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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá sou�asnou situací spole�enské odpov�dnosti firem 

a srovnává �eskou republiku a Itálii z daného hlediska. 

 

V první �ásti uvádím teoretické poznatky související s danou problematikou, 

v praktické �ásti pak analyzuji sou�asnou situaci ve vybraných zemích, zpracovávám 

a prezentuji mnou p�edložené zjist�ní a doporu�ení. 
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udržitelný rozvoj 

 

 

Annotation 

 

This Master’s thesis analyses a current situation of corporate social responsibility and 

compares the Czech Republic and Italy from this point of view. 

 

In the first part of my thesis I present theoretical aspects related to the topic, in the 

practical part I analyse the situation in the selected countries, work out the findings and 

introduce my conclusions and recommendations. 
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1 Úvod 
 

V sou�asné dob� se m�ní role podnik� ve spole�nosti. Jsou ve�ejností posuzovány 

a hodnoceny nejenom podle kvality svých služeb a produkt�, ale také podle míry 

odpov�dnosti svého p�sobení ve spole�nosti. Odpov�dné chování firm� p�ináší krom� 

v�tší loajality jejich zam�stnanc� také posílení hodnoty zna�ky a dobrou pov�st, dobré 

vztahy v rámci regionu a v neposlední �ad� významný potenciál pro �ešení možných 

krizových situací. Spole�ensky odpov�dné chování podniku je dlouhodobou investicí do 

jeho celkového rozvoje.  

 

Spole�ensky odpov�dná firma nepovažuje za svou jedinou prioritu zisk, ale �ídí své 

aktivity s ohledem na jejich sociální a environmentální dopad na okolní prost�edí. 

Takové jednání vede k posílení konkurenceschopnosti firmy a získání dobrého 

postavení na domácích i zahrani�ních trzích.  

 

S postupující globalizací a p�ílivem zahrani�ních firem by nezájem �eských podnik� 

o tuto problematiku mohl nejen zp�sobit jejich znevýhodn�nou pozici v konkuren�ním 

boji, ale také být jeden z hlavních d�vod� neúsp�chu v podnikání. 

 

Ochrana životního prost�edí, ohleduplnost a slušné zacházení se zam�stnanci, 

naslouchání spole�enským pot�ebám ne kampa
ovit�, ale dlouhodob�, to je sociální 

zodpov�dnost, která je sou�ástí rozvojové strategie každého perspektivního podniku. 

 

�eská republika nutn� pot�ebuje dokument, který bude upravovat problematiku 

spole�enské odpov�dnosti, poskytne návod pro její implementaci a bude tak vytvá�et 

vhodné prost�edí  pro zabezpe�ení dlouhodob� udržitelného rozvoje naší spole�nosti. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 
 

Ve své diplomové práci se zabývám tématem spole�enské odpov�dnosti firem, nebo� je 

to téma v �eské republice pon�kud nové, velmi zajímavé a velmi perspektivní pro 

mladou generaci.  

 

Cílem mé diplomové práce je zachytit a srovnat sou�asný stav z hlediska CSR ve 

vybraných zemích – �eské republice a Itálii - a na základ� mého zkoumání u�init 

záv�ry a doporu�ení. 

 

Jelikož problematika CSR je p�íliš rozsáhlá, svou diplomovou práci jsem rozd�lila do 

3 hlavních �ástí. 

 

V první �ásti se zabývám teoretickými aspekty zkoumané problematiky, které dopl
uji 

p�íklady z praxe. Dále se zmi
uji o evropských i globáln� známých institucích 

zabývající se CSR, o m��itelnosti provedených aktivit a jejich dopad na spole�nost, 

o zve�ej
ování CSR zpráv a velice d�ležité následné komunikaci sociální 

zodpov�dnosti. Poskytuji také seznam mezinárodních certifikát� a norem pro vyjád�ení 

sociáln� zodpov�dného chování. 

 

Na teoretickou �ást naváže praktická �ást, kde analyzuji sou�asnou situaci z hlediska 

CSR v Itálii a �eské republice. Popisuji projekt p�ipravovaný italskou vládou CSR – 

Social Commitment, zpracovávám výsledky z dosud provedených nejv�tších pr�zkum� 

v �eské republice a Itálii, vyvozuji záv�ry a poskytuji doporu�ení pro další rozvoj. 

 

V záv�ru shrnuji svou diplomovou práci a hodnotím spln�ní stanovených cíl�. 

 

P�i výb�ru porovnávaných zemí jsem si vybrala Itálii z toho d�vodu, že jsem p�ed 2 lety 

úsp�šn� studovala na Universitá degli Studi di Trento a v lo
ském roce se mi poda�ilo 

tam i pracovat. Ve své studii jsem tak využila mých jazykových znalostí, studijních 

i pracovních zkušeností a poznatk� z této zem�. 
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Tato práce je dopln�na realizovanými p�íklady z praxe a p�ípadovými studiemi, které 

mohou �eské firmy využít v rámci zavád�ní CSR do svých podnikových strategií.  

 

Informace jsem �erpala p�evážn� z Internetu a odborné literatury s tématy CSR, sociální 

zodpov�dnost a udržitelný rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

3 Teoretická východiska práce 
 

3.1 Koncept spole�enské odpov�dnosti firem 
 

A�koliv se koncept spole�enské odpov�dnosti firem vyvíjí už od 70. let, nexistuje pro 

n�j žádná jednotná definice. Je to dáno skute�ností, že spole�enská odpov�dnost firem 

fakticky nemá žádné konkrétní vymezující hranice a je založena na dobrovolnosti. Je 

trendem, který apeluje na zm�nu orientace firem z krátkodobých cíl� na dlouhodobé, 

z maximálního na optimální zisk. V roce 2001 se za�ala Evropská Komise poprvé 

komplexn�ji zabývat problematikou spole�enské odpov�dnosti firem (CSR)1 v tzv. 

„Zelené knize2“. Shrnuje v ní základní principy, nástroje a p�ístupy k problematice 

CSR, které vycházejí z Lisabonské strategie a které byly hlavním tématem tzv. Multi-

stakeholder Forum.  

 

Spole�enská odpov�dnost firem, jak ji definuje EU, je chápána jako dobrovolné 

integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních podnikových operací 

a rozhodnutí a komunikace s okolím. 

 

Spole�ensky odpov�dné firmy se chovají tak, aby zohlednily pot�eby svého vnit�ního 

i vn�jšího prost�edí, aby p�ispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecn� 

napomáhaly celkovému zlepšování stavu spole�nosti i nad rámec svého komer�ního 

p�sobení.  

 

Konkrétn� se spole�enská odpov�dnost projevuje integrací pozitivních postoj�, praktik 

�i program� do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. 

