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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá společenskou odpovědností podniku v dodavatelsko-

odběratelských vztazích. 

Společenská odpovědnost podniku je aktuálním tématem, které se dotýká mnoha oblastí 

existence společnosti. V médiích se toto téma objevuje obvykle v souvislosti s chováním 

podniků na trhu, vůči zaměstnancům a dalším subjektům, či v souvislosti s dopady jejich 

činnosti na životní prostředí. OSN i EU se o společenskou odpovědnost podniku začaly blíže 

zajímat od 90. let 20. století, neboť v naplňování tohoto konceptu vidí nástroj k dosažení 

udržitelného rozvoje. Klíčové je to, že i samotné podniky, které by měly být realizátorem, 

začaly projevovat zájem o jeho implementaci. 

Mimo rešerše dosavadního stavu teoretických poznatků ke zkoumané problematice 

disertační práce analyzuje situaci na trhu podniků v ČR v oblasti společenské odpovědnosti. 

Za tímto účelem byl proveden rozsáhlý výzkum. Výzkum sledoval, do jaké míry se 

koncept společenské odpovědnosti promítá do dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Především se zaměřil na existenci pravidel chování pro dodavatele a také návazností mezi 

pravidly chování stanovenými odběratelem podniku a podnikem dodavateli. Třetí klíčovou 

oblastí bylo šetření, do jaké míry má společenská odpovědnost podíl na celkovém hodnocení 

dodavatele podnikem. 

Analýzou získaných dat byly přijaty či zamítnuty hypotézy stanovené v úvodu práce. 

Zjištěné poznatky jsou shrnuty v závěru práce včetně přínosů pro teorii a praxi. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Společenská odpovědnost podniku 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Stakeholder 

Etika 

Udržitelný rozvoj 

Společenský výkon podniku 



ABSTRACT 

The doctoral thesis deals with the concept of corporate social responsibility in supplier-

customer relationship. 

A corporate social responsibility is a current issue related to many areas of the society. 

The media usually presents the topic in connection with a market behavior or behavior to 

employees or other subjects or in their relation to environmental issues. Both OSN and EU 

have been interested in this issue since 1990´s because they perceive the social responsibility 

as a way to a sustainable development. The crucial thing is that even the companies 

themselves, which should be the “executor”, started to be interested in its implementation.  

The thesis analyses the situation on the business market in the Czech Republic in the 

field of corporate social responsibility issue. Moreover, the thesis investigates the researches 

of the current state of the theoretical knowledge of the issue for the purpose of the thesis,  

a large-scale research was carried. 

The research investigated to what degree the corporate social responsibility influences 

the supplier-customer relationship. However, above all the research was focused on the 

existence of the codes of conduct of the suppliers and also the sequence between codes of 

conduct set by customer to company and codes of conduct set by company to supplier. The 

third key area of the research was to find out to what degree the corporate social responsibility 

contributes to the overall evaluation of a supplier by a company.  

The analysis of the data collected served for the acceptance of rejection of the hypotheses 

stated at the beginning of the thesis. The results and the findings gained are summed up at the 

end of the thesis. The practical as well as the theoretical contributions are mentioned as well. 

 

KEY WORDS 

Corporate social responsibility 

Supplier-customer relationship 

Stakeholder 

Ethics 

Sustainable development 

Corporate social performance 
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Úvod  

V dávné i bližší historii hrála etika a společenská odpovědnost vždy určitou roli ve světě 

podnikání. Podle Bella1 žádný z morálních filozofů, od Aristotela a T. Akvinského až po J. 

Locka a A. Smithe, nevnímal ekonomii odděleně od konkrétního souboru mravních cílů, které 

se na ni vztahují, a žádný z nich nepovažoval výrobu statků za samoúčelnou. Vnímali ji 

naopak jako prostředek k ctnostné praxi či k dosažení civilizovaného života. 

Ke konci druhého tisíciletí se první zmínky o společenské odpovědnosti podniku objevily 

v 1. polovině 20. století především v souvislosti s působením velkých a nadnárodních 

podniků, neboť u nich byly negativní dopady činnosti na společnost nejmarkantnější a různá 

dělnická hnutí začala volat po jejich společenské odpovědnosti. 

Od padesátých let 20. století se začíná na poli teorie i praxe šířeji diskutovat o tom, že by 

podniky mimo své hlavní produkční funkce měly plnit ve společnosti i řadu jiných 

společensky významných úloh, kterým by také měly věnovat náležitou pozornost. Diskuse se 

tedy posunula poměrně jiným směrem nejen na to, co by podnik neměl porušovat (pracovní 

podmínky, lidská práva, poškozování životního prostředí, atd.), ale na to, co by měl dělat 

navíc na základě toho, že má „moc“ a prostředky. Vznikl tak koncept společenské 

odpovědnosti podniku (Corporate Social Responsibility2, zkratka CSR), jehož hlavní 

myšlenkou je to, že by měl být podnik zodpovědný nejen za kvalitu svých výrobků či služeb a 

tvorbu bohatství pro podílníky, ale že je tady ještě dimenze právní, etická a filantropická, 

která by měla být také určitým způsobem naplňována, protože to společnost očekává.  

Diskuse se vedla především ve Spojených státech a ve Velké Británii, v ČSSR bylo v té 

době centrálně plánované hospodářství, tedy jiná situace. Z pohledu myšlenky CSR lze ale 

říci, že jisté známky společenské odpovědnosti české podniky v socialismu splňovaly, protože 

odborová hnutí měla velkou moc a prosazovala lepší pracovní podmínky, bezpečnost, různé 

benefity a práva zaměstnanců. 

V posledních dvou desetiletích prodělalo podnikatelské prostředí velkou změnu díky 

globalizačnímu procesu, který se odrazil na všech trzích v důsledku rozvoje pohybu kapitálu, 

rozvoje dopravy, komunikace, atd. Působnost mnoha podniků přesahuje hranice jedné země 

                                                

1 BELL, D.: Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: sociologické nakladatelství, 1999. s. 10 
2 Výraz Corporate Social Responsibility je překládán také jako společenská odpovědnost firem, sociální 
odpovědnost podniku/firem a např. Z. Dytrt uvádí pojem „společenská a sociální odpovědnost podniku.“  
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v oblasti výroby, spolupráce i prodeje. Často je úspěch těchto podniků ovlivňován nebo přímo 

závislý na oblibě a sympatiích u veřejnosti, obchodních partnerů či orgánů státní správy a 

samosprávy na základě toho, jak se chová k zaměstnancům, obchodním partnerům, životnímu 

prostředí, komunitě, atd. To je důvod, proč se řada podniků (především celosvětově známých 

a nadnárodních) snaží hlásit a určitým způsobem naplňovat koncept CSR. A právě v této době 

největšího rozvoje diskuse nad konceptem CSR se ČR otevřela světu nejen v oblasti obchodu, 

ale také v oblasti pohybu kapitálu, know-how a obchodních a manažerských praktik, které u 

nás zavádějí zahraniční investoři.  

Několik průzkumů, které byly později realizovány, potvrdily, že odpovědná image 

podniku hraje významnou roli, neboť ovlivňuje nákupní preference zákazníků. Tímto je 

vyvíjen určitý nátlak na podniky, které prodávají konečným zákazníkům.  

Především na západních trzích se ukázalo, že zákazník se vždy nezajímá pouze o cenu a 

kvalitu, ale že ho zajímá i to, jak se výrobce či poskytovatel služby chová ke svým 

zaměstnancům, přírodě a celkově ke svému okolí.  

Lze předpokládat, že tento nátlak se do jisté míry přenáší přes konečného výrobce, resp. 

prodejce i na další články dodavatelského řetězce. Dlouhodobá a úzká spolupráce dává určitý 

podnik do souvislosti s jiným a negativní publicita by se v případě skandálu mohla přenést z 

„provinilce“ i na jeho obchodní partnery.  

Na základě těchto trendů v preferencích kupujících si „společnosti začínají uvědomovat 

skutečnost, že pro získání konkurenční výhody a zajištění budoucí existence musí být 

obchodní praktiky přeformovány z dosavadního přístupu, který se výhradně zaměřoval na 

zisk, k budování dobré pověsti a získání „etikety“ odpovědného podniku.“3 

Doposud nebyla přijata jednotná všeobecně uznávaná definice CSR. Možná je to špatně, 

možná je to dobře. Špatně proto, že si pod tímto pojmem každý může představit odlišné 

zaměření a náplň tohoto konceptu. Dobře proto, že je velmi obtížné jednoznačně stanovit 

konkrétní náplň CSR z toho důvodu, že se podniky různí v mnoha parametrech včetně 

velikosti, zaměření a prostředí existence a nejednotná definice jim dává možnost daný 

koncept dále rozvíjet dle jejich představ. 

                                                

3 REYNARD, P., FORSTATER, M.: Corporate Social Responsibility: Implications for Small and Medium 
Enterprises in Developing Countries, 2002. in KRISHNAN, S. K., BALACHANDRAN, R.: Corporate Social 
Responsibility as a determinant of market success: An exploratory analysis with special reference to MNCs in 
emerging markets. [online] 2004, s. 2, vlastní překlad. [online] Dostupné z 
http://stdwww.iimahd.ernet.in/~sandeepk/CSR.pdf. cit [2009-11-12] 
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Někteří teoretikové se na CSR dívají jako na procesně organizační inovaci, která vede ke 

změně norem a forem uspořádání uvnitř podniku, jiní jako na inovaci institucionální, která 

vede ke změně společenských pravidel.4 

Ke konci 20. století je v souvislosti s globálními problémy světa problematika CSR ještě 

více probírána a to i na úrovni OSN, Evropské unie a vlád jednotlivých zemí, neboť 

v propagaci daného konceptu a následném rozšíření do podnikatelské sféry je spatřován 

způsob, jak napomoci k udržitelnému rozvoji světa.  

Pokud si teoreticky představíme, že by společensky odpovědné praktiky přijaly za své 

všechny nadnárodní podniky a jejich CSR by se řetězila a přenášela na nižší články 

dodavatelského řetězce, pak by to přineslo globální změny ve všech třech základních 

oblastech (pilířích) udržitelného rozvoje, tzn. ekonomické, sociální a environmentální. 

Nabízí se zde příležitost pro podniky, jak by se mohly významně zasloužit o zlepšení 

situace ve výše zmíněných oblastech a zároveň tak pomohly i zlepšit vlastní existenční 

prostředí, jak potvrzují i slova generálního ředitele Siemens ČR: 

„Globální firma působí v mnoha zemích s různými etickými standardy. Bohužel chybí 

kultivovanost podnikatelského prostředí. Podporujeme-li kultivovanost prostředí, pomáháme 

tím i sami sobě, protože se v tomto prostředí nacházíme.“5 

Tato disertační práce si klade za cíl splnění především těchto úkolů: 

a) Analyzovat a shrnout dosavadní vývoj konceptu CSR. 

b) Zmapovat přístupy k tomuto konceptu. 

c) Charakterizovat tuto problematiku z pohledu dodavatelského řetězce.  

d) Realizovat výzkum na ověření hypotéz zaměřených na to, zda koncept CSR  

pronikl do dodavatelsko-odběratelských vztahů na B2B6 trhu. 

Tyto úkoly budou naplněny rešerší odborné literatury a realizací výzkumu sekundárních i 

primárních zdrojů informací. 

                                                

4 BLAŽEK, L., DOLEŽALOVÁ, K., KLAPALOVÁ, A.: Společenská odpovědnost podniků. WORKING 
PAPER č. 9/2005. s. 2 
5 KAFKA, P., generální ředitel Siemens ČR, seminář „Společenská odpovědnost podnikání“ Fakulta 
podnikatelská VUT v Brně, 18. 9. 2008. 
6 B2B trh je trh podniků, resp. trh organizací. 
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1 Cíle, hypotézy a metody zpracování 

1.1 Cíle 

Cílem disertační práce je analyzovat rozsáhlý, složitý a nejednoznačný koncept 

společenské odpovědnosti podniku a vlastním šetřením analyzovat a zhodnotit 

současnou roli společenské odpovědnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích.  

Pro splnění tohoto hlavního cíle je třeba splnit řadu dílčích cílů jako jsou: 

• Analýza a shrnutí dosavadního vývoje konceptu CSR, neboť pouze a jenom na základě 

poznání historického vývoje jsme schopni pochopit hlavní myšlenku současného vnímání 

jeho podstaty. 

• Zmapování přístupů k tomuto konceptu a to nejenom těch kladných – je třeba 

zmapovat a následně ukázat, jak potenciální tak skutečná pozitiva (ověřená trhem či 

průzkumy), tak i potenciální či skutečná negativa a to včetně polemiky nad tím, zda by 

CSR vůbec mělo být předmětem zájmu podniku a veřejnosti. 

• Charakteristika problematiky z pohledu dodavatelského řetězce.  

• Realizace výzkumu na ověření hypotéz, zda koncept pronikl do dodavatelsko-

odběratelských vztahů na B2B trhu.  

• Na základě informací z realizovaného výzkumu zodpovědět mimo následujících 

hypotéz také tyto otázky: 

a) Je CSR důvodem pro zahájení či ukončení spolupráce u podniků v ČR? 

b) Je CSR nebo jeho součásti v ČR na B2B trzích konkurenční výhodou, resp. preferují 

podniky společensky odpovědné dodavatele, kteří implementovali koncept CSR do 

svého podnikání? 

c) Provádějí odběratelé audity zaměřené na dodržování CSR standardů u svých 

dodavatelů? 

 



 18 

1.2 Hypotézy 

Za účelem zjištění, zda koncept CSR pronikl do dodavatelsko-odběratelských 

vztahů v podnikové praxi u velkých podniků v ČR ve výrobní sféře byly stanoveny 

následující hypotézy:: 

HYPOTÉZA 1:  

„Postoj podniku k CSR má přímý vliv na to, zda podnik stanoví dodavatelům určitá 

pravidla chování v oblasti CSR.“ 

HYPOTÉZA 2:  

„Existuje vztah mezi pravidly chování, které stanoví odběratelé podniku a pravidly 

chování, které podnik stanoví svým dodavatelům.“ 

HYPOTÉZA 3:  

„CSR není kritériem při hodnocení dodavatelů, resp. váha CSR složek při hodnocení 

dodavatelů není významná.“  

 

1.3 Metody zpracování a informační zdroje  

Při tvorbě disertační práce, jak po stránce zkoumání dané problematiky z pohledu 

stávající literatury, tak v oblasti sekundárních a primárních údajů získaných vlastním 

šetřením, budou využity mimo jiné logické metody. 

Logické metody se opírají o principy logiky a současně o logické myšlení autora. Lze 

hovořit o šesti metodách, které můžeme sdružit podle vztahu do třech párových metod: 

indukce a dedukce, analýza a syntéza, abstrakce a konkretizace.  

Indukce je postup od zvláštního k obecnému. Indukce znamená vyvozování obecného 

závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Induktivní úsudky umožňují dojít 

k podstatě jevů, stanovit jejich zákonitosti. Typickým východiskem indukce je statistické 

zpracování a zhodnocení dostatečně reprezentativních souborů údajů, které umožňují 

formulaci obecnějších závěrů, platných pro zkoumanou oblast. 

Dedukce je postup od obecného ke zvláštnímu. Dedukce je takový způsob myšlení, 

při němž od obecnějších závěrů, tvrzení a soudů přecházíme k méně obecným. 
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Indukce a dedukce7 spolu úzce souvisí. Indukcí dospíváme na základě zkoumání 

jednotlivých jevů praxe k teoretickým zobecněním, naopak teoretické závěry si dedukcí 

ověřujeme v praxi. 

Analýza je procesem dekompozice strukturovaného objektu na jednotlivé komponenty, 

které jsou pak podrobeny hlubšímu, cílenému zkoumání. Jde o cílenou dekompozici 

strukturovaného objektu na prvky a vazby mezi nimi. 

Syntézou rozumíme postup od jedné části až k celku. Jde o spojování poznatků, které jsou 

získány analytickým postupem. 

Získané poznatky a fakta mohou být zpracovány pomocí různých analytických metod 

jako je klasifikační analýza (forma syntetická nebo analytická), vztahová analýza, systémová 

analýza a kauzální analýza. 

Abstrakce je myšlenkový proces, který eliminuje odlehlé hodnoty a odlišné vlastnosti 

a zaměřuje se na zjištění těch obecných a stěžejních vlastností a vztahů. Výsledným 

produktem abstrakce mohou být pojmy, teorie nebo modely, které popisují z určitého pohledu 

důležité vlastnosti předmětů, jevů a procesů. 

Konkretizace spočívá v zaměření se na určitý prvek z určité třídy objektů. 

Pro splnění cílů a ověření stanovených hypotéz je třeba provést výzkum sekundárních a 

primárních zdrojů informací, přičemž pod pojem výzkum lze zahrnout všechny aktivity 

týkající se sběru, zpracování, analýzy a vyhodnocování informací. Sekundární výzkum se 

zaměří na nejnovější publikace a výsledky výzkumů dotýkající se dané problematiky. 

Následně bude možné stanovit, které informace je třeba zjistit nebo upřesnit prostřednictvím 

vlastního – primárního výzkumu. 

Úkolem primárního či sekundárního výzkumu bude: 

� deskripce - popis určitého stavu, 

� explanace - vysvětlování příčin určitých zkoumaných jevů,  

� predikce - odhad budoucího vývoje sledovaného jevu. 

                                                

7 SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ, H.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: Vysoká 
škola ekonomická v Praze, 2002. s. 21 
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Bude možné využít standardního procesu výzkumu,8 který je založen na specifikaci 

problému a stanovení výzkumných cílů, stanovení plánu výzkumu, sběru informací, analýze 

informací, shrnutí poznatků výzkumu a doporučení pro řešení problému. 

Šetření bude provedeno osobní, písemnou, popř. elektronickou a telefonickou formou 

dotazování. Bude se jednat jak o kvalitativní tak o kvantitativní výzkum. 

Kvalitativní průzkum se zaměří na analýzu zkoumání vztahů, závislostí a příčin chování 

zkoumaných jevů. Kvalitativní průzkum bude proveden formou osobního 

polostandardizovaného rozhovoru s vybranými představiteli podniků splňujících zvolené 

znaky výběrového souboru. Otázky budou formulovány předem, jejich pořadí a formulační 

úpravy budou upraveny na základě reakcí respondenta. Během tohoto šetření budou využity 

polootevřené a otevřené otázky.9 V reakci na nové podstatné informace bude využito volně 

formulovaných otevřených otázek, které budou později individuálně vyhodnoceny. Na 

základě poznatků z kvalitativního průzkumu budou případně upraveny dotazníky pro 

kvantitativní výzkum. 

Kvantitativní výzkum se zaměří na potvrzení či vyvrácení dílčích hypotéz 1 až 3 a 

zodpovězení dalších otázek, které umožní ucelenější pohled. Bude se jednat o písemné 

dotazování prostřednictvím zaslaného či osobně předloženého dotazníku s předem 

připravenými otázkami a nabídkou odpovědí ve standardizované formě. Bude se převážně 

jednat o otázky uzavřené,10 výjimečně polootevřené.  

Kvantitativní průzkum bude zaměřen na podniky splňující vybrané znaky základního 

souboru, více viz kapitola 11 Výběr vzorku, průběh šetření, použité metody. 

 

 

                                                

8 KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada, 2004. 
9 Při položení polootevřené otázky tazatel zároveň nabízí respondentovi k výběru určité možnosti, ale zároveň se 
může respondent volně vyjádřit (ústně či písemně). V případě otevřené otázky odpovídá respondent na otázku 
vlastními slovy, možnosti odpovědí mu nejsou předkládány. 
10 Uzavřené otázky jsou ty, při kterých je respondentovi předložen pevný výčet možných odpovědí bez možnosti 
jiné či další volby. Jedná se o případy, kdy  má výzkumník jistotu, že nabízená škála odpovědí pokryje všechny 
možnosti voleb respondenta. 
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2 Současné definice a přístupy vyplývající z historického vývoje 

Na poli CSR působí řada teoretiků (viz dále), kteří zkoumají různé aspekty tohoto 

konceptu, je zde i celá řada mezinárodních a národních organizací nevládního i vládního 

charakteru11, které zastupují různé skupiny a podílejí se na vývoji a šíření tohoto konceptu 

mnoha způsoby. Jejich definice vycházejí z odlišných přístupů, jsou obecnější i konkrétnější a 

více či méně zdůrazňují různé aspekty. Následující definice nejuznávanějších a 

nejcitovanějších autorů a zdrojů přiblíží současné chápání tohoto konceptu ještě před hlubším 

i širším seznámením. 

Definice opřená o Carrollovo čtyřúrovňové členění společenské odpovědnosti říká, že 

„společenskou odpovědnost podniku lze definovat jako ekonomická, právní, etická a diskreční 

očekávání, která má organizace vůči společnosti v daném období.“12 

Bloom a Gundlach13 se pro změnu opírají o Freemanův stakeholderovský přístup, když 

definují CSR jako „závazky podniku ke svým stakeholderům – lidem a skupinám, které mohou 

ovlivnit, nebo kteří jsou ovlivněni korporátní politikou a praktikami. Tyto požadavky jdou za 

právní požadavky a podnikové povinnosti vůči svým shareholderům. Plněním těchto 

požadavků hodlají minimalizovat škody a maximalizovat dlouhodobý pozitivní vliv podniku na 

společnost.“ 

Kenneth14 se při své definici společenské odpovědnosti odlišně opírá o myšlenku 

udržitelného rozvoje takto: „Společenská odpovědnost podniku je vážená a cílená péče o 

blaho společnosti, která brání tomu, aby se v individuálním či podnikovém chování 

vyskytovaly skutečně destruktivní aktivity, bez ohledu na okamžitou ziskovost vede 

k pozitivnímu přispění zdokonalení člověka rozličnými způsoby, jak může být definováno 

později.“ 

Na poli CSR v ČR významná nevládní organizace Business Leaders Forum, zaměřená na 

šíření povědomí o tomto konceptu, definuje CSR takto: „Společenská odpovědnost firem 

                                                

11 globálně např. CSR Europe, Global Compact, Global Reporting Initiative, v ČR např. Business Leaders Forum 
Česká republika, Aisis, Fórum dárců, Korektní podnikání, Transparency International. 
12 CARROLL, A. B., BUCHHOLTZ, A. K. 2003, Business and society: ethics and stakeholder management, 5th 
ed., Ohio: Mason, 2003. p. 36, vlastní překlad. 
13 BLOOM, P. N., GUNDLACH, G.T.: Handbook of Marketing and Society, Sage Publications, Thousand Oaks, 
CA, 2001. p. 142, vlastní překlad. 
14 KENNETH, R. A. in HARTMAN, L.M., (1998), Perspectives in Business Ethics, Boston: Irwin/McGraw-Hill. 
1998, p. 243, vlastní překlad. 
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představuje dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k 

prostředí i společnosti, ve kterém podnikají.“15  

Tato definice je poměrně obecná, ale tím na druhou stranu odpovídá záběru tohoto 

konceptu, který se neustále vyvíjí a pro který dosud nebyla stanovena jednotná definice.  

Evropská komise vidí v CSR nástroj k dosažení udržitelného rozvoje, proto se snaží 

společensky odpovědné chování podniků maximálně prosazovat. Evropská komise definuje 

CSR jako: „pojetí, v němž společnosti na bázi dobrovolnosti integrují společenské a 

ekologické zájmy do svých obchodních operací a do svých interakcí s podílníky.“16 

Klíčovou roli pro standardizaci toho, co společenská odpovědnost je a co by měla 

zahrnovat, hraje skupina odborníků, která připravuje normu ISO17 26000. Ta bude jako první 

komplexně zaměřena na CSR a bude určena pro všechny typy organizací. Pracovní definice 

této skupiny zní: „Společenská odpovědnost je odpovědnost organizace za dopady svých 

rozhodnutí a aktivit na společnost a prostředí, prostřednictvím transparentního a etického 

chování, které: 

� je v souladu s udržitelným rozvojem18 a prospěšné pro společnost, 

� bere v úvahu očekávání stakeholderů, 

� je v souladu s platnými zákony a mezinárodními normami chování, 

� je integrována uvnitř organizace.“19 

 

                                                

15 BUSINESS LEADERS FORUM, webové stránky. 2007. [online] Dostupné na http://www.csr-
online.cz/Page.aspx?csr cit [2007-02-01] 
16 EVROPSKÁ KOMISE, webový portál, 2007. [online] Dostupné z  
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_cs.htm. cit [2007-08-01] 
17 ISO je zkratka pro International Organization for Standardization, což je Mezinárodní organizace pro normy. 
18 Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích 
kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“ 
19 THE ISO WORKING GROUP ON SOCIAL RESPONSIBILITY: Developing the future ISO SR 26000 
Standard. 2007. s. 4, [online] Dostupné z http://doc.politiquessociales.net/serv1/ 
SOMO_BriefingontheISOWorkingGrouponSocialResponsibility-ISOSR26000.pdf. cit [2008-10-09] vlastní 
překlad. 
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3 Prvopočátky vývoje konceptu CSR 

Jako každá myšlenka i koncept společenské odpovědnosti podniku prošel svým 

historickým vývojem, který pomohl prvotní myšlenku rozpracovat do konkrétnější podoby, 

metodických postupů a činností. V případě tohoto konceptu je ale třeba dodat, že místo 

vyprecizování, upřesnění a „standardizace“ se daný koncept spíše rozšířil mnoha směry. 

3.1 První zmínky o společenské odpovědnosti – do 50. let 20. století 

Patrně prvním impulsem pro diskusi o společenské odpovědnosti byl rostoucí odpor proti 

velkým korporacím na začátku 20. století v USA. Velké podniky byly kritizovány za jejich 

moc, antisociální chování a nekalé praktiky likvidující konkurenci. Zákony a vyhlášky na 

velké korporace nestačily a nedokázaly usměrnit jejich chování ve vztahu k zaměstnancům, 

spotřebitelů a společnosti obecně. Proto dělnická hnutí a veřejnost volaly po větší společenské 

odpovědnosti na straně podniků. V důsledku toho začal podnikatelský svět pozvolně přijímat 

další odpovědnost mimo té dosavadní, která představovala pouze tvorbu zisku v mezích 

zákona. 

První zmínky, resp. kořeny pro současný přístup k CSR lze podle Knudsena20, Carrolla21 

a dalších objevit už ve 30. letech minulého století v publikaci Chestera Barnarda: The 

Functions of the Executive (1938), J. M. Clarka: Social Control of Business (1939) a 

Theodora Krepse: Measurement of the Social Performance of Business (1940), kde se první 

pohledy na společenskou odpovědnost manažerů a podniků objevují. Pro rozšíření povědomí 

a hlubší studium této problematiky jsou ale klíčová až léta padesátá. Je vhodné poznamenat, 

že v roce 1946 byli manažeři podle Bowena pravděpodobně poprvé dotazováni na sociální 

odpovědnost22 a to magazínem Fortune23. 

                                                

20 KNUDSEN, J. S.: Corporate Philanthropy and Public-Private Partnerships: Do New Approaches to Business 
Constitute Pitfalls for Corporations and Society? The Copenhagen Centre for Corporate Social Responsibility 
p. 3, vlastní překlad, dostupné z http://www.copenhagencentre.org/philanthropy-working.pdf 
21 CARROLL, A. B. Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct. In Business & 
Society, vol. 38 no. 3, 1999, s. 269 
22 sociální odpovědnost, resp. social responsibility byl doposud známý termín pro to, co nyní chápeme jako 
corporate social responsibility 
23 Fortune je časopisem zaměřeným na oblast podnikatelské sféry. Časopis byl založen Henry Lucem v roce 
1930. Časopis existuje dodnes a je znám zejména tím, že každoročně publikuje pořadí podniků postaveny na 
výši jejich výnosů. 
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3.2 Zásadní rozvoj diskuse nad problematikou CSR - 50. a 60. léta 

Do 50. let 20. století byl koncept CSR všeobecně znám pod pojmem social responsibility 

(SR). Stěžejní byla kniha Social Responsibilities of the Businessman od Howarda Bowena24 

vydaná v roce 1953, ve které autor uvedl první definici CSR: „Jedná se o závazky podnikatele 

uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový směr 

jednání, který je žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“25.  

H. Bowenovi je připsáno i rozšíření a dotvoření názvu ze social responsibility (sociální 

odpovědnost) na název corporate social responsibility (společenská odpovědnost podniku), 

pod kterým je tento koncept znám dodnes.  

V padesátých letech bylo několik dalších mezníků ve vývoji konceptu CSR, z nichž 

patrně nejvýznamnějším byla publikace Morrella Healda: Management’s Responsibility to 

Society: The Growth of an Idea (1957). V 60. letech došlo k upřesnění dosavadní Bowenovy 

definice Keithem Davisem, který ji doplnil upřesněním, že „se vztahuje k rozhodování a 

jednání podnikatele, které bylo uskutečněno alespoň částečně nad rámec přímého 

ekonomického a technického zájmu podniku“26.  

Přibližně ve stejné době R. Eells a C. Walton27 uvedli, že „CSR se týká problémů, které 

vznikají, pokud podnik překročí stín své společenské úlohy a etické principy, které by měly 

určovat vztahy mezi podnikem a společností.“ 

Také např. Joseph W. McGuire28 píše ve své knize Business and Society (1963): „Idea 

společenské odpovědnosti předpokládá, že korporace nemá pouze ekonomické a právní 

povinnosti, ale také určitou odpovědnost ke společnosti, která sahá až za tyto povinnosti.”  

Tyto citace se již více blíží k současnému chápání konceptu CSR ve smyslu závazku 

vůči zaměstnancům, občanům, životnímu prostředí a dalším dotčeným osobám či oblastem - a 

ne pouze k podílníkům a tvorbě bohatství. 

                                                

24 BOWEN, H.: Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper and Row, 1953. 
25 BOWEN, H. (1953) in CARROLL, A. B.: Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional 
Construct. In Business & Society, 38(3) 1999, s. 270, vlastní překlad. 
26 DAVIS, K. (1960) in CARROLL, A. B.: Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional 
Construct. In Business & Society, 38(3) 1999, s. 271, vlastní překlad. 
27 EELLS, R. a WALTON, C., 1961 in CARROLL, A. B.: The Pyramid of Corporate Social Responsibility: 
Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. In Business Horizons, July-August 1991, s. 2 
28 McGUIRE, J., W.: Business and Society, New York: McGraw- Hill, 1963. s. 77, vlastní překlad. 



 25 

3.3 Výbor pro ekonomický rozvoj a její třívrstvý model CSR – 70. a 80. léta 

V 70. a 80. létech byla pozornost CSR dále věnována vyjasnění toho, co to vlastně 

společenská odpovědnost podniku je, jak ji definovat. A zároveň se objevili i první odpůrci 

myšlenky společenské odpovědnosti podniku.  

Nejznámějším kritikem CSR se stal Milton Friedman29, který v roce 1970 uvedl: „The 

business of business is business.“30 Volně přeloženo: „povinností byznysu je dělat byznys“, 

čímž dal jasně najevo svůj názor, že podnik by se měl starat především o svůj zisk.  

Zlomem v CSR byl rok 1971, když Committee for Economic Development (CED)31 

publikovala ve své knize Social Responsibilities of Business Corporations rámec pro chování 

podniku v třívrstvém modelu CSR. Tím se tomuto konceptu dostalo oficiálního přijetí 

komerční sférou a zároveň byl vytvořen základ, na kterém stavěli další teoretikové i praktici. 

Tři soustředné kruhy definují společenskou odpovědnost podniku následovně: 

Obr. 3.1: Třívrstvý model CSR podle CED 

Zdroj: CARROLL, A. B. (1999), p. 275, vlastní zpracování 

                                                

29 Milton Friedman (1912-2006) byl jedním z největších ekonomů 20. století. Za svůj život získal mnoho 
vyznamenání a ocenění, včetně Nobelovy ceny (1976). Milton Friedman byl velkým zastáncem volného trhu, 
státní zásahy do ekonomiky nepovažoval za šťastné. Spolu s E. Phelpsem (Nobelova cena za ekonomii v roce 
2006) rozvinul teorii, podle které není možné mít zároveň nízkou nezaměstnanost a vyšší inflaci. Jeho učením se 
mnohé světové banky řídí dodnes. Friedman inspiroval i mnohé státníky, například Margaret Thatcherovou, 
nebo Ronalda Reagana, jehož byl dlouholetým poradcem. Napsal řadu významných publikací jako Kapitalismus 
a svoboda (Capitalism and Freedom, 1962) nebo Svoboda volby (Free to Choose, 1990). Friedmanovi se také 
podařilo prosadit ekonomii před politiky. Ti ji dříve nebrali příliš vážně. Zdroj: 
http://www.nekrolog.cz/nekrolog/milton-friedman_1912-2006 
30 FRIEDMAN, M.: The Social Responsibility of Business is to Create Profits. In New York Times Magazine, 
September 13, 1970, pp. 32-33. 
31 Committee for Economic Development je organizace obchodníků, manažerů, ekonomů a pedagogů v USA, 
která zaujímá stanoviska k hospodářským otázkám. 
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Přičemž jednotlivými vrstvami jsou: 

1. jádro - vnitřní kruh: základní odpovědnost organizace je tvorba zisku a růst a 

rozvoj, 

2. střední kruh: organizace musí být citlivá k měnícím se sociálním vztahům, které 

existují mezi podnikatelským prostředím a společností, jestliže je to v souladu s 

ekonomickými zájmy podniku, 

3. vnější kruh: odpovědnost a činnosti organizace musí aktivně směřovat ke 

zlepšování sociálního prostředí. 

V roce 1973 vytvořil Davis32 tzv. „Železný zákon (odpovědnosti)“, ve kterém vyjádřil 

svoji myšlenku, že „podniky jsou částí společnosti a mají ekonomickou a sociální moc, ale 

pokud ji podniky nebudou využívat odpovědně, může jim být odebrána“. Davisův Železný 

zákon lze považovat za jeden z možných důvodů, proč by se měl podnik zabývat 

společenskou odpovědností. 

Schreuder (1978) kvituje neoddělitelnost podnikání a etiky. Podle něj lze propojit 

podnikání a etiku konceptem CSR, přičemž přibližuje svůj pohled na tento koncept jako na 

„plnění či neplnění určitých aktivit soukromým podnikem či korporací bez očekávání přímého 

ekononomického přínosu či ztráty za účelem zlepšení sociálního blahobytu společnosti nebo 

určité dílčí skupiny“.33 

 

3.4 Carrolův model společenské odpovědnosti z roku 1979 

Dalším zlomem ve vývoji chápání společenské odpovědnosti podniku byl rok 1979, kdy 

A. B. Carroll jako jeden z předních učenců předkládá otevřenou definici, která je přijata 

odbornou veřejností a později dále rozvíjena. Dle Carrolla34 „při definování společenské 

odpovědnosti, k plnému určení šíře závazku podniku ke společnosti, je třeba zahrnout 

ekonomickou, právní, etickou a dobrovolnou kategorii.“ Tato čtyři základní očekávání 

odrážejí pohled společenské odpovědnosti, který je spojený s některými definicemi 

                                                

32 DAVIS, K.: The case for and against business assumption of social responsibility. In Academy of Management 
Journal, 16(2), 1973, pp. 312-322. 
33 SCHREUDER, H.: The Social Responsibility of Business, 1978. In DAM, C.V., STALLAERT, L.M.: Trends 

in Business Ethics. Boston: Nijhoff Social Sciences, 1978. s. 74, vlastní překlad. 
34 CARROLL, A. B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. In The Academy of 
Management Review, October 1979. Vol. 4. No. 4. p. 499, pp. 497-505, vlastní překlad. 
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nabízenými dříve, ale kategorizuje společenskou odpovědnost podnikání obsažnějším 

způsobem. 

Zmíněné čtyři kategorie shrnul do grafického schématu intuitivně v poměru 4:3:2:1. 

Tohoto poměru se držel i později, kdy přejmenoval kategorii dobrovolnou na filantropickou, 

jak uvádí Carroll35 ve svém článku The Pyramid od Corporate Social Responsibility z roku 

1991. 

Váhy jednotlivých kategorií byly ověřeny Aupperlem, Carrollem, Hatfieldem36 v roce 

1985 na základě průzkumu vnímání jednotlivých složek CSR v podnicích, kde došli 

k obdobnému výsledku vah kategorie ekonomické-zákonné-etické-dobrovolné (filantropické), 

konkrétně 3,50-2,54-2,22-1,30. Pinkston37 v roce 1991 přezkoumával váhy jednotlivých 

složek CSR a došel k poměru 3,28-3,07-2,45-1,15.  

Na základě výše uvedené definice tedy vytvořil A. B. Carroll model, který má čtyři 

úrovně a podnik může být podle něj hodnocen na těchto čtyřech úrovních, resp. ve čtyřech 

oblastech s přihlédnutím k chování a aktivitám na trhu i uvnitř podniku. Tento schématický 

model bývá nazýván jako Carrollova pyramida společenské odpovědnosti či Carrollův model 

společenské odpovědnosti (Pyramid of Social Responsibility Model). Rámcově lze jednotlivé 

úrovně (složky) a jejich váhy graficky znázornit podobně jako to dělá Maslowova pyramida 

lidských potřeb38, ovšem striktní náplň jednotlivých složek stanovena nebyla a byla tématem 

mnoha dalších diskusí: 

� úroveň 1 – základnu pyramidy tvoří odpovědnost ekonomická. Tu popisuje 

Carroll jako primární potřebu tvorby zisku, klíčovou pro stálou existenci podniku, 

nicméně nevylučující etické chování. 

                                                

35 CARROLL, A. B.: The Pyramid od Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders. In Business Horizonts, 1991, Vol. 34, No. 4, p. 42. 
36 AUPPERLE, K.E., CARROLL, A.B, HATFIELD, J. D.: An empirical examination of the relationship 
between corporate social responsibility and profitability. In Academy of Management Journal; vol. 28, no. 2; 
1985, pp. 446-463, p. 457, vlastní překlad. 
37 PINKSTON, T.S.: Corporate Citizenship: A Komparative Analysis of Foreign Affiliates Located in the U.S. 
and Thein Domestic Counterparts. Doctoral dissertation, University of Georgia, 1991. in PINKSTON, T.S, 
CARROLL, A.B.: A retrospective examination of CSR orientations: Have they changed? Journal of Business 
Ethics; 1996; vol. 15, no. 2; pp. 199-206, p. 201, vlastní překlad. 
38 A. H. Maslow vytvořil v roce 1943 hiearchii lidských potřeb. Podle něj má člověk pět základních potřeb (od 
nejnižších po nejvyšší): 1. fyziologické potřeby, 2. potřeba bezpečí, jistoty, 3. potřeba lásky, přijetí, 
sounáležitosti, 4. potřeba uznání, úcty, 5. potřeba seberealizace. Vizuálně lze hierarchii těchto potřeb vyjádřit 
v podobě pyramidy, od nejnižší (základna pyramidy) po nejvyšší (vrchol pyramidy). 
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� úroveň 2 – Carroll popisuje jako odpovědnost právní, kde je třeba, aby podnik 

byl subjektem dodržujícím zákony. Právo nabízí společnosti písemné ustanovení 

standardů, ke kterým jsou podniky a jedinci vázáni, podnik by měl respektovat 

jak literu tak ducha zákona.  

� úroveň 3 – Carroll popisuje jako etickou, kde je povinností podniku chovat se a 

konat etickým způsobem a vyvarovat se v jednání jakékoli křivdy či škody. 

� úroveň 4 je popisována jako filantropická. Podnik by se měl chovat jako dobrý 

„firemní občan“ (Corporate Citizen) a přispívat do komunity, ve které působí 

(více viz kap. 3.4.3 Podniková filantropie). 

 

Obr. 3.2: Carrollova pyramida společenské odpovědnosti 

Zdroj: CARROLL, A. B., 1991, s. 42, vlastní překlad a graf. zpracování 

 

Pojem Corporate Citizen, v překladu „firemní občan“, uvedený v obr. 3-2 je 

vícevýznamový. V tomto případě z Carrolova pohledu to byl podnik, který se zabývá 

FILANTROPICKÁ 
odpovědnost 

Být dobrý Corporate Citizen 

Přispívat svými zdroji komunitě; 
zlepšovat kvalitu života. 

ETICKÁ 
odpovědnost 

Být etický 
Závazek chovat se spravedlivě a 

poctivě; vyvarovat se křivdy. 

PRÁVNÍ 
odpovědnost 

Podřídit se právu 
Právo je společenské písemné ustanovení  
práva a příkoří; hrát podle těchto pravidel. 

EKONOMICKÁ 
odpovědnost 
Být rentabilní 

Základ, na kterém staví ostatní úrovně.  
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filantropií. Pojem Corporate Citizen (resp. Citizenship) je v současnosti často používán i jako 

ekvivalent konceptu CSR.39  

3.4.1 Morálka manažerů  

Carrollovo čtyřúrovňové členění se stalo klíčové pro další studium problematiky CSR. 

