízení stížností“. Provident Financial informuje své zákazníky 

prostřednictvím obchodních zástupců, zaměstnanců, písemné korespondence 

a marketingových materiálů, jak podávat stížnosti v případě, kdy poskytovaný servis 

neplní jejich očekávání. 

 

2. Vztah k zaměstnancům 

Ve společnosti existují 4 základní principy ve vztahu k zaměstnancům. 

• Otevřená komunikace 
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Otevřená komunikace ve společnosti je podporována pravidelnými výzkumy 

spokojenosti, diskusními fóry, kterých se účastní jak zaměstnanci, tak vedení 

společnosti, či firemním časopisem. 

• Řízení talentů 

Klíčovou aktivitou v systému řízení talentů je efektivní systém hodnocení zaměstnanců. 

Zaměstnancům je také umožněno účastnit se školení, které jim pomáhají v jejich 

profesním růstu. 

• Angažovanost zaměstnanců 

Společnost provádí pravidelný průzkum spokojenosti zaměstnanců. Na průzkum pak 

navazuje série workshopů, kde jsou v kontextu firemních cílů a auditu lidských zdrojů 

v každém oddělení nastavovány akční plány. 

• Rovné příležitosti v zaměstnání 

Provident Financial jako první velká společnost úspěšně absolvoval v roce 2009 Audit 

rovné příležitosti realizovaný sdružením Gender studies. 

 

3. Komunitní projekty 

Společnost Provident Financial s.r.o. se podporou komunit intenzivně věnuje již od roku 

2003.  

• Společensky prospěšné projekty 

Podpora společensky prospěšných projektů má ve společnosti dlouhou tradici. 

Provident Financial se zaměřuje především na dlouhodobou spolupráci se sdruženími 

a neziskovými organizacemi. Např. již šestým rokem podporuje environmentální 

projekt Ekoškola realizovaný sdružením Tereza. Společnost je také dlouhodobým 

partnerem paralympijského týmu, což jí umožňuje spolupracovat a podporovat 

handicapované sportovce. 

V roce 2009 Provident Financial ve spolupráci s občanským sdružením vytvořil projekt 

komunitního portálu conasbavi.cz. V rámci tohoto projektu jsou podporovány neziskové 

organizace a jednotlivci, kteří chtějí něco přinést své komunitě. Finanční podporu od 

společnosti lze získat v administrativně nenáročném prostředí grantového řízení. 

Jen za rok 2009 přispěla firma na společensky prospěšné projekty částkou přesahující 3 

miliony korun.  
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• Finanční vzdělávání 

V rámci finančního vzdělávání se společnost až dosud zabývala dvěma projekty, které 

budou ke konci roku 2010 spojeny v jeden projekt s názvem „Abeceda rodinných 

financí“. 

Projekt „Podepsat můžeš, přečíst musíš!“, který probíhá již od roku 2005, má formu 

osvětové kampaně, která má za cíl působit na širokou veřejnost a konkrétně se zaměřuje 

na problematiku smluvního zajištění. Poukazuje na konkrétní problematická místa při 

uzavírání smluv a vysvětluje terminologii. 

Druhý projekt nazvaný „Finanční kompas“ představuje odborné finanční vzdělávání. 

Metodika unikátního projektu finančního vzdělávání vznikla ve spolupráci odborných 

partnerů: občanských sdružení AISIS, IQ Roma Servis, SPES a dalších nezávislých 

odborníků.  

 

• Dobrovolnictví 

Firemní dobrovolnictví má ve společnosti dlouholetou tradici. Společnost tyto aktivity 

aktivně podporuje a poskytuje každému zaměstnanci jeden placený den ročně na výkon 

dobrovolnictví. Každoročně se přibližně stovka zaměstnanců vydá pomáhat v rámci 

environmentálních či sociálních projektů do různých neziskových organizací. Pro rok 

2010 si zaměstnanci mohou vybrat ze šesti dobrovolnických aktivit. 