Vyžaduje posun pohledu na vlastní spole�enskou roli z úrovn� "profit only" (pouze 

zisk) k širšímu pohledu v kontextu dnes �asto zmi
ovaných „3P“3 - people, planet, 

                                                 
1 Corporate Social Risponsibility  – spole�enská odpov�dnost firem - v širším pojetí – pozornost je 
v�nována celému spektru odpov�dností ve firm�: ekonomické, právní, etické, ekologické, filantropické 
atd., v užším pojetí p�edevším sociálním souvztažnostem ekonomické a etické odpov�dnosti. 
2 Zelené knihy jsou dokumenty Evropské Unie, které mají podpo�it debatu a nastartovat proces konzultací 
na evropské úrovni. 
3 [19] 
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profit (lidé, planeta, profit). Znamená fungování s ohledem na tzv. triple-bottom-line, 

kdy se firma soust�e�uje nejen na ekonomický r�st, ale i na environmentální a sociální 

aspekty své �innosti. Nebo� firma nefunguje izolovan� od okolního sv�ta, ale je jeho 

nedílnou sou�ástí. Navíc, hodnocení �innosti firmy jejím okolím a stav tohoto prost�edí 

p�ímo ovliv
uje komer�ní úsp�šnost firmy. 

 

3.2 Spole�enská odpov�dnost podnik� se týká nás všech 
 

Sociální odpov�dnost podnik� je d�ležitá, protože odráží základní hodnoty spole�nosti, 

v níž si p�ejeme žít. Je d�ležitá pro jednotlivé spole�nosti, malé i velké, které mohou 

prost�ednictvím inovativních produkt� a služeb, nových dovedností a zapojení 

zú�astn�ných stran zlepšit sv�j hospodá�ský, environmentální a sociální výkon 

v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Je d�ležitá pro ty, kdo pracují ve 

spole�nostech a pro spole�nosti, jimž m�že pomoci vytvo�it pracovní prost�edí, které 

více odm�
uje a inspiruje. Je d�ležitá pro ty, kdo od spole�ností nakupují, pro 

spot�ebitele, kte�í v�nují stále více pozornosti sociálním a environmentálním posudk�m 

produkt� a služeb, jež si kupují. Je d�ležitá pro místní komunity, kde spole�nosti 

p�sobí, které cht�jí v�d�t, že žijí mezi organizacemi, které sdílí jejich hodnoty a obavy. 

Je d�ležitá pro investory, kte�í jsou p�esv�d�eni, že je t�eba podporovat odpov�dné 

obchodní chování. Je d�ležitá pro lidi v ostatních �ástech sv�ta, kte�í o�ekávají, že 

evropské spole�nosti se budou chovat v souladu s evropskými a mezinárodními 

hodnotami a zásadami. A je d�ležitá pro naše d�ti a budoucí generace, které o�ekávají, 

že budou žít ve sv�t�, který si váží lidí a p�írody. 

 

Tento fakt potvrzují i výsledky výzkumu z roku 2000 zorganizovaný institutem Market 

and Opinion Research International, který je d�kazem nového postoje dnešních 

zákazník� v orientaci na spole�ensky odpov�dné chování podnik�. Výzkum podstoupil 

12 000 spot�ebitel� ve 12 evropských zemích. 70 % dotázaných se domnívá, že závazek 

spole�ností k sociální a environmentální zodpov�dnosti je velice d�ležitý a berou ho 

v úvahu p�i nákupu produktu �i služby (v p�ípad� Špan�lska je to dokonce 89 %). 
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44 % evropských spot�ebitel� bylo ochotno zaplatit i víc pen�z za výrobek spl
ující 

sociální a ekologické standardy (nap�. za výrobek ozna�ený „Ecolabel“), v Dánsku to 

bylo dokonce 64 % a Špan�lsku 56 %. 

 

„CSR se vykládá jako manažerská strategie, která má podniku vylepšit pozici 

v sout�ži.“4 

 

Ochrana životního prost�edí, zhodnocení lidských zdroj�, respektování etického 

kodexu, být k dispozici a p�ispívat k dobru spole�nosti: to vše p�ispívá k dobrému 

jménu a napomáhá vytvá�ení a udržení firemní hodnoty z dlouhodobého hlediska.   

 

3.3 D�vody p�ijetí spole�enské odpov�dnosti 
 
Jakkoli mezi ekonomy neexistuje shoda co do priorit a rozsahu spole�enské 

odpov�dnosti firem, moderní pohled na podnikání respektuje a v rozvinutých zemích 

i podporuje p�ijetí spole�enské odpov�dnosti minimáln� z t�chto d�vod� [4]: 

1. Jako snahu vyhnout se vládním zásah�m. 

Firmy již mnohokrát dosp�ly k názoru, že je lepší stanovit si vlastní sebeomezení 

a rámec svého chování, než p�ijmout autoritativn� zam��ené regulace, které jsou �asto 

reakcí na nevhodné chování firem. 

2. Pot�ebu seberegulace byznysu jako odpov�di na jeho vzr�stající ekonomickou 

moc. 

Ekonomická síla velkých korporací s sebou p�ináší krom� tém�� neomezené 

ekonomické moci ješt� jeden významný aspekt. Velké firmy jsou totiž svým chováním 

p�íkladem pro menší subjekty. Jsou tedy zásadními tv�rci a nositeli chování, které další 

firmy napodobují. 

3. Prom��ující se vnímání byznysu ze strany ve�ejnosti. 

Roste požadavek kontroly a transparentnosti podnikání. Je to sou�ástí moderního 

trendu, který v rozvinutých zemích klade d�raz na ekologické i sociální p�ístupy 

                                                 
4 N�mec Petr. Falešné tóny ve h�e o etické podnikání. [online]. Dostupné na: www.ihned.cz [20/3/2007]. 
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v ekonomické �innosti podniku. Ve�ejnost v dnešní dob� má možnost získávat 

informace ohledn� spole�enské odpov�dnosti firem. Výzkum zve�ejn�ný na oficiálních 

stránkách CSR Europe ukazuje, jak roste po�et firem, které byly „potrestány“ nezájmem 

zákazníku kv�li nesolidnímu jednání v sociálních a enviromentálních otázkách (viz graf 

�. 1). 

 

„Spole�enská odpov�dnost je nezbytnou sou�ástí strategie naší firmy a do budoucnosti 
tuto oblast vnímáme jako sou�ást naší konkuren�ní výhody. Pouze jednostranný rozvoj 
zam��ený na zisk je dle mého názoru dlouhodob� neudržitelný.“ 

(Ing. Ji�í Pavlí�ek, generální �editel Johnson & Johnson s. r. o., www.jnjcz.com) 
 

Graf �. 1: Procentuální vyjád�ení firem, které byly potrestány svými zákazníky 
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Zdroj: http://www.csreurope.org 

 

CSR v podstat� stojí na t�ech pilí�ích - ekonomickém, sociálním a environmentálním.  

 

CSR v ekonomické oblasti 

• kodex podnikatelského chování firmy (p�íp. etický kodex5) 

                                                 
5 Etický kodex vysv�tluje rozdíl mezi organiza�ními a etickými motivy, stanovuje principy, etické 
hodnoty a základní mravní východiska pro všechny participující skupiny. 
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• transparentnost 

• uplat
ování princip� dobrého �ízení (corporate governance6) 

• protikorup�ní politika 

• vztahy s akcioná�i (shareholders dialogue) 

• chování k zákazník�m, dodavatel�m a investor�m 

• ochrana duševního vlastnictví 

 

CSR v sociální oblasti 

• dobro�innost firmy 

• dialog s tzv. stakeholders7  

• zdraví a bezpe�nost zam�stnanc� 

• rozvoj lidského kapitálu (investice do vzd�lání, školení atd.) 