Carroll v souvislosti se svým CSR modelem hovořil o třech rozdílných typech manažerů 

uvnitř výše uvedeného modelu pyramidy, a to o nemorálním, amorálním a morálním typu 

manažera, které popsal následovně:40 

Nemorální manažeři jsou ti, jejichž rozhodnutí, konání a chování naznačuje aktivní 

odpor k tomu, co je spravedlivé a etické.  

� Takoví manažeři se starají pouze o svůj prospěch nebo o prospěch organizace a 

její ziskovost. 

� Právní otázky jsou obcházeny a aktivně jsou hledány mezery v zákonech. 

� Strategií je využít příležitostí pro osobní nebo organizační úspěch za každou 

cenu. 

Amorální manažeři nejsou ani nemorální ani morální, pouze nejsou dostatečně vnímaví 

k faktu, že jejich každodenní podnikatelská rozhodnutí mohou mít negativní účinek na jiné 

subjekty či osoby. 

� Tito manažeři mohou postrádat etické hledisko v existenci jejich organizací. 

� Typická je jejich orientace na literu zákona jako jejich etického vodítka. 

� Někdy se může vyskytovat podskupina – neúmyslně amorální manažer. 

Neúmyslně amorální manažeři jsou nezáměrně amorální v jejich chování.  

� Mají sklon přiklánět se k otázkám etiky v jejich osobním životě, ale ne pro jejich 

chování v podnikání, kde používají odlišná pravidla chování. 

                                                

39 jak potvrzují např. WADDOCK, S.: Corporate Citizenship Enacted as Operating Practice. 2001, CARROLL, 
A. B.: The four faces of corporate citizenship. 2003, ROCHLIN, S. A. GOOGINS, B. K. The Value Proposition 
for Corporate Citizenship. 2005 a další, více viz kap. 4.2.2 Firemní občanství. 
40 CARROLL, A. B.: The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders. In Business Horizons, July-August 1991. dostupné z FindArticles.com. 14 Aug. 
2008. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1038/is_n4_v34/ai_11000639, vlastní překlad 
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� Mají sklon domnívat se, že obecně jsou podnikatelské aktivity mimo sféru, která 

by se mohla podrobovat morálnímu posuzování. 

 

Morální manažeři svým chováním naplňují etické normy, které se drží vysokých 

požadavků správného chování. 

� Nejenom že se chovají v souladu s vysokou úrovní profesionálního chování, ale 

také jsou napřed v otázkách etického chování. 

� Zákonné požadavky chápou jako minimum pro to, jak se chovat a ne jako 

maximum oproti nemorálním manažerům. Duch zákona je pro ně důležitější než 

litera zákona. Cílem je chovat se lépe než přikazuje podniku zákon. 

� Morální manažeři chtějí svým rozhodováním přispět k výnosnosti podniku a to 

při etickém chování. 

� Morální manažeři se chovají podle morálních zásad, přičemž se opírají a jdou 

ještě dále za požadavky práva a spravedlnosti při respektování zlatého pravidla,41 

a odporu k prospěchářství. 

Touto klasifikací manažerů dle jejich morálních kvalit Carroll nastínil potřebu klást 

důraz na implementaci etiky do podnikání a vymezil tím, jak by se měl chovat manažer, aby 

naplňoval etickou úroveň společenské odpovědnosti. 

3.4.2 Manažerská etika  

Manažerskou etiku (management ethics) lze podle L. Němcové42 obecně definovat jako 

„reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující individuální, 

korporativní i společenské normy a hodnoty." 

Z. Dytrt43 konstatuje, že „hovořit o etice v managementu je širší problém než hovořit 

jenom o morálce v chování pracovníků organizace, jak etika bývá často zjednodušována a 

diskvalifikována. Vedle morálky je třeba dbát i na respektování ostatních subsystémů 

                                                

41 „Co nechceš aby lidé činili tobě, nečiň ani ty jim.“ 
42 NĚMCOVÁ, L. Aktuální potřeba etiky v podnikání. Acta Ecomica Pragensia, VŠE v Praze, 8/1996, 
s. 136-140. 
43 DYTRT, Z.: Dobré jméno firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 60. 
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manažerské etiky.“ Tento autor vidí manažerskou etiku jako komplexní systém, který shrnul 

do tabulky struktury systému manažerské etiky následovně. 

Tab. 3-1: Struktura systému manažerské etiky 

Manažerská etika 
subsystém vypovídací schopnost přínos (výstup) 

� morálka � etika charakteru � morální dispozice 
� erudice � etika pracovní dispozice � prezentace manažera 
� aplikace � profesní etika � efektivnost managementu 

Zdroj: DYTRT, Z., 2006, s. 60 

Manažerská etika jako celek je tvořena třemi subsystémy, které jsou souhrnem dílčích 

částí, Dytrt uvádí následující dílčí části: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3: Subsystémy etiky managementu 
Zdroj: DYTRT, Z., 2006, s. 62 

 

Etika má důležité postavení v podnikatelské sféře, neboť vyplňuje prostor, který 

neupravují zákony a jiné závazné normy. Rolný44 uvádí šest zásadních důvodů, které by 

podnik měly vést k tomu, aby se choval eticky: 

                                                

44 ROLNÝ, I. Etika v podnikové strategii. Boskovice: Albert, 1998. 123 s.  

 ETIKA V MANAGEMENTU 

Morálka 
� zásady obecné morálky, 
� respektování zákonných a 

společenských norem, 
� historické a místní zvyklosti, 
� vnitřní přesvědčení o úloze morálky, 
� sebevýchova a zdokonalování 

v morálních postojích 

Erudice 
� teoretické a praktické znalosti a 

zkušenosti – schopnost jejich využití, 
� celoživotní vzdělávání, 
� znalost specifických podmínek, 
� tvůrčí myšlení – ambiciózní inovace, 
� schopnost syntézy a aplikace synergie. 

Aplikace 
� systémová aplikace subsystémů a prvků, 
� stimulace k dodržování etických postojů, 
� stimulace ke tvořivé práci a motivaci, 
� soustavné prohlubování manaž. etiky, 
� analyzovat přínosy etiky v managementu, 
� být příkladem a vůdcem 
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1. je to v zájmu podniku samotného,  

2. mravnost je obecným zájmem celé společnosti, 

3. každý podnikatelský subjekt očekává etické chování ostatních účastníků 
ekonomických aktivit, 

4. obecně je považováno za amorální jednostranně odstoupit od vzájemných dohod 
a přitom očekávat, že ostatní je budou dodržovat, 

5. společensky je mravně neúnosné se proklamativně přihlásit k dodržování etických 
pravidel a skrytě je porušovat, 

6. jakékoli porušování morálních pravidel podnikatelskými subjekty destruuje prostředí 
nezbytné pro podnikání. 

Etika je klíčovou částí CSR a v dnešním světě má její úroveň dopad na pověst podniku 

na B2B i B2C45 trzích. Nástrojem napomáhajícím manažerovi, ale i ostatním pracovníkům 

podniku určit hranici toho, co je etické, jak se zachovat a rozhodovat v různých situacích, je 

etický kodex. 

Konkrétněji lze etický kodex přiblížit jako „nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby 

každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho 

zaměstnanců (členů) odpovídaly stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, 

která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. 

Ustanovení etického kodexu slouží k prosazování etického chování a rozhodování a pomáhají 

tak zlepšovat celkové prostředí v rámci podniku (odvětví), a tím i celé podnikatelské 

prostředí.“46 

Tím, že etický kodex napomáhá „ošetřit“ právě ty mezery v existenci a chodu podniku, 

které by se mohly stát zdrojem neetického chování, napomáhá zlepšování podnikové kultury. 

Pitra47 popisuje podnikovou kulturu jako postižitelný fenomén, vymezující kvalitu 

sociálního klimatu v podniku a dominantní postoje jeho pracovníků. Determinujícími faktory 

jsou: 

� strategie podniku, 

� podnikové systémy ve smyslu organizačních útvarů, 

� struktura organizačních vazeb, 

� styl vedení pracovníků, 

                                                

45 B2C trh je trh spotřebitele 
46 FRIEDEL, L.: Etika v podnikání: databáze nejlepších praktik. Ostrava: Rotary Club, 2003, s. 16 [online] 
Dostupné z http://www.bestpractices.cz/praktiky/ETIKA_V_PODNIKANI/etika_v_podnikani_text_teorie.doc>. 
cit [2008-11-12] 
47 PITRA, Z. Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2001. s. 102 -103. 
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� schopnosti pracovníků, 

� spolupráce mezi jednotlivými organizačními útvary, 

� podnikatelská etika. 

Podniková kultura se vytváří uvnitř podniku, kde se projevuje v chování pracovníků mezi 

sebou navzájem. Od ní se odráží i to, jak jednotliví pracovníci komunikují s vnějším 

prostředím a jak potom podnik působí navenek jako celek. 

Ovšem výše zmíněný etický kodex není jediným nástrojem pro zajištění etického 

chování podniku a jeho zaměstnanců. Širší výčet nástrojů a metod uvádí Seknička:48 „Mezi 

klíčové metody patří v současnosti metoda konsensu a dialogu. Mezi nástroje 

institucionalizace etiky ve firmě patří především:  

� etické kodexy,  

� etické výbory,  

� úřad ombudsmana ve firmě,  

� etický a sociální audit,  

� výcvik zaměstnanců k etickému jednání,  

� etické vzory."  

 

3.4.3 Podniková filantropie 

V souvislosti s uvedenou pyramidou společenské odpovědnosti je třeba upřesnit pojem 

filantropie (Philanthropy), který je další z jejích složek. Například Fórum dárců49 tento pojem 

chápe jako „souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob 

(jednotlivců, skupin, organizací). Filantropie se pokouší řešit problémy slabších či 

handicapovaných v širších souvislostech, koncepčně a má tendenci se organizovat do celého 

systému péče o tyto problematické skupiny. Na nejobecnější rovině je vedena snahou 

dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti.“50  

                                                

48 SEKNIČKA, P.: Úloha etického a sociálního auditu v procesu implementace integrovaných manažerských 
systémů. 2005, s. 24. 
49 Czech Donors Forum - Fórum dárců je občanské sdružení zaměřené na rozvoj filantropie v České republice.  
50 FÓRUM DÁRCŮ: Výzkum firemního dárcovství realizovaný Fórem dárců ve spolupráci s Agens, sběr dat 
agentura Median, 2004. [online] Dostupné z http://www.donorsforum.cz/dokumenty/vyrocni_zprava_2004.pdf 
cit [2007-04-02] 
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Většinou má podobu dárcovství, méně často dobrovolnictví.51 V souvislosti s CSR 

podniku, kde tvoří jeden ze čtyř základních pilířů konceptu, mluvíme o firemní filantropii. 

Často je tento pojem spojován s pojmy mecenášství, charita, dobročinnost, altruismus, kterým 

je nadřazen. Filantropie může mít podobu finančních příspěvků, věcných darů či dobrovolné 

práce zaměstnanců.  

Komplexnější popis a členění filantropie do třech základních podob nabízí Titlův 

slovník52, ve kterém autor uvádí, že filantropie označuje: 

1. Dobrovolné aktivity pro veřejně prospěšný účel bez očekávání protihodnoty. 

2. Lásku k lidstvu, obyčejně projevovanou snahami o zvýšení veřejného blaha, a to 

osobními dobročinnými skutky nebo finanční podporou nějaké oblasti bez očekávání 

protihodnoty.  

3. Jakoukoliv snahu zmírnit lidskou bídu a utrpení, zlepšit kvalitu života, pomoci nebo 

udržet lidské hodnoty, a to formou daru, služeb anebo dobrovolnických aktivit. 

 

3.5 Shrnutí 

Na začátku minulého století se rozhořela debata o společenské odpovědnosti v důsledku 

nekalých praktik a antisociálního chování některých velkých podniků v USA. Přestože se 

jedná o stát s právním systémem, tak ani zákony a vyhlášky nedokázaly tyto velké podniky 

usměrnit. 

V literatuře se první zmínky o společenské odpovědnosti objevují od 30. let 20. století 

počínaje publikací Chestera Barnarda: The Functions of the Executive (1938), J. M. Clarka: 

Social Control of Business (1939) a dalšími. Společenská odpovědnost se v nich objevuje 

v souvislosti s pohledy na chování manažerů podniků, či se v nich přímo hovoří o chování 

podniku jako celku. 

V padesátých letech Howard Bowen vydává knihu Social Responsibilities of the 

Businessman (1953), ve které autor uvedl první definici CSR: „Jedná se o závazky 

                                                

51 O firemním dobrovolnictví hovoříme, pokud se zaměstnanci ve své pracovní době věnují filantropickým 
činnostem. Jedná se o formu firemní filantropie, kdy firma podporuje prostřednictvím času a schopností svých 
zaměstnanců veřejně prospěšný projekt. Nejedná se tedy o přímou finanční podporu. 
52 TITL, F.: Slovníček používaných pojmů. str. 1 [online] Dostupné z http://www.czechcoal.cz/ 
cs/ur/spoluziti/CL/1_Titl_slovnicek_pojmu.pdf. cit [2009-01-12] 
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podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový 

směr jednání, který je žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“53.  

Keith Davis v roce 1960 tuto definici upřesnil: „vztahuje se k rozhodování a jednání 

podnikatele, které bylo uskutečněno alespoň částečně nad rámec přímého ekonomického a 

technického zájmu podniku“54. 

70. a 80. léta byla spojena s dalším upřesňováním myšlenky společenské odpovědnosti. 

Committee for Economic Development (CED)55 publikovala v roce 1971 v publikaci Social 

Responsibilities of Business Corporations rámec pro chování podniku v třívrstvém modelu 

CSR. V tomto modelu bylo jako základní odpovědnost podniku (jádro modelu) stanovena 

tvorba zisku a růst a rozvoj. Pokud je to v souladu s ekonomickými zájmy podniku, měl by 

být také citlivý k měnícím se sociálním vztahům se společností (střední kruh). Nejmenší 

důležitost v tomto modelu (vnější kruh) aktivní směřování ke zlepšování sociálního prostředí.  

A. B. Carroll v roce 1979 upřesnil možné chápání společenské odpovědnosti dále svojí 

otevřenou definicí56: „při definování společenské odpovědnosti je k plnému určení šíře 

závazku podniku ke společnosti třeba zahrnout ekonomickou, právní, etickou a dobrovolnou57 

kategorii.“ Náplň kategorie ekonomické viděl v tom „být rentabilní“, náplň kategorie právní 

v tom „podřídit se právu“, náplň kategorie etické jako „závazek chovat se spravedlivě a 

poctivě, vyvarovat se křivdy“ a dobrovolné (filantropické) jako snahu „přispívat svými zdroji 

komunitě, zlepšovat kvalitu života“. 

                                                

53 BOWEN, H., 1953 in CARROLL, A. B.: Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional 
Construct. In Business & Society, 38(3) 1999, s. 270, vlastní překlad. 
54 DAVIS, K., 1960 in CARROLL, A. B.: Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional 
Construct. In Business & Society, 38(3) 1999, s. 271, vlastní překlad. 
55 Committee for Economic Development je organizace obchodníků, manažerů, ekonomů a pedagogů v USA, 
která zaujímá stanoviska k hospodářským otázkám. 
56 CARROLL, A. B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. In The Academy of 
Management Review, October 1979. Vol. 4. No. 4. p. 499, pp. 497-505, vlastní překlad. 
57 později přejmenovanou na filantropickou. 
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4 Koncepty doplňující a překrývající se s CSR 

4.1 Stakeholderovská teorie 

Určité intelektuální základy teorie participujících skupin, resp. stakeholderovské teorie 

vytvořila americká autorka Edith Penros již v roce 1959 ve své knize The Theory of Growth 

of the Firm. Samotný pojem stakeholders, resp. stakeholderovská teorie se poprvé objevil v 

roce 1963 na Stanford Research Institute. „V roce 1977 se začal realizovat na The Wharton 

School projekt, který zkoumal důsledky použití stakeholderovské koncepce v manažerské 

teorii.“58 

K potřebnému rozpracování konceptu společenské odpovědnosti do konkrétních aktivit 

dopomohl stakeholderský přístup, který využil ve vztahu ke konceptu CSR R. E. Freeman59 

v roce 1984. Tento přístup se ujal a začal být diskutován a rozpracováván dalšími autory. 

Stakeholderovská teorie je založena na doporučení, že by si podnik měl uvědomit, jaké 

skupiny subjektů ovlivňuje a také kdo z těchto skupin subjektů ovlivňuje existenci samotného 

podniku. Všechny subjekty určitým způsobem zainteresované na chodu podniku Freeman 

nazval pojmem stakeholders či více česky stakeholdeři. Stejně vnímají pojem stakeholders a 

jejich význam pro podnik i současní autoři Post, Preston, Sachs (2002)60 ve své definici: 

„Stakeholdeři podniku jsou jednotlivci a subjekty, které přispívají úmyslně či neúmyslně 

k podnikové aktivitě a schopnosti tvořit bohatství, a kteří jsou proto potenciálním přínosem 

nebo rizikem.“  

Dále dodávají, že „stakeholdeři sdílejí společná rizika, možné přínosy nebo prodělané 

ztráty či škody jako výsledek podnikové činnosti.“ 

4.1.1 Input-output model vs. Stakeholder model 

V literatuře je prezentováno mnoho pohledů na teorii stakeholderů, ale vždy je zřejmý 

klíčový rozdíl mezi dogmatem stakeholderovské teorie a konvenčním input-output modelem 

podniku především v komunikaci a zohledňování názorů stakeholderů. Konvenční input-

                                                

58 CLARKE, T. The Stakeholder Corporation: A Business Philosophy for the Information Age. Long Range 
Planning. 2/1998. s. 182 – 194. 
59 FREEMAN, R. E. Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984.  
60 POST, J. E., PRESTON, L.E. SACHS, S.:  Redefining the Corporation-Stakeholder Management and 
Organizational Wealth, 2002, p. 19. 
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output model prezentuje podnik jako konverzi investorů, dodavatelů a zaměstnaneckých 

vstupů (inputs) do zákaznických výstupů (outputs). Na následujícím obrázku jsou graficky 

znázorněni investoři, dodavatelé a zaměstnanci pouze jako určité vstupy, které podnik 

následně transformuje na produkci, která by měla maximálně splňovat očekávání zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.1: Input-Output Model 

Zdroj: Donaldson, T., Preston, L.E., 1995, s. 68 

Naopak stakeholderovská teorie argumentuje, že „každá legitimní osoba či skupina 

participující na aktivitách podniku to dělá za účelem očekávání svého prospěchu, přičemž 

priorita zájmu jednotlivých stakeholders není zcela zřejmá.“61 

Základní skupiny stakeholderů, které určil Freeman ve svém díle z roku 1984, jsou 

uvedeny v následujícím schématu. Jak obr. 4-2 ukazuje, vazby mezi podnikem a stakeholders 

jsou oboustranné, tzn. podnik ovlivňuje stakeholdery a zároveň stakeholdeři ovlivňují podnik. 

Všechny vztahy jsou popsány oboustrannými šipkami proto, aby byla jasná vzájemná 

oboustranná vazba. 

                                                

61 DONALDSON, T., PRESTON, L.E.: The stakeholder theory of the modern corporation: Concepts, evidence 
and implications. In Academy of Management Review vol. 20, no.1, 1995. p. 67, pp. 65-91, vlastní překlad. 
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Obr. 4.2: Stakeholder Model 

Zdroj: Donaldson, T., Preston, L.E., 1995, s. 69 

 

Někteří stakeholdeři mohou mít zákonné požadavky a očekávání ve vztahu k činnosti 

podniku, může jít například o investory, zaměstnance a vládu, a jiní nemusí mít práva a 

požadavky podložené zákonem, ale podnik by jim měl vycházet vstříc, aby udržoval dobré 

vztahy se všemi stakeholdery, kteří mohou pozitivně či negativně ovlivnit chod podniku, jako 

například komunita, ekologičtí aktivisté, veřejnost. 

4.1.2 Primární a sekundární stakeholdeři 

Všechny podniky mají své skupiny stakeholderů a lze říci, že čím je podnik větší, tím je 

těchto skupin a také subjektů v jednotlivých skupinách více. Jeden z možných způsobů pro 

klasifikace stakeholderů je jejich rozčlenění na primární a sekundární stakeholdery, tak jak to 

uvádí např. Carroll a Buchholtz62. Primární stakeholdeři mají přímý zájem a přímý vliv na 

podnik, sekundární stakeholdeři nemají přímý vliv, ale jsou sami ovlivňováni aktivitami 

podniku.  

Z pohledu autora je vhodnější třídění autorů Putnové, A., Sekničky, P.63
, kteří uvádí 

odlišný obsah užšího a širšího pojetí společenské odpovědnosti. V užším pojetí uvádí 

maximálně šest participujících skupin: vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, manažeři, dodavatelé 

                                                

62 Primární stakeholdeři: shareholdeři (vlastníci, akcionáři), zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, veřejnost, 
budoucí generace, přírodní prostředí. Sekundární stakeholdeři: místní správa, stát, federální vláda, regulační 
orgány, občanská sdružení, zájmové skupiny, obchodní a průmyslová seskupení, média, konkurenti. Zdroj: 
Carroll, A.B., Buchholtz, A.K., 2003. p. 71, vlastní překlad. 
63 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 113.  
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a investoři. V širším podle nich obsahuje minimálně dvanáct participujících skupin. Toto 

členění je uvedeno následujících tabulkách 4-1 a 4-2, které navíc zahrnují i příklady podstaty 

zájmu (jaké mají vůči podniku požadavky) a podstatu moci (jaké mají k dispozici nástroje 

k tomu, aby se svých požadavků domohli). 

 

Tab. 4-1: Klasifikace stakeholderů – širší pojetí – primární stakeholdeři 

 Podstata zájmu Podstata moci 
Zaměstnanci 
 

Stabilní zaměstnání ve společnosti 
Spravedlivá odměna za práci 
Zdravé a bezpečné pracovní prostředí 

Moc kolektivního vyjednávání 
Pracovní činnost či stávka 
Publicita (propagace) 

Vlastníci/akcionáři 
 

Uspokojivá návratnost investic 
Zvýšení hodnoty akcií 
 

Hlasovací a volební právo 
Kontrola účetnictví a jiných 
dokladů 

Zákazníci Spravedlivá směna v hodnotě i kvalitě 
Bezpečné a spolehlivé výrobky 

Nákup od konkurence 
Bojkot firem 

Dodavatelé Pravidelné objednávky 
Včasné platby za dodávky 

Odepření dodávky 
Dodávky konkurenci 

Konkurence Ziskovost 
Větší podíl na trhu 

Tlak technologické inovace 
Tlak nižších cen 

Maloobchod, 
velkoobchod 

Získání kvalitního zboží za přijatelné ceny 
Spolehlivé produkty, kterým zákazníci 
důvěřují a cení si jich  

Nákup zboží od konkurence 
Bojkot firem 
 

Věřitelé Získat platby za půjčky 
Inkasování dluhů a úroků 
 

Zastavení půjček 
Odmítnutí nového úvěru 
Právní postup vůči správě či 
převzetí majetku, při vážném 
porušení splácení půjčky 

Zdroj: PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P., 2007. s. 113 

 

Mezi skupinou primárních stakeholderů a sekundárních stakeholderů je jednoznačně 

rozdíl jak z pohledu požadavků těchto stakeholderů, tak z pohledu významnosti stakeholderů 

pro samotný podnik.  
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Tab. 4-2: Klasifikace stakeholderů – širší pojetí – sekundární stakeholdeři 

 Podstata zájmu Podstata moci 
Místní společenství Zaměstnání místních obyvatel 

Zabezpečení ochrany životního 
prostředí v dané lokalitě 
Zabezpečení rozvoje lokality 

Vydání/zrušení uděleného povolení 
Lobbyistický tlak na vládu 
 

Veřejní aktivisti Monitorování činnosti a politiky 
firmy, aby byly v souladu s právními a 
etickými normami 

Získání podpory veřejnosti 
zveřejněním problému 
Lobbyistický tlak na vládu 

Média Průběžné informování veřejnosti 
o všech otázkách týkajících se zdraví, 
blahobytu, ekonomického 
postavení obyvatelstva 
Monitorování činnosti firmy 

Šíření informací o událostech, 
které mají vliv na veřejnost, 
zejména o těch, které 
mají negativní důsledky 
 

Obchodní asociace Poskytování informací a výsledků 
výzkumu, které mohou pomoci firmě nebo 
průmyslovému odvětví orientovat se v 
měnícím se prostředí 

Právní nebo „skupinová“ politika 
Podpora, kterou si jednotlivé 
firmy či jednotlivci mohou dovolit 
 

Zahraniční vlády Ekonomický rozvoj 
Sociální rozvoj 

Povolení k podnikání 
Regulační opatření 

Stát a místní 
zastupitelství 

Zvýšení příjmů prostřednictvím daní 
Ekonomický rozvoj 

Regulační opatření, licence, 
povolení 
Moc povolovat/nepovolovat 
průmyslovou činnost 

Veřejnost Ochrana sociálních hodnot 
Minimalizace rizik 
Prosperita společnosti 

Podpora aktivistů 
Tlak na vládu, aby přijala určité 
opatření 
Kritika nebo chvála jednotlivých 
firem 

Zdroj: PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P., 2007. s. 113-114 
 

Donaldson s Prestonem nabízejí čtyři hlavní teze vztažené ke stakeholderovské teorii:64 

1) Stakeholderovská teorie je deskriptivní v tom, že nabízí model korporace, kde 

popisuje, co korporace je. Popisuje korporaci jako soustavu spolupracujících i 

konkurenčních významných vnitřních hodnot. 

2) Stakeholderovská teorie je nástroj, který nabízí rámec pro hledání spojení mezi 

managementem stakeholderů a dosažením různých korporátních cílů. 

3) Ačkoli jsou aspekty stakeholderovské teorie deskriptivní a nabízí také rámec pro 

management stakeholderů, fundamentálně je normativní a zahrnuje přijetí 

těchto myšlenek: a) Stakeholdeři jsou osoby či skupiny a jsou určováni na 

základě jejich zainteresovanosti a významu pro podnik. b) Každá 

stakeholderovská zainteresovanost je považována za hodnotnou.  

                                                

64 DONALDSON, T., PRESTON, L.E: The stakeholder theory of the modern corporation: Concepts, evidence 
and implications. In Academy of Management Review vol. 20, no.1, 1995. p. 67, pp. 65-91, vlastní překlad 
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4) Stakeholderovská teorie je manažerská v tom, že doporučuje postoje, struktury, 

pokyny a požadavky, kde je souběžná pozornost věnována zájmu všech 

oprávněných stakeholderů. 

4.1.3 Určení klíčových stakeholderů 

Obecná klasifikace stakeholderů na primární a sekundární nestačí k tomu, aby se podnik 

jednoznačně rozhodl pro to, s kým více či méně komunikovat, spolupracovat a naplňovat jeho 

požadavky i nad rámec zákona. 

Spolupráci se stakeholdery na tvorbě cílů CSR musí předcházet identifikace a následný 

výběr stakeholderů, kteří se budou podílet na tvorbě CSR témat. Identifikace a následný výběr 

stakeholderů by měl vycházet z jejich analýzy. Poměrně rozšířenou metodou analalýzy 

stakeholderů je matice stakeholderů.  

V této matici jsou stakeholdeři hodnoceni z hlediska dvou proměnných. Těmi může být 

hodnocení úrovně „zainteresovanosti“ stakeholdera na fungování podniku oproti „zdrojům“ či 

„síle“ stakeholdera. Další možnost je srovnání z hlediska „úrovně očekávání“ a „úrovně 

vlivu“ stakeholdera. Koncept je stejný, ačkoli význam je nepatrně odlišný. Následující 

schéma člení hlediska úroveň očekávání a úroveň vlivu do kategorií vysoká a nízká a tím tvoří 

matici stakeholderů. Často je využíváno i podrobnější členění proměnných do tří až čtyř 

intervalů, ovšem vzhledem k tomu, že toto členění je prováděno subjektivně a spíše 

komparací, autor se domnívá, že členění do dvou či tří intervalů je dostačující. 

Vysoká Průběžně informovat Vést dialog 

Ú
ro

ve
ň
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ká
vá

ní
 

Nízká Odpovídat na otázky Zajistit spokojenost 

Nízká Vysoká  

Úroveň vlivu 

Obr. 4.3: Matice stakeholderů 
Zdroj: KRICK, T. et al., 2005. s. 46 
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V sektoru A této matice jsou stakeholdeři, kteří mají vysokou úroveň očekávání, resp. 

vysokou zainteresovanost na fungování podniku a také vysokou úroveň vlivu na podnik. To 

předpokládá, že podnik implementující CSR bude potřebovat vytvářet dobré pracovní vztahy 

s těmito stakeholdery k zajištění efektivní spolupráce. Základem je vedení dialogu. 

V sektoru B se nachází kombinace stakeholderů s nízkou úrovní očekávání, ale vysokou 

úrovní vlivu, tzn. že mohou ovlivnit úspěšnost podniku při dosahování svých stanovených 

cílů. Tito stakeholdeři mohou být zdrojem významného rizika a je třeba je pečlivě 

monitorovat a zajistit jejich spokojenost.  

Do sektoru C by měl podnik zahrnout skupinu stakeholderů s nízkou úrovní vlivu, ale 

vysokou úrovní očekávání. Lze předpokládat, že budou mít specifické požadavky k ochraně 

svých zájmů, ale mají malý vliv pro iniciaci činnosti ze strany podniku. Úkolem podniku by 

mělo být průběžné informování takovýchto skupin stakeholderů. 

Do sektoru D spadají stakeholdeři s kombinací nízké úrovně vlivu a nízkého očekávání 

od podniku. Neznamená to ale, že se k nim podnik bude chovat přezíravě. Měl by udržovat 

komunikaci alespoň v pasivní rovině, která by spočívala v reakci na pokládané otázky. 

4.2 Koncepty vztažené k CSR 

Podle Lebedy65 pojem CSR „je pravděpodobně nejrozšířenější a nejobecnější termín pro 

všechny (a jakékoliv) snahy o zohledňování dopadů firemního chování na okolní společnost, 

včetně „vstupů“ jako jsou zaměstnanci či dodavatelé.“ Zahrnuje a zastřešuje širokou škálu 

aktivit od ekologie, zaměstnanecká práva, bezpečnost a pracovní podmínky, přes etiku 

podnikání až po boj proti diskriminaci. Společným jmenovatelem těchto aktivit je obecná 

společenská prospěšnost a fakt, že jejich iniciátorem a realizátorem jsou komerční organizace. 

Koncept CSR se tak překrývá s celou řadou dalších konceptů, například Hohnen66 uvádí: 

„odpovědnost podniku“ (corporate responsibility), „podniková zodpovědnost“ (corporate 

accountability), „podniková etika“ (corporate ethics), „firemní občanství“ (corporate 

citizenship) či „řádné občanství“ (corporate stewardship), „odpovědné podnikání“ 

(responsible entrepreneurship). Členka skupiny poradců pro tvorbu ISO 26 000 

                                                

65 LEBEDA, P.: Trh a globální veřejné statky. In sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální 
problémy. Praha, 2006. s. 195. 
66 HOHNEN, P.: Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business, Winnipeg: 
International Institute for Sustainable Development, 2007. 
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M. Mikulášková67 navíc dodává „udržitelný rozvoj (sustainable development), „etika 

v podnikání (business ethics)“ a „skládání společenských a etických účtů, respektování zájmů 

zainteresovaných stran“ (social and ethical accountability).  

Z toho plně se koncept CSR překrývá s Koncepcí trojí základny, na které často staví, ve 

Velké Británii je to Firemní občanství a Etika v podnikání. 

Podle Lebedy68 se v anglosaském světě vede klíčový spor o charakter odpovědi a rozlišují 

se termíny responsibility (dobrovolná a nezávazná aktivita podniku) a accountability (okolní 

společnost stanoví jasné právní standardy a nástroje vymáhání). 

4.2.1 Koncepce trojí základny a udržitelný rozvoj 

Koncepce trojí základny (Triple Bottom Line69) byla vytvořena Johnem Elkingtonem na 

počátku 80. let minulého století, který ji definoval takto: 

„Koncepce trojí základny zaostřuje podniky nejen na ekonomické hodnoty, které 

přidávají, ale také na hodnoty environmentální a sociální, které přidávají – a ničí. V nejužším 

významu je pojem „triple bottom line“ používaný jako rámec pro měření a reportování o 

podnikovém výkonu opřený o ekonomické, sociální a environmentální parametry.“70 

Také koncepce trojí základny je považována za synonymum CSR a na základě této 

koncepce bývá CSR i vykládána. Koncepce je založena na tom, že podnik respektuje zájmy 

svého okolí i všech zainteresovaných stran, a tím dochází k rovnováze mezi cíli podniku a 

očekáváním společnosti. Podnik funguje na tzv. trojí základně (triple bottom line) – chová se 

tak, že prvky (základny) lidé, planeta a zisk jsou v rovnováze a tím jsou vytvořeny podmínky 

pro udržitelný rozvoj71, který je cílem této koncepce. Základna lidé (People) odkazuje na 

férové a výhodné obchodní praktiky směrem k pracovnímu prostředí, veřejnosti a regionu, ve 

                                                

67 MIKULÁŠKOVÁ, M.: (Corporate) Social Responsibility - Společenská odpovědnost  – Trvale udržitelný 
rozvoj. [online] Dostupné z http://download.mpo.cz/get/28377/30262/324820 /priloha005.ppt. cit [2008-03-02]. 
68 LEBEDA, P.: Trh a globální veřejné statky. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální 
problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí. 2006. s. 195 
69 jsou užívány zkratky 3BL či TBL 
70 ELKINGTON, J. (1980). The Ecology of Tomorrow’s World in SUGGETT, D., GOODSIR, B.: Triple Bottom 
Line Measurement and Reporting in Australia. Making it Tangible. Melbourne: The Allen Consulting Group, 
s. 2. 
71 Existuje mnoho definic pojmu definic pojmu „udržitelný rozvoj“. Základní aspekty udržitelného rozvoje asi 
nejlépe vystihuje definice ze Zprávy pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) nazvané 
„Naše společná budoucnost“, kterou v roce 1987 předložila její tehdejší předsedkyně Gro Harlem 
Brundtlandová: „Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by 
oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ 
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kterém podnik funguje. Základna planeta (Planet) odkazuje na udržitelné environmentální 

praktiky. Základna zisk (Profit) je sdílena podílníky společnosti a všemi obchodními partnery. 

 

Obr. 4.4: Tři základní pilíře udržitelného rozvoje 

Zdroj: vlastní zpracování 

Je třeba uvést, že vzhledem k plnému překryvu s CSR konceptem jsou dokonce i 

obsahově jednotlivé pilíře 3BL plně identické s oblastmi ekonomickou, environmentální, 

sociální a to následovně:  

3BL  CSR 

pilíř lidé =  oblast sociální, 

pilíř planeta  =  oblast environmentální, 

pilíř zisk  =  oblast ekonomická. 

Část teoretiků ale vidí určitý rozdíl mezi CSR a 3BL, např. Lebeda72 poukazuje, že u 

CSR je „na rozdíl od koncepce trojí základny větší důraz kladen na sociální aspekty“. 

4.2.2 Firemní občanství 

Firemní občanství (Corporate Citizenship73) a společenská odpovědnost podniku je jeden 

a tentýž obsahově stejný koncept nesoucí zpravidla regionálně jiný název. To potvrzuje řada 

autorů publikací zabývajících se firemním občanstvím a společenskou odpovědností podniků. 

Na dané téma Trnková uvádí: „pojem společenská odpovědnost firem (Corporate Social 

Responsibility) je volně zaměnitelný s pojmem firemní občanství (Corporate Citizenship), 

                                                

72 LEBEDA, P.: Trh a globální veřejné statky. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální 
problémy. Praha, 2006. s. 195 
73 užívaná zkratka CC 
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přičemž pojem firemní občanství je oblíbený zejména v anglosaských zemích (USA, Velká 

Británie).“74  

Kašparová75 potvrzuje tento názor následovně: „valná většina soudobých autorů používá 

termínů CC a CSR zaměnitelně, nebo mluví pouze o CC, ale obsahově se jedná o CSR.“ 

Odkazuje se přitom na Waddocka76 (2001), Carrolla77 (2003) či Rochlina a Googinse78 (2005). 

Nešporová79 mimo již zmíněné odlišnosti v regionálním používání termínů uvádí navíc i 

možné asociativní odlišení CC a CSR. Podle ní pojem firemní občanství „bývá většinou volně 

zaměňován se společenskou odpovědností firem, ačkoliv někteří autoři se snaží tyto pojmy 

odlišit. Pojmy CC, CSR a mnohé další (jako např. corporate social performance, social 

responsibility of businessman, corporate social rectitude, business ethics) označují zpravidla 

velice podobnou filosofii, jejich používání a vnímání celé problematiky se však liší regionálně 

(např. Německo a USA preferuje CC, EU zase CSR) a souvisí s pojetím a tradicí „businessu“ 

v daném regionu vůbec. Pojmy CSR a CC lze odlišit také asociativně, tedy z hlediska toho, co 

více zdůrazňují. CSR a business ethics akcentují spíše etickou stránku problematiky 

(společenská odpovědnost firem), zatímco CC - tedy firemní občanství, vychází z pojetí 

"řádný občan" (good corporate citizen) a lze jej vnímat jako více zaměřené na lokální aktivity 

a spolupráci s komunitou a méně normativně zatížené.“ 

Podniková etika již byla zmíněna výše jako součást pyramidy společenské odpovědnosti. 

Následující text potvrzuje již výše zmíněnou skutečnost, že etika není vnímána pouze jako 

dílčí složka společenské odpovědnosti, ale v případě zaměření podniku na podnikatelskou 

etiku se řeší širší okruh témat, přičemž se etika obsahově dostává svým záběrem a hloubkou 

až na úroveň konceptu CSR a stává se tak rovnocenným pojmem. 

                                                

74 TRNKOVÁ, J.: Co znamená společenská odpovědnost firem? In KOLEKTIV AUTORŮ: Napříč 
společenskou odpovědností firem. Kladno: AISIS, 2005, s. 30. 
75 na stránkách BLF 
76 WADDOCK, S.: Corporate Citizenship Enacted as Operating Practice. In International Journal of Value – 
Based Management, 2001. Vol. 14. s. 238, s. 237-246. 
77 CARROLL, A. B.: The four faces of corporate citizenship. In MATTEN, D., RANE, A., CHAPPLE, W.: 
Behind the Mask: Revealing the True Face of Corporate Citizenship, 2003, s. 113 
78 ROCHLIN, S. A. GOOGINS, B. K.: The Value Proposition for Corporate Citizenship. 2005, s. 10. Dostupné 
na http://www.bcccc.net 
79 NEŠPOROVÁ, M.: Základní koncepce a pojmy. Webový portál Fórum dárců. 2005 [online] Dostupné z 
www.donorsforum.cz. cit [2008-09-04] 
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To potvrzuje např. Bedrnová a Nový80, kteří uvádějí, že „v případě podnikatelské etiky 

řešíme například problémy následujícího typu: 

� slušnost a věrnost zákonu, 

� bezpečnost a kvalita výrobků, 

� konflikty zájmů a jejich řešení, 

� uzavírání pracovních smluv, 

� bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, 

� poctivost v odbytových praktikách, 

� vztahy k dodavatelům, 

� vztahy k zákazníkům, 

� stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi, 

� úplatky při získávání informací a zakázek, 

� ochrana životního prostředí.“ 

 

4.3 Shrnutí 

Stakeholderovská teorie, alternativně nazývaná teorií participujících skupin, je vnímána 

řadou odborníků jako konkurenční koncept ke konceptu CSR. Autor se ztotožňuje s druhou 

skupinou odborníků, kteří vnímají stakeholderovskou teorii jako nástroj, který dopomohl 

rozpracovat koncept společenské odpovědnosti do konkrétních aktivit.  

Výstižně vysvětlují pojem stakeholders autoři Post, Preston, Sachs81: 

„Stakeholdeři podniku jsou jednotlivci a subjekty, které přispívají úmyslně či neúmyslně 

k podnikové aktivitě a schopnosti tvořit bohatství, a kteří jsou proto potenciálním přínosem 

nebo rizikem.“  

Stakeholderovská teorie přinesla oproti konvenčnímu input-output modelu82 podniku 

nový pohled především na komunikaci a zohledňování názorů a přání stakeholderů do aktivit 

podniku. Ve Stakeholder modelu jsou vazby mezi podnikem a jeho stakeholdery oboustranné 

(vzájemné) ovlivňování.  