 

Environmentální oblast 

 

1. Systém environmentálního řízení 

Provident Financial s.r.o. se již od roku 2002 systematicky a komplexně zaměřuje na 

dopady své činnosti na životní prostředí. Od téhož roku ve společnosti funguje systém 

environmentálního řízení (EMS), který představuje aktivní přístup společnosti ke 

sledování, řízení a postupnému snižování dopadů své činnosti na životní prostředí. 

Tento systém (EMS) je v souladu s mezinárodními standardy ISO 14001. 

Pro každý rok se stanovují cíle, na jejichž plnění dohlíží pracovní skupina odpovědná za 

environmentální politiku. Tatáž skupina měří tzv. KPIs (Key Performance Indicators) – 

tedy klíčové indikátory výkonu v rámci životního prostředí, na základě kterých zjišťuje 

dopady na životní prostředí. 
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Oblasti, na které se EMS zaměřuje jsou například: 

• environmentální aspekty, 

• environmentální incidenty, 

• odpadové hospodářství, 

• interní audit, 

• kontrola dokumentů a záznamů, 

• odpovědný management dodavatelského řetězce, 

• environmentální pracovní skupina, 

• skupina pro společenskou odpovědnost. 

 

Každoročně je také prováděn externí audit systému environmentálního řízení 

prostřednictvím britské konzultantské agentury SEQM. 

 

2. Společnost má také vypracovány politiky týkající se životního prostředí 

• Program environmentálního managementu - účelem tohoto programu je 

zabezpečit, aby byly všechny aspekty podnikání společnosti stejně jako všechny 

související administrativní činnosti vykonávány takovým způsobem, aby se v 

co největší míře minimalizovaly činnosti a procesy s negativním dopadem na 

životní prostředí. 

 

• Program odpovědného managementu dodavatelského řetězce – účelem tohoto 

programu je zabezpečit, aby všechny aspekty podnikání společnosti, jako 

i všechny související administrativní činnosti, byly vykonávány takovým 

způsobem, aby se v co největší míře minimalizovaly škodlivé činnosti a postupy 

v etické, sociální a environmentální oblasti, a pokud je to možné, aby se 

zvyšovaly pozitivní vlivy na dodavatele. 

 

3. Podpora ekologických projektů 

Provident Financial s.r.o. dlouhodobě a opakovaně podporuje ekologická občanská 

sdružení jak finančně, tak formou dobrovolnické práce.  
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• Příkladem dlouhodobé spolupráce je například podpora o.s. Tereza, kdy 

společnost již 6. rokem podporuje jak finančně, tak dobrovolnicky projekt 

Ekoškola.  

• Mnoho let také podporuje o.p.s. Suchopýr, se kterým sází stromy.  

• Spolupracuje se sdružením Posázaví o.p.s, kde se již třetím rokem účastní 

projektu Čistá řeka Sázava. 

• Finančně i dobrovolnickou činností přispívá svazu Junák. 

• Zaměstnanci Provident Financial s.r.o. se účastní projektu Zapojím se za lepší 

život, který organizuje Fórum Dárců. 

 

O1.1.3 Jaké nástroje CSR jsou ve Vašem podniku využívány? 

Společnost Provident Financial s.r.o. jako součást skupiny IPF vydává každoročně CSR 

reporty již od roku 2003. V roce 2009 na doporučení CSR Europe změnila společnost 

systém reportování a zahrnula CSR aspekty do výroční zprávy. Pro doplnění 

a komplexnost však vytvořila speciální webovou stránku, zaměřenou pouze na 

společenskou odpovědnost, která zahrnuje veškeré informace o firemním CSR. 

(http://www.ipfin.co.uk/corporate_responsibility_pages/view) 

 

Dalším nástrojem je Systém environmentálního řízení (EMS popsán v kapitole 

Environmentální oblast), který je v souladu s ISO 14 001. 