• dodržování lidských práv na pracovišti (pracovní standardy) 

• zákaz d�tské práce 

• vyváženost pracovního a osobního života zam�stnanc� (work-life balance) 

• rovné p�íležitosti (nejen pro ženy a muže, ale i pro ostatní znevýhodn�né skupiny) 

• rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé) 

• zajišt�ní rekvalifikace propoušt�ných zam�stnanc� pro jejich další uplatn�ní 

• jistota zam�stnání 

• lidská práva 

 

CSR v environmentální oblasti 

• ekologická výroba, produkty a služby (standardy �ady ISO 140008 a EMAS9) 

• ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produkt�) 

• zmenšování negativních dopad� na životní prost�edí 

• ochrana p�írodních zdroj� 

 

                                                 
6 správa a �ízení podniku 
7Jako stakeholders jsou ozna�ovány všechny zainteresované osoby �i skupiny osob uvnit� a v okolí firmy,     
a to: zákazníci, akcioná�i, zam�stnanci, obchodní partne�i, dodavatelé, zástupci státní správy 
a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace. 
8 ISO 14000 – systém �ízení ochrany životního prost�edí 
9 Eco-Management and Audit Scheme - systému �ízení podnik� a auditu z hlediska ochrany ŽP 
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Na základ� rozlišení triple-bottom-line dále �leníme spole�enskou odpov�dnost na 

interní a externí, a to jak se tato politika projevuje uvnit� a vn� podniku. 

 

Možnosti uplatn�ní spole�enské odpov�dnosti firem jsou široké a liší se jak podle sfér 

komer�ního p�sobení firem, tak i geograficky a kulturn�. Nap�íklad v jižní Itálii se 

firmy zajímají o dobré vztahy se stakeholders v okolí podniku, ve Špan�lsku se nejvíce 

zajímají o charitu a regionální rozvoj, zatímco v Dánsku je v�tší d�raz kladen na 

zam�stnanost a co nejvíce otev�ený pracovní trh. USA naproti tomu mají velmi silnou 

tradici firemního dárcovství a podpory r�zných zájmových sdružení. 

 

 

3.4 Dobrovolnost nebo povinnost CSR 
 
Velké rozpory panují v otázkách dobrovolnosti CSR. Zatímco mezinárodní organizace 

�i organizace zastupující zájmy firem trvají na dobrovolnosti CSR, na druhé stran� 

zejména nevládní neziskové organizace tla�í na povinný a právn� vymahatelný rámec 

CSR. 

 

Lze jmenovat 3 rozdílné sm�ry: 

� plná dobrovolnost - je podporována p�edevším zástupci firem 

a zam�stnaneckých svaz�, závaznost by podle nich znamenala omezení 

kreativity a entuziasmu (podpora i ze strany Mezinárodních organizací), 

� neziskové organizace naopak volají po striktním zavedení právn� 

vymahatelných standard� - cht�jí tak vylou�it možnost zneužití CSR 

(odvolávají se na dobré p�íklady zemí, kde jistá forma základních uzákon�ných 

princip� p�inesla dobré výsledky). 

� za st�ední cestu se ozna�uje systém chytré regulace - „smart regulation“, který 

spo�ívá v uzákon�ní minimálních standard�. Sou�asn� by byl firmám ponechán 

dostate�n� velký prostor pro vlastní napln�ní p�edstav a originálních p�ístup� 

[19]. 
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Vzhledem ke globalizaci a novým trend�m se myšlenka dobrovolnosti �i povinnosti 

bude postupn� vytrácet. Nap�íklad v Dánsku již v roce 1995 zavedli zákon pro velké 

spole�nosti o povinných „zelených ú�tech“ (green account). V roce 2002 také Francie 

zareagovala a vyhlásila zákon, ve kterém mají ur�ené spole�nosti povinnost doložit 

k výro�ní zpráv� sociální a environmentální zhodnocení. 

 

V sou�asné praxi je spole�enská odpov�dnost podnikání chápána jako dobrovolný 

závazek firem, ke kterému se mohou nebo nemusejí p�ihlásit.  

 
 
 

3.5 Rozdílné pohledy na CSR 
 

Rok 2004 byl vyhlášen „Rokem spole�enské odpov�dnosti“. Na jedné stran� toto 

rozhodnutí jako zp�sob jistého nátlaku na firmy vyvolalo vlnu kritiky, na druhé stran� 

ohlasy uznání a podporu z �ad mezinárodních korporací jako Nike, Shell nebo British 

Petrol.  

 

Liberální ekonomové ozna�ovali toto chování jako protikapitalistické a orientované 

proti svobodnému trhu. Levicov� orientovaní kritici p�išli s obvin�ním, že se jedná 

o kamufláž vedoucí k tomu, že se velké korporace budou tvá�it „zodpov�dn�“, aniž by 

ud�laly cokoli více než vyplácely mzdu zam�stnanc�m. Odbory se naopak obávají, že 

dobrovolnost jako prost�edek napl
ování CSR není dostate�nou zárukou ochrany 

zam�stnanc�.  

 

Nap�íklad Hindle, zasazuje vývoj spole�enské odpov�dnosti už do období rozvoje 

akciových spole�ností a domnívá se, že tyto otázky byly v �ad� p�ípad� akceptovány už 

v 19. století. Nap�íklad stavbou ubytoven pro zam�stnance dávali majitelé firem najevo 

nejenom zájem o zvýšení produktivity d�lník� prost�ednictvím p�ijatelného bydlení, ale 

také víru, že posilují vztahy mezi vedením a d�lníky. Intuitivní formu starostlivosti 

a odpov�dnosti jako sou�ásti strategie firmy vyjád�ila zakladatelka The Body Shop 

Anita Roddick stru�n� takto: „Být dobrý je dobrý byznys“. [4] 
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Podle Cowe tím firmy projevují vysokou míru pragmati�nosti: „Jde o více než jenom 

o dobro�innost. Dobro�innost je víc zam��ená na peníze než na morálku“10. Dokazují 

to i n�které výroky p�edstavitel� firem, nap�íklad personální �editel BT’s Group to 

vyjád�il takto: „Je to zp�sob podnikání, který nám zajistí, že naši zákazníci budou od 

nás nakupovat, naši zam�stnanci budou poctiv� pracovat a komunita nás bude dob�e 

p�ijímat.“  

 

V sou�asné dob� se v Evropské unii hledá model, který by respektoval sociální 

odpov�dnost a sou�asn� nebyl brzdou nejen konkurenceschopnosti podniku, ale také 

konkurenceschopnosti celé EU v��i USA a dynamicky rostoucím asijským 

ekonomikám. Vybízí k tomu p�ímo redefinování lisabonské strategie, jak je navrhla 

Kokova expertní skupina: „Zam��it se p�ednostn� na r�st a zam�stnanost: odstranit 

konflikty mezi t�emi pilí�i lisabonské strategie: ekonomickým, sociálním 

a ekologickým“.[4] 

 

 

3.6 Hrozící nebezpe�í CSR 
 

Z výzkum� provedených v západní Evrop� je z�ejmé, že stále velké množství firem vidí 

CSR jako sou�ást public relations (PR), jako n�co, �ím je možno se "blýsknout". 