                                                

80 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press 1998. s. 507 
81 POST, J. E., PRESTON, L.E. SACHS, S.:  Redefining the Corporation - Stakeholder Management and 
Organizational Wealth. Stanford, CA: Stanford University Press 2002, p.19. 
82 pouhá konverze investorů, dodavatelů a zaměstnaneckých vstupů (inputs) do zákaznických výstupů (outputs) 
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Často se teoretici snaží klasifikovat stakeholdery do různých skupin na základě různých 

kritérií. Z pohledu autora je vhodné např. širší pojetí klasifikace autorů Puttnové, A. a 

Sekničky, P. do skupin primárních83 a sekundárních84 stakeholderů podle velikosti jejich 

zájmu a vlivu či ovlivnění. Jako primární stakeholdery (včetně podstaty zájmu a podstaty 

moci) autoři uvádějí zaměstnance, vlastníky či akcionáře, zákazníky, dodavatele, konkurenci, 

maloobchod a velkoobchod, věřitele. Sekundárními stakeholdery jsou místní společenství, 

veřejní aktivisti, média, obchodní asociace, zahraniční vlády, stát a místní zastupitelství, 

veřejnost. 

Řada teoretiků doporučuje použít obecné členění na primární a sekundární stakeholdery 

jako podklad pro bližší určení těch stakeholderů, se kterými by měl podnik spolupracovat na 

tvorbě CSR cílů. A právě k identifikaci a následnému výběru stakeholderů je možné využít 

tzv. matice stakeholders, třídící stakeholdery do 4 skupin na základě dvou kritérií. 

Zvolenými kritérii jsou obvykle úroveň očekávání a úroveň vlivu v členění na vysoká a nízká.  

Konceptů konkurenčních či překrývajících se s konceptem CSR je celá řada. To uvádí i 

Lebeda85 ve svém vyjádření k pojmu CSR „je pravděpodobně nejrozšířenější a nejobecnější 

termín pro všechny (a jakékoliv) snahy o zohledňování dopadů firemního chování na okolní 

společnost, včetně „vstupů“ jako jsou zaměstnanci či dodavatelé.“ 

Mezi koncepty, které můžeme považovat přímo za ekvivalenty86 konceptu CSR, lze 

zařadit koncepci trojí základny, ve Velké Británii je to firemní občanství a etika v podnikání 

(v nejširším pojetí). 

Z pohledu autora není negativem rozšíření myšlenky společenské odpovědnosti různými 

směry, resp. odlišné kladení důrazu na různé složky společenské odpovědnosti a různé 

názvosloví pro stejné či obdobné aktivity či dílčí složky alternativních konceptů. Pozitivní je 

to, že se všechny koncepty snaží o zlepšení stávajícího stavu v ekonomické, environmentální 

či sociální sféře působení podniku či organizace. 

                                                

83 přímý zájem a přímý vliv 
84 nepřímý vliv a jsou sami ovlivňování aktivitami podniku 
85 LEBEDA, P.: Trh a globální veřejné statky. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální 
problémy. Praha Univerzita Karlova v Praze, 2006. s. 195. 
86 přestože někteří autoři drobné rozdíly uvádějí. 
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5 Výkon společenské odpovědnosti podniku 

5.1 Institucionální, organizační a individuální úroveň CSR dle Woodové 

D. J. Woodová87 se opřela o  Carollovo členění CSR aktivit do 4 rámcových oblastí a ty 

potom dále rozčlenila podle zodpovědnosti, která z nich vyplývá, na úroveň institucionální, 

organizační a individuální. (Viz Tab. 5-1) 

Je toho názoru, že striktně lze všeobecně platný seznam CSR aktivit stanovit pouze na 

úrovni institucionální. Žádoucí aktivity na úrovni organizační a individuální se již rozcházejí 

v návaznosti na předmět činnosti a způsob podnikání. 

Tab. 5-1: Institucionální, organizační a individuální úroveň CSR 

Úroveň 

Oblasti 
Institucionální 

(společenská legitimita) 
Organizační 

(veřejná odpovědnost) 
Individuální 

(manažerské uvážení) 

ekonomická  produkovat výrobky a 
služby, poskytovat 
zaměstnání, vytvářet 
bohatství pro 
shareholdery  

stanovovat cenu za 
výrobky a služby 
odrážející pravdivé 
výrobní náklady 
zahrnutím všech 
externalit  

vytvářet ekologické 
výrobky, užívat málo 
znečišťující 
technologie, snižovat 
náklady recyklováním  

zákonná  řídit se zákony a 
předpisy, nelobovat za 
zvýhodněná místa ve 
veřejné politice  

pracovat pro public 
policy reprezentující 
vlastní osvícený zájem  

využít regulatorní 
požadavky při 
inovacích produktů a 
technologií  

etická  následovat základní 
etické zásady (např. 
čestnost při označování 
produktů)  

poskytovat celé a přesné 
uživatelské informace o 
produktu, zvyšovat 
uživatelskou bezpečnost 
nad rámec legislativních 
požadavků  

dostávat uživatelské 
informace o produktu k 
určitým trhům (např. 
k dětem, cizincům) a 
propagovat to jako 
výhodu produktu  

                                                

87 WOOD, D. J.: Corporate Social Performance Revisited. In Academy of Management Review, Vol. 16, No. 4, 
1991. Dostupné z databáze ProQuest 5000. In KAŠPAROVÁ, K. Vývoj společenské odpovědnosti podniku a její 
konkurenční koncepty. 
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dobrovolná  jednat jako „good 
citizen“ ve všech 
ohledech nad rámec 
zákona a etických 
pravidel, vracet část 
příjmů komunitě  

investovat charitativní 
zdroje podniku do 
sociálních problémů, 
které jsou spojeny s 
primárním a 
sekundárním zájmem 
podniku o společnost  

vybrat charitativní 
investice, které se 
následně splatí při 
vyřešení společenských 
problémů  

Zdroj: WOOD, D.J., 1991, in BLAŽEK, 2005, s. 7 

Realizace konceptu CSR může mít řadu podob. I další odborníci se shodují na tom, že 

stanovit lze pouze určitý rámec, protože konkrétní náplň tohoto konceptu by měla odrážet 

předmět činnosti daného podniku, odvětví působení, lokalitu a všechny subjekty, které daný 

podnik ovlivňují nebo jím jsou ovlivňovány. V řadě případů je koncept CSR definován jako 

udržování dobrých vztahů se stakeholders, a právě již zmíněný stakeholderský přístup může 

být klíčem ke stanovení toho, co v rámci naplnění konceptu CSR dělat. Je zřejmé, že nelze 

vyhovět všem požadavkům všech stakeholderů, proto si podniky musí stanovit priority podle 

důležitosti stakeholdera a podle náročnosti splnění požadavku. 

5.2 Společenská vnímavost podniku – CSR2 

Místo toho, aby se myšlenka společenské odpovědnosti podniku ujednotila, přijala 

jednotnou definici, nástroje, postupy a zkonkretizovala svůj obsah do jednotné všeobecně 

uznávané roviny, došlo k tomu, že se začínají objevovat koncepty firemní občanství CC, 

Business Ethics, CSR2 a další.88 

Od 70. let minulého století se začíná především díky Sethimu diskutovat pojem 

společenská vnímavost podniku, který bývá označován zkratkou CSR2 (Corporate Social 

Responsiveness).  

Je odklonem od CSR, neboť na CSR2 Sethi89 pohlížel jako na „schopnost přizpůsobování 

podniku společenským potřebám“.  

V komparaci s CSR lze říci, že se nezabývá diskusemi o etice a společenské 

odpovědnosti, ale představuje konkrétní reakci na společenský problém či společenský 

požadavek a to v rozmezí nulové odezvy (nedělat nic) až po proaktivní přístup (dělat mnoho). 

                                                

88 více viz kapitola 4.2 Koncepty vztažené k CSR 
89 SETHI, S. P.: Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytic Framework. In California 
Management Review, 1975, No. 17, pp. 58-64. 
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Carroll90 ve vztahu k CSR2 uvádí: „předpokladem je, že podnik je společensky 

odpovědný, ale nejdůležitější není zaměření na přijetí morálních závazků managementem 

podniku, nejdůležitější je stupeň a druh manažerského konání.“ 

CSR2 může být tedy považována jako alternativa k CSR nebo bývá vnímána ve smyslu 

filosofie, stylu či strategie pro reakci, kterou podnik zaujímá ke konkrétním společenským 

problémům. 

Rozdíly mezi CSR a CSR2 se zabývali např. Wartick s Cochranem (1985)91 a ti je shrnuli 

do tabulkového srovnání v rámci šesti kategorií. 

 

Tab. 5-2: Rozdíly mezi společenskou zodpovědností a společenskou vnímavostí 

 

etická pragmatická 
společnost podnik 

záměry prostředky 
závazky reakce 

morální agent výrobce zboží a služeb 
dlouhodobý střední až krátkodobý 

Zdroj: WARTICK, S. L. COCHRAN, P. L., 1985, p. 766. 

 

Mnoho autorů popsalo kontinuum odpovědnosti v různém členění v rámci krajních 

extrémů možností odezvy. Carroll92 ve svém článku Three-Dimensional Conceptual Model 

z roku 1979 shrnuje přístupy Wilsona, I.93, McAdama, T.94 a Davise, K. s Blomstromem, R. 

L.95 v následujícím schématu. 

                                                

90 CARROLL, A. B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. In The Academy of 
Management Review, October 1979. Vol. 4. No. 4. p. 501. 
91 WARTICK, S. L.: COCHRAN, P. L. The Evolution of Corporate Social Performance Model. In Academy  
of Management Review, 1985, Vol. 10, No. 10, pp. 758-769. 
92 CARROLL, A. B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. In The Academy of 
Management Review, October 1979. Vol. 4. No. 4. pp. 497-505. 
93 WILSON, I.: What One Company is Doing about Today's Demands on Business, 1974. 
94 McADAM, T. W.: How to Put Corporate Responsibility into Practice. In Business and Society  
Review, 1973, No. 6, pp. 8-16. 
95 DAVIS, K.; BLOMSTROM, R. L.: Business nad Society: Environment and Responsibility. 
(3rd ed.). New York: McGraw Hill, 1975. 
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Obr. 5.1: Kategorie společenské vnímavosti 

Zdroj: Carroll, 1979, s. 502, vlastní překlad 

Z tohoto členění možných postojů se nejvíce ujalo členění Iana Wilsona. Jeho přístup 

členění do čtyř kategorií na reaktivní, obrannou, přizpůsobivou a proaktivní získal po 

rozpracování Clarksonem96 název RDAP škála (Reactive-Defensive-Accommodative-

Proactive scale) a je blíže popsán v následující tabulce 5-3. 

Tab. 5-3: Přístupy podniků k CSR – RDAP škála 

Hodnocení Postoj nebo strategie Chování 

Reaktivní 
popírání odpovědnosti podnik dělá méně, než je 

požadováno 

Defenzivní 
připuštění odpovědnosti, ale 
bránění se jejímu přijetí 

podnik dělá alespoň to, co je 
požadováno 

Přizpůsobivá uznání odpovědnosti podnik dělá vše, co je požadováno 

Proaktivní 
předjímání odpovědnosti podnik dělá více, než je 

požadováno 
Zdroj: CLARKSON, 1995, str. 109 
 

5.3 Corporate Social Performance 

Jedním z nejvýznamnějších autorů, který se zabýval problematikou CSR2 ve vztahu ke 

společenskému výkonu podniku, zkratka CSP (Corporate Social Performance) byl S. P. Sethi.  

Sethi pojednává ve svém článku Dimensions of Corporate Social Performance97 z roku 

1975 o třech dimenzích CSP, které byly nazvány společenské závazky, společenská 

odpovědnost a společenská vnímavost. 

                                                

96 CLARKSON, M. B. E.: A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance. In Academy of Management Review, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 92-117. 
97 SETHI, S. P.: Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytic Framework. In California 
Management Review, 1975, No. 17, pp. 58-64. Citováno podle Carroll (1999, p. 279), vlastní překlad. 
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Přičemž společenské závazky Sethi vnímá jako „podnikovou reakci v odpovědi na tržní 

síly a právní omezení“. Zde jsou kritéria pouze ekonomická a právní. Společenská 

odpovědnost jde oproti tomu dál až za ekonomické a právní požadavky. Sethi prohlásil, že 

„společenská odpovědnost představuje přetvoření podnikového chování na úroveň, která 

odráží obecné společenské normy, hodnoty a očekávání splnění“. Uvedl, že zatímco 

společenské závazky jsou proskriptivní98, společenská odpovědnost je preskriptivní99. Třetí 

úroveň Sethiho modelu je společenské vnímání. Na to pohlížel jako na „schopnost 

přizpůsobování podniku společenským potřebám.“ Tato úroveň je předjímající a preventivní 

(srov. Ackerman,100 1973; Ackerman & Bauer101, 1976).102 Přístup Sethiho můžeme shrnout do 

následujícího schématu. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2: Corporate social performace a jeho složky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud vyjdeme z předchozí analýzy paradigmatu CSR Carrolla a dalších autorů a 

provedeme komparaci se Sethiho vnímáním CSP a jeho složek, lze sloučit společenské 

závazky a společenskou odpovědnost do podsložek CSR a poté vyvodit alternativní přístup 

podsložek CSP, které jsou tvořeny pouze dvěma složkami a to CSR a CSR2. To lze graficky 

znázornit takto: 

 

Obr. 5.3: Corporate social performance a jeho složky – alternativní přístup 

Zdroj: vlastní zpracování na základě syntézy poznatků 

                                                

98 předepisují, co se nemá dělat. 
99 předepisuje, co se má dělat. 
100 ACKERMAN, R.W.: How companies reskond to social demands. In Harvard Business Review, vol. 51, no. 4, 
pp. 88-98. 
101 ACKERMAN, R.W., BAUER, R.A.: Corporate social responsiveness. Resto, VA: Reston. 1976 
102 SETHI, S. P.: Dimensions of Corporate Social Performance : An Analytic Framework. In California 
Management Review, 1975, No. 17, pp. 58-64. Citováno podle Carroll (1999, s. 279), vlastní překlad. 
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5.4 Výkonový model CSR 

Předchozí rozdíly mezi CSR a CSR2 se podařilo překonat spojením do CSP, přičemž 

původní přístup k CSR2 (jako alternativního konceptu vůči CSR) přešel na úroveň „pouhého“ 

vnímání možné odezvy podniku na otázky společenské odpovědnosti.  

Carrollovi se v roce 1979 podařilo vytvořit Výkonový model CSP (The Corporate Social 

Performance Model), ve kterém se mu podařilo sloučit koncepty CSR a CSR2 v jeden celek, 

neboť integruje ekonomickou, právní, etickou a dobrovolnou (později filantropickou) složku a 

možnosti odezvy (RDAP škála) k problematice spadající do těchto oblastí, k tomu uvádí 

příklady spadající do těchto oblastí (diskriminace, bezpečnost produktů, akcionáři atd.).  

Carroll jako přínosy svého CSP modelu pro teorii, výuku i praxi uvádí: „hlavní využití 

pro akademiky je v jeho pomoci systematizovat důležitá témata, která musí být vyučována a 

porozuměna při úsilí vysvětlit koncept společenské odpovědnosti. Model není definitivním 

chápáním pojmu, je spíše určitým, ale nutným, krokem k porozumění hlavních aspektů 

společenského výkonu. Model může pomoci manažerům v porozumění, že společenská 

odpovědnost není oddělena od ekonomického výkonu, ale spíše je jednou částí celkové 

společenské odpovědnosti podniku. Model integruje ekonomické zájmy do rámce CSP. 

Kromě toho, umisťuje etická a dobrovolná očekávání do logického ekonomického a právního 

rámce.“103  

Tento model by měl tedy pomoci manažerům stanovit oblasti, ve kterých stakeholdeři 

očekávají zodpovědnost podniku, následně zaujmout postoj, určit způsob reakce104 a stanovit 

rozsah naplnění své společenské zodpovědnosti.  

 

 

                                                

103 CARROLL, A. B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. In The Academy of 
Management Review, October 1979. Vol. 4. No. 4. p. 503. 
104 na základě využití RDAP škály 
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Obr. 5.4: Výkonový model CSR105 

Zdroj: CARROLL, A. B., 1979, s. 503.  

Hohnen106 k managementu CSR uvádí: „Dobrá CSR implementace integruje 

ekonomický, sociální a environmentální rozhodovací proces v rámci celého podniku – od 

představenstva přes  vedoucí pracovníky na nejnižší úroveň až k partnerům v dodavatelském 

řetězci – a proto implementace CSR je spojená s efektivní správou a řízením podniku. Jen 

řádné řízení může přinášet optimální přínosy pro podnik i své shareholdery a také pro ty, kteří 

jsou ovlivněni podnikovými aktivitami, a naopak nedostatečné řízení a kontrola na všech 

úrovních v oblasti prováděných aktivit a vynakládaných prostředků může ohrozit dokonalé 

fungování podniku.“ 

 

5.5 Měření CSP 

Průzkumy, které se zabývají CSP podniků, bývají iniciovány buď z vnějšího prostředí, 

například v rámci odvětví a v rámci dodavatelského řetězce (SER)107, nevládními 

                                                

105 položky zahrnuté problematiky se liší v závislosti na odvětví a mění se v průběhu času 
106 HOHNEN, P.: Corporate Social Responsibility. An Implementation Guide, Winipeg: International Institute 
for Sustainable Development. s. 18, vlastní překlad. 
107 společností Hewlett Packard vytvořený program Social and Environmental Responsiveness (SER) a její 
následný systém auditů u dodavatelů zahrnující sociální a environmentální otázky. 

nanců 
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organizacemi, profesními asociacemi (CSR Europe, ISR Compass), mezinárodními 

organizacemi (EU, OECD108), univerzitami, ale jsou také iniciovány z vnitřního prostředí 

samotnými podniky. 

Současné metody, které vedou k měření výkonnosti CSR, resp. k měření CSP, přehledně 

člení Igalens a Gond do pěti skupin:109  

� měření na základě obsahové analýzy výročních zpráv, 

� indexy znečištění, 

� měření na základě poznatků získaných z dotazníků, 

� indexy hodnotící pověst podniku, 

� data poskytovaná ratingovými agenturami. 

Všechny uvedené metody lze podrobit určité kritice. Ať z hlediska možného zkreslení ze 

strany podniku (výroční zpráva), či z hlediska nekomplexnosti a dílčího záběru v přístupu 

k CSR (indexy znečištění) či z hlediska subjektivního vnímání respondentů nepodloženého 

ověřenými informacemi (dotazníky, pověst podniku), či z hlediska nejasnosti konstrukce a 

nesrovnalosti hodnocení, která ratingové agentury110 poskytují. Východiskem, často užívaným 

v praxi, je kombinace jednotlivých metod, či využití služeb renomovaných ratingových 

agentur, které kombinují vícero metod, ovšem s již zmíněným nedostatkem možné 

srovnatelnosti. 

Székely, F. a Knirsch, M. (2005)111 se ve svém článku Responsible Leadership and 

Corporate Social Responsibility: Metrics for Sustainable Performance taktéž zabývají 

komplexně možnostmi sledování CSP a uvádějí některé další přístupy k měření, monitorování 

a zhodnocení podnikového postupu směrem k udržitelnosti: 

� získaná ocenění (v oblasti filantropie, personální politiky, ekologie, podpory regionu, 

atd.)112 

                                                

108 zkratka pro Organisation for Economic Co-operation and Development, v překladu Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
109 IGALENS, J. GOND, J. P.: Measuring Corporate Social Performance in France: A Critical and Empirical 
Analysis of ARESE data. 2005, s. 134-135. 
110 k tomu více viz kap. 7.2.2 Společensky odpovědné investování 
111 SZÉKELY, F., KNIRSCH, M.: Responsible Leadership and Corporate Social Responsibility: Metrics for 
Sustainable Performance. In European Management Journal. vol. 23, no. 6, 2005, pp. 628–647. 
112 jako příklad lze uvést TOP Firemní filantrop, Good Company Ranking, Cena zdraví a bezpečného životního 
prostředí, Podnik budoucnosti, ocenění Via Bona. 
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� investorská kritéria,  

� benchmarking,  

� certifikace, standardy a kodexy (např. ISO, ČSN),  

� indikátory udržitelnosti, indexy udržitelnosti (např. dle OECD, EU), 

� atd. 

I tyto metody lze podrobit kritice stejně jako ty předchozí z hlediska dílčího záběru, 

nízké srovnatelnosti, ale to vyplývá i z nejednotné definice CSR a dosud nestandardizovaného 

přístupu k CSR, který by mělo řešit ISO 26000. 

Mezi nejrozšířenější a světově uznávané certifikované standardy, které se určitým 

způsobem dotýkají CSR, patří ISO 9000 (systém managementu), ISO 14001 (systém 

environmentálního řízení), SA8000 a OHSAS 18001 (bezpečnost a podmínky na pracovišti). 

Existují i indexy hodnotící společenskou odpovědnost jako celek. Problém je v oblasti 

indikátorů, ze kterých indexy vycházejí, kde není snadné zjistit, jaké jsou jejich indikátory a 

jaká důležitost je jednotlivým indikátorům přikládána. Většinou to zůstává jako know-how 

společností zabývajících se komerčně auditem CSR. Z toho vyplývá i problém srovnatelnosti 

jednotlivých indexů. 

5.6 Shrnutí 

D. J. Woodová113 a další odborníci jsou toho názoru, že nelze stanovit vhodné CSR 

aktivity pro všechny podniky a organizace stejné. Neboť podniky se liší v návaznosti na své 

existenční prostředí, předmět podnikání a další parametry. D. J. Woodová rozlišuje tři úrovně 

CSR a to institucionální, organizační a individuální, přičemž pouze pro úroveň institucionální 

(nejobecnější) lze striktně stanovit všeobecně platný seznam CSR aktivit. 

Odklonem či alternativou k CSR je CSR2 (společenská vnímavost podniku). Sethi114 ji 

popisuje jako „schopnost přizpůsobování podniku společenským potřebám“. CSR2 se 

nezabývá společenskou odpovědností v teoretické rovině, ale reaguje na zjištěný společenský 

                                                

113 WOOD, D. J.: Corporate Social Performance Revisited. In The Academy of Management Review, 1991, Vol. 
16, No. 4, 1991. Dostupné z databáze ProQuest 5000. In KAŠPAROVÁ, K. Vývoj společenské odpovědnosti 
podniku a její konkurenční koncepty. 
114 SETHI, S. P.: Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytic Framework. In California 
Management Review, 1975, No. 17, pp. 58-64. Citováno podle Carroll, 1999, s. 279, vlastní překlad. 



 57 

problém či požadavek a to v rozmezí nulové odezvy (nedělat nic) až po proaktivní přístup 

(dělat mnoho). 

Analýzou dílčích složek společenského výkonu podniku (Corporate Social 

Performance, zkr. CSP), jako další alternativy k CSR, došel autor k závěru, že se jedná o 

koncept, který představuje sloučení konceptů CSR1 a CSR2.  

Carroll vytvořil v roce 1979 tzv. Výkonový model CSP (The Corporate Social 

Performance Model), ve kterém graficky integruje ekonomickou, právní, etickou a diskreční 

(později filantropickou) složku CSR a možnosti odezvy (RDAP škála) do jednoho celku, kde 

navíc uvádí i typické příklady spadající do jednotlivých složek. Model slouží především 

k porozumění hlavních aspektů společenského výkonu, jak pro manažery v praxi, studijní 

výuku, tak pro teorii a její další rozvoj. 

Měření výkonu CSR podniku je v současnosti prováděno několika způsoby, přičemž 

každý z nich má své přednosti i nedostatky. Pro maximalizaci objektivity je, i z pohledu 

autora, nejvhodnější optimálně nakombinovat některé z nabízejících se nástrojů jako jsou 

například analýzy výročních zpráv, indexy znečištění, dotazníkové šetření, získaná ocenění, 

dosažené certifikace, splněné standardy (např. ISO, ČSN), vytvořené kodexy, benchmarking, 

ratingové agentury, aj. 
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6 Úloha CSR pro podnik a pro společnost 

V průběhu vývoje konceptu společenské odpovědnosti podniku se začaly objevovat i 

diskuse o přínosech, resp. výnosech s aplikací konceptu CSR spojených a také nákladech, 

které přináší. 

Přestože by implementace konceptu společenské odpovědnosti do podniku měla přinášet 

pozitiva pro všechny stakeholdery, jak je často prezentováno při propagaci tohoto konceptu, 

při zamyšlení se nad tím, kdo by mohl co získat a na úkor koho, lze najít i celou řadu 

argumentů, proč by se podnik konceptem CSR neměl zabývat v celé jeho šíři. Zatímco 

z celospolečenského pohledu (makroúroveň) je tento koncept bezpochyby přínosem115, na 

mikroúrovni (jedinec, zaměstnanec podniku) a mezoúrovni (podnik jako celek) lze diskutovat 

o výši potenciálních přínosů v komparaci s jistými náklady. 

6.1 Názorový konflikt o existenci CSR – makro, mikro a mezoúroveň 

Patrně nejvíce citovaný kritik CSR, známý ekonomom Milton Friedman, k tomuto 

konceptu řekl: „Základní odpovědností podnikání je produkovat peníze“, ale i on k tomu 

dodává „při dodržování základních pravidel společnosti, jak těch vyjádřených v zákonech, tak 

těch vyjádřených etickými zvyky.“116 

Jak vyplývá z Friedmanova tohoto a dalších vyjádření, přestože je kritikem, uznává 

ekonomickou, legální a etickou složku podnikání. Neuznává pouze poslední – filantropickou. 

Pokud bude tržní chování podniku zaměřeno pouze na tvorbu zisku, ovšem v rámci zákona, a 

povede to k pozitivním výsledkům pro celou společnost, je to dle jeho názoru dobře. Ale 

pokud se tímto tržním chováním nebudou řešit sociální problémy, mělo by to být předmětem 

odpovědnosti vlády či jiných orgánů, které by se tím měla zabývat, a ne předmětem 

odpovědnosti podnikatelské sféry. 

Friedman ve svém často citovaném významném článku The Social Responsibility of 

Business Is to Increase Its Profits (společenskou odpovědností podniku je růst zisku) z roku 

                                                

115 výjimku tvoří např. názor Carrolla, který uvádí: „se vzrůstající velikostí získává podnik značnou sílu 
v ekonomické, environmentální a technologické oblasti, a proto není žádoucí poskytnout podniku možnost 
rozšířit svůj vliv i do oblasti sociální“ CARROLL, A. B.: Business and Society – managing corporate social 
performace, 1981. s. 39.  
116 CARROLL, A.The Four Faces of Corporate Citizenship. In Business and Society Review, 1998, Fall, 
100/101, s. 2, vlastní překlad 
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1970 „považuje diskuse o společenské odpovědnosti podnikání za analyticky vágní, 

terminologicky mlhavé a aplikace těchto myšlenek za principiálně škodlivé. Připomíná, že 

podnikání nelze personifikovat, a proto „podnikání“ nemůže nést zodpovědnost. Stejně tak 

podnik. Odpovědnost mohou mít pouze lidé, v daném případě buď vlastníci podniků nebo 

manažeři. Vzhledem k tomu, že většina diskusí se implicitně vztahuje k top-managementu 

korporací, věnuje pozornost právě této oblasti. Manažer stojící v čele podniku je 

zaměstnancem vlastníků. Má vůči nim přímou zodpovědnost za vedení podniku podle jejich 

přání. To většinou znamená vydělat tolik peněz, kolik je jen možné, při respektování 

základních pravidel, jak jsou vyjádřena v právním systému a etických zvyklostech.“117 

Dále L. Blažek118 poukazuje na Friedmanův názor na situaci, kdy manažer realizuje svoji 

společenskou odpovědnost na „cizí účet“, tedy s využíváním prostředků podniku bez vědomí 

vlastníků, či proti jejich vůli - to považuje Friedman za principiálně nesprávné. Tím, že 

manažer utrácí prostředky na naplňování nějakých širších společenských cílů, byť veden 

nezištnými a ušlechtilými pohnutkami, se dopouští nemorálního chování, neboť o tyto 

prostředky krátí ty, kterým náleží: akcionáře, zaměstnance, zákazníky. Ti by mohli tyto své 

peníze na dané cíle věnovat, kdyby si to přáli. Manažer to však činí za ně a bez jejich 

souhlasu. Dostává se tak do role samozvaného přerozdělovacího orgánu. Ukládá „dodatečné 

daně“ a zároveň rozhoduje, za co by se měl jejich výnos utratit. 

Luknič119 upozorňuje, že tento koncept je v rozporu s názory liberálních ekonomů a 

připomíná v této souvislosti stanoviska již zmíněného M. Friedmana a J. K. Galbraitha. Ti 

vycházejí z premisy, že podnikatelé se řídí pouze ekonomickými zájmy, přičemž usměrňování 

jejich chování je dáno „neviditelnou rukou trhu“ (neseriózní a nezodpovědný podnikatel 

nemůže být na trhu úspěšný) a „viditelnou rukou státu“, která je schopna neetické a 

neodpovědné chování podnikatelů omezit rámcem právních předpisů. Očekávat od 

podnikatelů vlastní iniciativu ve smyslu realizace společenské odpovědnosti na úkor vlastního 

zisku a jdoucí nad rámec dvou základních regulátorů, tj. trhu a státu, je ve většině případů 

                                                

117 FRIEDMAN, M.: The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. In New York Times 
Magazine, 1970 in BLAŽEK, L.: Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. In 
Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics, 2005, s. 245. 
118 BLAŽEK, L.: Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. In Konkurenceschopnost podniků 
v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics, 2005, s. 246. 
119 LUKNIČ, A.: Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava: Slovak Academic Press, 1994. In BLAŽEK, L.: 
Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách 
globalizace. Ostrava: Ethics, 2005, s. 245. 
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iluzí, a pokud by se tak v některých případech skutečně stalo, působilo by to v tržním 

hospodářství destabilizačně a ve svých důsledcích kontraproduktivně. 

Barnett shrnul některé další základní argumenty pro a proti zavádění konceptu CSR do 

praxe do následující tabulky 6-1. Pro zdůvodnění toho, proč by měly podniky naplňovat 

koncept společenské odpovědnosti, lze nalézt celou řadu argumentů. Jedním z nich může být 

ten, že především velké korporace vytvářejí mnoho společenských problémů, a proto by za ně 

měly „převzít odpovědnost“ a řešit je. Obvykle bývají předmětem kritiky jejich produkty, 

marketing, účetnictví a environmentální praktiky. Proto kritici korporacím navrhují, aby se při 

své činnosti snažily vyrábět kvalitnější a bezpečnější produkty a chovaly se otevřeně a 

poctivě. 

Dalším argumentem pro může být jejich „vlastní zájem“, neboť z dlouhodobé 

perspektivy vyplývá potřeba toho, aby se podniky v současnosti chovaly takovým způsobem, 

aby si zajistily v budoucnosti příznivé existenční prostředí. Z tohoto pohledu musí podniky 

hledět více do budoucna a uvědomit si, že investice do společnosti v současnosti jim přinesou 

„ovoce“ v budoucnu. Kromě toho tím podle Carrolla a Buchholtze120 mohou předcházet i 

vládním intervencím v podobě nových právních předpisů a regulací. 

Někteří teoretici vidí také jako argument pro jednoduše to, že podniky mohou (naplňovat 

koncept CSR), a proto by měly. Především nadnárodní podniky mají „velké lidské i finanční 

zdroje“121, a proto by část z nich mohly věnovat či investovat za účelem „učinit svět lepším 

místem“. 

 

Tab. 6-1: Argumenty pro a proti CSR  

Argumenty PRO Argumenty PROTI 
Vzestup moderních korporací způsobil a 
pomáhá vytvářet mnoho společenských 
problémů. Proto by měla podnikatelská sféra 
převzít odpovědnost za výskyt těchto 
problémů. 

Brát na sebe řešení společenských a 
morálních problémů není ekonomicky 
přípustné. 
Korporace by se měly zaměřit na vydělávání 
peněz pro své podílníky a přenechat sociální 
témata ostatním.  

Je v nejlepším zájmu podniků vzít na sebe 
společenskou odpovědnost a podílet se na 
tvorbě prostředí, ve kterém budou moci 

Přijetí společenské odpovědnosti způsobuje 
korporacím, které tak činí, konkurenční 
nevýhodu oproti těm, které tak nečiní. 

                                                

120 CARROLL, A.B., BUCHHOLTZ, A.K.: Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. 5th ed. 
Australia: Thomson South-Western, 2003. 
121 např. General Electric, Wal-Mart, Toyota Motor, Exxon Mobil, ING Groupe, atd. mají roční příjmy 
přesahující HDP některých států. 
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v budoucnu samy fungovat. Snižuje se 
možnost růstu vládních nařízení. 
Velké korporace mají ohromné rezervy 
lidského a finančního kapitálu. Měly by 
věnovat alespoň část svých zdrojů na 
společenské problémy. 

Ti, kteří jsou k tomu nejzpůsobilejší, by se 
měli zaměřit na společenské problémy. 
Podniková sféra není způsobilá k tomu, aby 
je řešila.  

 
Zdroj: BARNETT, T.: Corporate Social Responsibility, in Encyklopedia of Management, vlastní překlad 

 

„Ekonomický“ argument proti je patrně nejvíce spojen s americkým ekonomem 

M. Friedmanem a jeho názorem, že primární odpovědností podniku je vytvářet zisk pro 

vlastníky. „Konkurenční“ argument proti poukazuje na skutečnost, že akce na řešení 

společenských problémů přinášejí dodatečné náklady a zhoršují konkurenční pozici oproti 

podnikům, které tyto problémy neřeší. Argument „způsobilosti“ je proti zavádění CSR do 

podnikové sféry z toho důvodu, že vedení podniku, resp. manažeři jsou přirozeně velice dobře 

školeni v oblasti financování, marketingu a provozního managementu, ale ne v řešení 

složitých společenských problémů. Dále lze argumentovat, že korporace mohou nejlépe 

sloužit veřejnému zájmu, pokud se budou držet toho, co dělají nejlépe. Což je výroba 

kvalitního zboží či poskytování kvalitních služeb a jejich prodej za přijatelnou cenu lidem, 

kteří je požadují. 

6.2 Příležitosti podniku spojené s přijetím CSR 

„Společnosti v 21. století budou odlišné. Mnoho z nejznámějších světových společností 

už přetváří svoji tradiční představu o budoucnosti korporací. Uznávají, že každý zákazník je 

částí veřejnosti a že společenská odpovědnost není doplňkovou aktivitou.“122 

Drucker již v roce 1984123 vyjádřil svůj názor, že „byznys by měl přeměnit svoji 

společenskou odpovědnost do podnikatelských šancí.“  

Pokud se podnik rozhodne zahrnout koncept CSR do své strategie, stává se jeho 

potencionálním zdrojem konkurenceschopnosti. Těmito přínosy resp. benefity mohou být 

                                                

122 BLAIR, T., předseda vlády Velké Británie in MULLERAT, R.: Corporate Social Responsibility: The 
Corporate Governance of 21st Century. Lawyers Responsibility for Advising on CSR. Netherlands: International 
Bar Association, 2005. pp. 365-384, p. 423. 
123 DRUCKER, P.F.: The Nex Meaning of Corporate Social Responsibility. In California Management Review, 
1984, No. 26, pp. 53-63. 
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podle R. Yeldara124 (mimo růst zisku srov. P. Hohnen125, 2007; M. Steinerová126, 2007; 

Jeřábková, V., Hartl, J.127, 2004) následující: 

1. Růst zisku. 

2. Zlepšení přístupu ke kapitálu. 

3. Snížení nákladů, zvýšení efektivity. 

4. Zlepšení image a pověsti značky. 

5. Růst prodeje a věrnosti zákazníků. 

6. Růst produktivity a kvality. 

7. Zvýšení schopnosti získávat a udržet zaměstnance. 

8. Možná shovívavost orgánu v případě pochybení. 

9. Snížení rizika a růst řízení rizik. 

10. Konkurenceschopnost a odbyt. 

Nejdiskutovanějším přínosem je růst zisku. Už v 70. letech minulého století se 

ekonomové začínali zaobírat otázkou, zda má koncep CSR dopad na prosperitu podniku. 

Předpoklad některých ekonomů, že společenská odpovědnost podniků přináší podnikatelskou 

výhodu, byl poněkud sporný a řada jiných nesouhlasila. Proto byla provedena řada výzkumů, 

které se měly pokusit prokázat jednoznačný vztah mezi CSR a finančním výkonem.  

„Oproti prvotním výsledkům výzkumů vyznívajícím kladně, většina pozdějších 

průzkumů neprokázala jednoznačnou spojitost. (M. Gunther128, 2003). Nicméně nedávné 

studie zjistily, že podniky s vytvořeným interním etickým kodexem zveřejňují lepší výsledky, 

jak ukazuje klasifikace podniků v Business Week, žebříček „nejvíce obdivovaných“ ve 

Fortune's ' a Stern Stewart Performance 1000 (Verschoor, 1998). Také působivá studie z roku 

                                                

124 YELDAR, R.: Why bother with CSR? The Top 10 Benefits of Engaging in Corporate Social Responsibility: 
The Business Case. p. 1, 2004. [online] Dostupné na portálu CSR Nový faktor firemní konkurenceschopnosti  
http://www.csr-online.cz/Page.aspx?publikace cit [2007-03-12] 
125 HOHNEN, P.: Corporate Social Responsibility. An Implementation Guide. Winipeg: International Institute 
for Sustainable Development, 2007. s. 11, 12.  
126 STEINEROVÁ, M., a kol.: Společenská odpovědnost firem: Průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
Praha: TOP Partners, s.r.o., 2008. [online] Dostupné z www.blf.cz. cit [2008-04-15]  
127 JEŘÁBKOVÁ, V., HARTL, J.: Společenská odpovědnost firem. AISIS o.s., 2003, [online] Dostupné z 
http://www.csr-online.cz/Page.aspx?publikace. cit [2008-02-11] 
128 GUNTHER, M.: Corporate Responsibility.  In Fortune Magazine, 2003. [online] Dostupné z 
http://www.fortune.com/fortune/print/0,15935,457024,00.html. cit [2008-10-01] 
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2004 Moskowitz Prize (Orlitzsky & Schmidt, 1998) odhalila statisticky kladný vztah mezi 

CSR a finančním výkonem“129. 

Zajímavý je výsledek průzkumu veřejného mínění Market & Opinion Research 

International ve Velké Británii, který ukázal, že realizování dlouhodobých programů CSR 

vede k získání určité konkurenční výhody, což může vést k růstu výnosů i snížení nákladů 

podniku. Následný nárůst zisku byl potvrzen statisticky.130 

„Několik akademických studií ukázalo přímý vztah mezi společensky odpovědnou praxí 

a pozitivním finančním výkonem. 

� Podle studie DePaul University z roku 1997 si společnosti, které jasně staví do 

popředí etické principy, vedou finančně lépe (na základě ročního prodeje/příjmu) než 

společnosti, které tak nečiní. 

� Jedenáct let probíhající studie Harvard University ukazuje, že společnosti, v nichž je 

zajištěna rovnováha všech zúčastněných stran, vykazují čtyřikrát větší tempo růstu a 

osmkrát větší růst zaměstnanosti ve srovnání s těmi, které jsou zaměřeny jenom na 

shareholdery.“131 

6.2.1 Preference společenské odpovědnosti podniku na spotřebitelském trhu 

Potvrdila se domněnka, že čím vyspělejší země, tím více tíhnou zákazníci k výběru 

produktu na základě společenské odpovědnosti podniku (CSR) či dílčích částí tohoto 

konceptu. Nejen světové průzkumy, ale i tuzemský (viz níže) ukázal, že čím vyšší vzdělání 

má kupující, tím jednoznačnější jsou u něj preference produktů od společensky odpovědných 

podniků či naopak bojkot produktů od podniků, které se chovají neeticky, porušují lidská 

práva, znečišťují životní prostředí atd. 

Např. McCann-Erickson na základě celosvětového průzkumu uvádí: „nastává doba brand 

switching132, kdy kvalita zboží je u lidí z vyspělých zemí důležitější než jeho cena. Lidé zde 

mají více peněz a kladou často při nákupech důraz na „morálku“ korporací. Například 

                                                

129 CARR, E. et al.: Corporate Social Responsibility: A Study of Four Successful Vermont Companies. 2004, 
s. 14. [online] Dostupné z http://www.uvm.edu/~jgm/courses/BSAD307-CSR_Project.pdf. cit [2008-09-15] 
130 BLAŽEK, L., DOLEŽALOVÁ, K., KLAPALOVÁ, A.: Společenská odpovědnost podniků. WORKING 
PAPER č. 9/2005.  
131 YELDAR, R.: Why bother with CSR? The Top 10 Benefits of Engaging in Corporate Social Responsibility: 
The Business Case. p. 1, 2004. [online] Dostupné na portálu CSR Nový faktor firemní konkurenceschopnosti  
http://www.csr-online.cz/Page.aspx?publikace. cit [2007-03-12] 
132 stručně lze přiblížit jako „orientace na značky“ 
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v Austrálii dosahuje důraz na společenskou odpovědnost firem při rozhodování o nákupech až 

77 % v segmentu Alfa konzumentů (lidé s vysokými příjmy a vzděláním) a 69 % u zbytku 

spotřebitelů. V EU má nejvyšší CSR Německo (75 % a 62 % v uvedených segmentech).“133  

Výsledek šetření z roku 2003134 ukazuje, že i u nás má CSR určitý vliv na nákupní 

preference zákazníků. Lidé v ČR jsou ochotni si koupit i mírně dražší výrobek, pokud mají 

záruku, že je šetrný k životnímu prostředí a že při něm nebyla využita dětská práce. Jsou to 

pouze dílčí části konceptu CSR, ale přesto je to silný indikátor preference společenské 

odpovědnosti spotřebiteli. Konkrétně viz následující graf. 

spíše nesouhlasím
20%

určitě nesouhlasím
6%

určitě souhlasím
23%

spíše souhlasím
51%

 

Graf 6-1: Rád(a) zaplatím třeba o 10 % více za ekologický výrobek (bez dětské práce) 

Zdroj: JEŘÁBKOVÁ, V. HARTL, J., 2003, s. 31 

Šetření prokázalo závislost mezi výší vzdělání a preferencí výrobků šetrných k životnímu 

prostředí. PRO se vyjádřilo 65 % respondentů se základním vzděláním, 72 % vyučených, 

77 % s maturitou a 81 % s vysokoškolským vzděláním. Grafické vyjádření prezentuje 

následující graf 6-2. 