 

Společnost využívá již od roku 2005 metodiku měření pomocí London Benchmarking 

Group. Tato mezinárodní metodika zajišťuje dodržování správného reportování v rámci 

investic do komunity. Firma také může porovnávat jakých výsledků dosahuje v rámci 

svého odvětví, geograficky, dle předmětu podnikání atd. 

 

V rámci reportingu společnost používá Global Reporting Initiative (GRI) 2006 G3 

Sustainability Reporting Guidelines. 

 

Společnost má vypracován Etický kodex a dále Kodex obchodního zástupce a Kodex 

zákazníka. 
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Skupina IPF, tedy i Provident Financial s.r.o. se připojil k iniciativě UN Global 

Compact. Organizace tak poskytuje komplexní přehled svých příspěvků i závazků 

společnosti. Zveřejňuje velké množství kvalitativních i kvantitativních informací 

transparentním a otevřeným způsobem, a to nejen v souvislosti s aktuální činností 

a výkonností, ale i vzhledem k budoucím cílům. 

 

O1.1.4 Jaké standardy na poli CSR Váš podnik uplatňuje? 

 

Standard odpovědná firma – London Benchmarking Group 

Environmentální systém řízení, který je v souladu s ISO 14001 

 

 

Oblast dotazů 2 

O1.2.1 Jaké největší změny v rámci uplatňování CSR Váš podnik postihly po příchodu 

ekonomické krize? 

Provident Financial s.r.o. postihlo snížení rozpočtu na oblast CSR přibližně o 30%. 

S tím souvisela potřeba radikálně přehodnotit celý program CSR aktivit vzhledem 

k značnému poklesu financí. Společnost se musela rozhodnout, které projekty zruší 

úplně či kterým podporu sníží. V některých případech společnost musela změnit 

partnerské subjekty spolupracující na daných projektech.  

Je tedy možné říci, že CSR program společnosti se radikálně změnil. 

 

O1.2.1.1 Změnil se postoj podniku v environmentální oblasti a jak? 

Postoj podniku se nezměnil. Interní program ochrany životního prostředí zůstává stejný, 

jelikož společnost má environmentální politiku nastavenou mezinárodně. Vzhledem 

k nižšímu rozpočtu však byly omezeny některé externí projekty, např. projekty 

podporující environmentální aktivity spolupracujících neziskových organizací. 

 

O1.2.1.2 Změnil se postoj podniku v ekonomické oblasti a jak? 

Lze říci, že postoj se změnil. Vzhledem k očekávanému nárůstu nezaměstnanosti byly 

zpřísněny podmínky poskytování úvěrů (hlavní ekonomická činnost Providentu), aby 

nerostl objem nesplacených úvěrů nezaměstnanými klienty. Společnost v rámci projektu 



 

5/9 

odpovědného půjčování poskytovala úvěry menšímu počtu klientů a stejně tak i nižší 

objemy úvěrů, jelikož se obávala nárůstu problému klientů se splácením. Společnost 

také výrazně omezila výdaje na svoji činnost. 

 

O1.2.1.3 Změnil se postoj podniku v sociální oblasti a jak? 

V sociální oblasti došlo především k omezení benefitů pro zaměstnance, jako jsou 

například jazykové kurzy, externí rozvojové kurzy. Zrušily se některé sociální benefity 

jako například sportovní aktivity. Došlo také k propuštění některých zaměstnanců a dále 

se standardně neotevírají nové pozice. 

 

O1.2.2 Došlo vlivem ekonomické krize ke změně výdeje prostředků na CSR aktivity ve 

Vašem podniku a ve kterých oblastech? 

Ano, vlivem ekonomické krize došlo ke snížení prostředků poskytnutých v rámci 

konkrétních projektů. Týká se to především oblasti sociální a ekonomické. 

Pro srovnání částka podpory věnovaná na CSR projekty bez administrativních 

a personálních nákladů, činila v roce: 

• 2007 – 4 347 512 Kč 

• 2008 – 3 471 397 Kč 

• 2009 – 2 854 806 Kč 

Pokud však do částky zahrneme administrativní a personální náklady a také levarage 

z jednotlivých projektů, částka má mezi roky 2007 až 2009 má rostoucí tendenci. 