Nebezpe�í, že celá aktivita sklouzne do stavu, kdy je více pen�z vydáváno za lesklé 

publikace než za v�c samotnou, reáln� existuje. Jisté p�ekrývání PR aktivit se CSR je 

ale p�irozené. 

 

To dokazují i výzkumy v �eské republice, kdy ve�ejnost hlavn� v minulosti vnímala 

zmínku o firm� a� už v novinách nebo televizi jako pokus o skrytou reklamu 

a spole�enskou odpov�dnost jen jako jiný p�evlek pro marketing. V sou�asnosti tomu 

tak již není a nesnažíme se ve �lánku p�esko�it jméno firmy, která se tak chovala. 

Spole�enská odpov�dnost není firemní trik, ale standardní sou�ást života moderní 

spole�nosti. 

                                                 
10 PUTNOVÁ, A. Etické �ízení ve firm�. In: FISHER, C. a LOVELL, A. Business Ethics and Values. 
Prentice Hall. London. 2003. 
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3.7 Spole�ensky odpov�dné investování 
 

S nár�stem zájmu o CSR vzrostl v posledních p�ti letech také zájem o spole�ensky 

odpov�dné investování11. Termín SRI je používán pro investi�ní rozhodování, které 

kombinuje faktory finan�ní s faktory sociálními, environmentálními a etickými. 

Schopnost firmy reagovat na tyto otázky je indikátorem její vysp�losti a kvalitního 

managementu. Pro investory je to také záruka bezpe�nosti a dlouhodobé udržitelnosti 

firmy.  

 

V zemích EU se vyskytují SRI pouze ve velmi malém procentu, ve Velké Británii jsou 

etické investice na již pokro�ilejší úrovni, zhruba na 5 %. Podle výzkumu CSR Europe 

z roku 2003 se situace stále zlepšuje, nebo� to dokazují následující údaje: 

• 33% finan�ních analytik� a fond manager� již nabízeli produkty SRI a 15% se 

k tomu chystalo, 

• 30% v��í, že SRI zvyšuje tržní hodnotu podniku z krátkodobého hlediska a 86% 

z dlouhodobého, 

•  51% fond manager� a 37% finan�ních analytik� navrhují odm�
ovat sociáln� 

odpov�dné spole�nosti. 

Výsledky ze zahrani�í ukazují, že zvýšení finan�ních investic do udržitelného rozvoje 

o 1% m�že velké firm� v dlouhodobém horizontu p�inést nár�st její ekonomické 

hodnoty o 15 – 20 %.12 

Podle studie provedené institucí Social Investment Forum, zhruba 2,3 trilionu USD – 

kolem 11% celkových aktiv bylo investováno v USA v roce 2005 do SRI. Studie uvádí, 

že tento segment vzrostl za poslední dekádu o 260%. Spole�nosti, které nejsou sociáln� 

zodpov�dné se tak snadno mohou ocitnout na tzv. �erné listin�, která varuje ostatní 

investory. 

                                                 
11 Socially Responsible Investment (SRI) 
12http://www.enviweb.cz/?env=ems_archiv_gcdee/Spolecenska_odpovednost_jako_efektivni_nastroj_ma
rketingu.html 
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Pro srovnání v Evrop�, b�hem roku 1999 – 2005 se objem SRI vícemén� zdvojnásobil 

na 24,1 miliard eur. K r�stu také výrazn� p�ispívá nár�st po�tu penzijních fond�. 

V n�kterých �lenských státech EU byla p�ijata legislativa vyžadující po penzijních 

fondech zve�ejn�ní informací o tom, jakým zp�sobem zohled
ují environmentální, 

etické a sociální otázky p�i svých investicích. 

 

3.8 Pro� být spole�ensky odpov�dnou firmou 
 

Chování v souladu s principy CSR p�ináší firm� �adu výhod a zisk� p�edevším 

nefinan�ní podoby, jejichž d�ležitost pro dobré a dlouhodob� udržitelné fungování 

firmy však není o nic menší. Stejn� jako jsou pro firmu d�ležitá hmotná aktiva (tangible 

assets) ve form� nemovitostí, zásob �i finan�ního majetku, jsou pro ni klí�ová i aktiva 

nehmotná (intangible assets) jako je lidský kapitál, kapitál obsažený v p�írodních 

zdrojích, hodnota zna�ky, reputace �i posílení d�v�ryhodnosti. Spole�ensky odpov�dné 

firmy jsou charakteristické svou proaktivní, nikoliv pouze reaktivní politikou.  

 

N�které zisky ze spole�ensky odpov�dného firemního chování: 

• p�íležitost pro inovace 

• v�tší p�itažlivost pro investory - spole�ensky odpov�dné investování 

• v�tší transparentnost 

• posílená d�v�ryhodnost 

• dlouhodobá udržitelnost firmy 

• zvýšená loajalita a produktivita zam�stnanc� 

• možnost p�ilákat a udržet si kvalitní zam�stnance 

• budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu 

• odlišení od konkurence  

• v�ší potenciál rozlišení zna�ky spot�ebitelem 

• vytvá�ení zázemí k bezproblémovému a úsp�šnému komer�nímu fungování 

• zmenšení náklad� na risk management 

• budování politického kapitálu - zlepšování pozice pro sou�asná a budoucí 

jednání 
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• dialog a budování vztah� d�v�ry s okolím - vzájemné pochopení 

• snížené riziko bojkot� a stávek 

• p�ímé finan�ní úspory spojené s ekologickou praxí 

 

 

Spole�nost KPMG ve Velké Británii se v roce 2002 p�ipravovala na certifikaci 
systémem ISO 14001. V souvislosti s tím se rozhodla zavést komplexní ekologickou 
firemní politiku v p�ti oblastech: voda, odpad, papír,  energie a transport. Rok po 
zavedení této politiky KPMG nam��ilo úspory ve výši 250 000 liber. 

Zdroj: CSR and multi-stakeholder 
dialoque, World bank, 2003. 

 

 

Základní otázka p�i etickém rozhodování je jednozna�ná: „Jakou efektivní cestu zvolit 

p�i �ešení etických problém�?“ Jednou z možností je �ídit se v praxi osv�d�eným 

modelem. Jeden zp�sob navrhuje i Laura Nash ve svém �lánku Ethics without the 

sermon13. Doporu�uje manažer�m položit si 12 otázek, a to d�íve, než u�iní rozhodnutí, 

které je m�že dostat do konfliktu s etikou. 

 

Doporu�ené otázky Laury Nash: 

1. Obeznámili jste se p�esn� s daným problémem? 

2. Jaký byste zaujali postoj, pokud byste stáli na druhé stran�? 

3. Pro� vznikl tento problém? 

4. Komu a jaký druh d�v�ry byste v dané situaci dali jako �lov�k a jako �len 

organizace? 