                                                

133 McCANN-ERICKSON: Future brand. UNEP, 2006 in POSTER, M.: Marketing, udržitelný rozvoj a 
společenská odpovědnost firem. In Marketing&Komunikace. 2/2007, ročník 17. 
134 JEŘÁBKOVÁ, V. HARTL, J. Společenská odpovědnost firem. Kladno : AISIS, 2003. 42 s. [online] Dostupné 
na http://www.sof.cz/download/781_03_aisis%20brožura%20sof.pdf. cit [2009-01-03] 
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Graf 6-2: Až o 10 % více za ekologický výrobek (bez dětské práce) zaplatí lidé… 
                 (podle úrovně dosaženého vzdělání) 

Zdroj: JEŘÁBKOVÁ, V. HARTL, J., 2003, s. 32 

Toto šetření ukázalo velice pozitivní přístup občanů ČR k otázce chování podniků. 

Ovšem otázka je hypotetická a položena ve velice obecné rovině. V důsledku toho mají 

prezentované výsledky, dle názoru autora, nízkou vypovídací schopnost. 

6.2.2 Společensky odpovědné investování 

Jak uvádí Trnková135 na stránkách Business Leaders Fora, termín SRI136 „je používán pro 

investiční rozhodování, které kombinuje faktory finanční s faktory sociálními, 

environmentálními a etickými. Kritéria společenské odpovědnosti znamenají pro investory 

garanci bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti firmy. Schopnost firmy reagovat na 

environmentální a sociální otázky je také indikátorem její vyspělosti a kvalitního 

managementu. Investice do společensky odpovědných firem jsou považovány za méně 

rizikové a schopné nadprůměrného zhodnocení.“ 

Rostoucí počet investorů začal věnovat pozornost SRI v posledních letech 

pravděpodobně také na základě skandálů velkých společností jako Enron, Worldcom či Artur 

Andersen. CSR odpovědná firma tak pro shareholders poskytuje určitou přidanou hodnotu 

v podobě stabilního managementu, dobrého klimatu na pracovišti a environmentálního 

managementu. To potvrzuje například The Wall Street Journal, který v roce 2002 uvedl, že 

                                                

135 TRNKOVÁ, J. na portálu Business Leaders Forum [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/List.aspx. 
cit [2008-03-01] 
136 společensky odpovědné investování, resp. social responsible investing (SRI) 
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„investiční aktivity do SRI fondů rostly oproti ostatním fondům, které stagnovaly, či dokonce 

klesaly.“137 

Již existuje řada indexů, které odrážejí společenskou odpovědnost podniků a slouží jako 

podklad pro SRI. Problémem je, že existují různí poskytovatelé nabízející investorům a 

investičním fondům jako podklad pro jejich rozhodnutí o investování různé indexy, přičemž 

se jednotlivé indexy různí v oblastech, které sledují, a dokonce i v indikátorech v rámci 

jednotlivých oblastí a vahách pro jednotlivé oblasti. Úplná konstrukce indexu většinou není 

zveřejňována, a proto je těžké indexy mezi sebou srovnávat.  

To potvrzuje C. Mitchel138, 2004, který provedl analýzu indexů DJSI, Ethibel, FTSE4Good, 

Domini400 a Calvert. Porovnáním sledovaných oblastí dochází k závěru, že se sledované 

oblasti jednotlivých indexů razantně liší. 

Na nesrovnatelnost indexů poukazuje také Kašparová139, která se opírá o pozdější 

rozsáhlejší výzkum B. Hammera140, 2005, který blíže zkoumal 12 indexů CSR a pokoušel se 

pomocí sémantické analýzy identifikovat společné oblasti indexů. Výsledek ukázal rozdílnost 

ve sledovaných oblastech, které zahrnují jednotlivé indexy141, jak ukazuje následující tabulka. 

                                                

137 HUNGARIAN ENVIRONMENTAL ECONOMICS CENTER: Report on a survey of corporate social 
responsibility of the largest lested companies in Hungar. 2004, p. 4. 
138 MITCHELL. C. et al.: Measuring Sustainability. Chapel Hill, University of North Carolina, Kenan-Flagler 
Business School, 2004.  
139 KAŠPAROVÁ, K.: Společenská výkonnost podniku a způsoby jejího měření. s. 3. [online] Dostupné z 
http://www.csr-online.cz/Page.aspx?publikace. cit [2009-06-07] 
140 HAMMER, B.: Integrating Market-Based Sustainability Indicators and Performance Management Systems. 
Seattle: Hammer and Associates LLC, 2005. 19 s. [online] Dostupné na 
http://cleanerproduction.com/Pubs/pubs/Hamner%20-%20Market%20CSR%20Indicators%20and%20Quality% 
20Systems.doc. cit [2007-09-02] 
141 předmětem zkoumání byly indexy Dow Jones Sustainability Index, Ethibel Global Index, EthicalGlobal 
Index, FTSE4GOOD Global 100 Index, Humanix 200 Global, ASPI Eurozone Index, Ethinvest Environmental 
Index Australia, Jantzi Social Index Canada, Johannesburg Stock Exchange / FTSE 4Good Index South Africa, 
Humanix 50 Index Sweden, Calvert CALVIN, Social Index USA, KLD Domini 400 Index USA 
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Tab. 6-2: Frekvence použití jednotlivých kritérií ve zkoumaných indexech 

Zdroj: HAMMER, B., 2005 in Kašparová, s. 3 

E. Sjöströmová dokonce ve svém výzkumu, týkajícím se srovnávání indexů zjistila, že i 

když jsou dané oblasti stejné, dotazy na ně se liší index od indexu142. 

Pokud tedy shrneme poznatky jednotlivých autorů, opírající se o analýzu světově 

nejužívanějších indexů, dojdeme k závěru, že jsou indexy nesrovnatelné, neboť se liší: 

� primárně ve sledovaných oblastech, 

� na stejné oblasti jsou pokládány různé dotazy, 

� pro jednotlivé oblasti jsou nastaveny v konstrukci indexu různé váhy. 

 

6.3 Výnosy a náklady podniku spojené s naplňováním konceptu CSR 

Naplňování myšlenky společenské odpovědnosti nepřináší pouze pozitiva, jak bylo 

prezentováno v předchozím textu. Implementace a realizace náplně konceptu CSR s sebou 

přináší pro podnik i dodatečné náklady. Určit přesnou výši těchto nákladů je vzhledem 

k provázanosti s každodenními aktivitami podniku poměrně problematické.  

Hopkins a Cowe143 ve svém příspěvku Corporate Social Responsibility: Is there a 

Business Case? upozorňují na společnost MHC International Ltd144 zaměřenou na konzultace 

                                                

142 SJÖSTRÖM, E.: SRI – Investment Stewardship: Actors and methods for socially and environmentally 
responsible investments. Copenhagen, The Nordic Partnership, 2004  in BLAŽEK, L., 2005,  s. 21. 
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a průzkum v oblasti CSR, která se snaží identifikovat oblasti nákladů a oblasti výnosů, které 

vznikají v důsledku zavedení CSR do podniku. Identifikované oblasti jsou uvedeny 

v následující tabulce.  

Tab. 6-3: Výnosy a náklady spojené s implementací a prováděním CSR 

 

nezávislejší čestní členové správní rady více schůzí a krátkých porad 
nárůst investic od společensky 
zodpovědných investorů 
 

zvýšené náklady na zpravodajství 
a zajištění průhlednosti 
podnikání 

lepší politika v oblasti lidských zdrojů 
vede ke zvýšení motivace, větší 
povědomí o přihlášení se podniku 
k etickým otázkám vede ke zvýšení 
důvěry k podniku mezi zaměstnanci 

zvýšené náklady na školení 
v oblasti etiky, schůzky focus 
group, zpravodajství 
 

lepší politika v oblasti lidských zdrojů 
vede ke zvýšení motivace, etické 
chování nadřízených vede ke zlepšení 
produktivity, méně pracovních sporů, 
stávek, lepší pracovní podmínky, 
podnik s dobrou CSR snadněji získává 
špičkové pracovníky a mladé lidi, 
snížené náklady na nábor zaměstnanců 

školení v oblasti etiky, více 
vnitřní komunikace, větší úsilí 
v oblasti pracovních vztahů, 
náklady na zavedení opatření 
zabezpečujících lidská práva 
 

zvýšení přitažlivosti pro zainteresované 
zákazníky, méně sporů, reklama se 
může odvolávat na image podniku 
v oblasti CSR, zlepšení pověsti, zvýšení 
brand equity 

možné krátkodobé zvýšení 
nákladů na výrobky 
 

větší kvalita vstupů, méně škodlivé 
dopady na image 

možné krátkodobé zvýšení 
nákladů na vstupy 

větší ochota přijmout nové investice, 
zlepšení image 

náklady na neustálou výměnu 
informací s komunitami, 
zveřejňování zpráv o CSR, 
monitorování vnitřních aktivit, 
zavedení opatření 
zabezpečujících lidská práva 

větší důvěra v podnik, méně právních 
střetů, předcházení zavedení zákonů 
omezujících podnikání podniku, lepší 
obchodní podmínky, větší ochota 
přijmout rozšíření nebo zeštíhlení 
podniku 

možné zvýšení nákladů na 
dodržování nových nařízení 
 

                                                                                                                                                   

143 HOPKINS, M., COWE, R.: Corporate Social Responsibility: Is there a Business Case? London: ACCA UK, 
2003. [online] Dostupné na http://www.accaglobal.com/pdfs/members_pdfs/publications/csr03.pdf 
144 více na portálu MHC INTERNATIONAL, LTD – Corporate & Social Research dostupné z 
http://www.mhcinternational.com/ 

Výnosy Náklady 
Skupina 
stakeholderů 

Správní rada 

Shareholdeři 

Manažeři 

Zaměstnanci 

Zákazníci 

Dodavatelé 

Komunita 

Vláda 
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méně právních střetů, zlepšení image, 
přispívá k trvale udržitelnému rozvoji 
podniku 

náklady na investice v oblasti 
kontroly zaměřené na dopady 
podnikání na životní prostředí 

 
Zdroj: HOPKINS, M. COWE, R. 2003, s. 21. in Kašparová K. Identifikované výhody ... s. 2-3 
 

Serpell145 poukazuje na to, že „společenská odpovědnost přináší podnikatelské benefity 

pouze v tom případě, že je prováděna efektivně. Neznamená to plýtvat zdroji nebo špatně 

investovat pouze z důvodu veřejné korektnosti. Znamená to nacházet činnosti, které budou 

mít největší dopad na daný podnik, provádět je profesionálně a tyto kroky prezentovat.“ 

K tomu Evropská komise dodává: „Zkušenost s investováním do ekologicky šetrných 

technologií a obchodní praxe nasvědčuje tomu, že jít za legální dodržování může přispět ke 

konkurenceschopnosti společnosti. Jít za základní zákonné povinnosti v sociální oblasti, např. 

kurzy a školení, pracovní podmínky, vztahy mezi vedením a zaměstnanci, můžou rovněž mít 

přímý vliv na produktivitu. To otevírá cestu řízení změn a slučitelnost společenského rozvoje 

se zvýšením konkurenceschopnosti.“146 

 

6.4 Shrnutí 

Až na výjimky se většina odborníků shodne na tom, že z celospolečenského pohledu 

(makroúroveň) je aplikace konceptu do podnikové sféry, až na výjimky, považována za 

přínosnou. V důsledku toho budou plynout společnosti (veřejnosti) jen samá pozitiva – zlepší 

se kvalita produktů, životní prostředí, zaměstnanecké podmínky, podniky budou podporovat 

sociální projekty, aj. Ale z pohledu podniku (mikro a mezoúroveň) lze potenciální přínosy 

porovnávat s jistými náklady.  

Na makroúrovni se jako argumenty proti nejčastěji objevují názory: 

� Podniky nejsou způsobilé pro to, aby řešily společenské problémy, jejich cílem by 

měla být kvalitní produkce za přijatelnou cenu a tím by měly sloužit společnosti. 

� Koncept je v rozporu s názory liberálních ekonomů - podnikatelé jsou usměrňováni 

„neviditelnou rukou trhu“ (neseriózní a nezodpovědný podnikatel nemůže být na trhu 

úspěšný) a „viditelnou rukou státu“, která je schopna neetické a neodpovědné chování 

                                                

145 SERPELL, S. et al.: Winning with integrity: Summary. Business in the Community, 2000. s. 8. 
146 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Green Paper - Promoting a European Framework 
for Corporate Social Responsibility. 2001. [online] Dostupné z http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ 
/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf. cit [2007-07-11] 

Životní 
prostředí 
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podnikatelů omezit rámcem právních předpisů147, z tohoto pohledu vyplývá, že 

aplikace tohoto konceptu je zbytečná. 

Na makroúrovni se jako argumenty pro nejčastěji objevují názory: 

� Vzestup moderních korporací způsobil a pomáhá vytvářet mnoho společenských 

problémů. Proto by měla podnikatelská sféra převzít odpovědnost za výskyt těchto 

problémů. 

� Velké korporace mají ohromné rezervy lidského a finančního kapitálu. Měly by 

věnovat alespoň část svých zdrojů na společenské problémy. 

Na mikro a mezoúrovni se jako argumenty proti nejčastěji objevují názory: 

� Milton Friedman: „Základní odpovědností podnikání je produkovat peníze“148, 

vystupoval především proti složce filantropické. Aplikaci společenské odpovědnosti 

viděl jako „okrádání“ vlastníků podniku.  

� V souvislosti s náklady, které jsou s aplikací konceptu (natož filantropií) do praxe 

spojeny, jsou podniky společensky odpovědné v konkurenční (nákladové) nevýhodě. 

Na mikro a mezoúrovni se jako argumenty pro nejčastěji objevují názory: 

� Je v nejlepším zájmu podniků vzít na sebe společenskou odpovědnost a podílet se na 

tvorbě prostředí, ve kterém budou moci v budoucnu samy fungovat.  

� Byla provedena řada výzkumů, které ukazují na spotřebitelské preference společensky 

odpovědných podniků a jejich produktů.  

Také byl často zjišťován vztah mezi ekonomickými výsledky podniků a jejich 

společenskou odpovědností, kde byl potvrzen vysoký stupeň korelace, ovšem vztah příčina-

následek v těchto případech nelze jednoznačně určit. Jak uvádí např. Steinerová: 

„Vyhodnocování přínosů plynoucích z odpovědného chování brání fakt, že vazby „příčina-

následek“ jsou zde málo zjevné a navíc je možné je zaznamenat pouze dlouhodobě.“149  

                                                

147 LUKNIČ, A.: Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava: Slovak Academic Press, 1994. in BLAŽEK, L.: 
Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. in Konkurenceschopnost podniků v podmínkách 
globalizace. Ostrava: Ethics, 2005, s. 245. 
148 CARROLL, A.: The Four Faces of Corporate Citizenship. In Business and Society Review, 1998, Fall, 
100/101, s. 2, vlastní překlad 
149STEINEROVÁ, M., a kol.: Společenská odpovědnost firem: Průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
Praha: TOP Partners, s.r.o., 2008. s. 5. [online] Dostupné z www.blf.cz. cit [2008-04-15] 
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7 Marketingový model CSR aktivit 

Zatímco se historický vývoj opíral o Carrollovo členění do čtyř skupin, v současnosti je 

v teorii i praxi nejrozšířenějším přístupem pro členění základních témat konceptu do 

komplexnějších oblastí marketingový přístup, využívající členění aktivit do tří oblastí, na 

sociální, environmentální a ekonomickou. Z tohoto pohledu by měl podnik naplňovat určité 

standardy resp. by se měl zlepšovat právě z těchto třech oblastech.  

I přes další rozvoj v teorii CSR z marketingového pohledu se nedošlo k závěru, jaké 

konkrétní činnosti a vůči kterým stakeholderům je naplňovat, často jsou tedy uváděny 

příklady nejčastěji užívaných či pravděpodobně nejdůležitějších činností. 

7.1 Ekonomická oblast 

Ekonomická oblast se ve své podstatě týká trhu, resp. stakeholderů, kteří mají vztah k 

trhu. Například Evropská komise uvádí150: 

� majitele, investory, 

� odběratele, konečné zákazníky, 

� dodavatele, 

� veřejné instituce, 

� média. 

CSR aktivity, které mohou spadat do ekonomické oblasti, jsou:151 

� vytvoření etického kodexu, 

� transparentnost (informování o firemních výsledcích a jiných podstatných 

sděleních), 

� uplatňování principů dobrého řízení, 

� odmítání korupce, 

� včasné plnění stanovených dodavatelsko-odběratelských podmínek, 

                                                

150 EVROPSKÁ KOMISE: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních 
podniků. 2004. [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblasti. cit [2009-01-08] 
151 EVROPSKÁ KOMISE: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních 
podniků. 2004. [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblasti. cit [2009-01-08] 
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� kvalitní a bezpečné produkty a služby, 

� poprodejní servis, 

� marketingová a reklamní etika, 

� ochrana duševního vlastnictví, 

� inovace a udržitelnost. 

Např. Steinerová dodává:152  

� poskytování jasných a přesných informací o výrobcích a službách, 

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

partnerů, 

� spolupráce s jinými podniky či organizacemi na CSR projektech. 

A mmch. např. J. Trnková153 uvádí místo výčtu typických aktivit z ekonomické oblasti 

udržování dobrých vztahů s konkrétními stakeholdery: 

� vztahy s akcionáři (shareholders dialogue), 

� chování k zákazníkům/spotřebitelům, 

� chování k dodavatelům, 

� chování k investorům. 

7.2 Sociální oblast 

Sociální oblast se týká pracovního prostředí a místní komunity. Měla by zahrnovat 

stakeholders, kterými jsou: 154: 

� zaměstnanci, 

� odbory, 

� neziskové organizace, 

� veřejnost aj. 

                                                

152 STEINEROVÁ, M. a kol.: Společenská odpovědnost firem: Průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
Portál Business Leaders Forum, 2007. s. 6. [online] Dostupné z www.blf.cz. cit [2009-08-01] 
153 TRNKOVÁ, J. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM kompletní průvodce tématem & závěry z 
průzkumu v ČR. 2004, s. 7. 
154 EVROPSKÁ KOMISE: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních 
podniků. 2004. [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblasti. cit [2009-01-08] 
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Témata v oblasti sociální, která jsou předmětem pozornosti ve vztahu k zaměstnancům a 

odborům, jsou:155 

� zdraví a bezpečnost, 

� rozvoj lidského kapitálu, 

� vyváženost pracovního a osobního života, 

� rovné příležitosti, 

� rozmanitost na pracovništi (ženy, etnické minority, handicapovaní a starší lidé), 

� podpora propuštěných zaměstnanců aj. 

Aktivit, které by se daly zahrnout do sociální oblasti, je ještě celá řada a mezi tu, která je 

uváděna velice často, je zákaz dětské práce. Zmiňuje se v souvislosti s nadnárodními 

korporacemi a v souvislosti s fungováním jejich dodavatelů, kteří mohou využívat dětské 

práce a navíc za nevyhovujících pracovních podmínek. 

Sociální aktivity týkající se neziskových organizací a veřejnosti představují souhrn 

aktivit, při kterých podnik dobrovolně věnuje část svých finančních prostředků na zpravidla 

veřejně prospěšné účely nebo podnik věnuje čas svých zaměstnanců na to, aby se do veřejně 

prospěšné akce zapojili v rámci své pracovní doby. Mezi nejrozšířenější sociální aktivity 

patří: 

� firemní dárcovství (finanční i materiální), 

� firemní dobrovolnictví, 

� sociální integrace, 

� vzdělávání, 

� podpora kvality života občanů (sport/kultura), 

� rozvoj zaměstnanosti a místní infrastruktury. 

7.3 Environmentální oblast 

Za stakeholdery z environmentální oblasti156 můžeme považovat environmentální skupiny 

a další mluvčí za zájmy životního prostředí. Klíčovými tématy v této oblasti jsou: 

                                                

155 EVROPSKÁ KOMISE: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních 
podniků. 2004. [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblasti. cit [2009-01-08] 
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� hospodaření s odpady, recyklace, 

� úspora energie/vody, 

� omezení používání nebezpečných chemikálií, 

� balení a přeprava, 

� soulad s normami a standardy (ISO, EMAS, atd.) 

� ekologická výroba, produkty, služby, 

� ochrana přírodních zdrojů. 

Toto členění uvádí obecně oblasti, kterých se CSR dotýká. Samotný podnik si ale musí 

sám určit, jak tyto oblasti budou dále členěny a jakým způsobem zajistí, aby základní a další 

aktivity, které pokrývá základní myšlenka CSR, byly vykonávány na požadované úrovni.  

 

 

Obr. 7.1: Grafické schéma marketingového přístupu k CSR 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                                                                                                                   

156 EVROPSKÁ KOMISE: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních 
podniků. 2004. [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblasti. cit [2009-01-08] 
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Výše uvedené schéma uvádí některá typická témata a aktivity společenské odpovědnosti 

podniku. Uvedená témata a aktivity se dotýkají určitých stakeholderů přímo a jiných nepřímo 

či vůbec, proto se kružnice oblastí (ekonomická, sociální, environmentální) překrývají se 

skupinou stakeholderů. 

Oproti rozdělení oblastí na ekonomickou-sociální-environmentální bývá alternativně 

koncept CSR rozdělen z marketingového hlediska, resp. z hlediska působnosti (na koho je 

zaměřen) do čtyř oblastí, a to na trh (odpovídá ekonomické oblasti), pracovní prostředí 

(odpovídá sociální oblasti) místní komunita (odpovídá sociální oblasti) a životní prostředí 

(environmentální oblast), jak uvádí Evropská komise157 či Steinerová158.  

 

7.4 Shrnutí 

Carrollova definice společenské odpovědnosti z roku 1979 znamenala posun ve vývoji 

chápání společenské odpovědnosti podniku. Carroll upřesnil dosavadní myšlenku společenské 

odpovědnosti tím, že definoval čtyři základní úrovně společenské odpovědnosti. Jako 

primární stanovil ekonomickou úroveň, následovala právní, pak etická a následně 

filantropická. Tato otevřená definice říkala rámcově, jak by se měl podnik chovat, a to „Být 

rentabilní, Podřídit se právu, Být etický, Přispívat svými zdroji komunitě“, ale konkrétní aktivity 

neuváděla.  

Oproti tomu tzv. marketingový model CSR aktivit, který přijala současná odborná i 

podniková veřejnost, uvádí příklady konkrétních témat a aktivit, jež jsou v popředí zájmu 

konceptu CSR. Tento model vychází více méně z teorie participujících skupin, který využil ve 

vztahu ke konceptu CSR jako první R. E. Freeman159 v roce 1984, a zaměřuje se na tři 

základní celky CSR, jež jsou ekonomická, sociální a environmentální oblast a v rámci nich 

předkládá příklady dílčích témat a aktivit.  

                                                

157 EVROPSKÁ KOMISE: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních 
podniků. 2004. [online] Dostupné z http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblasti. cit [2009-01-08] 
158 STEINEROVÁ, M.: Koncept CSR v praxi. Průvodce odpovědným podnikáním. Brno: 94 minutes, s.r.o., 
2008. [online] Dostupné z http://www.blf.cz/doc/brozura_CSR_web_CZ.pdf. cit [2009-01-01] 
159 FREEMAN, R. E.: Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984.  
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8 Nadnárodní přístup k CSR 

Od 90. let 20. století stoupá zájem vlád evropských zemí o koncept společenské 

odpovědnosti. V současnosti vidí OSN a EU v naplňování tohoto konceptu nástroj k dosažení 

udržitelného rozvoje. 

V roce 1995 byla založena z podnětu předsedy Evropské komise Jacquea Delorse 

organizace CSR Europe160, která jako čelní evropská podnikatelská síť zaměřená na CSR 

v současnosti sdružuje okolo 70 nadnárodních společností a 25 národních partnerských 

organizací. Jejím posláním je podpora integrace CSR do každodenního podnikání jejích 

členských podniků. Tato organizace se stala platformou pro propojení podniků při sdílení 

informací o nejvhodnějších způsobech naplňování konceptu CSR, zavádění nových projektů 

mezi podnikem a stakeholdery, formování moderního každodenního podnikání a politického 

jednání na základě udržitelnosti a konkurenceschopnosti. CSR Europe má silnou vazbu na 

Evropskou komisi.  

Priority EU v sociální a ekonomické oblasti byly stanoveny na Lisabonském summitu v 

březnu 2000. Tématem summitu byla „zaměstnanost, ekonomická reforma a sociální 

soudržnost" a zúčastnili se ho vrcholní představitelé EU. Ti „apelovali na firemní smysl pro 

společenskou odpovědnost“ a shodli se na nutnosti strategické podpory rozvoje společenské 

odpovědnosti podniku po celé Evropě. Tento summit Evropské rady stanovil strategický cíl 

pro EU: „státy EU se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomikou schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s 

posílenou sociální soudržností.“ Summit přijal dokument obsahující nástroje pro plnění těchto 

cílů, tzv. Lisabonskou strategii.161 

Závěry Lisabonského summitu vedly k vypracování tzv. Zelené knihy (Green Paper, 

Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 2001162). Ta shrnula 

dosavadní základní myšlenky, principy, nástroje a přístupy ke společenské odpovědnosti 

podniku a stala se základem pro další rozvoj diskuse nad touto tématikou. Evropská unie se 

v ní snaží přiblížit, jak může společenská odpovědnost podniku přispět k výše uvedenému 

                                                

160 více na portálu CSR EUROPE [online] Dostupné z http://www.csreurope.org. cit [2008-04-22] 
161 více na portálu EUROPEAN COMMISSION – Growth and Jobs [online] Dostupné z http://ec.europa.eu/ 
growthandjobs/index_en.htm. cit [2008-04-11] 
162 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Green Paper, Promoting a European framework 
for Corporate Social Responsibility, 2001. [online] Dostupné z http://ec.europa.eu/employment_social/soc-
dial/csr/greenpaper.htm. cit [2008-04-11] 
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strategickému cíli stanoveného v Lisabonu. Zelená kniha předkládá celou řadu oblastí, na 

které může mít CSR vliv. Mezi ně patří:  

� řízení lidských zdrojů, 

� bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

� adaptace na změnu, 

� řízení dopadů na životní prostředí a národních zdrojů, 

� místní komunity, 

� obchodní partneři, 

� dodavatelé a spotřebitelé, 

� lidská práva, 

� globální environmentální problémy. 

Veřejná diskuse nad společenskou odpovědností podniku propagovaného v Zelené knize 

proběhla v červenci 2002163. Diskuse ukázala rozdíly v postojích a názorech mezi subjekty, 

které by měly být typickými stakeholdery podniku: 

� Podniky - vyjádřily názor, že společenská odpovědnost by měla být dobrovolná a 

flexibilní k individuálním potřebám podniku. 

� Odborové organizace a občanská sdružení - měly pocit, že dobrovolná 

iniciativa ze strany podniku nenabízí dostatečnou ochranu práv zaměstnanců a 

občanů a předkládaly důvody pro regulační rámec s cílem zajistit minimální 

standardy. 

� Investoři – považovali za nutné zlepšit transparentnost fungování podniků, 

transparentnost metodologie ratingových agentur a transparentnost investičního 

řízení SRI fondů. 

� Spotřebitelské organizace - zdůraznily důležitost úplných a ověřitelných 

informací o etických, sociálních a environmentálních podmínkách, za nichž je 

                                                

163 EUROPEAN COMMISSION: Communication from The Commission Concerning Corporate Social 
Responsibility.: A Business Contribution to Sustainable Development. Brussels. [online] Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:EN:pdf. cit [2008-08-01] 
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zboží vyráběno a prodáváno, které dovolují spotřebiteli informovanou nákupní 

volbu. 

� Rada Evropské unie - ve svém usnesení ze dne 3. prosince 2001 zdůraznila 

význam CSR jako komplementárních opatření, která zvýší účinek stávajících 

místních a národních politik.  

� Evropský výbor regionů – uvedl domněnku, že úlohou Evropy je zajistit rámec 

pro zvyšování povědomí a podporu principů odpovědnosti jakož i povzbuzovat 

podniky a veřejné autority, aby začlenily CSR do svých aktivit.  

� Evropský parlament - navrhl začlenit CSR do všech oblastí působnosti EU, 

zejména do regionálního a sociálního financování a vytvořit multi-stakeholder 

CSR platformu. 

Existuje řada dalších významných organizací a sdružení propagujících zavádění CSR do 

praxe a existuje také řada referenčních textů, norem a standardů164, které mohou sloužit jako 

zdroj informací a průvodce pro společnosti a stakeholdery, když chtějí vyvíjet své první CSR 

aktivity. Mezi ty nejdůležitější referenční texty a nástroje, které byly vytvořeny za účasti 

komerční sféry a jsou určeny přímo pro ni, jsou: 

� Global Compact (2000)165 prosazující do podnikání 10 základních principů, 

� Tripartitní deklarace principů ILO166 zaměřená na nadnárodní společnosti a 

sociální politiku (1977, revidovány 2000), 

� Směrnice OECD167 pro nadnárodní společnosti (1976, revidovány 2000), 

� Je třeba zmínit také iniciativu Global Reporting Initiative, která vyvíjí směrnice 

pro udržitelný rozvoj a normy, které se dotýkají jednotlivých pilířů CSR OHSAS 

18001, SA168 8000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000.169 

 

                                                

164 podle Institute for Social and Ethical Accountability dnes existuje přes 300 norem, standardů a rámcových 
požadavků, in PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Praha: GRADA, 2007. s. 23 
165 Global Compact, resp. Globální úmluva OSN. 
166 International Labour Organization, zkratka ILO, překlad Mezinárodní organizace práce 
167 OECD je zkratka pro Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která sdružuje 30 nejvyspělejších 
států světa. V těchto státech sídlí drtivá většina korporací. 
168 zkratka pro Social Accountability. 
169 informace o zaměření a využití směrnic a standardů a norem vztahujících se k CSR lze nalézt v publikaci: 
European Comission: Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2003. 
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8.1 Global Compact 

V červenci 2000 zahájil generální tajemník OSN Kofi Annan globální iniciativu Global 

Compact,170 jenž navazuje na existující mezinárodní deklarace a má za cíl prosadit 10 

základních principů podnikání ve čtyřech oblastech - těmi jsou lidská práva, pracovní 

prostředí, životní prostředí a boj proti korupci, který byl doplněn dodatečně. Iniciativa Global 

Compact se snaží o to, aby podniky přijaly za své a podporovaly uvnitř svojí sféry vlivu 10 

základních principů CSR – podoba od roku 2004 je následující:171 

Lidská práva 

Princip 1: Podpora a respektování mezinárodních lidských práv v oblasti podnikání. 

Princip 2: Jistota, že firma se nepodílí na porušování lidských práv. 

Pracovní prostředí 

Princip 3: Zachování práv svobody sdružování a účinného uznávání práv z kolektivní 

smlouvy. 

Princip 4: Odstranění jakékoliv formy nucených prací. 

Princip 5: Odstranění dětské práce. 

Princip 6: Odstranění diskriminace při zaměstnání. 

Životní prostředí 

Princip 7: Podpora preventivních opatření ve vztahu k problémům životního prostředí. 

Princip 8: Realizace kroků pro podporu větší odpovědnosti za životní prostředí. 

Princip 9: Spoluúčast na vývoji a rozšiřování technologií šetřících životní prostředí. 

Boj proti korupci 

Princip 10: Firmy mají postupovat proti všem formám korupce včetně vydírání a nabízení 

úplatků172. 

                                                

170 iniciativa sdružuje agentury OSN, nevládní organizace, zástupce firem (v současností více než 1600), 
zástupce dalších mezinárodních organizací (World Business Council on Sustainable Development, Intenational 
Labour Organization, Transparency International, ad.) 
171 UNITED NATIONS: Global Compact. Portál organizace Global Compact [online] Dostupné z 
www.unglobalcompact.org. cit [2008-05-28] 
172 UNITED NATIONS: Global Compact. Portál organizace Global Compact [online] Dostupné 
z http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html. cit [2008-05-28] 
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Tyto principy vyšly z všeobecného konsensu a byly odvozeny z již existujících 

dokumentů173 dotýkajících se výše uvedených oblastí.  

8.2 Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice 

Tato deklarace byla přijata v roce 1977 Mezinárodní organizací práce (International 

Labour Organization, zkratka ILO) a byla přepracována v roce 2000. Nabízí směrnice pro 

nadnárodní společnosti, vlády a zaměstnanecké a pracovní organizace v oblastech jako 

pracovní poměr, školení, pracovní podmínky a život a pracovní vztahy.174 

Mezinárodní organizace práce byla založena 11. 4. 1919175 v rámci Versailleského 

mírového procesu jako stálá úřadovna Společenství národů a v roce 1946 byla jako první ze 

specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. Základním posláním 

ILO je: 

� formulovat mezinárodní politiku a programy na podporu základních lidských 

práv, zdokonalování pracovních a životních podmínek a obohacování příležitostí 

zaměstnání,  

� vytvářet mezinárodní pracovní standardy, které jsou garantovány také jedinečným 

způsobem dohlížení nad jejich aplikováním, sloužící jako směrnice pro národní 

orgány při realizaci této politiky,  

� poskytovat rozsáhlé programy mezinárodní technické spolupráce formulované a 

prováděné v aktivním partnerství se členskými státy v zájmu pomoci zemím 

při účinném praktickém naplňování této politiky,  

� zabezpečovat školení, vzdělávání, výzkumy a vydávat materiály na pomoc 

v tomto úsilí. 

Základní činností Mezinárodní organizace práce je formulování přijímání a prosazování 

mezinárodních pracovních standardů. Ty jsou přijímány ve formě úmluv a doporučení. 

Úmluvy ILO jsou v podstatě mezinárodními smlouvami, které jsou po schválení konferencí 

                                                

173 The Universal Declaration of Human Rights (OSN, 1948), Rio Declaration on Environment and Development 
(1992), The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
(1998), The United Nations Convention Against Corruption (2000) 
174 více na portálu INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, webový portál Mezinárodní organizace 
práce [online] Dostupné z www.ilo.org/multi. [cit. 2008-05-28] 
175 Česká republika patří k zakládajícím členům Mezinárodní organizace práce. Z přijatých úmluv jich Česká 
republika dosud ratifikovala 68. 
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otevřené členským zemím k ratifikaci. Ratifikací pak vzniká členské zemi povinnost plnit 

ustanovení příslušné úmluvy a pravidelně informovat o stavu jejího naplňování. Doporučení 

zpravidla doplňují příslušnou úmluvu, nepodléhají ratifikaci a nejsou tudíž právně závazná. 

Dosud bylo přijato 185 úmluv a 197 doporučení. 

Deklarace ILO o základních principech a právech v práci, přijatá na 86. Mezinárodní 

konferenci práce v r. 1998, závazně vyhlašuje soubor osmi nejdůležitějších úmluv ze čtyř 

základních oblastí jako Základní pracovní standardy (Core Labour Standards): 

1. Svoboda sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání. 

� Úmluva č. 87 z r. 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se. 

� Úmluva č. 98 z r. 1949 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat. 

2. Odstranění všech forem nucené práce. 

� Úmluva č. 29 z r. 1930 o nucené práci. 

� Úmluva č. 105 z r. 1957 o odstranění nucené práce. 

3. Účinný zákaz dětské práce. 

� Úmluva č. 138 z r. 1973 o minimálním věku. 

� Úmluva č. 182 z r. 1999 o nejhorších formách dětské práce. 

4. Odstranění diskriminace ve vztahu k zaměstnání a povolání. 

� Úmluva č. 100 z r. 1951 o rovnosti v odměňování. 

� Úmluva č. 111 z r. 1958 o diskriminaci v zaměstnání a povolání.  

 

8.3 Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti 

„Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti jsou doporučení vlád adresovaná 

nadnárodním společnostem. Obsahují dobrovolné zásady a standardy odpovědného 

podnikatelského chování, které je slučitelné s platnými právními předpisy. Směrnice si kladou 

za cíl zajistit, aby operace těchto podniků byly v souladu se státní politikou, posílit základnu 

vzájemné důvěry mezi podniky a společenským prostředím, kde podnikají, pomáhat zlepšit 
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klima pro zahraniční investice a zvýšit tak možnost nadnárodních společností přispět 

k trvalému rozvoji.“176 

„Nerespektování směrnic je tedy nerespektováním doporučení států týkající se 

odpovědného podnikání. Směrnice představují pouze obecný rámec, ve kterém by se měla 

odpovědná korporace pohybovat, avšak odkazují na nástroje ochrany životního prostředí 

definované v Aarhusské úmluvě177 nebo v Deklaraci z Ria o životním prostředí a rozvoji.178
 

Předpokládá se, že korporace přispějí k implementaci těchto nástrojů a následně dodržování 

standardů. V potaz při výkladu environmentálních ustanovení směrnic by měly být vzaty také 

standardy stanovené v Úmluvě OSN o biodiversitě, Cartagenském protokolu o biologické 

bezpečnosti,179 Kjótském protokolu,180 Stockholmské úmluvě o persistentních organických 

znečisťujících látkách,181
 v Prohlášení o principech udržitelného lesního hospodaření182

 a 

dalších mezinárodních úmluvách.“183 

Podle směrnic OECD by měly nadnárodní podniky respektovat politiky zemí, ve kterých 

podnikají a včetně dalších zúčastněných stran. Za tímto účelem by podniky měly plnit 

následující zásady:184 

1. přispívat k pokroku v oblasti hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí, a 

to za účelem dosažení udržitelného rozvoje; 

2. respektovat lidská práva všech, kdo jsou jejich činností ovlivněni, a to v souladu s 

mezinárodními závazky hostitelských zemí; 

3. podporovat jednak rozvoj místního potenciálu úzkou spoluprácí s lidmi v místě 

působení, a to včetně obchodních zájmů, a také rozvoj činnosti podniku na 

domácích i cizích trzích v souladu s potřebou řádné odchodní praxe; 

                                                

176 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, článek 1. [online] Dostupné z dostupné z www.mfcr.cz/. cit 
[2008-04-17] 
177 více informací na http://www.ucastverejnosti.cz/cz/ 
178 text Deklarace z Ria lze najít na: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID= 
78&ArticleID=1163 
179 více informací na portálu Convention on Biological Diverstity dostupné z http://www.cbd.int/biosafety/ 
protocol.asp 
180 více informací na http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
181 Text úmluvy lze nalézt na: http://www.pops.int/ 
182 Text prohlášení lze nalézt na: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm 
183 GREGOR, F.: Jak hodnotit odpovědnost korporací – kritický pohled. GARDE, Ekologický právní servis, 
2007, s. 5.  [online] Dostupné z http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/kriteria-csr-final-edit.pdf. cit [2008-02-11] 
184 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Obecné zásady. [online] Dostupné z www.mfcr.cz/. cit 
[2008-04-17] 
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4. podporovat formování lidského kapitálu, zejména pak vytvářením pracovních 

příležitostí a podporou možností odborného vzdělávání zaměstnanců; 

5. zdržet se vyhledávání nebo přijímání takových výjimek vztahujícím se k 

životnímu prostředí, zdraví, bezpečnosti, pracovníkům, daním, finančním 

pobídkám nebo jiným tématům, které nejsou uvažovány ve statutárním nebo 

regulačním rámci; 

6. podporovat a udržovat dobré zásady řízení podniku a rozvíjet a uplatňovat řádné 

postupy podnikové kontroly; 

7. rozvíjet a uplatňovat efektivní postupy samoregulace a systémy řízení, které mezi 

podniky a společnostmi, v nichž tyto podniky fungují, pěstují vztah založený na 

vzájemné důvěře; 

8. podporovat povědomí o podnikové politice a její dodržování, a to prostřednictvím 

vhodného šíření této politiky včetně odborně vzdělávacích programů; 

9. zdržet se diskriminačních nebo disciplinárních opatření proti zaměstnancům, kteří 

v dobré víře informují vedení nebo případně příslušné státní orgány o praktikách 

odporujících právním předpisům, směrnicím nebo podnikové politice; 

10. ve vhodných případech podporovat obchodní partnery včetně dodavatelů a 

subdodavatelů v uplatňování zásad podnikové strategie a chování slučitelném se 

směrnicemi; 

11. zdržet se jakéhokoliv nevhodného zapojení v místních politických aktivitách. 