 

 

Oblast dotazů 3 

O1.3.1 Uskutečnili jste průzkum o dopadech recese přímo na vaši společnost, na okolní 

prostředí či na vaše největší konkurenty a jaký byl výsledek? 

Konkrétní průzkum realizován nebyl. Avšak dle srovnání finančních výsledků s našimi 

konkurenty lze říci, že všechny společnosti zaznamenaly významný pokles objemu 

poskytnutých úvěrů. 
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O1.3.2 Jaký je rozdíl mezi vnímáním CSR před recesí a po ní? 

Rozdíl mezi vnímáním CSR před a po recesi je v Provident Financial významný. CSR 

je podstatně citlivěji cílené, projekty „okrajového zájmu“ byly zrušeny. Více se 

preferuje nefinanční spolupráce (např. dobrovolnická činnost zaměstnanců). Objem 

prostředků na CSR se podstatně snížil, tudíž se společnost snaží podporovat hlavně 

projekty, které jsou v souladu s předmětem podnikání, jako např. finanční vzdělávání. 

 

O1.3.3 Kam chcete podnikové CSR dále směřovat? 

Podnikové CSR se bude v rámci komunitních investic dále zaměřovat především na 

oblast finančního vzdělávání, které podtrhuje předmět podnikání společnosti. Při 

spolupráci s neziskovými organizacemi budou podporovány ty projekty, které se 

dlouhodobě ukázaly jako efektivní a přínosné.  

Provident se bude i nadále věnovat ochraně životního prostředí nejen prostřednictvím 

interně nastavených procesů, ale také dobrovolnickou činností a spoluprací 

s renomovanými neziskovými organizacemi. 

Organizace se dále bude více zaměřovat na spolupráci se stakeholdery a získávání jejich 

zpětné vazby např. prostřednictvím tzv. stakeholders roundtable. Velký důraz se klade 

na korektní přístup k zákazníkům a tzv. odpovědné půjčování. Společnost se dále chce 

zaměřit na získání členství ve sdruženích zabývajících se CSR. 
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Příloha č.6 
DATABÁZE DAT  

 
ZÍSKANÝCH NA ZÁKLAD Ě PRŮZKUMŮ U SPOLEČNOSTÍ TORAY TEXTILES CENTRAL 

EUROPE, S.R.O., T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S., PROVIDENT FINANCIAL S.R.O. 
 
 Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o. 
T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Provident Financial 
s.r.o. 

Základní informace 
Zahraniční 
vlastnictví 

Ano Ano Ano 

Mateřská společnost Toray Industries, Inc. Deutsche Telekom AG International Presonal 
Finance plc. 

Počet zaměstnanců 250 3000 600 
Uplatňuje 
společnost CSR 

Ano Ano Ano 

Počáteční CSR 
aktivity od roku 

1998 2005 2002 

CSR jako strategie 
od roku 

2005 2008 2005 

Má společnost 
stanoveny CSR cíle 

Ano Ano Ano 

Členství v organizacích 
CSR Europe Ne Ne Ano 
European Union 
Leaders Group on 
Climate Change 
(EU CLG) 

Ne Ano Ne 

London 
Benchmarking 
group 

Ne Ne Ano 

Spolupráce 
s Business Leaders 
Forum (BLF) 

Ne Ne Ano 

Spolupráce s Fórem 
dárců 

Ne Ano (dříve členy klubu 
Donátor, nyní členy 
platformy Byznys pro 
společnost 

Ano (metodika LBG) 

Členství ve 
sdruženích a 
organizacích 

N/A • Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí,  

• Rada DMS, 
• Americká 

obchodní 
komora 

• Česká 
leasingová a 
finanční 
asociace,  

• Americká 
obchodní 
komora,  

• Britská 
obchodní 
komora,  

• Rada pro 
reklamu 

Orgány CSR ve společnosti 
Skupina či komise 
pro CSR 

Ano 
(Japonsko) 