5. Jaký je Váš úmysl p�i daném rozhodnutí? 

6. Porovnal jste tento zám�r s možnými následky Vašeho rozhodnutí? 

7. Koho muže Vaše rozhodnutí poškodit? 

8. M�žete daný problém p�ed rozhodnutím probrat se zainteresovanými subjekty? 

9. Jste si jistý, že Vaše stanovisko bude dlouhodob� platné? 

10. M�žete bez pochybností obeznámit se svým rozhodnutím �i po�ínáním svého 

bezprost�edního nad�ízeného, �editele, správní radu, rodinu a ve�ejnost? 

                                                 
13 PUTNOVÁ, A. Etické �ízení  ve firm�. In: NASH, L.: Ethics without the Sermon, Harvard Business 
Review, r. 59, 1981, �. 6, s. 79–90. 
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11. Co je obecným potencionálem Vašeho konání, pokud bude pochopeno a pokud 

pochopeno nebude? 

12. Za jakých podmínek jste ochoten p�istoupit na výjimku z Vašeho stanoviska? 

 

 

Jako "politický spot�ebitel" je ozna�ován spot�ebitel, který pen�zi hlasuje pro nebo 
proti chování ur�ité firmy. Termín vznikl v Dánsku a díky medializaci se rychle rozší�il 
i za hranice zem�. Výzkum mezi dánskou ve�ejností v roce 1997 prokázal, že 52% 
dosp�lé populace se domnívá, že spot�ebitelské bojkoty jsou dobrým zp�sobem 
vyjád�ení nesouhlasu s �iny nebo chováním firmy. Podle jeho výsledk� se až 37% 
dánských spot�ebitel� podle svých slov v pr�b�hu p�edešlých 12 m�síc� rozhodlo 
nekoupit si výrobek ur�ité firmy jako výraz nesouhlasu. 

Zdroj: Pruzan, P: Theory and practice of  
busines ethics in Denmark, CBS, 2003. 

 

 

3.9 Teorie participujících skupin   
 

Množství teorií argumentuje a p�edkládá d�kazy na potvrzení skute�nosti, že zajišt�ní 

bezproblémového fungování firmy a dlouhodob� uspokojivých výnos� akcioná��m je 

možné pouze v p�ípad�, jsou-li i pot�eby ostatních stakeholders p�im��eným zp�sobem 

uspokojovány. Maximální orientace na co nejvyšší výnosy akcioná��m je 

z dlouhodobého hlediska neudržitelnou politikou. 

 

Spole�enská odpov�dnost firmy by m�la za�ínat práv� identifikací klí�ových 

stakeholders a nalezením zp�sobu jak uspokojit a sladit jejich o�ekávání. Pokud tento 

proces uvnit� firmy prob�hne, p�inese velmi konkrétní výsledky, které pomohou firm� 

nadefinovat její CSR politiku. 

 

Pojem „stakeholders“ vznikl na za�átku šedesátých let jako slovní h�í�ka. Z anglického 

jazyka známe výraz „stockholder“ nebo „shareholder“, který ozna�uje akcioná�e nebo 

podílníka. Pojem „stake“ vyjad�uje krom� jiného zájem na n��em, v�tšinou finan�n� 

podložený a tudíž „stakeholders“ je tedy skupina t�ch, kte�í mají zájem na �innosti 

firmy. Jsou to organizace �i skupiny jednotlivc�, jež mají vliv na �innost podniku nebo 
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jsou jeho �inností n�jak dot�eny, v sou�asnosti jsou ozna�ovány jako skupiny 

participující na podnikání14. 

 

V dnešní dob� již existují desítky teorií a definicí „stakeholders“. Z teorie i praxe jsou 

známé r�zné modely, které v základ� vycházejí bu� z užšího nebo širšího pojetí. Užšího 

pojetí zahrnuje maximáln� šest participujících skupin, a to jsou: vlastníci, zam�stnanci, 

zákazníci, manaže�i, dodavatelé a investo�i. Širší pojetí se týká minimáln� 12 skupin, 

které uvádí A. S. Lukni�15 a rozlišuje primární a sekundární participující skupiny.  

 

 

3.9.1 Širší pojetí modelu participujících skupin 
 

  Podstata zájmu Podstata moci 
Primární stakeholde�i 

� stabilní zam�stnání � moc kolektivního 
vyjednávání 

� spravedlivá odm�na za 
práci 

� pracovní �innost �i stávka 
Zam�stnanci 

� zdravé a bezpe�né pracovní 
prost�edí 

� publicita (propagace) 

� uspokojivá návratnost 
investic 

� hlasovací a volební právo 

Vlastníci/akcioná�i 
� zvýšení hodnoty akcií � kontrola ú�etnictví a jiných 

doklad� 

� spravedlivá sm�na v 
hodnot� i kvalit� 

� nákup od konkurence 

Zákazníci 
� bezpe�né a spolehlivé 

výrobky 
� bojkot firem 

� pravidelné objednávky � odep�ení dodávky 
Dodavatelé 

� v�asné platby za dodávky � dodávky konkurenci 
� ziskovost � tlak technologické inovace 

Konkurence 
� v�tší podíl na trhu � tlak nižších cen 
� získání kvalitního zboží za 

p�ijatelné ceny 
� nákup zboží od konkurence 

Malo/velkoobchod � spolehlivé produkty, kterým 
zákazníci d�v��ují a cení si 
jich 

� bojkot firem 

� získat platby za p�j�ky � zastavení p�j�ek V��itelé 
� inkasování dluh� a úrok� � odmítnutí nového úv�ru 

                                                 
14[2] s. 71. 
15 PUTNOVÁ, A. Etické �ízení  ve firm�. In: LUKNI� A. S. Štvrtý rozmer podnikania – etika, Slovak 
Academic Press, Tren�ín 1994  
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 � právní postup v��i správ� �i 
p�evzetí majetku, p�i 
vážném porušení splácení 
p�j�ky 

Sekundární stakeholde�i 
� zam�stnání místních 

obyvatel 
� vydání/zrušení ud�leného 

povolení 
� zabezpe�ení ochrany ŽP v 

dané lokalit� 
� lobbystický tlak na vládu Místní 

spole�enství 

� zabezpe�ení rozvoje lokality  
� monitorování �innosti a 

politiky firmy, aby byly v 
souladu s právními a 
etickými normami 

� získání podpory ve�ejnosti 
zve�ejn�ním problému                                                              

Ve�ejní aktivisté 

 � lobbystický tlak na vládu 
� pr�b�žné informování 

ve�ejnosti o všech otázkách 
týkajících se zdraví, 
blahobytu, ekonomického 
postavení obyvatelstva  

� ší�ení nformací o 
událostech, které mají vliv 
na ve�ejnost, zejména o 
t�ch, které mají negativní 
d�sledky 

Média 

� monitorování �innosti firmy  
� poskytování informací a 

výsledk� výzkumu, které 
mohou pomoci firm�, nebo 
pr�myslovému odv�tví 
orientovat se v m�nícím se 
prost�edí 

� využití svých zam�stnanc�                         
a zdroj� na pomoc firmám v 
podnikání a rozvojových 
aktivitách 

Obchodní 
asociace 

 � právní nebo "skupinová" 
politika podpora, kterou si 
jednotlivé firmy �i jednotlivci 
mohou samy dovolit 

� ekonomický rozvoj � povolení k podnikání 
Zahrani�ní vlády 

� sociální rozvoj � regula�ní opat�ení 
� zvýšení p�íjm� 

prost�ednictvím daní 
� regula�ní opat�ení, licence, 

povolení Stát a místní 
zastupitelství � ekonomický rozvoj � moc povolovat/nepovolovat 

pr�myslovu �innost 

� ochrana sociálních hodnot � podpora aktivist� 
� minimalizace rizik � tlak na vládu, aby p�ijala 

ur�ité opat�ení Ve�ejnost 
� prosperita spole�nosti � kritika nebo chvála 

jednotlivých firem 

 
 

Po jasné identifikaci stakeholders by m�l následovat krok sm�rem k dialogu s nimi. 