8.4 Global Reporting Initiative 

V souvislosti s CSR je vhodné se zmínit také o iniciativě Global Reporting Initiative 

(GRI), která vyvíjí a šíří celosvětově použitelné směrnice pro podávání zpráv o udržitelném 

rozvoji. Tyto směrnice jsou určeny pro dobrovolné využití organizacemi při podávání zpráv o 

naplňování jejich společenské odpovědnosti při jejich aktivitách, produkci výrobků a 

poskytování služeb. GRI zahrnuje aktivní spoluúčast představitelů z oblasti podnikání, 

účetnictví, investování, životního prostředí, lidských práv, průzkumů a odborových organizací 
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z celého světa. Vznikla v roce 1997, je oficiálním spolupracujícím centrem United Nations 

Environment Programme (UNEP)185 a spolupracuje s organizací Global Compact. 

Ke svému vytvořenému rámci pro reportování o CSR (GRI Reporting Framework) uvádí 

GRI na svém portálu následující: „Tento rámec stanoví principy a indikátory, které mohou 

organizace použít pro měření a reportování o jejich ekonomickém, environmentálním a 

sociálním výkonu. Základním kamenem tohoto rámce je směrnice na reportování 

Sustainability Reporting Guidelines. Třetí verze směrnic - známá jako G3 Guidelines - byla 

publikována v roce 2006.“ 186 

8.5 Nejvýznamnější standardy a ISO normy 

Následující standardy a ISO normy upravují jednotlivé oblasti, na které je koncept CSR 

zaměřen, pouze norma ISO 26000 se na koncept CSR zaměřuje komplexně. 

8.5.1 OHSAS 18001: Occupational Health and Safety 

OHSAS 18001 je standard, který poskytuje organizacím pomoc při řízení jejich 

programů zdraví a bezpečnosti práce a zajištění péče a bezpečnosti zaměstnanců a dosahování 

trvalého zlepšení. Je založen na British Standards Institution - BS187 8800 a byl vyvinut 13 

organizacemi pro národní standardy a mezinárodními certifikačními orgány. Je kompatibilní 

s ISO 9001 a ISO 14001 a umožňuje certifikaci. Zahrnuje následují témata:188 

� závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména 

vrcholovým vedením;  

� systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví 

všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;  

� omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;  

� zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci;  

� snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;  

                                                

185 více informací o United Nations Environment Programme je na http://www.unep.org/ 
186 Global Reporting Initiative [online] Dostupné z http://www.globalreporting.org/Home cit [2009-07-23] 
187 BS je zkratka pro British Standards 
188 Sbírka právních předpisů – průvodce zákony ČR [online] Dostupné z http://www.esipa.cz/sbirka/  
cit [2008-01-15] 
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� závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

� zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z 

legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace 

(např. nových technologií, organizačních změn apod.).189 

8.5.2 SA 8000 a AA 1000 

Social Accountability International190 je v USA založená nezisková organizace zaměřená 

na rozvoj, implementaci, dobrovolný dohled a ověření standardů společenské odpovědnosti. 

SAI vyvinula standard pro podmínky na pracovišti a systém pro nezávislé ověření shody. 

SA 8000 (Social Accountability 8000) zahrnuje standardy zabývající se především 

pracovními podmínkami zaměstnanců. SA 8000 stanovuje transparentní, měřitelné 

a ověřitelné indikátory pro certifikaci činnosti podniku v oblasti dětské práce, nucené práce, 

zdraví a bezpečnosti, svobody spolčování, diskriminace, disciplinární opatření, pracovní 

doby, odměňování a managementu (postupy pro zavedení účinného řízení). 

Standard SA 8000 a jeho systém ověření čerpal z existujících podnikových strategií pro 

zajištění kvality jako například těch, užitých pro ISO 9000 a zahrnují mnoho prvků, které 

mezinárodní experti na lidská práva shledali jako významné pro sociální audit. SA 8000 je 

založen na principech mezinárodních norem lidských práv, jak je načrtnuto v ILO úmluvě, 

Úmluvě spojených národů pro práva dítěte a Mezinárodní deklaraci lidských práv.191  

Account Ability 1000 (zkratka AA 1000) je britská norma, která se zabývá stejnými 

oblastmi jako SA 8000, přičemž navíc zahrnuje i požadavky na reporting a auditování 

společensky odpovědných aktivit jednotlivých společností. 

8.5.3 Normy řady ISO 9000 

Normy řady ISO 9000192 specifikují požadavky na systém řízení kvality a přispívají tím 

organizacím k vývoji výrobků a služeb, které důsledně zajišťují spokojenost zákazníka a 

                                                

189 více na portálu OHSAS 18001 HEALTH & SAFETY STANDARD [online] Dostupné z http://www.ohsas-
18001-occupational-health-and-safety.com/ cit [2008-03-18] 
190 zkratka SAI. 
191 více na SAI Social Accountability International, webový portál SAI [online] Dostupné z www.sa-intl.org. cit 
[2008-09-22] 
192 Normy ISO 9000 a ISO 9001 jsou prvním krokem při zavádění systému jakosti. ISO 9004 se používá pro 
zlepšování již zavedených systémů. 
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trvalé zlepšování jejich postupů, výrobků a služeb. Vychází z osmi zásad řízení kvality. Jedná 

se o zaměření na zákazníka, vedení, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémově 

orientovaný přístup k řízení, neustálé zlepšování, přístup k rozhodování zakládající se na 

faktech, vzájemně výhodné dodavatelské vztahy. Norma užívá přístup „plánuj, konej, 

kontroluj, zlepšuj“.  

8.5.4 Normy řady ISO 14000 

Normy řady ISO 14000 jsou zaměřené na systém environmentálního řízení a uvádějí 

standardy, které by měly organizacím napomoci minimalizovat jejich negativní dopad 

na životní prostředí, dodržovat zákony a předpisy a navíc by měly vést k neustálému 

zlepšování v oblasti životního prostředí. Organizace může využít EMS193 k doplnění 

existujícího systému řízení. V rámci EMS organizace: 

� formuluje politiku, 

� identifikuje environmentální dopady, oblasti rizika, vztažené zákony a další 

požadavky, 

� stanovuje plány a cíle, 

� buduje strukturu a programy k implementaci politiky a naplnění plánů a cílů, 

� usnadňuje plánování, kontrolu, sledování, měření, korekční úkony, auditování a 

revizní úkony k zajištění, že direktiva stanovená v politice a EMS jsou splněna a 

že EMS plní svůj význam, funkčnost, 

� vyvíjí postupy pro školení a komunikaci a prováděcí kontrolu a monitorování, 

zohledňování informací o významných environmentálních dopadech, které 

kontroluje nebo na ně může mít vliv. 

� průběžně zlepšuje své postupy. 

Při vytváření a přijímání EMS organizace neočekává kontrolu každého jednotlivého 

dopadu, který má její činnost na životní prostředí. Ani to neznamená, že organizace, která si 

přisvojí normy řady ISO 14000, nebude nikdy zkoušet jinou environmentální výzvu, jako 

například „spill“ či emise. Znamená to, že organizace má postupy vhodné k řízení těch oblastí 

své činnosti, které mají významný dopad na životní prostředí. 

                                                

193 zkratka pro Environmental Management System neboli „systém environmentálního řízení“ 
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8.5.5 ISO 26000 

Norma připravovaná od roku 2004, která by měla zahrnovat všechny tři pilíře konceptu 

CSR (ekonomický, sociální, environmentální). Připravuje ji mezinárodní standardizační 

komise ISO194 a měla by být první komplexní normou pro pomoc organizacím při definování 

a realizování jejich CSR strategie při respektování kulturních, sociálních, environmentálních a 

legislativních odlišností a ekonomické úrovně. Snahou je sladit normu s existujícími 

dokumenty, legislativou, normami a šíření informovanosti o tomto konceptu. 

„Nová norma bude sloužit pouze jako vodítko pro komplexní management dle principů 

společenské odpovědnosti. Půjde o normu dobrovolnou, která nebude určena k certifikaci a 

která bude určena pro všechny typy organizací. S certifikací třetí stranou se nepočítá. Na 

tvorbě normy se podílí 355 expertů a 77 pozorovatelů z 54 zemí světa, kteří utvořili pracovní 

skupiny. Tím bude zajištěna přijatelnost normy ve všech zemích světa včetně rozvojových.“195 

Český normalizační institut řídí pracovní komisi pro společenskou odpovědnost, která 

vznikla na národní úrovni a přihlásila se k iniciativě až v roce 2005.  

V prosinci 2008 byl předložen návrh normy ISO/CD 26000196 všem zainteresovaným 

stranám k připomínkování. Zainteresovanými stranami jsou výrobní podniky i podniky 

služeb, spotřebitelé, vládní organizace, nevládní organizace a další subjekty jak z rozvinutých, 

tak rozvojových zemí. Rozsáhlý dokument o 108 stranách se snaží vyložit základní termíny a 

definice z oblasti CSR, základní principy společenské odpovědnosti, možnosti identifikace a 

zapojení stakeholderů. Uvádí a popisuje také klíčové oblasti zaměření CSR jako je: 

� vedení organizace,  

� lidská práva, pracovní praxe,  

� životní prostředí,  

� problematika přístupu k zákazníkům,  

� zapojení do místní komunity a její podpora,  

                                                

194 více na portálu ISSD - International Institute for Sustainable Development [online] Dostupné 
z http://www.iisd.org/standards/csr.asp cit [2008-09-22] 
195 BUSINSESS LEADERS FORUM: Lidé, Prostředí, Odpovědnost,  Zisk. Newsletter, č. 25, ročník 16, Praha: 
Wald Press, 2007. s. 23 
196 ISO/CD 26000 – návrh normy. [online] Dostupné z http://domino.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/6f28e376f4 
ef9ed1c1256f8200606d97/FAFD303CC0520C25C1257527002C39D6/$File/N157,%20ISO_CD_26000_(E).pdf 
cit [2009-02-04] 
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� spravedlivé (fér) praktiky činnosti podniku. 

Dále obsahuje pokyny pro začlení společenské odpovědnosti do organizace, komunikaci 

společenské odpovědnosti, posílení důvěryhodnosti ve vztahu k CSR, přezkoumání a zlepšení 

činností a postupů souvisejících se společenskou odpovědností. 

8.6 Shrnutí 

OSN i EU přistupují ke konceptu CSR kladně a snaží se podporovat jeho zavádění do 

praxe. Významným krokem bylo založení organizace CSR Europe v roce 1995 z podnětu 

evropské komise. Klíčové bylo, že zakládajícími členy nebyly pouze neziskové organizace a 

sdružení podporující CSR, ale přímo ti, kterých se tento koncept týká, což jsou podniky.  

Lisabonský summit čelních představitelů v březnu 2000 vedl ke stanovení cílů v oblasti 

zaměstnanosti, ekonomické reformy a sociální soudržnosti pro státy EU a zformuloval i 

nástroje pro plnění těchto cílů, které shrnul do tzv. Lisabonské strategie.  

Nástrojem pro naplnění cílů stanovených v Lisabonské strategii byl shledán koncept 

CSR. Ze závěrů Lisabonského summitu vzešla Zelená kniha (2001) s podtitulem „Podpora 

evropského rámce pro CSR“ a na základních myšlenkách, principech a nástrojích, kterými 

shrnula dosavadní vývoj, následně stavěli další teoretici i praxe. V roce 2002 proběhla veřejná 

diskuse nad CSR propagovanou v Zelené knize a ukázala rozdílné požadavky na aplikaci CSR 

do praxe u jednotlivých participujících skupin jako jsou podniky, odborové organizace a 

občanská sdružení, investoři, spotřebitelské organizace a další. 

Na poli CSR v současnosti působí řada neziskových organizací, podnikatelských 

sdružení a iniciativ či jejich různé kombinace. Mezi ty nejvýznamnější, jež se významnou 

měrou podílejí na praktické aplikaci prosazování myšlenky společenské odpovědnosti do 

praxe, patří: 

� globální iniciativa Global Compact (2000), která se snaží v podnikové sféře 

prosadit přijetí 10 základních principů podnikání v oblasti lidských práv, 

pracovního prostředí, životního prostředí a boji proti korupci, 

� ILO - Mezinárodní organizace práce (1919) byla v roce 1946 přijata do 

systému OSN. ILO formuluje mezinárodní politiku a programy na podporu 

základních lidských práv, zdokonalování pracovních podmínek aj. Mj. přijala 

Tripartitní deklaraci zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice 

(1977, přepracována v roce 2000), ve které nabízí směrnice pro nadnárodní 
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společnosti, vlády a zaměstnanecké a pracovní organizace v oblastech jako je 

pracovní poměr, školení, pracovní podmínky a život a pracovní vztahy. A dále 

závazně vyhlásila Základní pracovní standardy (1998), které jsou souborem 

osmi nejdůležitějších úmluv ze čtyř základních oblastí. Jedná se o tyto oblasti: 

svoboda sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání, odstranění všech 

forem nucené práce, účinný zákaz dětské práce, odstranění diskriminace ve 

vztahu k zaměstnání a povolání. 

� OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vydala Směrnice 

OECD pro nadnárodní společnosti (revidovány v roce 2000), jež jsou 

doporučení vlád adresovaná nadnárodním společnostem. Podle nich by měly 

nadnárodní podniky respektovat politiky zemí, ve kterých podnikají a to včetně 

dalších zúčastněných stran. Obsahují 11 dobrovolných zásad odpovědného 

podnikového chování, které je slučitelné s platnými právními předpisy. 

� Global Reporting Initiative (1977)197 vyvíjí a šíří směrnice, které jsou určeny 

pro dobrovolné využití organizacemi při podávání zpráv o ekonomické, 

environmentální a ekonomické dimenzi jejich aktivit, produkci výrobků a 

poskytování služeb.  

Z těch nejvýznamnějších standardů a ISO norem upravujích dílčí oblasti CSR lze uvést 

především: 

� Standard OHSAS 18001, který pomáhá organizacím řídit jejich programy zdraví 

a bezpečnosti práce a dosahovat trvalého zlepšení v těchto oblastech. Byl vyvinut 

13 organizacemi pro národní standardy a mezinárodními certifikačními orgány. Je 

kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 a umožňuje certifikaci. 

� Americká nezisková organizace Social Accountability International - SAI 

vyvinula standard pro podmínky na pracovišti a systém pro nezávislé ověření 

shody. Její standard Social Accountability 8000 - SA 8000 stanovuje 

transparentní, měřitelné a ověřitelné indikátory pro certifikaci činnosti podniku v 

oblasti dětské práce, nucené práce, zdraví a bezpečnosti, svobody spolčování, 

diskriminace, disciplinární opatření, pracovní doby, odměňování a managementu. 

                                                

197 více o Global Reporting Initiative na http://www.globalreporting.org/Home 
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� Britská norma AccountAbility 1000 - AA 1000 se zabývá stejnými oblastmi jako 

SA 8000, přičemž navíc zahrnuje i požadavky na reporting a auditování 

společensky odpovědných aktivit jednotlivých společností. 

� Sociální a ekonomické oblasti konceptu CSR se dotýká norma ISO 9001 (resp. 

navazující norma ISO 9004), která poskytuje strukturu systému řízení kvality. 

Vychází z osmi zásad řízení kvality, kterými jsou zaměření na zákazníka, vedení, 

zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémově orientovaný přístup k řízení, 

neustálé zlepšování, přístup k rozhodování zakládající se na faktech, vzájemně 

výhodné dodavatelské vztahy. 

� Normy řady ISO 14000 jsou zaměřené na environmentální management. Slouží 

k vytvoření postupů vhodných k řízení činností podniku s významným dopadem 

na životní prostředí a negativní dopad těchto činností na životní prostředí 

minimalizovat. 

� Norma ISO 26000 je ve fázi tvorby. Měla by jako první komplexně pojmout 

problematiku společenské odpovědnosti podniku či jiné organizace a zahrnovat 

oblast ekonomickou, sociální i environmentální. Půjde o normu dobrovolnou, 

která nebude určena k certifikaci. V prosinci 2008 byl zainteresovaným stranám 

předložen návrh této k připomínkování. Zainteresovanými stranami jsou výrobní 

podniky i podniky služeb, spotřebitelé, vládní organizace, nevládní organizace a 

další subjekty jak z rozvinutých, tak rozvojových zemí proto, aby byla zajištěna 

celosvětová akceptovatelnost této normy. 
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9 Dodavatelsko-odběratelské vztahy ve světle CSR 

9.1 Podnik jako článek dodavatelského řetězce 

Stakeholderovský přístup nabízí využití třídění zainteresovaných osob do skupin na 

základě jejich důležitosti a na základě jejich požadavků. Toto třídění pak napomáhá určení 

CSR aktivit, které by měl podnik vykonávat, aby vyhověl především splnitelným 

požadavkům klíčových stakehoderů. Carroll a Buchholtz198 zařadili dodavatele a zákazníky 

mezi primární stakeholdery. Při komplexním pohledu na dodavatele podniku, podnik a jeho 

zákazníky, resp. odběratele se jedná o články dodavatelského řetězce. 

 

společnost (veřejnost)

dodavatel produkt/klient

dodavatelský řetězec

   výkony 
dodavatelů

Působení na společnost (veřejnost)

Podnik

vlastnosti výrobku/ 
poskytnuté služby

místní

komunita

 

Obr. 9.1: Schéma tradičních CSR vztahů 

Zdroj: Global Reporting Initiative (2002), vlastní překlad 

Diskuse o společenské odpovědnosti podniku a různá CSR šetření v oblasti 

managementu a manažerské etiky probíhají už od poloviny minulého století (např. Bowen199, 

1953; Davis200, 1960; Carroll201, 1979; Freeman202, 1984; aj.).  

                                                

198 CARROLL, A. B., BUCHOLTZ, A. K.: Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. 5th ed. 
Australia: Thomson South-Western, 2003. 
199 BOWEN, H.: Social responsibilities of the businessman. New York: Harper&Row, 1953. 
200 DAVIS, K.: Can business afford to ignore social responsibilities? In California Management Review, 2, pp. 
70-76. 
201 CARROLL, A. B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. In The Academy of 
Management Review, October 1979. Vol. 4. No. 4. pp. 497-505. Dostupné z databáze ProQuest 5000. 
202 FREEMAN, R. E.: Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984.  
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Logicky až později začala být zvažována dimenze společenské odpovědnosti podniku a 

to v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Začaly být zvažovány aktivity 

v dodavatelském řetězci, resp. ve vztahu k logistice, např. bezpečnost (Corsi, T. M., Fanara, 

P.203, 1988), životní prostředí (např. Stock, J. R.204, 1992) či diversita (např. Andre, R.205, 1995) 

pod „deštníkem“ logistické společenské odpovědnosti (zkr. LSR206).  

Bohužel i přes krátkou historii zvažování role CSR v dodavatelsko-odběratelských 

vztazích se stačila vytvořit různá terminologie vztahující se k této tématice a obsahově se 

z větší části či zcela překrývající. Literatura uvádí např. Logistic Supply Responsibility 

(Carter, C. R., Jennings, M.207, 2002; Murphy, P.R., Post, R., F.208, 2002), Green Supply Chain 

Management (Srivastava, S., K.209, 2007), Environmental Purchasing (Carter, C. R. et al.210, 

2000), Purchasing Social Responsibility (Carter, C., R.211, 2005) či Ethical Sourcing (Roberts, 

S.212, 2003). 

Určitý přenos při naplňování principů konceptu CSR z vlastního podniku i na své 

dodavatele plně odpovídá CSR definici K. Davise a R., L. Blomstroma213 již z roku 1975, 

která říká: „CSR zavazuje rozhodovatele k provádění takových aktivit, které chrání a zlepšují 

blaho společnosti a zároveň jsou ku prospěchu jejich vlastních zájmů“ . 

Především nadnárodní podniky bývají veřejností kritizovány za jejich nemorální 

praktiky, které spočívají především v přehlížení dodržování pracovních podmínek a 

základních lidských práv zaměstnanců, ke kterému může docházet na základě jejich 

ekonomické síly a vlivu a také přesunu výroby do zemí, kde je méně dokonalá legislativní 

                                                

203 CORSI, T. M., FANARA, P.: Driver management policie and motor carrier safety. In Logistic and 
Transportation Review, vol. 24, no. 2, 1988, pp. 153-163. 
204 STOCK, J.R.: Reverse Logistics. Council Logistics Management, Oak Brook, IL. 1992 
205 ANDRE, R.: Leading diverse management teams in logistics. Journal of Business Logistics, vol. 16, no. 2, 
1995, pp. 65-84 
206 LSR je zkratka pro Logistic Social Responsibility, resp. „Logistická společenská odpovědnost“ 
207 CARTER, C.R., JENNINGS, M.: Logistics social responsibility: an integrative framework. In Journal of 
Business Logistics, vol. 23, no. 1, pp. 145-180 
208 MURPHY, P.R., POIST, R.F.: Socially responsible logistics: an exploratory study. In Transportation 
Journal, vol. 41, no. 4, 2002, pp. 23-35 
209 SRIVASTAVA, S. K.: Green supply-chain management: A stateof-the-art literature review. In International 
Journal of Management Reviews 9(1), 2007, pp. 53–80. 
210 CARTER, C. R., KALE, R., GRIMM, C. M.: Environmental purchasing and firm performance: an empirical 
investigation.Transportation Research 36, pp. 219–228 (Part E). 2000 
211 CARTER, C. R.: Purchasing social responsibility and firm performance: the key mediating roˆles of 
organisational learning and supplier performance.In International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management 35(3), pp. 177–194. 2005. 
212 ROBERTS, S.: Supply chain specific? Understanding the patchy success of ethical sourcing initiatives. In 
Journal of Business Ethics 44(2), 2003. pp. 159–170. 
213 DAVIS, K., BLOMSTROM, R., L.: Business and Society: Environment and Responsibility. New York: 
McGraw Hill, 1975. 
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úprava či kontrola a vymahatelnost práva. Podléhají kritice taktéž, pokud veřejnost zjistí, že 

jejich dodavatel nedodržuje lidská práva a pracovní podmínky a ústředním tématem bývá 

práce dětí v rozvojových zemích, ve kterých nadnárodních podniky mají své dodavatele. 

Přitom právě užší spojení podniku s dodavateli nebo distributory vidí např. Š. Hittmár 

jako jednu ze strategií pro dosažení konkurenční výhody. Zároveň uvádí: „konkurenčná 

výhoda musí byť založená na určitej rozdielnosti medzi schopnosťami príslušného podniku a 

schopnosťami jeho konkurentov. Rozdiel v schopnostiach môže prameniť z mnohých zdrojov, 

ako sú napr. umiestnenie podniku, zákonné obchodné obmedzenia (licencie a patenty), 

riadiace a organizačné schopnosti, popularita a povesť u spotrebiteľov alebo výrobné 

schopnosti.“214 

„Nadnárodní podniky nemohou ignorovat kritiku, protože to odráží rostoucí mezeru mezi 

očekáváním společnosti a výkonem podniku.“215 

Podniky reagují na poptávku po CSR, resp. na společenská očekávání a nesnaží se 

implementovat požadavky v sociální, environmentální a etické oblasti pouze uvnitř svého 

podniku, ale „řada nadnárodních společností přijala pravidla chování216 s cílem ovlivnit praxi 

svých obchodních partnerů a zajistit základnu očekávaných standardů.“217 

„V reakci na zákaznické a shareholderovské zaměření na CSR mnoho „nakupujících“ 

podniků implementovalo programy uvnitř svého dodavatelského řetězce s cílem zajištění 

dodavatelských aktivit sociálně odpovědným způsobem v oblasti pracovní praxe a/nebo 

environmentálních otázek.“218 

To, čím může působit kupující (konečný zákazník/spotřebitel, resp. podnik následující 

v dodavatelském řetězci) na prodávajícího (výrobce, resp. předchozí článek dodavatelského 

řetězce) jsou z mikroekonomie známé tzv. peněžní hlasy. Prostřednictvím peněžních hlasů, 

resp. toho, co koupí nebo nekoupí, rozhodují („hlasují“ svými penězi) o tom, co se bude 

vyrábět a co se nebude vyrábět a v dnešním světě informačních technologií a volné 

                                                

214 HITTMÁR, Š: Proces práce s marketingovou stratégiou podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference Aktuální manažerské a marketingové trendy v teorii a praxi ´08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 
2009. s. 15, 10-16 s. ISBN 978-80-7395-185-6 
215 SETHI, P.: Standards for corporate conduct in the international arena: challenges and opportunities for 
multinational corporations. In Business and Society Review, 707(1), pp. 20-40, 2002. 
216 „codes of condact“ zahrnují základní pravidla chování v různých oblastech fungování podniku 
217 MAMIC, I.: Managing global supply chain: the sports footwear, apparel, and retail sectors. In Journal of 
Business Ethics. 59(1/2), 2005. pp. 81-100. 
218 BOYD, D.E. et al.: Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains: A Procedural Justice 
Perspective, Long Range Planning. 2007, pp. 341-356, p. 341 
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komunikace a přístupu k informacím také rozhodují o tom jak, resp. za jakých podmínek se 

bude vyrábět, resp. jak by se měl podnik chovat.  

 

 

 

Obr. 9.2: Vliv peněžních hlasů v dodavatelském řetězci 

Zdroj: autor 

Přicházejí v úvahu 2 možnosti uplatnění peněžních hlasů v rámci CSR:  

a.) Zákazníci mohou bojkotovat podnik, resp. jeho produkty, pokud se proviní proti 

morálce, ekologii apod.219 

b.) Ti CSR „citlivější“ zákazníci mohou preferovat produkty společensky odpovědné 

firmy před ostatními.  

Otázkou je, jakou hraje roli CSR v dodavatelsko-odběratelských vztazích, zda si již našla 

své místo a pokud ano, tak jakým způsobem je implementována do vztahu odběratel - 

dodavatel. Např. podle Boirala podniky primárně využívají tři možnosti na implementaci CSR 

mezi svými dodavateli a to: social labels, společensky odpovědné investování (SRI) a 

pravidla chování.220  

9.1.1 CSR ve vztahu k zákazníkovi 

Bezesporu nejdůležitějšími stakeholdery každého podniku jsou zákazníci, neboť od nich 

plynou pro podnik příjmy představující odměnu za námahu spojenou s produkcí výrobků či 

služeb a za podstoupené riziko spojené s podnikáním. CSR aktivity ve vztahu k zákazníkovi 

se liší podle typu zákazníka. Pro podniky působící na spotřebitelských trzích (B2C221) jsou 

nejdůležitější koneční spotřebitelé – jednotlivci a domácnosti, pro podniky na průmyslových 

trzích (B2B222) jsou klíčovými zákazníky podniky využívající produkt při svém provozu nebo 

jako polotovar pro vlastní výrobu. 

                                                

219 například bojkot Shell - havárie tankeru, bojkot Nike - dětská práce. 
220 BOIRAL, O.: The certification of corporate conduct: Issues and prospects. In International Labor Review 
142(3), 2003. pp. 317-340. 
221 zkratka pro „Business to Customer“, tzn. trh spotřebitelský. 
222 zkratka pro „Business to Business“, tzn. trh průmyslový, resp. trh organizací. 
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peněžní hlasy 
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peněžní hlasy 
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Samozřejmě, že realizované CSR aktivity ve vztahu k zákazníkovi by měly brát v úvahu 

právě typ zákazníka a jeho požadavky a preference. Aktivity ve vztahu k zákazníkovi jsou 

tvořeny jak zřejmými, jasně danými požadavky zákazníka (B2B), tak tím, jak lze využít CSR 

aktivity při profilování se a marketingovém kontextu směrem k širší skupině zákazníků 

(B2C). 

Podle dánského průvodce CSR v dodavatelském řetězci People & Profit – A practical 

guide to corporate social responsibility mají realizované CSR aktivity ve vztahu 

k zákazníkovi za cíl:223 

� splnit požadavky zákazníka v oblasti CSR, 

� zahájit dialog a vypořádat se s požadavky a očekáváními, 

� uvádět na trh a zveřejňovat své CSR aktivity, 

� použití návrhů pro značení produktů, (using product labelling schemes), 

� být si vědom rizik produktu, např. informovat zákazníky o bezpečném zacházení 

a likvidaci produktu.  

Lze obecně konstatovat, že strategické provádění CSR aktivit je typické pro společnosti, 

u kterých: 224 

� hlavní místní nebo zahraniční podniková klientela požaduje nebo poptává CSR, 

� zákazníci z veřejného sektoru požadují nebo poptávají CSR, 

� koncoví uživatelé si vybírají výrobky či služby s CSR profilem, 

� mohou získat přístup na nové zákaznické segmenty v případě CSR profilu u 

svých výrobků či služeb, 

� mohou získat přístup na nové zákaznické segmenty díky vývoji novému výrobku 

či službě založené na společenské odpovědnosti. 

Aby byly CSR aktivity co nejefektivnější, měla by být komunikace se zákazníky spojena 

s CSR aktivitami a klíčovými oblastmi zaměření podniku, resp. klíčovými produkty, které 

jsou obecně v konfliktu s konceptem CSR – tam bude propagace postoje k CSR 

                                                

223 RAMBØLL MANAGEMENT&COMPANIES AGENCY: People & Profit – A practical guide to corporate 
social responsibility. Danish Commerce and Companies Agency, 2006. p. 81, vlastní překlad. 
224 RAMBØLL MANAGEMENT&COMPANIES AGENCY: People & Profit – A practical guide to corporate 
social responsibility. Danish Commerce and Companies Agency, 2006. p. 81, vlastní překlad. 



 96 

nejviditelnější a nejúčinnější. To platí jak ve veřejném sektoru, tak na průmyslových trzích, 

tak u konečných zákazníků na spotřebitelských trzích stejnou měrou. 

Mnoho velkých společností, působících především na vyspělých trzích, má viditelnou 

politiku společenské odpovědnosti a vytváří i poptávku po společenské odpovědnosti u svých 

dodavatelů. Takový aktivní přístup k CSR může přinést řadu výhod:225 

� Při strategickém provádění aktivit ve vztahu k zákazníkovi může podnik očekávat 

či předem zareagovat na požadavky zákazníka v oblasti společenské 

odpovědnosti. To umožňuje využít CSR k udržení stávajících zákazníků. 

� Za předpokladu, že jsou CSR aktivity dobře „propagovány“ zákazníkům podniku, 

mohou posilovat dobré jméno a profilovat podnik jako sociálně odpovědný. To 

umožňuje využít společenské odpovědnosti k získání nových zákazníků, kteří 

sympatizují s náplní konceptu CSR. 

� Aktivity ve vztahu k zákazníkovi mohou přilákat další afektované skupiny 

zákazníků, kteří zavrhují méně CSR orientované konkurenty. 

9.1.2 CSR ve vztahu k dodavatelům 

CSR aktivity ve vztahu k dodavatelům by měly na jedné straně zahrnovat pravidla 

chování podniku vůči dodavatelům a na druhé straně striktně vymezené podmínky, které musí 

splňovat dodavatel nejen ve vztahu k odběrateli, ale i uvnitř svého podniku. Jinými slovy, 

podnik s pozitivním přístupem ke konceptu CSR by se měl chovat eticky ke svému dodavateli 

a na druhé straně by měl mít určité požadavky, které se netýkají pouze kvality a termínů 

dodávek. Podnik tak díky peněžním hlasům může stimulovat dodavatele k určitým činnostem 

a krokům, které mají zajistit, že dodavatelé díky nim splňují určitý standard dílčích oblastí 

společenské odpovědnosti.  

V dnešním globálním světě se mnoho společností nezabývá pouze tím, jak by měly samy 

fungovat, ale také tím, jak se chovají jejich dodavatelé, neboť jejich podnikání může být 

nepříznivě ovlivněno, jestliže se ukáže, že se jejich obchodní partneři chovají neeticky nebo 

dokonce ilegálně.  

                                                

225 RAMBØLL MANAGEMENT&COMPANIES AGENCY: People & Profit – A practical guide to corporate 
social responsibility. Danish Commerce and Companies Agency, 2006. p. 181, vlastní překlad. 
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To je důvodem, proč některé společností požadují po svých dodavatelích důkazy, že 

splňují současné předpisy, chovají se odpovědně a dosahují určitých standardů, například 

uváděných v rámci mezinárodních úmluv. Mimo držení různých certifikátů (především ISO) 

je ve stále větší míře využíváno sociálních či environmentálních auditů.226 

Dánská publikace People & Profit – A practical guide to corporate social responsibility 

uvádí 8 případů, kdy je kontrola naplňování CSR u dodavatele nejdůležitější, podnik by si měl 

položit následující otázky:227 

� Má dodavatele v rizikových zemích, tj. zemích, kde nejsou dodržovány národní 

předpisy a mezinárodní standardy týkající se lidských práv a práv zaměstnanců? 

� Má zákazníky a obchodní partnery, kteří mají požadavky z oblasti CSR? 

� Utrpí image podniku, jestliže dodavatelé nesplňují ekologické a sociální 

standardy? 

� Přitahuje společnost kritickou pozornost médií, skupin aktivistů, zákazníků či 

jiných a přenáší se tato pozornost také na subdodavatele? 

� Snaží se společnost dosáhnout mezinárodních CSR standardů? 

� Může získat investory se zvláštním zaměřením na sociální a environmentální 

podmínky? 

� Může získat konkurenční výhodu, pokud bude sledovat, zda dodavatelé 

implementovali koncept CSR do svého podnikání?  

� Může získat finanční výhodu, pokud bude sledovat, zda dodavatelé 

implementovali koncept CSR do svého podnikání?  

Po zodpovězení těchto otázek by se měla společnost rozhodnout, zda by bylo relevantní 

pro vlastní podnikání usměrňovat dodavatelské aktivity a do jaké míry. Rozhodnutí, jaký 

přístup je vhodný pro danou společnost, závisí především na charakteru produkce, velikosti 

podnikání a tržní pozici. 

                                                

226 více v kapitole 9.2.2 Etický, environmentální a sociální audit 
227 RAMBØLL MANAGEMENT&COMPANIES AGENCY: People & Profit – A practical guide to corporate 
social responsibility. Danish Commerce and Companies Agency, 2006. p. 93, vlastní překlad. 
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Některé malé a střední podniky mohou pokládat za problematické poptávat nebo 

vstupovat do specifických vztahů se svými dodavateli, obzvláště pokud to jsou nadnárodní 

podniky, neboť mají slabou tržní pozici.  

Samotný podnik může při snaze naplňovat koncept CSR vzít za své CSR standardy 

svého dodavatele. Společnost se také může rozhodnout pro naplnění poptávaných CSR aktivit 

od svých zákazníků a pokud je zákazníkem nadnárodní společnost, která je v lepší pozici a má 

vytvořený systém CSR požadavků na dodavatele, může společnost použít její standardy. 

 

9.2 Implementace CSR v dodavatelsko-odběratelském řetězci 

Základním nástrojem, jak implementovat koncept CSR i za hranice podniku může být 

vytvoření určitých pravidel chování i pro své obchodní partnery a přesvědčit je k jejich 

dodržování. Další možností je přímo ověřovat chování svých obchodních partnerů 

prostřednictvím environmentálního a sociálního auditu. A třetím způsobem, jak může 

podnik ovlivnit chování jiných podniků je společensky odpovědné investování. 

9.2.1 Pravidla chování, kodex chování 

Vzhledem k vysoké úrovni informovanosti zákazníků a spotřebitelů v dnešní informační 

době globalizace a vzhledem k existenci řady nevládních organizací zaměřených na životní 

prostředí, pracovní podmínky, lidská práva atd., jsou podniky motivovány klást důraz na 

způsob a dopady své činnosti a vyvarovat se pochybení. V důsledku toho vytvářejí svá 

pravidla chování.228 Kodifikací pravidel chování podnik deklaruje svůj závazek ke 

společenské odpovědnosti tím, že upřesní principy a hodnoty v prohlášení o pravidlech 

chování, která by měla být ve shodě se společenskou odpovědností. Také tím demonstrují 

navenek, že se snaží striktně naplňovat nejen literu zákona, ale také ducha zákona a většinou 

že jdou i dále. Podnik se tak dobře prezentuje nejen vůči svým zákazníkům a zlepšuje si tak 

svoji image, navíc v případě nějakého pochybení (např. ekohavárie) mohou být veřejnost a 

dotčené správní orgány shovívavější. 

                                                

228 či „kodexy chování“, používají se oba výrazy jako překlad „Codes of Conduct“ používaného v angl. 
mluvících zemích. 
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Ke vztahu pravidel chování a závazných norem uvádí I. Přikryl ve svém komentáři229 

k Zelené knize: „Pravidla chování však nejsou alternativou národních, mezinárodních zákonů 

a zákonů EU a závazných pravidel; závazná pravidla zajišťují minimální normy vztahující se 

na všechny, zatímco pravidla chování a jiné dobrovolné iniciativy je mohou pouze doplňovat 

a podporovat vyšší normy pro ty, kteří je podepíší.“ 

Působnost pravidel chování podniku lze z pohledu autora zobecnit na tři kategorie, 

respektive tři směry, kterými mohou pravidla chování působit. A to externě k veřejnosti a 

spotřebitelům, interně k managementu a zaměstnancům a externě k obchodním partnerům, jak 

ukazuje následující schéma. 

 

Obr. 9.3: Působení pravidel (kodexu) chování podniku 

Zdroj: autor 

Iniciátorem tvorby pravidel chování bývá zpravidla management podniku. Ale 

v ustálených dodavatelsko-odběratelských sítích nejsou nároky na dodavatele kladeny vždy 

pouze zhlediska kvality, ceny a dalších finančních, logistických a technických parametrů, ale 

také z hlediska etických, sociálních a environmentálních aspektů stanovených uvnitř 

dodavatelského organizace či jeho části. Proto pravidla chování mohou být vytvořena jak 

samotným podnikem, tak zcela převzata či upravena na základě požadavků klíčových 

odběratelů. 

I. Přikryl na dané téma uvádí: „Pravidla chování se mohou např. týkat subdodavatelů 

vyrábějících pro celou řadu různých nadnárodních společností, kteří musí plnit mnoho 

různých kritérií týkajících se mezd, pracovních hodin a jiných sociálních podmínek. Pravidla 

chování by proto měla být založena na základních konvencích ILO, jak jsou identifikována v 

Deklaraci o základních zásadách a právech při práci z roku 1998 a ve směrnicích OECD pro 

nadnárodní společnosti a zahrnovat sociální partnery a jejich příslušníky v rozvojových 

zemích.“ 

                                                

229 PŘIKRYL, I. – osobní stránky. [online] Dostupné z http://www.ivanprikryl.cz/view.php?cisloclanku=200309 
0702 cit [2008-06-12] 

Veřejnost a spotřebitelé (cíl: lepší image) 

Zaměstnanci a management (cíl: upřesnění norem a pravidel) 

Obchodní partneři (cíl: lepší image, garance chování) 

Pravidla chování 
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Samotná deklarace pravidel nestačí k tomu, aby plnila svůj účel. Organizace musí zajistit 

jejich plné naplňování a v optimálním případě i způsob kontroly jejich dodržování. Tím se 

zabývá etický, environmentální či komplexně sociální audit, více viz následující subkapitola 

Etický, environmentální a sociální audit. 

Dobrým příkladem implementace pravidel chování na základě požadavků odběratele je 

společnost Hewlett Packard (dále jen HP), která „v rámci svého úsilí podporovat 

transparentnost v ekologických standardech zveřejnila údaje o emisích svých největších 

dodavatelů. Své vlastní emise vykazuje HP od roku 2003, v roce 2007 začala zveřejňovat své 

emise spojené s přepravou výrobků a nyní rozšířila zveřejňování emisí i o svůj dodavatelský 

řetězec. Navíc největší dodavatelé společnosti musí dodržovat pravidla EICC230 a splňovat tak 

očekávání HP v oblasti společenské a ekologické zodpovědnosti po celém světě.“231 

Také společnost IKEA Group232 působící celosvětově má velmi přísné požadavky na své 

dodavatele a subdodavatele, především v oblasti působení na životní prostředí, sociálních 

otázek, pracovních podmínek, dětské práce. „V oblasti dětské práce kontroluje firma dokonce 

i subdodavatele. Dodržování kodexu přitom není jen deklarativní, ale doprovází ho také 

monitoring dodavatelů a spolupráce s nimi, např. vytváření společného akčního plánu mezi 

firmou IKEA a dodavatelem, který má vést k odstranění nepřípustných praktik.“233 

Za zmínku stojí také Pokyny pro odpovědnost dodavatelského řetězce (The ICC 

Guidance on Supply Chain Responsibility), které vydala Mezinárodní obchodní komora 

(International Chamber of Commerce, zkr. ICC234), která je celosvětovou obchodní organizací 

a reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa. 