Ano 
CSR Board (Německo), 
CSR Department 
(Německo) 

Ano  
Corporate Responsibility 
Steering Committee 
(UK) 
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CSR skupina v ČR Ne Ano 
CSR board 

Ano 
CR pracovní skupina 

Osoby odpovědné 
za CSR 

Manažer lidských zdrojů 1. Manažer 
společenské 
odpovědnosti 
firmy 

2. Specialista 
společenské 
odpovědnosti 
firmy 

1. Ředitel vnějších 
vztahů 

2. Manažer pro 
styk s veřejností 

3. CSR specialista 

Ekonomická oblast 
Členství v 
organizacích 

Viz výše Viz výše Viz výše 

Strategická 
komunikace se 
stakeholdery 

Ne Ne 
 

Ano 
Stakeholders roundtable, 

Další komunikace 
se stakeholdery 

Ano 
Dialogy s autoritami, 
úřady či odbory 

Ano  
Fóra, odborné konference 

Ano 
Setkání se zaměstnanci – 
tzv. „Dialogy“ 

Transparentnost CSR reporty, výroční 
zprávy 

CSR reporty, výroční 
zprávy 

CSR reporty, výroční 
zprávy,  
UN Global Compact 

Sociální oblast 
Zaměření se na 
zaměstnance 

Ano 
(spolupráce s odbory, 
úřady práce) 

Ano  
(titul jobpilot.cz 
„Zaměstnavatel roku“) 

Ano 
(princip otevřené 
komunikace, řízení 
talentů, rovné příležitosti, 
angažovanost – 
workshopy, audity 
lidských zdrojů) 

Vzdělávání 
zaměstnanců 

Ano 
(Safety Training, Duality 
Management Training) 

Ano 
(školení a e-learning) 

Ano 
(systém hodnocení a 
školení) 

Bezpečnost práce Ano 
 

Ano Ano 

Existence odborů Ano N/A Ano 
Zaměření se na 
zákazníky 

N/A Ano 
 

Ano 
Projekt „Korektní přístup 
k zákazníkům“ 

Řízení stížností Ano Ano Ano 
Odpovědné řízení 
dodavatelského 
řetězce 

Ano 
(dodavatelé by měli být 
certifikováni ISO/TS a 
dodržovat pravidla 
společenské 
odpovědnosti) 

Ano 
(Sociální charta - 
dodavatelé jsou při 
výběrovém řízení 
zkoumáni z hlediska 
vztahu k životnímu 
prostředí, vztahu 
k zaměstnancům a 
etickém kodexu) 

Ano 
(RSCM dotazník - 
dodavatelé jsou ve 
výběrovém řízení 
zkoumáni z hlediska 
sociálních, etických a 
environmentálních rizik) 

Cílená podpora 
rovných příležitostí 

Ne Ano 
2008 Audit rovné 
příležitosti realizovaný 
sdružením Gender 
Studies 

Ano 
2009 Audit rovné 
příležitosti realizovaný 
sdružením Gender 
Studies 

Ochrana dětí Ano Ano Ano 
Komunitní investice Ano Ano Ano 
Podpora místních Ano Ano Ano 
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komunit a 
neziskových 
organizací 
Existence projektu 
souvisejícího 
s předmětem 
podnikání 

Ne Ano  
Recyklace  mobilních 
telefonů 

Ano 
Finanční vzdělávání 

Dobrovolnictví Ne Ano 
1 den za rok 
Program „Jeden den pro 
váš dobrý skutek! 