Pokud firma skute�n� chápe svou spole�enskou odpov�dnost, m�la by se otev�ít 

a ukázat zájem o názory a postoje stakeholders nejen uvnit�, ale i vn� firmy. Jakkoliv je 

tento dialog složitý, pokud je veden s dobrou v�lí a racionáln�, ve výsledku napom�že 

nalézt sty�né body, posílit d�v�ru a vzájemné pochopení. 
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Dalším pozitivním výsledkem dialogu se stakeholders je ší�ení dobrých praktik, 

vzájemná inspirace a motivace. Velmi z�eteln� se tento aspekt projevuje na p�íkladu 

dod.-odb�ratelských vztah�. Je-li odb�ratelem firma s vysokým profilem spole�enské 

odpov�dnosti a bude-li stejné vyžadovat od svých dodavatel�, je to p�ímá a velice 

ú�inná cesta k ší�ení princip� CSR. 

 

 

Cílem cause related marketingu je informovat oslovenou cílovou skupinu o firm� 
z pohledu CSR, komunikovat ji vybraný ve�ejn� prosp�šný ú�el a stimulovat ji k akci ve 
prosp�ch dobré v�ci. 65 % �eských zákazník� si rad�ji koupí výrobek, který je spojen 
s dobrou v�cí, 35 % z nich by reklamu, ve které by firma upozornila na ve�ejn� 
prosp�šný projekt, vnímalo velmi positivn� a 25 % �eských zákazník� p�ipouští, že by 
touto reklamou bylo ovlivn�no p�i koupi. P�i srovnání �R se zahrani�ím se ukazuje, že 
situace v �R je velmi podobné té v zahrani�í p�ed zhruba 10 lety.16 
 
 
 

3.10 Spole�enská odpov�dnost firem v mezinárodním 
kontextu 

 

Koncept spole�enské odpov�dnosti firem je výrazn� podporován ze strany 

nadnárodních a mezinárodních organizací. Na p�d� Evropské unie a OSN vzniklo 

n�kolik konkrétních iniciativ, které si kladou za cíl podpo�it rozší�ení spole�enské 

odpov�dnosti firem jako podnikatelského standardu na národní i globální úrovni.  

 
Na úrovni Evropské unie je CSR prezentována p�edevším v dobrovolné poloze, kde je 

její vývoj spojen s Manifestem podnik� proti sociálnímu vylou�ení z roku 1995 

a následným vytvo�ením evropské odborné centrály pro sociální odpov�dnost firem 

s názvem CSR Europe. 

3.10.1 CSR Europe 
 
Evropská unie už od za�átku devadesátých let výrazn� propagovala partnerskou 

mezisektorovou spolupráci a otev�ený trh, v jehož rámci mají všechny skupiny 

spole�nosti šanci se uplatnit. V roce 1996 pak Jacques Delors, tehdejší p�edseda 

                                                 
16www.enviweb.cz/?env=ems_archiv_gcdee/Spolecenska_odpovednost_jako_efektivni_nastroj_marketin
gu.html 
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Evropské komise, inicioval vznik organizace s názvem CSR Europe. CSR Europe je 

evropskou expertní centrálou na problematiku CSR.  

 

Jejími hlavními cíly: 

� zajiš�ovat celoevropsky propagaci CSR,  

� nabízet vzd�lání a poradenství v této oblasti,  

� fungovat jako referen�ní bod pro CSR po celé Evrop�,  

� podporovat legislativní zm�ny pro implementaci princip� CSR,  

� shromaž�ovat poznatky a p�íklady,  

� formulovat konkrétní výstupy demonstrující p�ínos CSR.  

 

CSR Europe má 65 �len� z �ad nejv�tších sv�tových firem a 18 partnerských organizací 

po celé Evrop�. V �eské republice je jejím partnerem Business Leaders Forum (viz. 

p�íloha �. 7), v Itálii asociace Sodalitas. 

 



26 

 
 

3.10.2 Lisabonský summit 
 

Dalším výrazným mezníkem pro evropský rozm�r CSR se stal Lisabonský summit 

v b�eznu 2000, na n�mž vrcholní p�edstavitelé Evropské unie poprvé p�ímo "apelovali 

na firemní smysl pro spole�enskou odpov�dnost" a shodli se na nutnosti strategické 

podpory rozvoje spole�enské odpov�dnosti firem po celé Evrop�. Koncept CSR p�ímo 

souvisí s cílem, který Lisabonský summit pro Evropu vyty�il, a sice "stát se do roku 

2010 nejdynami�t�jší a konkuren�n� nejzdatn�jší znalostní ekonomikou na sv�t�, 

zajiš�ující stálý ekonomický r�st s v�tším po�tem a lepšími pracovními místy a vyšší 

sociální soudržnost."7 O tom, že CSR je silným nástrojem, který m�že tomuto cíli 

napomoci, panovala na summitu široká shoda. Z hodnocení lisabonské strategie v roce 

2005 vyplynulo, že chceme-li zachovat a rozvíjet model, který by byl 

konkurenceschopný a zárove
 udržitelný, musí se zapojit všichni. 

 
Impronta Etica 

partecipazione  e  responsabilità 
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3.10.3 Další iniciativy 
 

Na Lisabonský summit p�ímo navázalo n�kolik dalších iniciativ: 

 

V �ervnu 2001 vydává Evropská komise tzv. Zelenou knihu s podtitulem "Promoting 

a European Framework for Corporate Social Responsibility", která obsahuje první EU 

definici CSR. Jejím cílem je zahájit diskusi o konceptu CSR a identifikovat, jakým 

zp�sobem jej lze propagovat a posilovat na evropské i globální úrovni. Jedním 

z diskutovaných témat jsou i zp�soby jednotného m��ení a vyhodnocování CSR 

a možnosti ov��ování pravdivosti firemních CSR proklamací. Evropská unie nicmén� 

podporuje dobrovolný, nikoliv povinný charakter spole�enské odpov�dnosti firem. 

Zelená kniha byla p�edložena k volné diskusi a Evropská komise na ni obdržela do 

konce roku 2001 tém�� 300 reakcí, což ukazuje podporu a vysoký zájem o akce EU. 

 

V listopadu 2001 je za podpory Evropské komise v �eckých Aténách zahájen CSR 

Business Marathon - série více než 14 konferencí, které do roku 2003 prob�hly v 15 

�lenských zemích EU.   