Pravidla chování by měla zahrnovat všechny klíčové oblasti činnosti podniku. Obvykle 

se snaží nastavit takové podmínky, aby preventivně předcházely porušení zákona či určité 

újmě na straně zaměstnance, zákazníka či obchodního partnera. Z pohledu autora pravidla 

chování na rozdíl od etického kodexu zahrnují nejen etiku, tudíž způsoby jednání a garance 

                                                

230 Organizace Electronic Industry Citizenship Coalition po svých členech vyžaduje implementaci kodexu 
chování The Electronic Industry Code of Conduct (EICC), který je zaměřen na zlepšení podmínek v 
dodavatelském řetězci elektronického průmyslu. EICC, webový portál [online] Dostupné z http://www.eicc.info/ 
cit [2009-03-19] 
231 VIRKLIS, webový portál, článek HP jako první IT firma zveřejňuje údaje o emisích svého dodavatelského 
řetězce. 2009 [online] Dostupné z http://www.virklis.cz/cs/novinky cit [2009-02-15] 

232 IKEA Group je švédská nábytkářská firma zaměřená na výrobu a prodej nábytku a bytových doplňků. Vlastní 
a provozuje síť prodejen v Evropě, Asii i v USA a Austrálii. 
233 KOLEKTIV AUTORŮ: Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno: AISIS, 2005. s. 60 
234 více viz www.iccwbo.org 
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chování ve vztahu k „živým“ stakeholderům, ale například i oblasti způsobu výroby 

s dopadem na ekologii, materiálové úspory a recyklaci. Lze konstatovat, že pravidla chování 

bývají komplexnější než etická pravidla, ovšem nemusí to platit ve všech případech. 

9.2.2 Etický, environmentální a sociální audit 

„Audit v obecném smyslu je prostředek, jímž jedna osoba ujišťuje druhou o kvalitě, 

podmínkách či stavu určité skutečnosti, kterou první osoba prozkoumala. Potřeba takového 

auditu vyplývá z nejistoty nebo pochybností druhé osoby o kvalitě, podmínkách či stavu 

předmětné skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu nebo pochybnost odstranit vlastními 

silami.“235 

Audity lze primárně rozdělit na finanční a nefinanční, přičemž finanční audit využívá 

číselné údaje ke zhodnocení hospodaření podniku (ekonomická složka Carrollovy pyramidy) 

a oproti tomu nefinanční audity se snaží zhodnotit ostatní neekonomické oblasti hospodaření 

podniku, které jsou hůře kvantifikovatelné, pro dlouhodobou prosperitu firmy ovšem také 

důležité. Lze říci, že nefinanční audity se zaměřují z pohledu Carrolla na ostatní složky 

pyramidy, tj. právní, etickou a filantropickou. 

Mezi nefinanční audity lze zařadit podle A. Putnové:236 

� environmentální audit, 

� personální audit, 

� audit produktivity, 

� technologický audit, 

� audit jakosti, 

� audit informačních technologií, 

� audit spokojenosti zákazníků, 

� etický a sociální audit. 

Základní rozdíly mezi finančním a nefinančním auditem uvádí komparativně Vaněk v 

následující tab. 9-1. 

                                                

235 LEE. T. In KRÁLÍČEK, V.: Auditing. Praha: VŠE, 1997. s. 97. 
236 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 145. 
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Tab. 9-1: Rozdíly v provádění finančních a nefinančních auditů 

Finanční audity Nefinanční audity (etický a sociální) 

Mají přesně definované etalony (právní řád) Etalony jsou podnikové, srovnání s konkurencí 

Postup je v každé organizaci shodný Postup je v každé organizaci odlišný 

Jsou primárně určeny osobám mimo podnik Je určen především pro vlastní podnik 

Audit se opakuje 1x ročně Audit se obvykle opakuje za 18 až 24 měsíců 

Zdroj: VANĚK, Z.: Seminář IIR. Praha, 27. až 28. 8. 2002. 

 

Na etické, sociální a environmentální audity, které jsou v popředí zájmu CSR, je možné 

obecně pohlížet jako na nástroj pro ověření toho, zda podnik naplňuje zákonem stanovené 

požadavky, mezinárodní úmluvy či individuální smluvní požadavky – v případě 

dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou to požadavky odběratele na dodavatele. 

Ve výkladu pojmu sociální audit panuje značná nejednoznačnost, především co se týče 

záběru tohoto pojmu. Jednak si lze tento pojem vyložit jako audit jedné ze složek konceptu 

CSR, konkrétně tedy sociální složky. 

Dále podle uznávaných autorů problematiky etiky a CSR je sociální audit nadřazeným 

pojmem, který zahrnuje jak problematiku etiky, tak ekologie a např. A. Putnová237 dokonce 

vidí záběr sociálního auditu v tom nejširším pojetí, se kterým se lze setkat, a k této 

problematice uvádí: „Ve světě byznysu je stále častějším a obvyklejším způsobem kontroly 

(auditování) forma sociálního auditu. Zahrnuje čtyři základní dimenze: 

� zaměstnaneckou politiku, 

� ekonomický rozvoj společnosti, 

� environmentální politiku, 

� dobročinnost.“ 

Z uvedených oblastí je zřejmé, že v uvedených dimenzích sociální audit může zahrnout 

drtivou většinu oblastí sledovaných CSR, což koresponduje například s velice obecným 

výkladem tohoto pojmu F. Titlem238, který definuje pojem sociální audit jako: „Systematické 

                                                

237 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 148. 
238 TITL, F.: Slovníček pojmů. In Sborník přednášek semináře Spolužití průmyslu a obcí. 2005 [online] 
Dostupné z http://www.czechcoal.cz/cs/ur/spoluziti/ cit [2008-05-09] 
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zhodnocení společenského dopadu aktivit organizace v porovnání se standardy a 

očekáváními.“ 

Vztah sociálního a etického auditu a zaměření etického auditu vysvětluje Putnová a kol.: 

„Etický audit bývá součástí sociálního auditu a je orientován především na systematické 

hodnocení etického programu v organizaci a na prověřování etických standardů."239  

Společenskou odpovědností jako uceleným konceptem se nezabývají pouze podniky, 

které se snaží tyto principy naplňovat, ale existuje celá řada organizací, které jsou tvořeny i 

subjekty mimo podnikovou sféru. V ČR působí řada organizací primárně zaměřených na 

etiku240, při hlubším pohledu však zjišťujeme, že se zabývají i dalšími tématy z CSR. Etika 

v podnikání se tak často překrývá s konceptem CSR a lze říci, že témata a jejich šíře se 

shodují. 

 

9.3 Shrnutí 

Dodavatelé a zákazníci patří mezi primární stakeholdery podniku a při komplexním 

pohledu tvoří společně s podnikem články dodavatelského řetězce. 

První úvahy o implementaci CSR mimo podnik, resp. komplexnější pohled na 

implementaci CSR do praxe, se zaměřily na logistiku a její dílčí atributy jako je bezpečnost 

(Corsi, Famara, 1988)241, životní prostředí (např. Stock, 1992)242 či diversita (např. Andre, 

1995)243 pod „deštníkem“ logistické společenské odpovědnosti (LSR)244.  

Bohužel stejně jako vývoj společenské odpovědnosti nepoužívá jednotnou terminologii, 

tak si i problematika role CSR v dodavatelsko-odběratelských vytvořila různou terminologii, 

ve které se výrazy často obsahově překrývají. Literatura uvádí pro zohledňování společenské 

odpovědnosti v dodavatelském řetězci např. pojmy jako Logistic Supply Responsibility 

                                                

239 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P., UHLÁŘ, P. A KOL.: Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení. 
Praha: Prospektrum, 2005, s. 38. 
240 Společnost pro etiku v ekonomice (SEE), česká pobočka Transparency International, European Business 
Ethics Network (EBEN), Council for Ethcis in Economics (CEE), Alliance of Universities for Democrasy 
(AUDEM). 
241 CORSI, T. M., FANARA, P.: Driver management policie and motor carrier safety. In Logistic and 
Transportation Review, vol. 24, no. 2, 1988, pp. 153-163. 
242 STOCK, J. R.: Reverse Logistics. In Council Logistics Management, Oak Brook, IL. 1992. 
243 ANDRE, R.: Leading diverse management teams in logistics. In Journal of Business Logistics, vol. 16, no. 2, 
1995, pp. 65-84. 
244 LSR je zkratka pro Logistic Social Responsibility, resp. „Logistická společenská odpovědnost“. 
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(Carter, Jennings, 2002245; Murphy, Post, 2002246), Green Supply Chain Management 

(Srivastava, 2007)247, Environmental Purchasing (Carter et al., 2000)248, Purchasing Social 

Responsibility (Carter, 2005)249 či Ethical Sourcing (Roberts, 2003)250. 

Veřejnost a nevládní organizace nekritizují pouze ty podniky, které samy nezajistí 

přijatelné pracovní podmínky, dodržování základních lidských práv zaměstnanců, či 

poškozují životní prostředí. Podniky podléhají kritice také v případě, že veřejnost zjistí, že 

jejich dodavatel nedodržuje lidská práva a pracovní podmínky. Předním tématem bývá práce 

dětí v rozvojových zemích, ve kterých mají především nadnárodních podniky své dodavatele. 

Některé výsledky průzkumů dokonce uvádějí, že spotřebitelé a veřejnost, především na 

vyspělých trzích, preferují společensky odpovědného výrobce před jinými. To je patrně 

důvod, proč některé podniky reagují na „poptávku“ po CSR tím, že implementují tento 

koncept nejen uvnitř svého podniku, ale „řada nadnárodních společností přijala pravidla 

chování251 s cílem ovlivnit praxi svých obchodních partnerů a zajistit tak základ pro 

naplňování (veřejností a zákazníky) očekávaných standardů.“252  

Z výše uvedeného vyplývají dva typy zákazníků, které určitým způsobem ovlivňuje 

společenská odpovědnost při jejich nákupu. Jedni bojkotují výrobce, pokud se proviní vůči 

určitým společenským normám (ekologie, etika aj.) a druzí, ti CSR „citlivější“ zákazníci, při 

svém nákupu přímo preferují produkty společensky odpovědné firmy před ostatními.  

 

 

                                                

245 CARTER, C.R., JENNINGS, M.: Logistics social responsibility: An integrative framework. In Journal of 
Business Logistics, vol. 23, no. 1, 2002, pp. 145-180. 
246 MURPHY, P.R., POIST, R.F.: Socially responsible logistics: An exploratory study. In Transportation 
Journal, vol. 41, no. 4, 2002, pp. 23-35. 
247 SRIVASTAVA, S. K.: Green supply-chain management: A stateof-the-art literature review. In International 
Journal of Management Reviews, vol. 9, no. 1, 2007. pp. 53–80. 
248 CARTER, C. R., KALE, R., GRIMM, C. M.: Environmental purchasing and firm performance: An empirical 
investigation. In Transportation Research 36, 2000. pp. 219–228. 
249 CARTER, C. R.: Purchasing social responsibility and firm performance: The key mediating roles of 
organisational learning and supplier performance. In International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, vol 35, no. 3, 2005. pp. 177–194. 
250 ROBERTS, S.: Supply chain specific? Understanding the patchy success of ethical sourcing initiatives. In 
Journal of Business Ethics, vol. 44, no. 2, 2003. pp. 159–170. 
251 „codes of condact“ zahrnují základní pravidla chování v různých oblastech fungování podniku 
252 MAMIC, I.: Managing global supply chain: the sports footwear, apparel, and retail sectors. In Journal of 
Business Ethics, vol. 59, no. 1/2, 2005. pp. 81-100. 
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10 Empirická šetření v ČR 

V České republice si společenská odpovědnost podniků začíná nacházet svoje místo a 

zasluhuje se o to vedle podniků, které slouží jako dobrý příklad pro ostatní, také řada 

organizací a sdružení. Ty se zabývají především propagací CSR, realizací projektů a také 

slouží jako informační základna. 

Mezi ty nejznámější v ČR patří organizace Business Leaders Forum a její portál CSR 

Společenská odpovědnost firem253, dále nestátní nezisková organizace AISIS a Fórum dárců, 

kteří iniciovali vznik portálu Společenská odpovědnost firem SOF254, také občanské sdružení 

Etické fórum České republiky255, Česká společnost pro etiku v ekonomice, sdružení Korektní 

podnikání256, atd. 

Během posledních let proběhlo několik průzkumů, které se snažily zjistit informace o 

povědomosti, roli, pozici a naplňování CSR v ČR. Výsledky některých z nich jsou 

prezentovány následovně. 

10.1 Rok 2002: Společenská odpovědnost firem v České republice 

Realizátor šetření: AMASIA – Agentura marketingových a sociálně informačních analýz, 

s.r.o., řešitel Dušan Pavlů 

Zkoumaný vzorek: 1027 respondentů z ČR ve věku nad 15 let, respondentský vzorek byl 

realizován na základě kvótního výběru, přičemž kvótami byl věk, pohlaví, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region. 

Cíle: Cílem výzkumu bylo zmapovat názory respondentů na společenskou odpovědnost 

(socially responsible) firem a promítnout tento fakt do jejich budoucího kupního chování. 

Závěry:257 

� tři čtvrtiny respondentů (76 %) jsou přesvědčeny o tom, že by se velké společnosti 

měly spolupodílet na řešení sociálních problémů země, 

                                                

253 stránky portálu dostupné z http://www.csr-online.cz 
254 stránky portálu dostupné z www.sof.cz 
255 webové stránky dostupné z http://www.etickeforumcr.cz/ 
256 webové stránky dostupné z http://www.korektnipodnikani.cz/ 
257 převzato z PAVLŮ, D., KALNICKÁ, V.: Závěřečná zpráva z výzkumu: Společenská odpovědnost firem v 
České republice. 2002. [online] Dostupné z http://www.amasia.cz/sluzby/data/spolecenska-odpovednost-firem-
2002.pdf cit [2009-04-05] 
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� dvě třetiny respondentů (67 %) jsou přesvědčeny, že se management velkých firem o 

možnosti podpory vlády při řešení sociálních otázek nezajímá, 

� nejpočetnější skupina respondentů (45 %) se domnívá, že CSR nemá vliv na 

rozhodování zákazníků při nákupu zboží či využívání služeb, ale 37 % se domnívá, že 

CSR vliv na kupní rozhodování má, 

� ochotu zaplatit i vyšší cenu za zboží a služby od firmy, která se chová ekologicky a 

společensky odpovědně, potvrdila polovina respondentů (49 %), přičemž pětina z nich 

vyjádřila kategorický souhlas. 

„Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že česká veřejnost posuzuje otázky spojené se 

společenskou odpovědností firem obdobně, jako veřejnost v západní Evropě. Že jde o aktuální 

otázky spojené s reputací firem, s profilací jejich image a posuzování firem v širším kontextu 

společenských souvislostí života občana v rámci dané země a šířeji evropského regionu, je 

patrné také z většího počtu příspěvků, které se touto otázkou zabývají v tištěných médiích.“ 258 

10.2 Rok 2003: Společenská odpovědnost firem - kompletní průvodce    

tématem & závěry z průzkumu v ČR 

Realizátor šetření: Jana Trnková pro Business Leaders Forum 

Zkoumaný vzorek: Šetření se reálně zúčastnilo 111 firem, z toho 75 % mělo sídlo v Praze a 

25 % bylo mimopražských, firmy byly vybírány náhodně, pouze s ohledem na proporční 

zastoupení v jednotlivých rozlišovacích kategoriích259. 

Cíle: Výzkum byl zaměřen na to, zda je podnikům v ČR problematika CSR známá, jaké 

aktivity v podnicích již probíhají, zda jim koncept CSR připadá relevantní pro vlastní 

podnikání, co konkrétně z konceptu CSR považují za důležité, jaké CSR praktiky či aktivity v 

podnicích již probíhají. 

Závěry:260:  

                                                

258 převzato z PAVLŮ, D., KALNICKÁ, V.: Závěrečná zpráva z výzkumu: Společenská odpovědnost firem v 
České republice. 2002. [online] Dostupné z http://www.amasia.cz/sluzby/data/spolecenska-odpovednost-firem-
2002.pdf cit [2009-04-05] 
259 a) podle počtu zaměstnanců (malá, střední, velká firma), b) na základě vlastnictví (česká firma, firma se 
zahraničním investorem, součást nadnárodní korporace) 
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� Podnikům v ČR je problematika CSR známá (64 % koncept CSR zná), ale z dotazníků 

bylo zřejmé spíše intuitivní chápání celé věci, někdy i na úrovni "společenská 

odpovědnost = dobrý produkt" nebo pouhé dodržování zákonů. 

� Nejvíce akcentovaná, nyní i do budoucna, je interní dimenze CSR - a to oblast péče o 

zaměstnance (u 25 % první místo v důležitosti) a stejně tak transparentnost, více viz 

následující graf. 
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Graf 10-1: Která témata z oblasti CSR považujete ve Vaší firmě za důležitá? 

Zdroj: TRNKOVÁ, J., 2004, s. 22, vlastní grafická úprava 

� 76 % firem uvedlo, že již vyvíjí řadu aktivit v oblasti péče o zaměstnance (benefity: 

penzijní pojištění, příspěvky na stravování, týden dovolené navíc, společenské akce, 

zaměstnanecké ankety spokojenosti a financování preventivní péče).  

� Až 56 % zúčastněných firem podle svého mínění vyvíjí aktivity v oblasti vlastní 

transparentnosti (etické kodexy, otevřenost na webových stránkách, možnost 

zaměstnanců nahlédnout do účetnictví firmy, interní kontrolní mechanismy a výroční 

zprávy s údaji nad povinný rámec). 

� Se školami spolupracuje 56 % zúčastněných firem, a to nejčastěji formou výuky, 

finanční podpory, umožňováním studentských stáží, exkurzí nebo spolupráce na 

výzkumu a vývoji. Je patrná orientace na vysoké školy s velice úzkým zaměřením na 

technické a ekonomické obory. 

� 55 % zúčastněných firem má pro své zaměstnance vzdělávací a tréninkové programy. 

Více viz následující graf. 

                                                                                                                                                   

260 TRNKOVÁ, J.: Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) Kompletní průvodce 
tématem & závěry z průzkumu v ČR. 2004, s. 18-30. [online] Dostupné z http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf cit 
[2008-01-03] 
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Graf 10-2: Ve které oblasti již Vaše firma vyvíjí aktivity? 

Zdroj: TRNKOVÁ, J., 2004, s. 23, vlastní grafická úprava 

Dále tento průzkum ukázal, že „naprostá většina (99 %) považuje angažování se firmy ve 

prospěch společnosti za důležité. Nepanuje shoda v tom, zda CSR musí mít obchodní základ a 

dávat obchodní smysl nebo zda je aktivitou, která je součástí slušného podnikání, nikoliv 

nástrojem na zvýšení prodeje a reputace.“261 

10.3 Rok 2006: Využití společenské odpovědnosti firem malými a středními 

podniky v ČR 

Realizátor: Business Leaders Forum 

Zkoumaný vzorek: Sledovanou lokalitou byla Praha a výzkumu se zúčastnilo 104 SME.262 

Cíle: Cílem výzkumu bylo zmapovat současné postoje, znalosti a aplikace koncepce CSR u 

SME v ČR.  

Závěry:263 

� Oblast společenské odpovědnosti podniku je známá 44 % dotazovaných podniků. 

                                                

261 TRNKOVÁ, J.: Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) Kompletní průvodce 
tématem & závěry z průzkumu v ČR. 2004, s. 27. [online] Dostupné z http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf cit 
[2008-01-03] 
262 SME je zkratka pro Small and Medium Enterprises, tedy malé a střední podniky 
263 BUSINESS LEADERS FORUM: Využití společenské odpovědnosti firem malými a středními podniky v ČR. 
2006. [online] Dostupné na http://www.csr-online.cz/Page.aspx?csr cit [2007-02-01] 
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� Významná většina, více než 85 % z dotazovaných podniků, v současnosti realizuje 

alespoň jednu z aktivit v oblasti CSR. Tyto aktivity se koncentrují zejména do oblasti 

péče o zaměstnance a do filantropie, respektive sponzoringu. 

� Péče o zaměstnance, zejména v kontextu rovného a etického přístupu a jejich 

profesionálního rozvoje, patří v současnosti ke stabilním součástem podnikatelské 

strategie malých a středních podniků. 

� Pozornost je soustředěna zejména na růst jejich kvalifikace v přímém propojení na 

zvyšování efektivity výkonů. Nefinanční motivace patří k minoritním, doplňkovým, 

součástem řízení lidských zdrojů. 

� Výhody společensky odpovědného chování vidí podniky zejména v podpoře motivace 

a výkonnosti zaměstnanců. 

Níže uvedený graf představuje relativní četnosti prováděných aktivit SME. Bohužel pro 

další srovnávání s výsledky výzkumu z kvótního výběru a výzkumu zaměřeného na 

nadnárodní společnosti nejsou nejvhodnější, neboť byla podnikům předložena nabídka (viz 

položky grafu) zaměřená především na sociální pilíř společenské odpovědnosti. 
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Graf 10-3: Podporuje Váš podnik některé z těchto aktivit? 

Zdroj: Business Leaders Forum, 2006, s. 19 

Ze šetření vyplývá, že spolupráce s NNO264 je u SME nejrozšířenější (21 %), stejně tak 

jako organizování sportovních aktivit v rámci podniku (doplněno kulturou 14 %). Péči o 

                                                

264 nevládní nezisková organizace 
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zdraví zaměstnanců uvádí pouze 10 % zúčastněných podniků. Za pozornost stojí skutečnost, 

že aktivity v životním prostředí uvádí pouze 4 % podniků. 

10.4 Rok 2006: CSR a standardy řízení a správy podniku podle Směrnic 

OECD pro nadnárodní společnosti 

Realizátor: The Environmental Law Service (ELS) - Ekologický právní servis. Průzkum byl 

proveden programem GARDE Ekologického právního servisu, ve spolupráci s nevládními 

neziskovými organizacemi (NGOs) působícími ve střední Evropě (PIC - Slovinsko, Priatelia 

zeme – CEPA - Slovensko, EMLA - Maďarsko, ELF - Estonsko) v rámci projektu 

podpořeného Evropskou komisí. 

Zkoumaný vzorek: Významné nadnárodní společnosti, které se veřejně prezentují jako 

společensky odpovědné, dále společnosti, které se umístily na předních místech v žebříčcích 

hodnotící popularitu společnosti. Průzkumu se reálně zúčastnilo 28 nadnárodních společností 

z toho 11 z České republiky, 2 ze Slovenské republiky, 5 z Maďarska, 4 ze Slovinska, 6 z 

Estonska. 

Cíle: Výzkum byl zaměřen na CSR a standardy řízení a správy podniku podle směrnic OECD 

pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě. Cílem bylo zjistit 

míru ztotožnění podniků s těmito standardy. 

Závěry:265 

� S konceptem CSR je obeznámeno 81,5 %, částečně zná 7,4 %, 

� Při odpovědi na to, co společnosti považují z oblasti CSR za nejdůležitější, se na první 

místo nejčastěji dostalo životní prostředí (33,3 %), dalšími oblastmi umísťovanými 

často na první místo byla péče o zaměstnance (25,9 %) a firemní transparentnost (14,8 

%). Na druhém místě se pak často vedle životního prostředí a transparentnosti 

objevovalo dárcovství (20,8 %). Na třetím místě společnosti uváděly vedle dárcovství 

spolupráci s NNO (20,8 %) a spolupráci se školami (12,5 %). Výsledky ukazují na 

významnost environmentální tématiky v konceptu CSR, která nad ostatními oblastmi 

vysoce převažovala. 

                                                

265 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS: Výsledky průzkumu o společenské odpovědnosti a standardech a správy 
podniku podle Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě. 2006. 
[online] Dostupné z http://www.responsibility.cz/ cit [2008-05-04] 
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Jaké zásady správy a řízení ze Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti dotazované 

podniky přijaly za své ukazuje následující graf. 
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Graf 10-4: Zásady správy a řízení, které společnosti přijaly za své 

Zdroj: Ekologický právní servis, 2006, s. 5 

Jak ukazuje graf, u nadnárodních společností je nejrozšířenější naplňování CSR v oblasti 

životního prostředí (83 %). Pokud tento výsledek porovnáme s výzkumem Trnkové266, kde 

byly podniky zastoupeny kvótně z hlediska velikosti a vlastnictví, zjistíme, že jsou výsledky 

naprosto odlišné. U Trnkové je ekologie jako oblast naplňování CSR až na 6. místě se 48 % a 

u SME267 jsou to 4 % podniků oproti těmto nadnárodním společnostem se 83 %. 

10.5 Prosazování hodnot společnosti (složek CSR) vůči obchodním partnerům 

Za účelem zmapování oblastí vnímání CSR a jeho postavení z pohledu konečných 

zákazníků i z pohledu podniků byla provedena celá řada průzkumů. Také se řada šetření 

v minulosti zaměřovala na to, co podniky ze širokého záběru konceptu společenské 

odpovědnosti podniku již vykonávají. Ovšem na to, zda podniky i prezentují své hodnoty 

chování (pravidla chování) vůči svému okolí, především vůči obchodní partnerům, a určitým 

způsobem je i motivují k naplňování těchto hodnot, tímto směrem se zatím tyto průzkumy 

neubíraly. Výjimkou je právě výše uvedené šetření provedené Ekologickým právním 

servisem. Z logiky postavení podniku vůči svým partnerům vyplývá, že nejvíce může podnik 

ovlivňovat své dodavatele. 

                                                

266 TRNKOVÁ, J., 2004, graf 11-2 Ve které oblasti již Vaše firma vyvíjí aktivity? 
267 BUSINESS LEADERS FORUM: Využití společenské odpovědnosti firem malými a středními podniky v ČR. 
2006. [online] Dostupné na http://www.csr-online.cz/Page.aspx?csr cit [2007-02-01] 
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Výzkum přinesl tyto informace:268 

� 71,4 % společností uvedlo, že svoje hodnoty chování vůči stakeholderům sděluje 

zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům, 25 % společností svoje 

hodnoty sděluje pouze částečně a 3,6 % společností uvedlo, že vůbec neví, zda své 

hodnoty sdělují.  

sděluje 
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4 %

sděluje částečně 
25 %

 
Graf 10-5: Sdělujete svoje hodnoty zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům? 

Zdroj: Ekologický právní servis, 2006, s. 8, vlastní zpracování 

� Dále 3,6 % společností přiznalo, že jejich zaměstnanci vůbec neznají hodnoty podniku 

(resp. pravidla chování) a není tedy zřejmé, že je svým chováním neporušují.  

� Stejně malé procento (3,6 %) přiznalo, že své zaměstnance neškolí vzhledem 

k důležitosti hodnot a pravidel chování společnosti, 25 % uvedlo, že školí své 

zaměstnance jen částečně.  

� 89,3 % společností povzbuzuje svoje zaměstnance tak, aby se účastnili veřejných 

podnikových aktivit (z toho 17,9 % pouze částečně). 

� Téměř všechny společnosti uvedly (96,4 %), že evidují stížnosti zákazníků, 

dodavatelů a obchodních partnerů.  

� Většina společností uvedla, že se snaží alespoň částečně realizovat své nákupy v 

nejbližším okolí (96,2 %).  

                                                

268 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS: Výsledky průzkumu o společenské odpovědnosti a standardech a správy 
podniku podle Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě. 2006. 
[online] Dostupné z http://www.responsibility.cz/ cit [2008-05-04] 
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� V oblasti spolupráce společností s obcemi a veřejností 96,4 % (14,3 % pouze 

částečně) uvedlo, že poskytuje pravidelnou finanční podporu veřejným aktivitám a 

projektům.  

� 78,8 % společností vede otevřený dialog s obcí, 7,1 % uvedlo, že dialog vede pouze 

částečně, 10,7 % společností uvedlo, že dialog s obcemi nevede vůbec.  

� 46,4 % společností uvedlo, že nabízí lidem z obce možnosti školení, 21,4 % to dělá 

částečně a 28,6 % jednoznačně vyjádřily, že žádné možnost v této oblasti lidem z obce 

nenabízejí. 

� 57 % společností uvedlo, že k dodržování svých hodnot chování motivuje i své 

obchodní partnery a dodavatele, 35% společností to dělá pouze částečně, 4,4 % 

neví a 3,6 % nemotivuje svoje partnery k dodržování podnikových hodnot. 3,6 % 

společností uvedlo, že nemá definované hodnoty společnosti. 
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Graf 10-6: Motivujete k dodržování svých hodnot i své obchodní partnery a dodavatele? 

Zdroj: Ekologický právní servis, 2006, s. 8, vlastní zpracování 

 

10.6 Rok 2007: CSR – nový faktor firemní konkurenceschopnosti 

Realizátor: Business Leaders Forum 

Zkoumaný vzorek: Podniky působící na celém území ČR, celkem se zúčastnilo 225 firem. 

Cíle: Výzkum u pražských i mimopražských podniků byl zaměřen na zmapování a srovnání 

jejich postojů, charakteru CSR aktivit a názorů. 
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Závěry:269 

� Na vládní úrovni jsou minimální aktivity v oblasti CSR. 

� Objevují se první konzultanti v oblasti CSR, programy vzdělávání v CSR i mimo 

univerzity. 

� Strukturované zprávy k CSR v podnicích se objevují jen ojediněle. 

� Několik set podniků má certifikaci ISO 14001. 

� S růstem velikosti podniku roste pravděpodobnost, že se podnik setkal s pojmem CSR. 

� Při srovnání podniku dle místa působení průzkum odhalil, že pojem společenské 

odpovědnosti podniku zná 65 % pražských podniků a 42 % mimopražských. 

 

10.7 Shrnutí 

V České republice již proběhla celá řada šetření v drtivé většině zaměřených na dílčí 

části konceptu společenské odpovědnosti podniku, ale mimo výše uvedených také celá řada 

šetření zaměřených komplexně na koncept CSR. Záměrně byly za účelem srovnání 

prezentovány výsledky těch nejaktuálnějších šetření, zkoumající podniky ve třech kategoriích: 

a) malé a střední podniky (zkratka SME),  

b) proporční zastoupení SME a nadnárodní společnosti (Multinational Enterprise, 

zkratka MNE),  

c) MNE. 

Znalost konceptu CSR byla nejnižší u kategorie a) SME 44 % u kategorie b) byl 

koncept znám ve 64 % případů a u kategorie c) MNE je obeznámeno 81,5 %, (navíc částečně 

dalších 7,4 %). 

Zaměstnanci jsou cílovou skupinou, které podniky ve všech kategoriích věnují hodně 

svého úsilí: 

� a) U SME patří v současnosti péče o zaměstnance, zejména v kontextu rovného a 

etického přístupu a jejich profesionálního rozvoje, ke stabilním součástem 

                                                

269 BUSINESS LEADERS FORUM: CSR – nový faktor firemní konkurenceschopnosti. 2007. [online] Dostupné 
z http://www.csr-online.cz/Page.aspx?pruzkum_zemeEU cit [2008-02-13] 
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podnikatelské strategie. Výhody společensky odpovědného chování vidí SME 

zejména v podpoře motivace a výkonnosti zaměstnanců (růstem kvalifikace ke 

zvyšování efektivity výkonů). 

� b) Stejně tak výzkum podniků v proporčním zastoupení ukázal, že aktivity spojené 

s péčí o zaměstnance (76 %) a jejich vzděláváním (55 %) patří mezi nejrozšířenější.  

� c) S odkazem na Směrnice OECD (podporovat formování lidského kapitálu, zejména 

pak vytvářením pracovních příležitostí a podporou možností odborného vzdělávání 

zaměstnanců) uvedly nadnárodní společnosti v 66,7 % případů, že naplňují zásadu 

zaměstnanosti a pracovně právních vztahů.  

Z mnoha dalších průzkumů vyplývá, že nejvíce se v oblastech společenské 

odpovědnosti angažují nadnárodní společnosti a nejméně tuzemské SME, to ukazuje i 

následující srovnávací tabulka. I když tyto výsledky [z hlediska procentního srovnávání s a) a 

b)] mohou být částečně zkreslené, neboť do sledovaného vzorku [za c)] byly zařazeny 

významné nadnárodní společnosti, které se veřejně prezentují jako společensky odpovědné a 

společnosti, které se umístily na předních místech v žebříčcích hodnotících popularitu 

společností, tak to nic nemění na pořadí prováděných aktivit. 

Protože se jednalo o různá šetření prováděná různými řešiteli a za různým účelem, nebyla 

pro podniky nabídka oblastí, ve kterých by se mohly angažovat, respektive, ve kterých by 

mohly být aktivní, stejná. Přesto následující tabulka nabízí určité srovnání z hlediska pořadí a 

relativní četnosti prováděných aktivit. (Byly separovány vedlejší aktivity.) 

Tab. 10-1: Srovnání prováděných aktivit z pohledu SME, proporční zastoupení a MNE 

a) SME % b) proporčně SME a MNE % c) MNE270 % 
1. spolupráce s NNO 21 1. péče o zaměstnance 76 1. životní prostředí 83,3 
2. sportovní aktivity 21 2. transparentnost 56 2. zveřejňování informací 75,0 
3. výchova a vzdělávání 15 3. vzdělávání zaměstnanců 55 3. zájmy spotřebitelů 70,8 
4. kulturní akce 14 4. spolupráce s NNO 49 4. zaměstnanost a prac. právní vztahy 66,7 
5. péče o zdraví 10 5. ekologie 48 5. hospodářská soutěž 62,7 
6. podpora znevýhod. skupin 5 6. dárcovství 44 6. potírání úplatkářství 62,5 
7. zapojení do veřej. záležitostí 4 7.vztahy se státem 42 7. věda a technologie 54,2 
8. ekologie 4 8. rovné příležitosti 42 8. daňový systém 50,0 

Zdroj: a) Business Leaders Forum, Využití společenské odpovědnosti firem malými a středními podniky v ČR, 
2006. b) Trnková, J.: Společenská odpovědnost firem - kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu 
v ČR, 2004. c) Ekologický právní servis: Výsledky průzkumu o společenské odpovědnost i a standardech a 
správy podniku podle Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě, 
2006. 

                                                

270 výběr ze zásad stanovených ve Směrnicích OECD pro MNE prezentující se jako společensky odpovědné či 
umísťující se na předních místech v žebříčcích hodnotících popularitu. 
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Nejmarkantnější rozdíl oproti výsledkům šetření u SME, proporčního zastoupení a MNE 

byl v oblasti ekologie. SME uvedly pouze ve 4 % případů, že se snaží dělat něco navíc 

v oblasti ekologie, u proporčního zastoupení b) to bylo již celých 48 % a u MNE c) dokonce 

83,3 %. 

Mezi předními místy uváděných aktivit se u výzkumu s proporčním zastoupení b) a u 

MNE c) objevovala nejčastěji témata transparentnosti, resp. zveřejňování informací. 

Výzkumy, které by mapovaly roli CSR na poli B2B zatím chybí. Výjimkou je 

výzkum z roku 2006, jenž se okrajově zabýval i touto tématikou a přinesl tyto zajímavé 

informace:271 

� 71,4 % společností uvedlo, že svoje hodnoty (témata, na která podniky kladou důraz 

z hlediska společenské odpovědnosti, jaké si stanovily zásady a pravidla chování) 

sděluje zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům, 25 % společností 

svoje hodnoty sděluje pouze částečně a 3,6 % společností uvedlo, že vůbec neví, zda 

své hodnoty sdělují.  

� Téměř všechny společnosti uvedly (96,4 %), že evidují stížnosti zákazníků, 

dodavatelů a obchodních partnerů.  

� 57 % společností uvedlo, že k dodržování svých hodnot motivuje i své obchodní 

partnery a dodavatele, 35% společností to dělá pouze částečně, 4,4 % neví a 3,6 % 

nemotivuje svoje partnery k dodržování podnikových hodnot. 3,6 % společností 

uvedlo, že nemá definované hodnoty společnosti. 

Výsledky šetření v ČR byly zaměřené také na veřejnost a jejich názory na vztah CSR a 

podniku a také na to, jak se společenská odpovědnost podniků promítá do jejich kupního 

rozhodování272: 

� Veřejnost je přesvědčena o tom o tom, že by se velké společnosti měly spolupodílet 

na řešení sociálních problémů země (76 % respondentů), přičemž si dvě třetiny 

respondentů myslí, že to velké podniky nezajímá (67 % respondentů). 

                                                

271 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS: Výsledky průzkumu o společenské odpovědnos i a standardech a správy 
podniku podle Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě. 2006. 
[online] Dostupné z http://www.responsibility.cz/ cit [2008-05-04] 

272 převzato z PAVLŮ, D., KALNICKÁ, V.: Závěřečná zpráva z výzkumu: Společenská odpovědnost firem v 
České republice. 2002. [online] Dostupné z http://www.amasia.cz/sluzby/data/spolecenska-odpovednost-firem-
2002.pdf cit [2008-08-22] 
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� Téměř polovina respondentů (49 %) je ochotna zaplatit i vyšší cenu za zboží a 

služby od firmy, která se chová ekologicky a společensky odpovědně (z toho 

rozhodně ano 10 % a spíše ano 39 %). Zároveň se pouze 37 % respondentů domnívá, 

že CSR má vliv na kupní rozhodování. 

V souvislosti s tímto výsledkem je třeba připomenout již dříve zmíněné šetření V. 

Jeřábkové a J. Hartla273 z roku 2003, kde se na obdobnou otázku vyjádřilo 74 % respondentů 

kladně (z toho určitě souhlasím 23 % a spíše souhlasím 51 %). Také byla sledována struktura 

respondentů z hlediska dosaženého vzdělání a ukázal se vliv vzdělání tím způsobem, že 

s vyšším vzděláním rostla preference produktu od společensky odpovědného podniku. 

Preference rostla od absolventů základní školy 65 %, přes vyučené 72 %, s maturitou 77 % až 

po absolventy vysoké školy s 81 %.  

Je třeba dodat, že společenskou odpovědností podniku se v ČR nezabývají pouze 

podniky, podnikatelská sdružení a nevládní neziskové organizace, ale i vysoké školství, a to 

nejen v oblasti výuky, ale také v oblasti výzkumu. 

„Podle posledního průzkumu Transparency International se dnes tento předmět 

(podnikatelská a hospodářská etika) v té či oné formě vyučuje v České republice na 80 % 

státních a 60 % soukromých škol těchto směrů (na vysokých školách ekonomického a 

správního zaměření). Studenti dnes témata o etice v podnikání zpracovávají nejen jako práce 

seminární (v rámci navštěvovaných kurzů o etice v podnikání), ale také jako práce bakalářské, 

diplomové a doktorandské.“274  

Je třeba dodat, že CSR jako samostatný předmět přímo takto pojmenovaný275 se 

vyskytuje pouze v menší míře. Daleko rozšířenější je výuka CSR v souvislosti s etikou, resp. 

v rámci předmětu „etika“, ale nejen s ní. Jako několik z mnoha lze uvést např. Fakultu 

ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde je společenská odpovědnost podniku 

vyučována v rámci předmětu Manažerská etika (bak. stud. program). V rámci magisterského 

studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně se 

vyučuje předmět Sociální odpovědnost a etika (mag. stud. program) a předmět Společenský 

styk, rétorika a etika podnikání (mag. stud. program), ve kterých je dílčím tématem také CSR. 

                                                

273 JEŘÁBKOVÁ, V., HARTL, J.: Společenská odpovědnost firem. Kladno: AISIS, 2003. Více viz 6.2.1 
Preference společenské odpovědnosti podniku na spotřebitelském trhu. 
274 NĚMCOVÁ, L.: Příspěvek k 10. výročí od založení Společnosti pro etiku v ekonomice. In PUTNOVÁ, A., 
SEKNIČKA, P., UHLÁŘ, P. A KOL.: Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení. Praha: Prospektrum 
2005. 
275 či synonyma jako sociální odpovědnost firem či podniků či organizací, apod. 
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I např. na VŠE v Praze je předmět Strategické vedení a Corporate Social Responsibility 

vyučovaný v rámci bakalářského i magisterského studia a předmět Společenská odpovědnost 

organizací v rámci bakalářského studia. 

Programy vzdělávání v CSR se už objevují i mimo univerzity a objevují se také první 

konzultanti pro CSR podniku. 
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11 Výběr vzorku, průběh šetření, použité metody 

11.1 Výběr vzorku pro empirické šetření 

V ČR působí tisíce firem výrobního i nevýrobního zaměření lišících se v desítkách 

parametrů. Z možných okruhů výběrových kritérií, která byla brána v úvahu (kritéria 

regionální, kritéria ekonomická, kritéria aktivity (činnosti), kritéria registrační, kritéria 

personální), byla jako klíčová vybrána276: 

• kritérium ekonomické – obrat nad 100 mil. Kč./rok, 

• kritérium činnosti – podle OKEČ vybraná produkční odvětví, 

• kritérium personální – počet zaměstnanců nad 500. 

 

Pro výběr kritéria obrat autora vedl předpoklad, že velké firmy budou moci lépe působit 

na své dodavatele a pokud CSR proniklo do dodavatelsko-odběratelských vztahů, pak se to 

zde projeví nejdříve. 