Ano 
1 den za rok 
6 dobrovolnických aktivit 
pro rok 2010 
 
 

Environmentální oblast 
ISO 14001 Ano 

 
Ano 
(Group-wide 
environmental 
management system) 

Ano 
(Environmental 
management system 
EMS) 

Měření KPIs Ano Ano Ano 
Externí audit Ano Ano Ano 
Další certifikáty Integrated Pollution 

Prevention control 
Ne Ne 

Klíčové oblasti • Voda a vodní 
zdroje 

• Ovzduší, CO2 
• Odpadové 

hospodářství 

• Energie 
• CO2 

(nízkouhlíkové 
technologie) 

• voda 

• Energie 
• CO2 
• Spotřeba papíru 
 

Odprodej svých 
emisních povolenek 

Ano N/A N/A 

Ekologicky 
zaměřené komunitní 
projekty 

Ne Ano Ano 

Ekologicky 
zaměřené 
dobrovolnictví 

Ne Ano Ano 

Nástroje CSR 
CSR report Ano Ano Ano 
Etický kodex Ano 

 
Ano Ano 

Global Reporting 
Initiative (GRI) 
2006 G3 
Sustainability 
Reporting 
Guidelines 

N/A Ano Ano 

UN Global 
Compact 

Ne Ne Ano 

Další nástroje • Toray CSR 
Guidelines 

• Ten Basic 
Environmental 
Rules 

• Standardní 
pracovní 
předpisy 
(disciplinární 
řád, pracovní 

• Kodex prodejce 
door to door 

• Kodex prodejce 
po telefonu 

 
 

• Metodika 
London 
Benchmarking 
Group (LBG) 

• Kodex 
obchodního 
zástupce 

• Kodex 
zákazníka 
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řád atd.) 
Standardy CSR 
Standardy CSR • ISO 14001:2004 

Environmental 
management 
System 

• Integrated 
Pollution 
Prevention 
Control 

• ISO 9001:2000 
Quality 
Management 

• Oeko Tex 
Standard 100 

• ISO/TS 
16949:2002 

 
 
 

• ISO 14001 
Environmental 
management 
system 

• ISO 28000 
Specification for 
security 
management 
system for the 
supply Chain 

• ISO 9001 
Quality 
Management 

• ISO 14001 
Environmental 
management 
system 

 

Změny v uplatňování CSR v období recese a po ní 
Recese se projevila 
v uplatňování CSR 

Ano Ano Ano  

Došlo 
k přehodnocení 
CSR aktivit 

Ano  
(ale nijak razantně) 

Ano 
• CSR začalo být 

chápáno více 
koncepčně 

• Realokace 
zdrojů do 
konkrétních 
projektů 

Ano 
• Došlo ke zrušení 

či snížení 
podpory u 
některých 
projektů 

• U některých 
projektů došlo 
ke změně 
partnerských 
subjektů 

Která oblast byla 
zasažena nejvíce  
(1. nejvíce, 2. 
středně,  
3. nejméně) 

1. Sociální oblast 
Ekonomická 
oblast  

2. Environmentální 
oblast 

1. Sociální oblast  
2. Ekonomická 

oblast 
3. Environmentální 

oblast 

1. Sociální oblast 
2. Ekonomická 

oblast 
3. Environmentální 

oblast 
Změny 
v environmentální 
oblasti 

• Dlouhodobě 
plánované 
opravy či 
investice nebyly 
omezeny.  

• Stálá podpora 
plánu úspor 
energií 
(zefektivnění 
systému 
vytápění a 
rekuperace tepla 
– v roce 2009 a 
2010 určitá 
redukce oproti 
předešlým letům 

• Klíčové aktivity 
jako proces 
implementace 
ISO 14001 či 
program 
energetických 
úspor probíhá 
bez omezení 

• Zredukovány 
dodatečné 
aktivity 

• Snaha o 
zefektivnění 
chodu 
společnosti a 
hledání úspor 
(např. 
automatické 

• Interní program 
ochrany 
životního 
prostředí 
zůstává stejný 

• Z důvodu 
rozpočtu 
omezeny externí 
projekty (při 
spolupráci 
s NGOs) 
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vypínání 
monitorů a 
pevných disků, 
instalace 
perlátorů na 
úsporu vody 
atd.)  