 

V Itálii tato kampa
 prob�hla 10. února 2003 v Milánu za podpory asociace Sodalitas 

z názvem: „Responsabilità sociale & l´impresa per il futuro“. Tato konference v Itálii 

byla považována za historickou událost, nebo� se poprvé sešli p�edstavitelé firem, 

institucí a ve�ejnosti diskutovat téma CSR. 
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Dne 2. �ervna 2002 vydává Komise zprávu navazující na Zelenou knihu - "Corporate 

Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development". V �íjnu 

2002 Evropská komise zahajuje �innost Multi-stakeholder Forum, které funguje na 

bázi periodických kulatých stol� a jehož cílem je propagace transparentnosti 

a inovativnosti konceptu CSR a postupné sbližování existujících CSR iniciativ [29]. 

Druhé a dosud poslední sd�lení „Implementing the partnership for growth and jobs: 

making Europe a pole of excellence on CSR“ vydává Evropská komise 22. b�ezna 2006. 

 

Evropa však nepot�ebuje jen podnikání, ale sociáln� odpov�dné podnikání, které nese 

sv�j díl odpov�dnosti za stav evropských záležitostí. Ve svém p�ísp�vku k jarnímu 

zasedání Rady v b�eznu 2005 Komise uznala, že sociální odpov�dnost podnik� „m�že 

výrazn� p�isp�t k  udržitelnému rozvoji a zárove� podpo�it inova�ní potenciál Evropy 

i její konkurenceschopnost“17. 

 

                                                 
17 KOM(2005) 24 v kone�ném zn�ní 
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S v�domím toho, že v otázce sociální odpov�dnosti podnik� jsou hlavními aktéry 

podniky, se Komise rozhodla, že svých cíl� m�že nejlépe dosáhnout pomocí užší 

spolupráce s evropskými podniky, a proto oznamuje, že podpo�í založení „Evropské 

aliance pro sociální odpov�dnost podnik�“-  koncepce založené na p�ísp�vcích podnik� 

aktivních p�i podpo�e sociální odpov�dnosti. Aliance je otev�ená koalice, na níž se dnes 

podílí �ada podnik�, ale i mezinárodních a regionálních sítí a oborových profesních 

organizací. A práv� vým�nou zkušeností dokáže, s podporou politiky Evropské komise, 

vytvo�it z Evropy takové centrum excelence, jaké bychom si p�áli. 

 

Komise se angažuje v podpo�e konkurenceschopnosti evropského hospodá�ství 

v souvislosti s obnoveným lisabonským partnerstvím pro r�st a zam�stnanost. 

Evropskou podnikatelskou komunitu naopak vyzývá, aby se ve�ejn� zavázala k podpo�e 

udržitelného rozvoje, hospodá�ského r�stu a v�tšímu po�tu lepších pracovních míst 

a aby zintenzívnila své úsilí v rámci sociální odpov�dnosti podnik�, v�etn� spolupráce 

s ostatními zú�astn�nými stranami.  

 

Dne 22. �ervna 2006 prob�hl v Bruselu Evropský workshop o sociální odpov�dnosti 

podnik� zorganizovaný CSR Europe a na kterém p�ednášel Vladimír Špidla, �len 

Evropské komise odpov�dný za zam�stnanost, sociální v�ci a rovné p�íležitosti. Na 

tomto setkání hovo�il o významu CSR v Evropské unii a na mezinárodní scén�, poté 

o otázce slušné práce a sv�j projev zakon�il problematikou rozmanitosti. Vyzval 

podniky k aktivní ú�asti, k podpo�e evropské aliance a zárove
 ke komunikaci se všemi 

zú�astn�nými stranami. 

 

Nadnárodní firmy, stejn� jako malé a st�ední podniky, které jsou hlavním zdrojem 

nových pracovních míst, jsou klí�ovými partnery Evropské komise i �lenských stát� p�i 

napl
ování strategie udržitelného rozvoje. Prost�ednictvím dobrovolných aktivit nad 

rámec zákona napomáhají podniky spolu s ostatními aktéry dosažení harmonie mezi 

ekonomickými a sociálními zájmy, zlepšení kvality životního prost�edí a zvýšení 

konkurenceschopnosti Evropské unie jako celku. Stanovené cíle se nemohou dosáhnout 

jednostrann�. Evropské instituce, národní vlády, podniky a ostatní akté�i fungují 
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v moderní spole�nosti jako propojená sí�, v níž jsou vzájemná komunikace a spolupráce 

klí�em k úsp�chu. 

 

Více než kdy p�edtím pot�ebuje Evropa aktivní podnikatele, pozitivní p�ístup 

k podnikání a d�v�ru ve vztahu k podnik�m. Evropa pot�ebuje takové „ve�ejné klima“, 

v n�mž budou podnikatelé oce
ováni nejen kv�li svým vysokým zisk�m, ale také proto, 

že p�ípadn� p�isp�jí k �ešení ur�itých sociálních problém�.18  

 

3.11 Globální úrove� spole�enské odpov�dnosti 
 

Z iniciativ vztažených ke konceptu CSR globálního charakteru lze zmínit nap�íklad 

Tripartitní deklaraci princip� ILO19 z roku 1977, OECD Principles for Corporate 

Governance z roku 1999/2004, Dow Jones Sustainability Index 1999, globální úmluvu 

OSN z roku 2000, OECD Guidelines for Multinational Enterprises z roku 2000, 

mezinárodní standardy Social Accountability20 (SA) 8000 a Global Reporting Principles 

vytvo�ených sdružením Global Compact. 

 

Na druhé stran� pon�kud kontrastn�, vzhledem k „dobrovolnosti“ umožn�né Evropskou 

Komisí, p�ijaly n�které zem� – USA, Velká Británie, Francie po skandálech jako 

nap�íklad Enron, WorldCom, Parmalat - právní normy, v nichž upravují i n�které 

principy CSR. Ve Velké Británii nap�. v roce 2004 bojovali o p�ijetí zákona o podání 

tzv. spole�enských zpráv21, který by po firmách vyžadoval p�ímé za�len�ní CSR praktik 

do firemních rozhodovacích mechanism�. Nakonec britský parlament ale zamítl p�ijetí 

tohoto zákona. 

 

                                                 
18 Sd�lení Evropské komise KOM (2006). Provád�ní partnerství pro r�st a zam�stnanost – u�init 
z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpov�dnosti podnik�, Brusel 22. 3. b�ezen 2006 
19 Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy – 
International Labour Organisation 
20 Mezinárodní standardy zabezpe�ující práva zam�stnanc� (nástroj pro vzd�lávání zam�stnanc� o svých 
právech, zajišt�ní d�stojných pracovních podmínek, možnost odbor�, vyjednávání, zákaz d�tské práce 
atd.) 
21 Bill for Social Reporting 
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3.11.1 Iniciativa Global Compact  
 

V �ervenci roku 2000 vyhlásil generální tajemník OSN Kofi Annan iniciativu nazvanou 

Global Compact. Jde o mezinárodní sí� sdružující agentury OSN, nevládní organizace, 

zástupce více než tisícovky firem a zástupce dalších mezinárodních organizací. Tato 

globální iniciativa navazuje na existující mezinárodní deklarace a klade si za cíl 

spole�né prosazení devíti základních princip� podnikání po celém sv�t�: 

 

� Lidská práva 

Princip �íslo 1 - firmy by m�ly podporovat a respektovat ochranu základních lidských 

práv; 

Princip �íslo 2 - zajistit, že se žádným zp�sobem nebudou podílet na jejich porušování. 