Kritérium činnost bylo vybráno na základě předpokladu, že lze nalézt více oblastí pro 

realizaci CSR v produkčních odvětvích než v oblasti služeb, zejména ve vztahu k životnímu 

prostředí. Vybrané kategorie OKEČ, které byly do šetření zahrnuty, jsou uvedeny v příloze 

č.1. 

Kritérium personální bylo vybráno z toho důvodu, že systém péče o lidské zdroje je 

obvykle lépe a podrobněji rozpracován v podniku s větším počtem zaměstnanců. 

Výběrem všech podniků z ČR prošlo na základě stanovených kritérií 379 podniků.  

 

11.2 Metody výzkumu 

Po stanovení cílů, hlavní a dílčích hypotéz byl vypracován dotazník obsahující otázky, 

jejichž odpovědi by měly potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. Před hromadným 

oslovením podniků bylo třeba ověřit především srozumitelnost dotazníku v praxi. Za tímto 

účelem autor navštívil v červnu 2008 podniky Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, 

                                                

276 pro výběr podniků bylo využito databáze CreditInfo - Albertina – Firemní Monitor, která obsahuje kontaktní 
databázi všech registrovaných firemních subjektů provozujících svůj předmět činnosti v ČR.  
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s.r.o., Foxconn CZ, s.r.o. a Explosia, a.s., kde bylo prodiskutováno chápání jednotlivých 

otázek respondenty. Po tomto ověřování bylo několik otázek rozpracováno podrobněji. 

Za nejvhodnější způsob oslovení 379 podniků byla zvolena metoda dotazování písemnou 

(mailovou) formou. Dotazování probíhalo v červenci a srpnu 2008. Tento způsob se 

neosvědčil, neboť odpovědělo pouze 6 podniků, což je cca 1,58 % dotázaných. 

Protože řada podniků nereagovala či odmítla zodpovědět položené otázky, přešlo se na 

dotazování podniků osobní formou. Osobním dotazováním bylo získáno dalších 121 

dostatečně vyplněných dotazníků, celkem tedy za všechny způsoby dotazování bylo získáno 

133 dotazníků, což představuje celkovou návratnost 35,09 %. Seznam podniků, které se 

zúčastnily tohoto výzkumu, je uveden v příloze č. 2. 

 

11.3 Použité metody pro zpracování dat a ověření hypotéz 

Hypotézy je třeba statisticky ověřit. Jako vhodné statistické nástroje se ukázaly být tyto: 

- korelační analýza, 

- test významnosti výskytu, 

- test nezávislosti, 

- test střední hodnoty. 

Podrobný popis jednotlivých statistických nástrojů je uveden v příloze č. 3.  
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12 Základní charakteristiky výběrového souboru 

Jedná se o podniky z ČR, z produkčních odvětví mající nad 500 zaměstnanců a roční 

obrat nad 100 milionů Kč. Těmto kritériím vyhovělo 379 podniků. Od těchto podniků se 

podařilo získat 106 téměř zcela vyplněných dotazníků277.  

Vlastnická struktura těchto podniků je následující: 47 tuzemských, 18 se zahraničním 

investorem a 41 podniků je součást nadnárodní korporace. Procentuální rozdělení podle 

vlastnictví uvádí graf 12-1. 
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Graf 12-1: Vlastnická struktura vzorku   Graf 12-2: Struktura dle počtu zaměstnanců 

 

Z hlediska počtu zaměstnanců se jedná o 68 podniků od 500 do 999 zaměstnanců, 17 

podniků od 1000 do 1499 zaměstnanců, 10 podniků od 1500 do 1999 zaměstnanců a 

zbývajících 11 podniků má 2000 a více zaměstnanců – to v procentuálním vyjádření uvádí 

graf 12-2. 

Důležitou charakteristikou výběrového souboru je postoj, respektive přístup jednotlivých 

podniků ke konceptu CSR. Podniky lze za účelem dalšího rozboru rozčlenit do tří základních 

kategorií: 

α podnik – je ten podnik, který se hlásí ke konceptu CSR a aktivně ho naplňuje, v dotazníku 

se zařadil do kategorie „CSR ANO“278, 

ß podnik – koncept vidí jako společensky přínosný, přistupuje k němu kladně, do budoucna 

ho hodlá implementovat a zařadil se do kategorie „HODLÁME“, 

                                                

277 a dalších 27 částečně vyplněných dotazníků, jejichž údaje jsou využity příležitostně v případě, že není 
sledována návaznost na další fakta. 
278 Podnikům byla položena otázka: Hlásíte se oficiálně ke konceptu CSR a integrovali jste ho do svého 
podnikání? Nabízené možnosti odpovědí byly: „Ano“, „Hodláme“, „Nehodláme“. 
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γ podnik – koncept CSR nenaplňuje, ani do budoucna nehodlá, zařadil se do kategorie 

„NEHODLÁME“. 

Struktura výběrového vzorku z hlediska postoje k CSR je 39 podniků v kategorii alfa, tj. 

„CSR ANO“, 45 podniků v kategorii beta, tj. „HODLÁME“ a 22 podniků v kategorii gama tj. 

„NEHODLÁME“. 
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Graf 12-3: Struktura vzorku dle postoje         Graf 12-4: Struktura vzorku z hlediska vlastnictví a 
                    k CSR                                                                  postoje k CSR 

 

V řadě následujících rozborů se bude sledovat právě to, zda toto hledisko ovlivňuje 

výkon určitých činností, které jsou obecně považovány za CSR aktivity. Zajímavé je porovnat 

rozdělení podniků podle vlastníka na a) tuzemský, b) se zahraničním investorem, c) součást 

nadnárodní korporace) a přístupu k CSR (α, ß, γ podnik). Výsledky řady průzkumů poukazují 

na to, že zahraniční vlastník má na tuzemský podnik z hlediska CSR pozitivní vliv, přičemž 

nadnárodní korporace jsou v tomto směru nejaktivnější. To potvrzuje i struktura výběrového 

vzorku v procentuálním vyjádření v grafu 12-4.  
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13 Pravidla chování mezi podnikem a jeho dodavatelem 

HYPOTÉZA 1:  

„Postoj podniku k CSR má přímý vliv na to, zda podnik stanoví dodavatelům určitá 

pravidla chování v oblasti CSR.“ 

Za účelem potvrzení či vyvrácení hypotézy 1 byla kompetentním představitelům 

oslovených podniků předložena následující otázka (otázka č. 9):  

„Stanovili jste pro své klíčové dodavatele určitá pravidla chování (codes of conduct) v 

oblasti CSR?“ 

Následovně byly respondentům předloženy konkrétní oblasti konceptu CSR (oblasti 9a 

až 9h), u kterých se mohli vyjádřit, zda jsou či nejsou součástí pravidel chování, které 

stanovili svým stálým klíčovým dodavatelům: 

a) otevřenost, transparentnost, etika a poctivost, 

b) komunikace a spolupráce, řešení problémů a inovace, 

c) úroveň zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, 

d) péče o zaměstnance, pracovní podmínky, 

e) lidská práva, zamezení diskriminace zaměstnanců, 

f) firemní filantropie, podpora regionu, 

g) ekologické výrobky či služby, 

h) ekologická firemní kultura. 

U každé oblasti zvlášt (a až h) je statisticky testován vztah mezi postojem podniku 

k CSR (α, β a γ typ podniku) a tím, zda stanovil dodavatelům pravidla chování pro danou 

oblast. K tomu je využito testu nezávislosti. Výsledné potvrzení či vyvrácení hypotézy 1 bude 

záviset na ověření závislostí u výše uvedených dílčích oblastí a až h přijetím či zamítnutím 

dílčích hypotéz vztažených k dílčím oblastem. 

13.1 Transparentnost a etika 

K otázce, zda do pravidel chování pro své dodavatele zahrnuly podniky i oblast 

transparentnosti, etiky (otevřenosti, poctivosti, otázka 9a) se vyjádřilo 106 podniků z 

celkových 133. 
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Z nich 52, což je 49 % uvedlo, že určitým způsobem do svých pravidel pro dodavatele 

zahrnuly i oblast transparentnosti a etiky. Tento výsledek se zdá být relativně příznivý. 

Otázkou je, zda na to, pokud podnik stanovuje svým dodavatelům pravidla v oblasti etiky 

a transparentnosti, má vliv to, jak podnik přistupuje k CSR. 

Následující tabulka 13-1 a graf 13-1 a 13-2 uvádí četnosti odpovědí na otázku 9a (ANO -

stanovili jsme dodavatelům pravidla etiky a transparentnosti, NE – nestanovili) a tyto četnosti 

strukturuje podle přístupu podniků k CSR (α podnik –CSR ano, β podnik -Hodláme CSR, γ 

podnik-Nehodláme CSR).  

 

Tab. 13-1: Pravidla pro dodavatele: etika, transparentnost (otevřenost, poctivost) 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9a CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem 
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 26 21 5 52 49 % 
NE 13 24 17 54 51 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Pro lepší představu jsou data prezentována také formou grafického vyjádření 100 % 

skládaným sloupcovým grafem, který naznačuje souvislost mezi postojem podniku k CSR a 

tím, zda na své dodavatele klade určité požadavky v oblasti transparentnosi a etiky, viz graf 

13-1. Graf 13-2 uvádí strukturu těch podniků, které uvedly, že svým dodavatelům v oblasti 

transparentnosti a etiky pravidla stanovily.  

Ukazuje se přímá spojitost mezi přístupem ke konceptu CSR a tím, zda podnik svým 

dodavatelům stanovil pravidla v oblasti etiky a transparentnosti. Z grafu vyplývá, že čím má 

podnik horší postoj k CSR, tím je nižší pravděpodobnost toho, že by dodavatelům v této 

oblasti stanovil určitá pravidla. Konkrétně podniky hlásící se ke konceptu CSR v 50 % 

případů mají stanovená určitá pravidla. Podniky, které do budoucna hodlají započít určité 

aktivity a oficiálně se hlásit k tomuto konceptu  stanovily pravidla ve 40 % případů a podniky, 

které uvedly, že se ani v budoucnu ke konceptu hlásit nebudou (včetně určité formy 

naplňování) stanovily pravidla v 10 % případů. 
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Graf 13-1: Pravidla etiky a transparentnosti pro dodavatele   Graf 13-2: Pravidla 9a stanovily podniky… 

Zdroj: vlastní šetření 

Za účelem ověření, zda na vztah mezi postojem k CSR a stanovením pravidel pro 

dodavatele nepoukazují pouze grafy, byl proveden test nezávislosti. Dle postupu (viz příloha 

č. 3 – Statistické nástroje na ověření hypotéz) byla testována nulová dílčí hypotéza DHo, že 

náhodné veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní dílčí hypotéze DH1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9a (X) a postoj podniku k CSR (Y) spolu 

nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9a a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

Za účelem potvrzení či vyvrácení dílčí nulové hypotézy bylo propočteno testovací 

kritérium χ  = 11,04498403 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}, hranice  

χ 0,05;2 = 5,99147. 

Protože 11,04498403 > 5,99147 hypotézu DH0 zamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou 

tedy závislé. To znamená, že byl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda 

pro dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9a. 

 

13.2 Komunikace a spolupráce, řešení problémů a inovace 

Celkově odpovědělo na otázku 9b, zda stanovily svému dodavateli určitá pravidla v 

oblasti spolupráce v oblasti řešení problémů a inovací, 106 podniků. 

Oproti předchozí otázce odpovělo kladně 59 % respondentů. Příčinou desetiprocentního 

nárůstu oproti oblasti transparentnost a etika je pravděpodobně to, že spolupráci, řešení 

problémů a inovace vnímají podniky s ohledem na svoji prosperitu jako důležitější. Z pohledu 

40 % 

50 % 

10 % 
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členění podniků z hlediska jejich přístupu k CSR jsou si četnosti kladných odpovědí daleko 

blíže (viz tab 13-2).  

Tab. 13-2: Pravidla pro dodavatele: spolupráce, řešení problémů a inovace 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9b CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem  
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 27 27 9 63 59 % 
NE 12 18 13 43 41 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Tématika spolupráce v oblasti řešení problémů a inovací je v souvislosti s CSR často 

zmiňována. Ovšem ve vztahu podniku ke svému dodavateli je tato oblast v konfliktu s 

principem CSR, který zmiňují někteří autoři, konkrétně, že CSR činnosti se vykonávají, aniž 

by se očekával přímý okamžitý profit279. Výsledek potvrdil logický předpoklad, že to, co má 

přímý vliv na profit podniku, je pro podnik přednější. 

Pro statistické ověření toho, zda má postoj podniku vliv na to, zda svým dodavatelům 

stanoví určité požadavky v oblasti spolupráce, řešení problémů a inovace, byl opět proveden 

test nezávislosti. 

Testujeme nulovou dílčí hypotézu DHo, že náhodné veličiny X a Y jsou nezávislé. 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9b (X) a postoj podniku k CSR (Y) spolu 

nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9b a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

Testovací kritérium χ  = 4,689877564 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}je 

hranice χ 0,05;2 = 5,99147. 

Neboť 4,689877564 < 5,99147 DH0 nezamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy 

nezávislé. To znamená, že na pětiprocentní hladině významnosti nebyl prokázán vztah mezi 

postojem podniku k CSR a tím, zda pro dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9b. 

 

                                                

279 Jiní poukazují na to, že řada CSR aktivit přináší z dlouhodobého hlediska řadu benefitů. Tudíž tyto aktivity 
mají i ekonomický přínos. 
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13.3 Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

Dalším cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda podniky do svých obchodních smluv 

(či mimo ně) kladou důraz na úroveň zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců (otázka 9c). 

Tab. 13-3 uvádí četnosti odpovědí ve strukturované podobě.  

Tab. 13-3: Pravidla pro dodavatele: zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9c CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem  
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 21 9 2 32 30 % 
NE 18 36 20 74 70 % 
∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Bez ohledu na to, jakým způsobem přistupuje podnik ke konceptu CSR, celkově 

odpovědělo 30 % podniků (32 z celkových 106 podniků), že určitá pravidla v oblasti 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců dodavatele svému dodavateli stanovily. 

Pokud budeme sledovat, zda má na stanovení pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců vliv to, zda podnik přistupuje aktivně k CSR, či zda teprve hodlá se hlásit či ani 

v budoucnu se nechce k tomuto konceptu přiklánět, vyčteme nejen z tabulky, ale i z grafu 13-

3 a 13-4, že s rostoucím kladným přístupem k CSR se zvyšuje i pravděpodobnost, že podnik 

svým dodavatelům určitá pravidla stanovil.  

 

 

Graf 13-3: Pravidla pro zdraví a bezpečnost  Graf 13-4: Pravidla 9c stanovily podniky… 

Zdroj: vlastní šetření 

Konkrétní hodnoty uvedené v grafu 13-4 uvádějí skladbu podniků, které stanovují svým 

dodavatelům zmíněné podmínky. Ze 66 % jsou to podniky s kladným přístupem k CSR, 

28 % 

6 % 

66 % 
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z 28 % jsou to podniky, které se hodlají k CSR v budoucnu hlásit a jen v 6 % jsou to podniky, 

které se k CSR nehlásí. 

Pro ověření statistické závislosti byla testována nulová dílčí hypotéza Ho, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní dílčí hypotéze H1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9c(X) a postoj podniku k CSR (Y) spolu 

nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9c a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

Za účelem potvrzení či vyvrácení dílčí nulové hypotézy bylo propočteno testovací 

kritérium χ  = 17,21999149 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)} hranice  

χ 0,05;2 = 5,99147. 

Protože 17,21999149 > 5,99147 DH0 zamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy 

závislé. To znamená, že byl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda pro 

dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9c. 

 

13.4 Péče o zaměstnance, pracovní podmínky 

Podnikům byla položena také otázka 9d, zda pro své dodavatele stanovily určitá pravidla 

v oblasti péče o zaměstnance a pracovních podmínek. Zjištěné údaje shrnuje následující 

tab. 13-4.  

Tab. 13-4: Pravidla pro dodavatele: péče o zaměstnance, pracovní podmínky 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9d CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem  
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 19 6 2 27 25 % 
NE 20 39 20 79 75 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Celkově 27 podniků ze 106, které na tuto otázku odpovědělo (tj. 25 %), stanovilo svým 

dodavatelům určitá pravidla v oblasti péče o zaměstnance a pracovních podmínek. Následující 

grafy 13-5 a 13-6 opět poukazují na vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda svým 

dodavatelům určité podmínky či pravidla v oblasti péče o zaměstnance a jejich pracovních 

podmínek.  
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Graf 13-5: Péče o zaměstnance, pracovní podmínky      Graf 13-6: Pravidla 9d stanovily podniky… 

Zdroj: vlastní šetření 

Pro ověření statistické závislosti byla testována nulová dílčí hypotéza DHo, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní hypotéze DH1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9d (X) a postoj podniku k CSR (Y) spolu 

nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9d a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

Za účelem potvrzení či vyvrácení nulové hypotézy bylo propočteno testovací kritérium 

χ  = 17,70404816 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}hranice χ 0,05;2 = 

5,99147. 

Neboť 17,70404816 > 5,99147 DH0 zamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy závislé. 

To znamená, že byl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda pro 

dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9d. 

 

13.5 Lidská práva, zamezení diskriminace zaměstnanců 

Kompetentním představitelům podniků byla položena otázka 9e, zda se zajímají u svých 

dodavatelů o dodržování lidských práv a zamezují diskriminaci zaměstnanců. Z analýzy dat 

získaných dotazováním vyplývá, že celkově určitým způsobem stanovilo (či podnítilo) vznik 

pravidel v oblasti lidských práv a zamezení diskriminace zaměstnanců u svých dodavatelů 

26 % podniků, které odpověděly na tuto otázku. Podrobnější informace udává tab. 13-5. 

71 % 

22 % 

7 % 
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Tab. 13-5: Pravidla pro dodavatele: lidská práva, zamezení diskriminace 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9e CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem  
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 19 8 1 28 26 % 
NE 20 37 21 78 74 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Při rozkladu vidíme (graf 13-7), že u zmíněných 26 % podniků, které se vyjádřily v 

odpovědi na otázku kladně, je zřejmá spojitost mezi jejich postojem k CSR a tím, zda 

stanovily svým dodavatelům určitá pravidla pro oblast lidských práv a zamezení 

diskriminace. Na první pohled lze odvodit pravidlo: čím lepší postoj k CSR, tím vyšší 

pravděpodobnost nastavení pravidel v této oblasti. 

Graf 13-8 uvádí, jaké podniky odpověděly kladně na danou otázku. Podniky, které 

aplikovaly koncept CSR do svého podnikání, mají v 67 % případů stanovená pravidla pro své 

dodavatele v oblasti lidských práv a zamezení diskriminace. 

 
Graf 13-7: Lidská práva, zamezení diskriminace          Graf 13-8: Pravidla 9e stanovily podniky… 

Podniky, které hodlají přistoupit na tento koncept, stanovily pravidla v 29 % případů. 

Podniky, které se ani v budoucnu nehodlají k tomuto konceptu přiklánět, mají pouze ve 4 % 

případů určitá pravidla pro své dodavatele v oblasti lidských práv a zamezení diskriminace. 

Pro ověření statistické závislosti byla testována nulová dílčí hypotéza DHo, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní dílčí hypotéze DH1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9e (X) a postoj podniku k CSR (Y) spolu 

nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9e a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

4 % 

67 % 

29 % 
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Za účelem potvrzení či vyvrácení nulové dílčí hypotézy bylo propočteno testovací 

kritérium χ  = 17,12080669 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}hranice  

χ 0,05;2 = 5,99147. 

Protože 17,12080669 > 5,99147 DH0 zamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy závislé. To 

znamená, že byl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda pro dodavatele 

stanovil pravidla v oblasti 9e. 

 

13.6 Firemní filantropie, podpora regionu 

Podniky byly dotazovány, zda svým dodavatelům stanovily pravidla (kodex, principy, 

přístup) v oblasti firemní filantropie a podpory regionu (otázka 9f). Získané informace jsou 

shrnuty v následující tabulce, která mimo jiné udává, že pouze 9 % dotázaných podniků 

(celkem 10 ze 106) na položenou otázku odpovědělo kladně. 

Tab. 13-6: Pravidla pro dodavatele: firemní filantropie, podpora regionu 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9f CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem 
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 8 2 0 10 9 % 
NE 31 43 22 96 91 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 
Zdroj: vlastní šetření 

Zájem podniků o tuto problematiku je nejslabší z předchozích i následujících oblastí. Je 

zřejmé, že filantropie i podpora regionu jsou především věcí samotného podniku a měly by 

být založeny především na dobrovolnosti.  

Oblast filantropie a podpory regionu byla mezi otázky zařazena z toho důvodu, že patří mezi 

témata nejčastěji zmiňovaná v souvislosti s CSR.  

 
Graf 13-9: Filantropie, podpora regionu        Graf 13-10: Pravidla 9f stanovily podniky... 

80 % 

20 % 
0 % 



 132 

Pro ověření statistické závislosti byla testována nulová dílčí hypotéza DHo, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní dílčí hypotéze DH1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9f a postoj podniku k CSR spolu nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9f a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

Za účelem potvrzení či vyvrácení nulové dílčí hypotézy bylo propočteno testovací 

kritérium χ  = 6,540402802 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}hranice  

χ 0,05;2 = 5,99147. 

Neboť 6,540402802 > 5,99147 DH0 zamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy závislé. 

To znamená, že byl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda pro 

dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9f. 

 

13.7 Ekologické výrobky či služby 

Za účelem zjištění zda je pro podniky podstatné, jaký dopad mají výrobky či 

poskytované služby na životní prostředí, byla podnikům položena otázka (9g), zda zahrnuly 

do pravidel chování pro dodavatele podmínky v oblasti ekologických parametrů pro odebírané 

výrobky nebo služby. Odpovědi na tuto otázku v rozdělení podle postoje podniků ke konceptu 

CSR jsou uvedeny v následující tabulce 13-7. Šetření ukázalo, že 43 % podniků určité vlastní 

požadavky svým dodavatelům pokládá.  

Tab. 13-7: Pravidla pro dodavatele: ekologické výrobky či služby 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9g CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem 
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 22 19 5 46 43 % 
NE 17 26 17 60 57 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Jak naznačuje graf 13-11, kladný postoj podniku k CSR se odráží i v oblasti jeho 

stanovení ekologických pravidel pro dodavatele služeb a výrobků, neboť s lepším přístupem 

k CSR se zvyšuje i podíl podniků, které pravidla stanovily. Graf 13-12 uvádí konkrétní 

procentní rozdělení podniků, které uvedly, že pravidla pro své dodavatele stanovily. Ukazuje, 

že podniky z kategorie „NEHODLÁME“ tvoří pouze 11 % těch, kteří odpověděly ANO. 

Podniky z kategorie „HODLÁME“ tvoří 19 % a podniky z kategorie „CSR ANO“ tvoří 22 % 

z podniků, které stanovily pravidla v ekologičnosti dodávaných výrobků a služeb.  
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Graf 13-11: Ekologické výrobky a služby         Graf 13-12: Pravidla 9g stanovily podniky… 

Zdroj: vlastní šetření 

Pro ověření statistické závislosti byla testována nulová dílčí hypotéza DHo, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní dílčí hypotéze DH1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9g a postoj podniku k CSR spolu nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9g a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

Za účelem potvrzení či vyvrácení nulové dílčí hypotézy bylo propočteno testovací 

kritérium χ  = 6,540402802 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}hranice  

χ 0,05;2 = 5,99147. 

Protože 6,540402802 > 5,99147 DH0 zamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy 

závislé. To znamená, že byl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda pro 

dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9g. 

 

13.8 Ekologická firemní kultura 

Z celospolečenského pohledu není důležité pouze to, zda nemají výrobky negativní 

dopad na životní prostředí během jejich užívání nebo po skončení jejich životnosti. Už jejich 

výroba může negativně ovlivňovat životní prostředí. K poškozování životního prostředí 

dochází mnohem častěji již při výrobě v porovnání s poškozováním životního prostředí 

užíváním samotných výrobků (či služeb). Proto si otázka 9h kladla za úkol zjistit právě to, zda 

podniky zajímá, jakým způsobem a za jakých podmínek jsou vyráběny výrobky, které jsou 

jim poté dodány. Stanovily podniky alespoň určitá rámcová pravidla, která by měla být 

dodržována již při produkci výrobků uvnitř dodavatelské firmy? Tabulka 13-8 předkládá ve 

41 % 

48 % 

11 % 
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strukturované podobě informace, které poskytly dotázané podniky. Kladně na otázku 

odpovědělo 38 % podniků (tj. 40 ze 106 podniků). 

Tab. 13-8: Pravidla pro dodavatele: ekologická firemní kultura 

Struktura odpovědí (přístup k CSR) Odpověď na otázku 
9h CSR ANO HODLÁME NEHODLÁME 

Celkem 
absolutně 

Celkem  
relativně 

ANO 20 15 5 40 38 % 
NE 19 30 17 66 62 % 

∑ 39 45 22 106 100 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Graf 13-13 uvádí v grafické podobě vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda 

stanovil určitá pravidla pro ekologii uvnitř dodavatelské firmy. Opět se potvrzuje přibližně 

lineární vztah, kdy s klesajícím zájmem o CSR klesá i četnost stanovení určitých pravidel pro 

oblast 9h. 

 
Graf 13-13: Ekologická firemní kultura                                     Graf 13-14: Pravidla 9g stanovily podniky… 

Zdroj: vlastní šetření 

Při pohledu na strukturu pouze těch podniků, které se vyjádřily kladně (graf 13-14), 

vidíme, že nejvyšší zastoupení mají právě podniky s kladným postojem k CSR („CSR ANO“ 

49 %), pak podniky, které koncept CSR hodlají komplexně aplikovat do svého podnikání 

(„HODLÁME“ 38 %) a nejmenší podíl mají podniky s pasivním přístupem k CSR (kategorie 

„NEHODLÁME“ 13 %). 

Pro ověření statistické závislosti byla testována nulová dílčí hypotéza DHo, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé, oproti alternativní dílčí hypotéze DH1: 

DH0: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9g a postoj podniku k CSR spolu nesouvisí. 

DH1: Stanovení pravidel pro dodavatele v oblasti 9g a postoj podniku k CSR spolu souvisí. 

38 % 

13 % 
49 % 
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Za účelem potvrzení či vyvrácení nulové dílčí hypotézy bylo propočteno testovací 

kritérium χ  = 5,526214947 a pro kritickou oblast W = {X: X > Xα,(r-1)(s-1)}hranice χ 0,05;2 

= 5,99147. 

Neboť 5,526214947 < 5,99147 DH0 nezamítáme, náhodné veličiny X a Y jsou tedy 

nezávislé. To znamená, že nebyl prokázán vztah mezi postojem podniku k CSR a tím, zda 

pro dodavatele stanovil pravidla v oblasti 9h. 

 

13.9 Celkové srovnání 

Oblasti, které podniky uvedly jako součást svých pravidel pro své dodavatele, ukázaly, že 

nehrají v dodavatelsko-odběratelských vztazích zkoumaných podniků stejnou roli, respektive 

nejsou stejně zastoupeny. V následující tabulce 13-9 a grafu 13-15 jsou jednotlivé oblasti 

seřazeny sestupně podle četnosti zastoupení. Ze 133 podniků, které se zúčastnily výzkumu se 

k dílčím otázkám otázky č. 9: Pravidla chování (CSR) mezi podnikem a jeho dodavatelem 

vyjádřilo 106 podniků.  

Tab. 13-9: Srovnání četností výskytu jednotlivých oblastí pravidel pro dodavatele 

Pořadí Otázka Dotazovaná oblast Odpověď ANO v % DH0 zamítnuto 

1. 9a Otevřenost, transparentnost, etika 49 ano 

2. 9g Ekologické výrobky či služby 42 ano 

3. 9h Ekologická firemní kultura 38 ne 

4. 9c Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 30 ano 

5. 9e Lidská práva, zamezení diskriminace 26 ano 

6. 9d Péče o zaměstnance, prac. podmínky 25 ano 

7. 9f Filantropie, podpora regionu 9 ano 

pozn. oblast spolupráce, inovace, řešení problémů bylo eliminováno z důvodu přímé propojenosti s 
ekonomickými dopady, tudíž z toho důvodu, že se v tomto vztahu podnik-dodavatel nejedná o CSR aktivity. 

Zdroj: vlastní šetření 

Z hlediska výše dosažené četnosti se na prvním místě umístila pravidla pro dodavatele 

zaměřená na otevřenost, transparentnost a etiku (otázka 9a). Obsahem těchto pravidel bývá 

obvykle příslib dodavatele, že na požádání poskytne odběrateli relevantní přesné a jasné 

informace, které se týkají dodržování rámce CSR, tzn. např. životního prostředí a praktik a 

chování vůči zaměstnancům, dodavatelům aj. Tuto oblast upravilo svým stálým dodavatelům 

celkem 49 % respondentů. 

Druhé místo obsadila pravidla upravující ekologii nabízených produktů (otázka 9g). 

Obvykle se jedná o nastavené limity pro různé parametry dodávaného výrobku či 
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poskytované služby, tak aby se zmírnil dopad na životní prostředí. Celkem určitá pravidla pro 

dodávané produkty stanovilo svému dodavateli 42 % podniků. 

Na třetím místě se umístila pravidla vztahující se k samotné výrobě dodávaného produktu 

– ekologické firemní kultuře (otázka 9h). Pro ni stanovilo pravidla 38 % podniků, které se 

k této otázce vyjádřily.  

Čtvrté místo obsadilo zdraví a bezpečnost zaměstnanců s 30 procenty (otázka 9c), kde se 

pravidla pro dodavatele zaměřují obvykle na bezpečnost zaměstnanců, prevence proti úrazům 

a nemoci, ergonomie práce, krizové plány a připravenost. 

Páté místo obsadila lidská práva a zamezení diskriminace s 26 % (otázka 9e) s obvyklým 

zaměřením na pracovní dobu, odpovídající plat a odměny, svobodu sdružování, zamezení 

diskriminace kvůli rase, náboženství, pohlaví, ad. 

Šesté místo obsadily péče o zaměstnance a pracovní podmínky s 25 % (otázka 9d). 

Obvyklá témata jsou například zařízení pro osobní hygienu a sociální zařízení, zdravotní 

přestávky, čistota a přiměřená teplota a ventilace, zajištění stravování. 

Na posledním sedmém místě se z nabízených oblastí upravujících chování dodavatelů 

umístily filantropie a podpora regionu (9f) s 9 %. Podniky, jež svým dodavatelům tuto oblast 

zmiňují ve svých pravidlech pro dodavatele, obvykle neuvádění konkrétní podmínky (jakým 

způsobem by měl dodavatele podporovat region, či kolik peněž by měl věnovat na dobročinné 

účely). Obvykle tato oblast tvoří jakýsi doplněk pravidel, kde se v obecné rovině dodavatel 

zaváže k podpoře regionu či filantropii. Nikdo nemůže na nikoho vyvíjet nátlak proto, aby 

věnoval finanční či nefinanční aktiva na dobročinnost a to se odráží i ve zjištěné četnosti 

výskytu tohoto pravidla v praxi. 

Graf 13-15: Procentní zastoupení CSR pravidel v dodavatelsko-odběratelských vztazích  
Zdroj: vlastní šetření 
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Ukázalo se tedy, že u všech oblastí s výjimkou „filantropie a podpora regionu" podniky 

ve více než 20 % stanovily určitá pravidla. Ve všech případech se ukázalo, že podniky s CSR 

dbají více o situaci u svých dodavatelů, než je tomu u podniků, které se k CSR nepřiklánějí, to 

vyplývá i z grafu 13-16. 
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Graf 13-16: Pravidla pro dodavatele v rozdělení podle α, β, γ typů podniku 

Zdroj: vlastní šetření 

Výše uvedená tabulka 13-9 rovněž shrnuje to, zda se pomocí testu nezávislosti na hladině 

významnosti 0,05 potvrdil vliv přístupu podniku ke konceptu CSR280 na to, zda podnik pro 

danou oblast (9a až 9g) stanovil svým dodavatelům určitá pravidla.  

Přičemž zamítnutí DH0 značí, že stanovení pravidel v dané oblasti a postoj podniku 

k CSR spolu souvisí. Z oblastí, které se vztahují k CSR, pouze oblast 9h ekologická firemní 

kultura neprokázala statistickou závislost s postojem podniku, přestože by se tak na základě 

číselných informací a grafického vyjádření dalo na první pohled usuzovat. 

U šesti dílčích oblastí ze sedmi (viz tab. 13-9) se zamítnutím DH0 prokázala 

statistická závislost, proto můžeme přijmout hypotézu 1, která říká, že „Postoj podniku 

k CSR má přímý vliv na to, zda podnik stanoví dodavatelům určitá pravidla chování 

v oblasti CSR.“ 

                                                

280 α podnik – je ten podnik, který se hlásí ke konceptu CSR a aktivně ho naplňuje, v dotazníku se zařadil do 
kategorie „CSR ANO“, ß podnik –koncept vidí jako společensky přínosný, přistupuje k němu kladně, do 
budoucna ho hodlá implementovat a zařadil se do kategorie „HODLÁME“,γ podnik –koncept CSR nenaplňuje, 
ani do budoucna nehodlá, zařadil se do kategorie „NEHODLÁME“. 



 138 

14 Vztah mezi pravidly chování, která stanoví odběratelé podniku 

a pravidly chování, která podnik stanoví svým dodavatelům 

HYPOTÉZA 2:  

„Existuje vztah mezi pravidly chování, která stanoví odběratelé podniku a pravidly 

chování, která podnik stanoví svým dodavatelům.“ 

Pro zjištění toho, zda existuje určitá vazba mezi existencí pravidel chování, která stanoví 

odběratelé podniku a pravidly chování, která podnik stanoví svým dodavatelům (hypotéza 2), 

byl propočten korelační koeficient jednotlivých odpovědí na otázku č. 9: Stanovili jste pro své 

klíčové dodavatele určitá pravidla chování (codes of conduct) v oblasti CSR? a otázku č. 10: 

Stanovil pro vás váš klíčový odběratel určitá pravidla chování v oblasti CSR? 

Pokud podnik „nastavil“ dodavateli pravidlo pro danou oblast, byla odpověď zanesena 

jako hodnota „1“ do A matice odpovědí, v opačném případě byla do matice zanesena hodnota 

„0“. Pokud měl podnik nastavená pravidla ze strany odběratele, byla zanesena hodnota „1“ do 

druhé B matice odpovědí, v opačném případě hodnota „0“, jak ilustrují následující matice.  

   Matice A      Matice B 

Podnik 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H  10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 
1. 0 1 1 1 0 0 0 1  0 1 1 0 0 0 0 1 
2. 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
3. 1 1 0 0 0 0 1 1  1 1 0 0 0 0 1 1 
4. 1 1 1 0 0 0 1 1  1 1 1 1 1 0 1 1 
5. 1 1 0 0 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 
6. 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
7. 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
8. 1 1 0 1 0 0 0 1  0 0 1 1 0 0 0 1 
9. 0 0 1 1 1 0 1 1  1 1 1 1 1 0 1 1 

10. 1 1 0 0 0 0 0 0  1 1 1 1 1 1 1 1 
11. 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
12. 1 1 1 1 1 0 1 1  1 1 1 1 1 0 1 1 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . 

121. . . . . . . . .  . . . . . . . . 
 

Pro vyjádření závislosti mezi hodnotami obou matic byl zvolen korelační koeficient281.  

Na dané téma se vyjádřilo 121 podniků282, korelační koeficient, který vycházel ze 

srovnání hodnot matice A a matice B dosáhl hodnoty 0,5863.  

                                                

281 metodologii výpočtu popisuje příloha č. 3 Statistické nástroje na ověření hypotéz. 
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Takto vysoká hodnota korelačního koeficientu ukazuje na střední závislost mezi tím, jaká 

pravidla stanoví odběratel podniku a v návaznosti na to podnik svému dodavateli. Existenci 

tohoto vztahu je tedy vhodné dále testovat testem významnosti výskytu.  

Za účelem testování byla vytvořena matice C, kde náhodná veličina X představuje shodu 

mezi hodnotami 10A až 10H a hodnotami 9A až 9H v jednotlivých řádcích matice A a matice 

B. Pokud nastane shoda dosahuje náhodná veličina X v matici C hodnotu 1, pokud shoda 

nenastane dosahuje hodnotu 0.  

 

   Matice C 

Podnik Xa Xb Xc Xd Xe Xf Xg Xh 
1. 1 1 1 0 1 1 1 1 
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 
3. 1 1 1 1 1 1 1 1 
4. 1 1 1 0 0 1 1 1 
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. 0 0 0 1 1 1 1 1 
9. 0 0 1 1 1 1 1 1 

10. 1 1 0 0 0 0 0 0 
11. 1 1 1 1 1 1 1 1 
12. 1 1 1 1 1 1 1 1 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

121. . . . . . . . . 

 

Náhodná veličina X v jednotlivých sloupcích matice C má binomické rozložení 

pravděpodobnosti s parametry n a p, přičemž  p  (0,1). 

Abychom potvrdili závislost, testujeme dílčí hypotézu, že parametr p je roven konstantě 

p0, oproti alternativní dílčí hypotéze, že parametr p je větší než p0, přičemž p0=0,5.  

Nulová hypotéza má tvar DH0: p=p0 

Alternativní hypotéza má tvar DH1: p>p0 

Při velkých hodnotách parametru n lze postupovat v souladu s aproximací založenou na 

normálním rozdělení pravděpodobností. Za předpokladu platnosti DH0 při n→∞ má náhodná 

veličina 

                                                                                                                                                   

282 z důvodu velkého počtu dat zde nejsou srovnávací matice odpovědí na ot. č. 9 a ot. č. 10 uvedeny. 
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Kritická oblast W je definována jako množina těch hodnot testovacího kritéria Z, pro 

které platí: 

W = {Z: Z > z1-α} kde z1-α = z0,99 

Pro výpočet kritického oboru byla zvolena přísnější hladina α 0,01: 

z0,99 = 2,33 

Následující tabulka obsahuje pro oblasti a až h hodnoty náhodné veličiny X (Xa až Xh), 

vypočtené hodnoty testovacího kritéria Z, kritickou oblast, která je pro všechny oblasti stejná 

a závěr o prokázání či neprokázání nulové dílčí hypotézy.  

Tab. 14-1: Test významnosti výskytu 

oblast a b c d e f g h 

náhodná veličina X 96 104 101 104 104 112 97 103 
testovací kritérium 
Z 6,45 7,91 7,36 7,91 7,91 9,36 6,64 7,73 
kritická oblast  Z > 2,33 Z > 2,33 Z > 2,33 Z > 2,33 Z > 2,33 Z > 2,33 Z > 2,33 Z > 2,33 
DH0 zamítnuto zamítnuto zamítnuto zamítnuto zamítnuto zamítnuto zamítnuto zamítnuto 

 

U všech oblastí došlo k zamítnutí nulové dílčí hypotézy a proto přijímáme hypotézu 

H2, která říká, že: „Existuje vztah mezi pravidly chování, která stanoví odběratelé podniku 

a pravidly chování, která  podnik stanoví svým dodavatelům.“ 
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15 CSR jako kritérium při hodnocení dodavatelů 

HYPOTÉZA 3:  

„CSR není kritériem při hodnocení dodavatelů, resp. váha CSR složek při hodnocení 

dodavatelů není významná.“  

Za účelem zjištění vah kritérií hodnocení dodavatelů byla podnikům položena 

polootevřená otázka č. 23, kde byli respondenti požádáni o rozdělení 100 bodů podle 

důležitosti mezi kritéria, která používají při hodnocení spokojenosti se svými stávajícími 

dlouhodobými dodavateli. Nabízená kritéria A až J byla tato: 

A cena          

B dodržování smluvních podmínek (kvalita, množství, termíny, platby) 

C otevřenost, transparentnost, etika a poctivost 

D komunikace a spolupráce, řešení problémů a inovace  

E úroveň zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců    

F péče o zaměstnance, pracovní podmínky     

G lidská práva, zamezení diskriminace zaměstnanců    

H firemní filantropie, podpora regionu      

I ekologické výrobky či služby      

J  ekologická firemní kultura   
 

Celkem sdělilo váhy kritérií hodnocení dodavatelů 123 podniků, těch, které se zároveň 

vyjářily o svém přístupu k CSR (α podnik - ano; β podnik - hodláme; γ podnik - nehodláme) 

bylo 101 a tato získaná data jsou prezentována v následující tabulce.  