Změny 
v ekonomické 
oblasti 

• Snaha o snížení 
nákladů díky 
outsourcingu 
služeb (úklid či 
ostraha – dříve 
pokryto 
vlastními 
zaměstnanci) 

• Prohloubení 
komunikace se 
stakeholdery, a 
to především se 
zaměstnanci, 
odbory a úřady 
práce 

• Transparentní 
pravidla vůči 
dodavatelům a 
odběratelům – 
zaměření se na 
včasnou 
splatnost faktur 

• Zaměření se na 
vztahy se 
zákazníky 

• Společnost 
neriskuje 
problémová 
teritoria 

• Včasné platby 
zajišťuje 
akreditivy či 
platbami v 
hotovosti 

• V rámci 
projektu 
„Férové 
podnikání“ začal 
být kladen důraz 
na compliance, 
vytvořena 
pozice tzv. 
Compliance 
Office; jednání 
v souladu 
s etickými 
pravidly a 
dodržování 
lokálních i 
zahraničních 
zákonů, 
standardů, 
předpisů a 
norem. 

• Prohloubení 
komunikace se 
stakeholdery 

• Projekt tzv. 
odpovědné 
půjčování: 
vzhledem 
k očekávanému 
nárůstu 
nezaměstnanosti 
byly zpřísněny 
podmínky 
poskytování 
úvěrů (hlavní 
ekonomická 
činnost PF), aby 
nerostl objem 
nesplacených 
úvěrů 
nezaměstnanými 
klienty. 

• Úvěry 
poskytnuty 
menšímu počtu 
klientů, 
z důvodu obav 
nárůstu 
problémů 
klientů se 
splácením 

• Projekt KPZ 
zahrnující 
kodexy 
obchodního 
zástupce a 
zákazníka 

• Prohloubení 
komunikace se 
stakeholdery 
(stakeholder’s 
roundtable) 

Změny v sociální 
oblasti 

• Nutnost 
propuštění 
zaměstnanců 

• Snížení 
pracovního 
úvazku  
některým 
zaměstnancům 
zaměstnaným na 
dobu neurčitou 

• Bývalí 
zaměstnanci 

• Nedošlo k 
propouštění 

• V roce 2009 se 
poprvé v historii 
podniku 
nezvyšovaly 
platy a nebyly 
vyplaceny 
bonusy ke mzdě 

• Omezení 
investic do akcí 
pro zaměstnance 

• Nutnost 
propuštění 
některých 
zaměstnanců 

• Standardně se 
neotevírají nové 
pozice 

• Omezení 
pozitivního 
platového 
vývoje na 
některých 
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mají přednostní 
právo ucházet se 
o znovu 
otevřené pozice 
(využito v roce 
2010) 

• Omezení 
pozitivního 
platového 
vývoje 

• 2009 dohoda 
s odbory, která 
spočívala 
v zaručení určité 
výše platů 

• Omezení 
financování akcí 
pro zaměstnance 
(firemní plesy či 
sportovní 
aktivity) 

• Investice do 
bezpečnosti 
práce nebyly 
omezeny 

(zaměstnanecké 
páry či dárky 
pro 
zaměstnance) 

pozicích 
• Omezení 

benefitů pro 
zaměstnance 
(jazykové kurzy, 
externí 
rozvojové 
kurzy). 

Změna výdeje 
prostředků v období 
recese 

Snížení Snížení  Snížení 

Procentuální změna 
oproti roku 2008 

• 2008: 100% 
• 2009: 61% 
• 2010: 85% 

• 2008: 100% 
• 2009: 100% 
• 2010: 75% 
 

• 2008: 100% 
• 2009: 82% 
• 2010: 126% 

 
Vnímání CSR před a po recesi 
Proběhl průzkum o 
dopadech recese na 
společnost, na 
okolní prostředí, na 
konkurenci 

Ne Ne Ne 

Ostatní průzkumy Průzkum motivační 
struktury a spokojenosti 
zaměstnanců 

Průzkum zaměřen na 
očekávání v oblasti 
firemního CSR (od 
letošního roku otázky na 
CSR zahrnuty do 
pravidelného průzkumu 
společnosti) 