Tab. 15-1: Průměrné váhy kritérií hodnocení dodavatelů v % 

  Kritérium 

   A B C D E F G H I J 

α 39,59 27,59 7,41 9,24 2,88 1,97 2,00 1,32 4,74 2,68 

β 41,69 27,11 7,96 9,31 2,82 1,42 1,27 1,13 4,27 2,27 

T
yp

 

γ 45,00 30,41 7,50 10,45 0,73 0,73 0,27 0,27 4,55 0,50 
Průměr* 41,93 27,94 7,85 9,50 2,18 1,30 1,09 0,90 4,17 1,90 

*Průměr není vytvořen ze zmíněných 101 podniků, ale ze všech, které se vyjádřily k otázce č. 23, tj. 123 
podniků. Zdroj: vlastní šetření 

Obecně platí u všech podniků (alfa až gama), že zcela nejdůležitějším kritériem je cena 

(krit. A), což je logické vzhledem k tomu, že se cena vstupů promítá do vlastní prodejní ceny 

podnikové produkce a je tudíž klíčovým faktorem konkurenceschopnosti podniku. Toto 

kritérium dosáhlo v průměru váhy 39,59 až 45 %. 
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Jak ale uvádí tab. 15-1 a také jak vyplývá z grafického srovnání vah kritérií pro 

hodnocení dodavatelů u α , β, γ podniků v grafu 15-1, ukazuje se mírný rozdíl v kladení 

důrazu na jednotlivé složky hodnocení dodavatelů u podniků z hlediska postoje k CSR. U 

kritéria cena tento rozdíl mezi alfa a gama podnikem tvořil v průměru 5,41 %. 

Druhým nejdůležitějším kritériem hodnocení dodavatelů bylo kritérium dodržování 

smluvních podmínek (kvalita, množství, termíny, platby) – kritérium B. To dosáhlo u 

jednotlivých typů podniků α, β, γ průměrných hodnot 27,59; 27,11 a 30,41 % z celkové váhy 

1. Opět platí, že je v těchto průměrných hodnotách vah mírný rozdíl a podniky typu γ 

přikládají tomuto kritériu větší váhu, protože je to kritérium sledující čistě ekonomický přímý 

dopad. Největší rozdíl je mezi β a γ podnikem a to 3,3 % (váha β převyšuje hodnotu α jen 

nepatrně). 

Třetím nejdůležitějším kritériem je komunikace a spolupráce, řešení problémů a inovace 

(krit. D). Největší průměrné váhy 10,45 % dosáhl γ typ podniku, patrně z toho důvodu, že jde 

opět o kritérium s přímým ekonomickým dopadem. 

Kritérium C - otevřenost, transparentnost, etika a poctivost může firma vztáhnout jak na 

sebe, tak na vztah dodavatele ke svým stakeholderům, obecně ho lze považovat spíše za CSR 

kritérium než za komerční kritérium. 
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Graf 15-1: Kritéria hodnocení dodavatelů 
Zdroj: vlastní šetření 
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Na kritéria A, B a D, která jsou čistě ekonomicky orientovaná, kladou podniky γ při 

srovnání s ostatními největší důraz. Pokud tedy budeme kritéria A, B a D považovat za tzv. 

„ekonomická“ a kritéria C, E, F, G, H, I a J za „CSR“ kritéria hodnocení dodavatelů, můžeme 

provést sumaci těchto faktorů u jednotlivých podniků typu alfa až gama. Údaje uvádí tabulka 

15-2. 

Tab. 15-2: Ekonomická a CSR kritéria hodnocení dodavatelů 

Typ podniku 
Kritéria 

α β γ 
ekonomická kritéria 76,41 78,11 85,86 
CSR kritéria 23,59 21,89 14,14 

Zdroj: vlastní šetření 

 

CSR faktory jednoznačně převažují u podniků typu α (23,59 % resp. váha 0, 24) oproti γ 

(14,14 % resp. váha 0,14). Podniky typu β, které se vyjádřily, že do budoucna hodlají hlásit se 

(a naplňovat) CSR koncept, dosáhly 21,89 % a jsou tak z hlediska hodnocení dodavatelů 

velice blízko těm, které tak již činí. Zároveň doplňují sestupnou tendenci mezi α podniky a β 

podniky, jak můžeme vidět v grafu 15-2. 
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Graf 15-2: Sumace CSR faktorů u jednotlivých typů podniků 

Zdroj: vlastní šetření 

 
Pro ověření hypotézy 3283 lze postupovat následovně: 

                                                

283 hypotéza 3: „CSR není kritériem při hodnocení dodavatelů, resp. váha CSR složek při hodnocení 
dodavatelů není významná.“  
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a) Z informací od všech 123 podniků, které se k otázce č. 23 vyjádřily zjistíme 

průměrnou váhu součtu CSR faktorů. Ta je 0,1953, což je téměř 20 %. 

b) Váhu 20 % lze jistě považovat za významnou. Zda odpovídá střední hodnotě 

E(X) = 20 % můžeme testovat testem střední hodnoty pro obecné rozdělení při 

velkém výběru. 

Byla stanovena hlavní hypotéza (hypotéza 3): 

Podniky přikládají CSR faktorům váhu 0,2 resp. 20 %  z celkového hodnocení dodavatelů.  

Oproti alternativní hypotéze: 

Podniky přikládají CSR faktorům váhu nižší než 0,2 resp. 20 %  z celkového hodnocení 

dodavatelů.  

hlavní hypotéza:  E(X) = µ0  µ0 = 20 

alternativní hypotéza: E(X) < µ0 

Testové kritérium je 

n
s

x
U

x
´

0µ−
=  U ≈ N [0;1] 

pro σ2 neznámé pro n > 30 

Kritický obor zamítnutí hlavní hypotézy: Wα={U: U ≤ -u1-α} 

Byly propočteny následující hodnoty:  

sumace CSR kritérií: ∑ (C+E až J) 2402 
vyjádřilo se:  n   123 

průměr: x    19,52846 
výběrový rozptyl:  s2x  226,97 
výběr. směr. odchylka:  s´x  15,0655 

Testové kritérium U = -0,3471 a hranice kritického oboru -u1-α = - 1,64, tzn. nebylo 

prokázáno, že E(X) je menší než 20 % a přijímáme hypotézu 3, že střední hodnota váhy, 

kterou přikládá podnik CSR faktorům při hodnocení dodavatelů, je 0,2, resp. 20 %. 
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16 Preference společensky odpovědných dodavatelů 

Za účelem dokreslení situace, do jaké míry jsou společensky odpovědné podniky 

preferovány na B2B trzích či naopak negovány společensky neodpovědné podniky, byly 

dotázaným podnikům položeny tyto 4 doplňující otázky: 

Otázka č. 18:  

„Je z vašeho pohledu společensky odpovědná firma preferována jako obchodní partner 

za jinak stejných podmínek?“ 

Otázka.č. 19: 

„Přerušili jste spolupráci s dodavatelem z důvodu sociálních podmínek na pracovišti 

(bezpečnost, prac. prostředí, porušování práv, apod.)?“ 

Otázka č. 20: 

„Přerušili jste spolupráci s dodavatelem z důvodů a) neekologická výroba, b) 

neekologický výrobek?“ 

Otázka č. 21: 

„Jste ochotni preferovat i mírně dražšího dodavatele (do 10 %), pokud bude výrobek 

ekologický (ekologicky vyroben) sociálně odpovědnou firmou?“ 

Implementace konceptu CSR do každodenního fungování podniku s sebou přináší určité 

náklady, které nevedou vždy k vyšší efektivitě, a jejich návratnost nemusí nastat. Otázka č. 18 

zjišťovala, zda podnik, který je navenek vnímán jako společensky odpovědný je na B2B trhu 

preferován oproti ostatním konkurentům. Jinými slovy, zda CSR v tomto směru přináší 

konkurenční výhodu. Četnosti odpovědí respondentů jsou uvedeny v následující tabulce a 

graficky zpracovány v procentním vyjádření v grafu 16-1. 

Tab. 16-1: Preference společensky odpovědného podniku v % 

otázka č. 18 absolutní četnosti relativní četnosti 
rozhodně ano 20 0,18 
spíše ano 49 0,43 
nedokáži posoudit 22 0,19 
spíše ne 16 0,14 
rozhodně ne 6 0,05 
∑ 113 1,00 

Zdroj: vlastní šetření 
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Rozhodně preferuje společensky odpovědné podniky 20 ze 113 podniků, které se k této 

otázce vyjádřily, což je 18 %. To lze považovat za pozitivní výsledek. Navíc pokud k tomu 

připočteme kategorii „spíše ano“ se 43 %, dostáváme celkově hodnotu 61 %, což jsou 

podniky, které preferují či spíše preferují společensky odpovědné partnery, což lze vyložit 

také tak, že společensky odpovědný podnik získává konkurenční výhodu u 61 % podniků. 

Postoj svého podniku nedokázalo posoudit 19 % respondentů. Že naplňování konceptu 

CSR spíše nemá vliv na výběr obchodního partnera si myslí 14 % a že rozhodně nemá vliv na 

výběr obchodního partnera si myslí 5 % respondentů. Kategorie odpovědí „spíše ne“ a 

„rozhodně ne“ tedy tvoří celkově 19 %, což je oproti celkové výši preferencí společensky 

odpovědných partnerů (43 %) méně než polovina.  
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Graf 16-1: Preference společensky odpovědného podniku v % (otázka č. 18) 

Zdroj: vlastní šetření 

Přínosem vyhodnocení odpovědí na otázku č. 19: „Přerušili jste spolupráci 

s dodavatelem z důvodu sociálních podmínek na pracovišti (bezpečnost, prac. prostředí, 

porušování práv, apod.)?“  mělo být zjištění, zda již při navázané spolupráci může dojít 

v určitém případě i k přerušení spolupráce z důvodu porušování sociálních podmínek na 

pracovišti.  

Stejně tak otázka č. 20:  „Přerušili jste spolupráci s dodavatelem z důvodů a) 

neekologická výroba, b) neekologický výrobek?“ zjišťovala jak často je příčinou přerušení 

obchodních vztahů neekologická výroba či výrobek. 

Na otázky č. 19 až č. 20b odpovědělo 110 až 127 respondentů. Proto budou četnosti 

důvodů přerušení spolupráce porovnávány následovně v procentuálním vyjádření, viz  

tab. 16-2. 
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Tab. 16-2: Důvody přerušení spolupráce s dodavatelem 

absolutní vyjádření  relativní vyjádření 
důvody 

ano ne Σ ano ne 

otázka č.19 soc. podmínky 11 103 114 0,10 0,90 
otázka č.20a neekol. výroba 20 90 110 0,18 0,82 
otázka č.20b neekol. výrobek 36 91 127 0,28 0,72 

Zdroj: vlastní šetření 

Výsledky, které přineslo vyhodnocení odpovědí na výše uvedené otázky, ukázaly, že 

neekologický výrobek je nejčastějším důvodem pro ukončení spolupráce s dodavatelem, 

celkem tak uvedlo 28 % respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili. Tuto největší četnost si 

lze vysvětlit tím, že vztah výrobků k životnímu prostředí je snáze měřitelný (v porovnání se 

sociální oblastí a ekologičností výroby) a také proto, že se podniku nejvíce dotýká. 

Na druhém místě v četnosti byla v 18 % případů uváděna „neekologická“ výroba u 

dodavatele jako důvod pro přerušení spolupráce a na posledním místě v 10 % případů se 

ukázaly sociální podmínky na pracovišti dodavatele důvodem ukončení spolupráce. To, že 

sociální podmínky budou na posledním místě se dalo očekávat, neboť se jedná o vnitřní 

záležitosti dodavatele a navíc stav v této oblasti je nejhůře hodnotitelný (v porovnání s 

neekologickou výrobou a výrobkem).  
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Graf 16-2: Důvody pro ukončení spolupráce s dodavatelem 

Zdroj: vlastní šetření 

V reakci na již zmíněné výsledky šetření, které bylo provedeno na B2C trzích v roce 

2003284, byla podnikům položena i nasledující otázka č. 21: „Jste ochotni preferovat i mírně 

                                                

284 viz kap. 6.2.1  Preference společenské odpovědnosti podniku na spotřebitelském trhu, s. 63 
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dražšího dodavatele (do 10 %), pokud bude výrobek ekologický (ekologicky vyroben) sociálně 

odpovědnou firmou?“ 

Tato otázka je poměrně obecná a je zřejmé, že při nákupu surovin, materiálů a výrobků 

hraje klíčovou roli celá řada jiných faktorů od ceny přes kvalitu, rychlost dodání atd. 

Přesto byla tato otázka položena v této podobě bez bližšího upřesnění proto, aby na ni 

mohly odpovědět všechny oslovené podniky. Cílem bylo porovnat výsledky tohoto šetření 

zaměřeného na B2B trhy se závěry průzkumu na B2C trzích trhu z roku 2003, kde byli 

dotazováni koneční spotřebitelé. 

Předpoklad, že se podniky budou chovat více pragmaticky s primárním zaměřením na 

maximalizaci zisku a tudíž minimalizaci nákladů, se potvrdil. 

Ovšem i přesto lze zjištěné údaje, viz tab. 16-3 a graf 16-3, hodnotit velmi pozitivně. 

Tab. 16-3: Preference mírně dražšího společensky odpovědného dodavatele 

otázka č. 21 absolutní četnosti relativní četnosti 

rozhodně ano 7 0,06 
spíše ano 42 0,35 
nedokáži posoudit 27 0,23 
spíše ne 35 0,29 
rozhodně ne 8 0,07 

Σ 119 1,00 

Zdroj: vlastní šetření 

Jak uvádí výše uvedená tabulka a znázorňuje následující graf, na otázku, zda je podnik 

ochotem preferovat i mírně dražšího společensky odpovědného dodavatele odpovědělo pouze 

6 % „rozhodně ano". Jestliže přičteme ne již tak jednoznačnou, ale také kladnou kategorii 

nabídky odpovědi „spíše ano", což je dalších 35 % podniků, pak hodnota 41% (49 ze 119 

respondentů, kteří se k dané otázce vyjádřili) uvádí možnou preferenci společensky 

odpovědného dodavatele (na B2C trhu 84 %). To může být při splnění všech ostatních 

parametrů dodávek na srovnatelné úrovni s konkurencí pro dodavatelský podnik konkurenční 

výhoda. 
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Graf 16-3: Preference mírně dražšího společensky odpovědného dodavatele 

Zdroj: vlastní šetření 

Nedokázalo posoudit či se nedokázalo rozhodnout 23 % respondentů a názor „spíše ne“ a 

„rozhodně ne“ zastává celkem 36 % respondentů. Pokud tedy srovnáme procentní zastoupení 

podniků, které preferují společensky odpovědné dodavatele (41 %) s těmi, kteří nepreferují 

tyto dodavatele (36 %), dojdeme k závěru, že kladný přístup převládá, což je pozitivní 

především z toho důvodu, že tak mají podniky i „ekonomický“ důvod, proč by měly 

implementovat koncept CSR do svých každodenních operací. 
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17 Audity u odběratelů 

Pokud se podniky snaží o to, aby i jejich obchodní partneři dodržovali určité CSR 

standardy, nestačí jenom „požadovat“, aby partneři přijali za své určité CSR standardy, ale 

pro maximální zajištění realizace je také třeba kontrolovat skutečný stav.  

Pokud podnik provádí audit u svých obchodních partnerů, je to nejvyšší míra snažení o 

prosazování společensky odpovědného chování do podnikové praxe. Za účelem zjištění této 

míry snahy ve vztahu podnik a jeho dodavatel (dodavatel ← podnik), byla podnikům 

položena otázka č. 15: 

„Provádíte u svých klíčových dodavatelů sociální či  environmentální audit?“ 

Zjištěné informace shrnuje tabulka 16-4. 

Tab. 16-4: Audity prováděné podnikem u dodavatelů 

absolutně relativně 
dodavatel ← podnik 

ano ne 
Σ 

ano ne 

audit sociální* 16 102 118 0,14 0,86 
audit environmentální 49 69 118 0,42 0,58 

*sociální audit zahrnuje environmentální audit 

Sociální audit jako komplexnější formu analýzy CSR oblastí, zahrnující zaměstnaneckou 

politiku, environmentální politiku, prověřování etických standardů aj., realizuje u svých 

klíčových stálých dodavatelů 16 ze 118 podniků, které se k této otázce vyjádřily, a to je pouze 

14 %. Tak nízká hodnota se dá vysvětlit řadou důvodů jako např. slabá pozice podniku vůči 

svému dodavateli, obava vyznění auditu jako projevení nedůvěry, dodatečné náklady spojené 

s auditem, dobré renomé dodavatele či nezájem podniku starat se o záležitosti mimo svůj 

podnik a trh.  

Oproti tomu environmentální audit u svých dodavatelů provádí 49 podniků ze 118, tj. 

42 %, což je téměř celá polovina podniků. Z těchto zjištění vyplývá, že 28 % podniků provádí 

u svých dodavatelů pouze environmentální audit a dalších 14 % provádí sociální audit včetně 

environmentálního. 

Cílem bylo také prozkoumat, zda a v jaké míře působí odběratelé na dotazované podniky. 

Za tím účelem byla respondentům položena otázka č. 16: 

„Provádí vaši klíčoví odběratelé u vás sociální nebo pouze environmentální audit?“ 

Zjištěné informace shrnuje následující tabulka 16-5. 
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Tab. 16-5: Audity prováděné odběrateli v podniku 

absolutně relativně 
podnik ← odběratel 

ano ne 
Σ 

ano ne 

audit sociální* 26 92 118 0,22 0,78 
audit environmentální 54 64 118 0,46 0,54 

Zdroj: vlastní šetření 

U podniků, které zodpověděly otázku, zda u nich jejich klíčoví odběratelé provádějí 

sociální audit, odpovědělo 26 ze 118, že „ano“ a to je 22 % všech odpovědí, což je o celých 

8 % více než ve vztahu podniku a jeho dodavatele (otázka č. 15). 

Stejně jako u otázky č. 15 i zde se ukázala výrazně vyšší četnost provádění 

environmentálních auditů oproti komplexnějším sociálním auditům. Environmentální audit 

provádějí odběratelé dotazovaných podniků v 54 případech ze 118 podniků, které na danou 

otázku odpovědělo, to je 46 %. Oproti vztahu podnik a jeho dodavatel (otázka č.16) je to 

nárůst o 4 % mezi tím, co požaduje odběratel po podniku a podnik po svém dodavateli v 

rámci CSR.  

Zajímavé je údaje porovnat a nalézt tak možnou vazbu mezi tím, zda odběratel dělá 

audity v konkrétním podniku a tím, zda podnik dělá audity u svých dodavatelů. Graficky 

vyjádřeno jde o tyto vazby: 

  dodavatel 
audit 

PODNIK 
audit 

odběratel 

 

Následující tabulka porovnává výsledky odpovědí na otázku č. 15 a č. 16. 

Tab. 16-6: Sociální a environmentální audit mezi dodavatelem podnikem a odběratelem 

Sociální audit Environmentální audit 
Vazba 

absol. rel. absol. rel. 

podnik ← odběratel 26 0,22 54 0,46 
dodavatel ← podnik 16 0,14 49 0,42 
dodavatel ← podnik ← odběratel 11 0,09 39 0,33 

Zdroj: vlastní šetření 

Z tabulky a z další analýzy dat dále vyplynuly tyto skutečnosti: 

a) Podniků, u kterých provádějí sociální audit odběratelé, a které zároveň provádějí 

sociální audit u svých dodavatelů, bylo celkem 11 ze 118, tj. 9,32 %. 

b) Podniků, u kterých provádějí environmentální audit odběratelé, a které zároveň 

provádějí environmentální audit u svých dodavatelů, je celkem 39 ze 118, tj. 

33,05 %. 
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c) Z 26 podniků, u nichž dělá odběratel sociální audit, jich 11 dělá sociální audit u 

svých dodavatelů, tj. v 42,31 % případů. 

d) Z 54 podniků, u nichž dělá odběratel environmentální audit, jich 39 dělá 

environmentální audit u svých dodavatelů, tj. v 72,22 % případů. 
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Graf 16-4: Porovnání uplatňovaných auditů ve vztahu odběratel – podnik – dodavatel 

Zdroj: vlastní šetření 
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18 Přínosy disertační práce 

Koncept společenské odpovědnosti podniku je poměrně složitý a nepřehledný, navíc 

názory na přínosy aplikace tohoto konceptu do praxe jsou odlišné. Pro celkové pochopení 

podstaty a zároveň i stávající variability vnímání podob jeho existence různými subjekty je 

třeba seznámit se s historickým vývojem jeho chápání a jeho postupným teoretickým 

upřesňováním.  

V disertační práci lze přínos pro teorii spatřovat především v komplexním shrnutí 

dosavadních poznatků sledované problematiky. Za tímto účelem byl proveden výzkum 

sekundárních dat a informací z domácí i světové odborné literatury, výsledků realizovaných 

domácích i zahraničních výzkumů a neziskovými organizacemi, vládními i nevládními 

subjekty zpracovaných manuálů, pokynů a směrnic. Na základě toho disertační práce:  

� předkládá informace o zrodu a klíčových momentech, které vedly k upřesňování 

myšlenky společenské odpovědnosti podniku a vedly tak k současné podobě 

vnímání pojmu CSR,  

� uvádí přehled umožňující srovnání s obdobnými a z pohledu některých teoretiků 

alternativními koncepty,  

� poukazuje na potenciální přínosy, ale i náklady spojené s implementací tohoto 

konceptu podnikem do praxe a stejně tak i pozitiva a negativa, tak jak je 

v odlišných pohledech vidí různí teoretici a různé zúčastněné strany, 

� poskytuje přehled nejvýznamnějších světových i tuzemských organizací 

působících na poli CSR a nejvýznamnější standardy a ISO normy vztahující se 

k tomuto konceptu, 

� přináší nové informace o úloze CSR v dodavatelsko-odběratelských vztazích 

získané vlastním výzkumem a tím prohlubuje dosavadní stav poznání, 

� poskytuje ucelené informace pro odbornou veřejnost, čímž může napomoci 

k dalšímu rozvoji poznání a chápání této problematiky. 

Přínos pro podnikovou praxi lze spatřovat zejména v provedeném výzkumu, který 

přinesl nové poznatky o úloze CSR v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Na základě toho 

bylo možné potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy a získat nové informace o stavu 

v podnikové sféře ČR.  
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Mimo teoretického popisu základních principů konceptu CSR tak disertační práce nabízí 

podnikům možnosti, nástroje a cesty, jak implementovat koncept CSR do podniku.  

Díky komplexnímu popisu a novým výzkumem zjištěným informacím o míře pronikání 

CSR do podnikové sféry se tak podniky mohou kvalifikovaněji rozhodovat o tom, jaký postoj 

by měly zaujmout k tomuto konceptu. 

Přínos pro pedagogickou praxi je ve využití této disertační práce jako podkladu pro 

výuku v předmětech se zaměřením na etiku, či přímo výuku společenské odpovědnosti 

podniku. 
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19 Závěr 

Problematika společenské odpovědnosti podniku se neustále rozvíjí a postupně se 

přesunuje od svého charakteru dobrovolnosti k charakteru nutného standardu. Stává se 

součástí hodnocení podniků ze strany řady svých stakeholders, a to především, akcionářů, 

obchodních partnerů, zaměstnanců a bank. 

Proto se disertační práce zaměřila na problematiku společenské odpovědnosti podniku. 

Její role v dodavatelsko-odběratelských vztazích dosud nebyla v ČR podrobněji zkoumána. 

Rešerší odborné literatury a dalších relevantních informačních zdrojů se podařilo shrnout 

dosavadní poznatky ke konceptu společenské odpovědnosti podniku včetně zmapování 

postojů k tomuto konceptu a názorů na možná pozitiva i negativa, která může implementace 

do podnikové praxe přinést. 

Tématiky CSR v dodavatelsko-odběratelských se ve výzkumném šetření v minulosti 

dotknul, dle informací známých autorovi, pouze výzkum Ekologického právního servisu285 

z roku 2006, zaměřený na CSR a standardy řízení a správy podniku podle směrnic OECD pro 

nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě.  

Realizovaný výzkum se zaměřil na ověření hypotéz, které měly ověřit, zda koncept 

společenské odpovědnosti podniku pronikl do dodavatelsko-odběratelských vztahů na B2B 

trhu. Výzkum tak prokázal, že: 

� Postoj podniku k CSR má přímý vliv na to, zda podnik stanoví dodavatelům 

určitá pravidla chování v oblasti CSR. 

� Existuje vztah mezi pravidly chování, které stanoví odběratelé podniku a pravidly 

chování, které podnik stanoví svým dodavatelům. 

� Střední hodnota váhy, kterou přikládá podnik CSR faktorům při hodnocení 

dodavatelů, je 0,2, resp. 20 %. 

Dále bylo zjištěno, že 61 % podniků preferuje či spíše preferuje společensky odpovědné 

partnery za jinak stejných podmínek, což lze považovat za určitou konkurenční výhodu.  

                                                

285 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS: Výsledky průzkumu o společenské odpovědnosti a standardech a správy 
podniku podle Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě. 2006. 
[online] Dostupné z http://www.responsibility.cz/ cit [2008-05-04] 
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Při opačném pohledu, tedy z pohledu CSR jako důvodu ukončení spolupráce, uvedlo 28 

% podniků, že „neekologický výrobek“286 byl důvodem pro ukončení spolupráce 

s dodavatelem. V 18 % případů uváděly podniky „neekologickou výrobu“ u dodavatele jako 

důvod pro ukončení spolupráce a v 10 % případů se ukázaly být sociální podmínky na 

pracovišti dodavatele důvodem ukončení spolupráce.  

Výzkum se zaměřil nejen na stanovení pravidel chování podniku vůči svým 

dodavatelům, ale i na následnou kontrolu formou auditu. Sociální audit jako komplexnější 

formu analýzy CSR oblastí, zahrnujících zaměstnaneckou politiku, environmentální politiku, 

prověřování etických standardů aj., realizuje u svých klíčových stálých dodavatelů pouze 14 

%. Oproti tomu environmentální audit u svých dodavatelů provádí 42 % podniků.287 

Tato práce si nestanovila za cíl detailně šetřit konkrétní podoby náplně CSR aktivit, které 

podniky požadují po svých dodavatelích nebo naopak po podnicích požadují jejich odběratelé. 

Cílem práce bylo zjistit rámcově oblasti288, které jsou předmětem zájmu na B2B trhu. 

V návaznosti na výsledky tohoto výzkumu může být předmětem dalšího zkoumání 

konkrétnější určení požadavků (konkrétních CSR aktivit), které jsou preferovány či 

vyžadovány v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Práce tak nabízí podněty pro další 

výzkum pro vybrané homogennější skupiny podniků. 

 

                                                

286 Výzkum se nezaměřil na to, zda v daných případech výrobky poškozovaly životní prostředí nad míru 
stanovenou zákonem a závaznými předpisy. 
287 více viz kap. 17 Audity u odběratelů. 
288 transparentnost, etika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, péče o zaměstnance, pracovní podmínky, lidská 
práva, zamezení diskriminace zaměstnanců, ekologické výrobky či služby, ekologická firemní kultura, atd. 
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AA Account Ability 

B2B Business to Business Trh podniků 

B2C Business to Customer Spotřebitelský trh 

BLF Business Leaders Forum 

BS British Standards Britské normy 

CC Corporate Citizenship Firemní občanství 

CED Committee for Economic development Výbor pro ekonomický rozvoj 

CSP Corporate Social Performance Výkon společenské odpovědnosti 

CSR Corporate Social Responsibility Společenská odpovědnost podniku 

CSR2 Corporate Social Responsiveness  Společenská vnímavost podniku 

DH  Dílčí hypotéza 

EICC The Electronic Industry Code of Conduct      

 Pravidla chování v elektronickém průmyslu 

HP Hewlett Packard 
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ISO International Organizatization for Standardization    

 Mezinárodní organizace pro standardizaci 

MNE Multinational Enterprise Nadnárodní podnik 

NNO Nevládní nezisková organizace 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development   

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

RDAP  Reactive-Defensive-Accommodative-Proactive (scale) 

 Reaktivní-defenzivní-přizpůsobivá-proaktivní (škála) 

SA Social Accountability 

SAI Social Accountability International 

SER Social and Environmental Responsiveness      

 Společenská/sociální a environmentální odpovědnost 

SME Small and Medium Enterprise Malý a střední podnik 

SRI Social Responsible Investing Společensky odpovědné investování 
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Příloha č. 1 - Podskupiny OKEČ podniků výběrového souboru 

 

01 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

02 Lesnictví a související činnosti 

05 Rybolov, chov ryb a související činnosti 

10 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 

11 Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů 

12 Těžba a úprava uranových thoriových rud 

13 Těžba a úprava ostatních rud 

14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 

16 Výroba tabákových výrobků 

17 Výroba textilií a textilních výrobků 

18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 

19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 

20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků 
kromě nábytku 

21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 

24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 

25 Výroba pryžových a plastových výrobků 

26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

27 Výroba základních kovů a hutních výrobků 

28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 

29 Výroba a opravy strojů a zařízení 

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů 

31 Výroba elektrických strojů a zařízení 

32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů 

35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

 



Příloha č. 2 - Seznam podniků, které poskytly data 

 

1. ABB, s.r.o. 

2. ACO Industries, k.s. 

3. Advanced Plastics, s.r.o. 

4. Alps Electric Czech, s.r.o. 

5. Alstom Power, s.r.o., Alstom Group 

6. Ammann Czech Republic, a.s. 

7. Arrow International CR, a.s. 

8. Automotive Lighting, s.r.o. 

9. AVX Czech Republic, s.r.o. 

10. Benteler ČR, s.r.o. 

11. Bosch Diesel, s.r.o. 

12. BRISK Tábor, a.s. 

13. Brush SEM, s.r.o. 

14. BTV plast, s.r.o. 

15. Buzuluk, a.s. 

16. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. 

17. Česká zbrojovka, a.s. 

18. ČKD Kutná Hora, a.s. 

19. DAKO - CZ, a.s. 

20. Delta Pekárny, a.s. 

21. Denso Manufacturing Czech, s.r.o. 

22. Draka Kabely, s.r.o. 

23. Drinks Union, a.s. 

24. Dřevozpracující družstvo 

25. Esab Vamberk, s.r.o. 

26. ETA a. s. 

27. Explosia, a.s. 

28. FAB, s.r.o. 

29. Faurecia Exhaust Systems, s.r.o. 

30. Federal - Mogul Friction Products, a.s. 

31. Foxconn CZ, s.r.o. 

32. Futaba Czech, s.r.o. 



33. GCE, s.r.o. 

34. Gerresheimer Wilden Czech, s.r.o. 

35. Gumotex, a.s. 

36. Hartmann - Rico, a.s. 

37. Hedva, a.s. 

38. Hella Autotechnik Nova, s.r.o. 

39. Hettich ČR, k.s. 

40. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

41. Chart Ferox, a.s. 

42. Chemopetrol, a.s./Unipetrol, a.s. 

43. Ingersoll - Rand Equipment Manufacturing Czech Republic, s.r.o. 

44. Isolit - Bravo, s.r.o. 

45. Iveco Czech Republic, a.s. 

46. Jablonex Group, a.s. 

47. Jihomoravská armaturka, s.r.o. 

48. Johnson Controls Automobilové Součástky, k.s. 

49. K W L, s.r.o. 

50. Kabelovna Děčín - Podmokly, s.r.o. 

51. Kablo Elektro, a.s./ NKT Cables Vrchlabí 

52. Karlovarský porcelán, a.s. 

53. Karsit Holding, s. r. o. 

54. Kiekert - CS, s.r.o. 

55. Kimberly - Clark, s.r.o. 

56. Kordárna, a.s. 

57. Kovolis Hedvikov, a.s. 

58. Královopolská, a.s. 

59. Krkonošské Papírny, a.s. 

60. Lesy České republiky, s.p. 

61. Linaset, a.s. 

62. Linde Gas, a.s. 

63. Lostr, a.s. 

64. Lovochemie, a.s. 

65. Lucas Varity, s.r.o. 

66. Magneton, a.s. 

67. Mann + Hummel (CZ) , s.r.o. 



68. Medin, a.s. 

69. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. 

70. Metra Blansko, a.s. 

71. Michelské pekárny, a.s. 

72. Mileta, a.s. 

73. Minerva Boskovice, a.s. 

74. Mitas, a.s. 

75. Moeller Elektrotechnika, s.r.o. 

76. Moravské kovárny, a.s. 

77. Motorpal, a.s. 

78. Nestlé Česko, s.r.o. 

79. Nopek, a.s. 

80. Nová Mosilana, a.s. 

81. Obchodní tiskárny, a.s. 

82. OEZ, s.r.o. 

83. OKD, Bastro, a.s. 

84. Olšanské papírny, a.s. 

85. OP papírna, s.r.o. 

86. Optrex Czech, a.s. 

87. Panasonic Automotive Systems Czech, s.r. o. 

88. Pars nova, a.s. 

89. Petrof, s.r.o. 

90. Philip Morris ČR, a.s. 

91. Pleas, a.s. 

92. Poličské strojírny, a.s. 

93. Preciosa, a.s. 

94. Procházka, s.r.o. 

95. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 

96. Rieter CZ, a.s. 

97. Ringier ČR, a.s. 

98. Rubena a. s. 

99. Saar Gummi Czech, s.r.o. 

100. Saint - Gobain Vertex, s.r.o. 

101. Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o. 

102. SD - 1.strojírenská, a.s. 



103. Sellier & Bellot, a.s. 

104. Setuza, a.s. 

105. Siemens Elektromotory, s.r.o. 

106. Siemens Kolejová vozidla, s.r.o. 

107. Sklárny Kavalier, a.s. 

108. Slovácké strojírny, a.s. 

109. Sněžka, výrobní družstvo Náchod 

110. Spolchemie, a.s. 

111. Státní Tiskárna Cenin, s.p. 

112. Styl Plzeň, výrobní družstvo invalidů 

113. Svitap J. H. J., s.r.o. 

114. Škoda Electric, s.r.o. 

115. Šmeral Brno, a.s. 

116. Tokoz, a.s. 

117. TOS Kuřim - OS, a.s. 

118. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 

119. Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s.r.o. 

120. TRW - Carr, s.r.o. Mladá Boleslav 

121. TRW - Carr, s.r.o. Stará Boleslav 

122. TRW - DAS, a.s. 

123. TRW Volant, a.s. 

124. Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. 

125. Unilever ČR, s.r.o. 

126. Vánoční ozdoby, DUV - družstvo 

127. Veba, textilní závody, a.s. 

128. Vetropack Moravia Glass, a.s. 

129. Vitana, a.s. 

130. Vltava - Labe - Press, a.s. - divize MÍR, odštěpný závod 

131. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

132. Zemědělské družstvo Dolní Újezd 

133. Žďas, a.s. 



Příloha č. 3 - Statistické nástroje na ověření hypotéz 

 

Korelační analýza289  

Slovo korelace označuje míru stupně asociace dvou proměnných. Dvě proměnné jsou 

korelované, jestliže hodnoty jedné proměnné mají tendenci se vyskytovat společně 

s hodnotami druhé proměnné. Míra této tendence může sahat od neexistence korelace 

(všechny hodnoty proměnné Y se vyskytují stejně pravděpodobně s každou hodnotou 

proměnné X) až po absolutní korelaci (s danou hodnotou proměnné X se vyskytuje právě 

jedna hodnota proměnné Y).  

I přes některé nedostatky zůstává Pearsonův korelační koeficient r nejdůležitější mírou 

síly vztahu dvou náhodných spojitých290 proměnných X a Y.  

Vztah mezi proměnnými X a Y může být kladný, pokud (přibližně) platí Y = kX, nebo 

záporný (Y = -kX). Hodnota korelačního koeficientu −1 značí zcela nepřímou závislost, tedy 

čím více se zvětší hodnoty v první skupině proměnných, tím více se zmenší hodnoty v druhé 

skupině proměnných. Hodnota korelačního koeficientu +1 značí zcela přímou závislost. 

Korelační koeficient lze vypočítat z n párových hodnot {(xi,yi)}změřených na n jednotkách 

základního souboru a nabývá hodnot z intervalu [-1;1].  

Síla asociace |r| 
malá 0,1-0,3 
střední 0,3-0,7 
velká 0,7-1,0 

Korelační koeficient r počítáme pomocí tzv. kovariance sxy a směrodatných odchylek sx a 

xy obou proměnných: 
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Některé z důležitých vlastností Pearsonova korelačního koeficientu r jsou: 

                                                

289 HENDL, J.: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat. 3. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2009, s. 
250-254.  
290 pro velký soubor hodnot lze použít i u nespojitých proměnných. 



1. Platí -1 ≤ r ≤ 1. 

2. Jestliže |r| = 1, leží všechny body na přímce. 

3. Jestliže r = 0, nazýváme X a Y nekorelované proměnné. 

4. Jestliže r < 0, resp. r > 0, tad se Y v průměru zmenšuje, resp. zvětšuje při zvětšování 

proměnné X. 

5. Vyjadřuje pouze sílu lineárního vztahu. Špatně měří jiné vztahy, ať jsou jakkoli silné. 

6. Korelační koeficient se nezmění, když se změní jednotky měření proměnných X a Y. 

7. Je ovlivněn odlehlými hodnotami. 

8. Nerozlišuje mezi závisle a nezávisle proměnnou. 

9. Pokud jedna z proměnných nemá náhodný charakter, není vhodné korelační koeficient 

použít, ad. 

 

Test významnosti výskytu291 

Za předpokladu, že náhodná veličina X má binomické rozložení pravděpodobnosti 

s parametry p a n, lze testovat, zda parametr p, přičemž p  (0,1), je roven konstantě p0, oproti 

alternativní hypotéze, že parametr p se od konstanty p0 liší.  

Nulová hypotéza má tvar H0: p=p0 

Alternativní hypotéza má tvar H1: p≠p0 

Při velkých hodnotách parametru n lze postupovat v souladu s aproximací založenou na 

normálním rozdělení pravděpodobností. Za předpokladu platnosti hypotézy H0 při n→∞ má 

náhodná veličina 

00

0

1( pnp

npX
Z

−

−
=  

asymptoticky N (0,1) rozdělení pravděpodobností. 

Kritická oblast W je definována jako množina těch hodnot testovacího kritéria Z, pro 

které platí: 

W = {Z: |Z| > zα} kde zα = Φ-1 
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Po výpočtu hodnoty testovacího kritéria Z následuje volba významnosti α (obvykle 0,05 

= 5% či přísněji 0,01 = 1%) a výpočet kritického oboru W. Pokud hodnota testovacího kritéria 

Z padne do kritického oboru W, hlavní hypotéza se zamítá a přijímá se alternativní hypotéza. 

 

Test nezávislosti292  

Z dvojrozměrného základního souboru (X,Y) s diskrétním rozdělením pravděpodobností 

p(x,y) je učiněn dvojrozměrný náhodný výběr (X1, Y1), (X1, Y2),..., (Xn, Yn). Testujeme 

hypotézu, že náhodné veličiny X a Y jsou nezávislé. 

Náhodná veličina X nabývá hodnot 1, 2,..., r a náhodná veličina Y hodnot 1, 2,..., x. 

Náhodné veličiny X a Y mohou představovat jak kvantitativní, tak i kvalitativní statistický 

znak, to znamená, že oba statistické znaky nabývají pouze konečného počtu hodnot. 

V případě potřeby očíslujeme jejich hodnoty uvedeným způsobem.  

nij značí počet těch hodnot náhodného výběru, které jsou rovny dvojici (xi, yj). 

Dále označme: 
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Čísla p(xi) a p(yi) jsou marginální pravděpodobnosti. Hodnoty ni. a n.j nazýváme 

marginální četnosti. Matici (nij) nazýváme kontingenční tabulka. 

Teorie pravděpodobnosti říká, že dvě náhodné veličiny X a Y jsou nezávislé, jestliže 

jejich společné rozdělení pravděpodobností je rovno součinu marginálních rozdělení. Z toho 

vyplývá, že 
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Základem testovacího kritéria je rozdíl 
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Testovací kritérium má tvar 
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Za předpokladu platnosti hypotézy má náhodná veličina χ asymptoticky 2
χ rozdělení 

pravděpodobností s (r-1)(s-1) stupni volnosti. Kritická oblast je definována vztahem: 

W={ χ : χ > χ α, (r-1)(s-1)} 

Ke shodě s limitním rozdělením pravděpodobností se vyžaduje, aby všechny teoretické 

četnosti 
n

nn ji ••
⋅

byly větší než 5. 

Test střední hodnoty 

Testem střední hodnoty lze na základě dat z výběrového souboru testovat základní 

hypotézu, že se střední hodnota základního souboru rovná určité konkrétní hodnotě: 

H0: E(X) = µ0 

oproti alternativním hypotézám 

H1: E(X) ≠ µ0  či  E(X) > µ0  nebo  E(X) < µ0 

Pro neznámé σ2 a pro n > 30 můžeme použít neparametrický test střední hodnoty a stanovit  

testové kritérium: 

n
s

x
U

x

´
0µ−

=  U ≈ N [0;1] 

Kritický obor Wα pro zamítnutí hlavní hypotézy je pro: 

H1: E(X) ≠ µ0    Wα={|U|: U ≥ u1-α/2} 

H1: E(X) > µ0   Wα={U: U ≥ u1-α} 

H1: E(X) < µ0  Wα={U: U ≤ -u1-α} 

Pokud testové kritérium U padne do kritického oboru Wα, zamítáme hlavní hypotézu a 

přijímáme alternativní hypotézu. 



Příloha č. 4 – Dotazník pro podniky 

 



 



 



 

 