Srovnání finančních 
výsledků s konkurenty 

Rozdíl mezi 
vnímáním CSR 
před recesí a po ní 

• Došlo 
k prověření 
podnikového 
CSR 

• Otázka 
bezpečnosti 
zaměstnanců 
stále na prvním 
místě 

• Posílení 
smluvních 
vztahů se 

• Přesun od 
reaktivního ke 
strategickému 
proaktivnímu 
CSR 

• V roce 2010 
vytvořen CSR 
Board, tvořen 
zástupci top 
managementu 
společnosti  

• V roce 2010 

• Rozdíl je 
významný 

• CSR je 
podstatně více 
cílené 

• Projekty 
okrajového 
zájmu byly 
zrušeny 

• Více se 
preferuje 
nefinanční 
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zaměstnanci – 
intenzivní 
jednání s odbory 

rozšířen CSR 
tým o 
specialistku 
společenské 
odpovědnosti 

• Už se nejedná 
pouze o alokaci 
prostředků na 
dobročinné 
účely, ale o 
koncepční a 
strategický 
přístup 

• CSR aktivity 
jsou více 
provázány 
s předmětem 
podnikání např. 
recyklace 
mobilních 
telefonů 

• V roce 2010 
začala být 
vytvářena CSR 
strategie 
podniku 

spolupráce např. 
dobrovolnická 
práce 
zaměstnanců 

• Zaměření na 
projekty, které 
jsou v souladu 
s předmětem 
podnikání, jako 
např. projekty 
finančního 
vzdělávání 

Další směřování 
podnikového CSR 

• Zajištění 
dlouhodobé 
stability 
společnosti a 
stability a jistoty 
práce pro 
zaměstnance 

• Rozvoj 
podnikání 
v souladu 
s principy 
ochrany 
životního 
prostředí a 
omezených 
přírodních 
zdrojů 

• Zlepšování 
pracovních 
podmínek pro 
zaměstnance 

• Reforma 
systému 
odměňování  

• Opětovné 
znovuzavedení 
kulturních, 
společenských a 
sportovních 
aktivit pro 
zaměstnance 

• Pojmou CSR 
více strategicky 

• Jednotlivé 
aktivity lépe 
zacílit 

• Spíše než 
přicházet 
s novými 
projekty, 
doplňovat již 
existující 
aktivity napříč 
firmou o CSR 
rozměr 

• CSR by se mělo 
stát nedílnou 
součástí všeho, 
co společnost 
dělá 

• CSR by mělo 
podtrhovat 
obchodní 
strategii firmy 

• CSR by mělo 
být přínosem 
nejen 
reputačním, ale i 
zvyšujícím 
hodnotu 
podniku 

• Zaměření se na 
projekty 
podtrhující 
předmět 
podnikání 
společnosti – 
např. projekt 
finančního 
vzdělávání 

• Ve spolupráci 
s NGOs budou 
dlouhodobě 
podporovány ty 
projekty, které 
se ukázaly jako 
efektivní a 
přínosné 

• Neustálá 
podpora ochrany 
životního 
prostředí 
prostřednictvím 
interně 
nastavených 
procesů 

• Zaměření na 
dobrovolnickou 
činnost ve 
spolupráci 
s renomovanými 
NGOs 
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• Udržení dobrých 
vztahů se 
stakeholdery 

• Prohlubování 
existujících 
forem 
spolupráce se 
společenskými, 
kulturními a 
sportovními 
institucemi 

• Zaměření na 
spolupráci se 
stakeholdery a 
získávání zpětné 
vazby 
(stakeholder 
roundtable, 
dialogy) 

• Důraz na 
korektní přístup 
k zákazníkům a 
odpovědné 
půjčování 

• Prohloubení 
spolupráce 
v organizacích a 
sdruženích 
zabývajících se 
CSR 

 
 