� Pracovní standardy 

Princip �íslo 3 - firmy by m�ly respektovat svobodu sdružování a uznat právo na 

kolektivní vyjednávání; 

Princip �íslo 4 - eliminovat jakékoliv formy nucené práce; 

Princip �íslo 5 - nedovolit d�tskou práci; 

Princip �íslo 6 - eliminovat diskriminaci v zam�stnání. 

� Životní prost�edí 

Princip �íslo 7 - firmy by m�ly podporovat ochranu životního prost�edí; 

Princip �íslo 8 - podn�covat iniciativy propagující odpov�dný p�ístup k životnímu 

prost�edí; 

Princip �íslo 9 - podporovat vývoj a ší�ení technologií ohleduplných k životnímu 

prost�edí. 

 

Global Compact chce nejvíce t�žit ze svého globálního charakteru a vysokého 

mezinárodního kreditu. Je založen na dialogu a partnerství, nic nevynucuje, nýbrž nabízí 

prostor ke spole�né akci t�m, kte�í nejsou lhostejní k otázkám globalizace 

a udržitelného rozvoje. Jeho hlavní sm�ry jsou �asto používány nezanedbatelným 

po�tem nadnárodních spole�ností.  
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V �íjnu 2006 spustil Global Compact nový srovnávací webový nástroj OneReport 

(www.one-report.com). Ten by m�l pomoci firmám p�ipravit svoje pokroky v oblasti 

CSR, usnadnit proces reportování a zárove
 by m�l pomoci integrovat 10 základních 

princip� do jejich každodenních operací. 

Zdroj: www.unglobalcompact.org, 25/3/2007 

 

 

3.11.2 Další iniciativy 
 
World Business Council on Sustainable Development - WBCSD 

Tato mezinárodní asociace firem má za cíl prosadit užší spolupráci mezi firmami, 

vládou a dalšími relevantními organizacemi na poli udržitelného rozvoje. 

 

International Business Leaders Forum  

Mezinárodní nevládní organizace založená v roce 1990. Hlavní myšlenkou je 

propagovat odpov�dné chování firem a napomáhat dosažení udržitelného rozvoje 

v sociální, environmentální a ekonomické oblasti, a to zejména u rozvíjejících se tržních 

ekonomikách. V �eské republice je jejím partnerem Business Leaders Forum. 

 

The Copenhagen Centre  

Mezinárodní autonomní instituce založená dánskou vládou v roce 1998. Cílem je 

podpora dobrovolného partnerství vlád a firem a v�tší sociální soudržnost. 

 

Organizace Spojených Národ�  

Sv�tová Organizace spojených národ� (OSN) je nejvíce spojována s otázkami míru 

a bezpe�nosti, ve skute�nosti ale proudí valná v�tšina zdroj� OSN na podporu 

sociálního a ekonomického rozvoje. Tento závazek je zakotven v Chart� OSN. Od 90. 

let minulého století uspo�ádala OSN �adu mezinárodních konferencí, z nichž vzešla 

pot�eba zahrnout do rozvojových program� i otázky postavení žen, lidská práva, trvale 

udržitelný rozvoj �i ochranu životního prost�edí. Nyní je pozornost up�ena na 

uplat
ování závazk� z t�chto konferencí.  
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Mezinárodní diskuze o hospodá�ských a sociálních otázkách jasn� ukazují, že bohaté 

i chudé zem� sdílejí zájem na �ešení problém� p�esahujících hranice jednotlivých stát�. 

Nebo� finan�ní nestabilita v jedné zemi se tém�� okamžit� projeví na trzích mnoha 

jiných zemích.  

 

Globalizace a liberalizace postavily sociální rozvoj p�ed nové výzvy. Sílí snaha 

dosáhnout spravedliv�jšího rozd�lování zisk� plynoucích z globalizace. U více než 

poloviny sv�tové populace, která nemá p�ístup k p�ínos�m globalizace, to prohlubuje 

pocity zoufalství z toho, že slabí nebudou nikdy schopni obstát v konkurenci se silnými 

a mocnými. Zisky plynoucí z liberalizovaného trhu a z investic je proto t�eba využit 

k omezení chudoby, zvýšení zam�stnanosti, podpo�e sociální integrace a v posílení 

v�domí o sociální zodpov�dnosti ve 21. století.  

 

3.11.3 Konference Evropské komise spolu se Sv�tovou bankou  
 

Dne 20. února 2006 prob�hla v Bruselu konference na téma CSR – Corporate Social 

Responsibility in New Member States. Tato konference poskytla všeobecný p�ehled 

o podmínkách a dynamice jednotné sociální zodpov�dnosti v nových �lenských zemích 

jak v nadnárodních, tak v domácích firmách, a nabídla perspektivu pohled� na danou  

problematiku od zainteresovaných subjekt�.  

 

Konference jasn� ukázala, že soukromé podniky v nových �lenských zemích jenom 

velmi omezen� chápou pojem jednotné sociální zodpov�dnosti Problém je ješt� 

akutn�jší v malých a st�edn� velkých firmách, které se �asto zabývají p�edevším 

nár�stem svých vnit�ních ekonomických indikátor�, nikoliv už ale kvalitou tohoto 

nár�stu. D�sledkem je fakt, že tyto malé a st�ední firmy �asto úpln� odmítají jakkoliv se 

konceptem jednotné sociální zodpov�dnosti zabývat, protože jej vnímají jako zát�ž �i 

dokonce jako skrytý návrat k socialismu. 

 

Dopad na sociáln�-ekonomický vývoj díky tomuto vyhýbavému postoji je p�itom 

závažný. Udržitelnost rozvoje úzce souvisí s dodržováním etických pravidel, jako je 

nap�íklad zajišt�ní kvalitních pracovních podmínek, ochrana životního prost�edí, 
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propagace celoživotního vzd�lávání, respektování zásad rovných p�íležitostí 

v pracovních vztazích, fair play v obchodu a hospodá�ské sout�ži, atd. 

 

Z t�chto d�vod� považuje jak Sv�tová banka, tak Evropská komise propagaci jednotné 

sociální zodpov�dnosti jako svoji prioritní podmínku pro rozvoj podnikání. 

 

3.12 M��ení a reporting CSR 
 
Stupe
 integrace CSR do celkového komer�ního p�sobení firmy a efektivitu této 

angažovanosti je možné sledovat prost�ednictvím m��ení a reportování.  

 

Na tomto poli se již v sou�asné dob� vyskytuje množství r�zných iniciativ, nap�. ILO, 

OECD - jejichž kvalita, ší�e záb�ru a ú�el se r�zní. To vede k chaosu jak na stran� 

firem, které cht�jí dobrovoln� podstoupit nezávislý audit svého CSR, tak na stran� t�ch 

jednotlivc� �i skupin, kte�í tyto nezávislé informace hledají. Z t�chto d�vod� jsou 

mezinárodn� vyvíjeny snahy ke sjednocení, standardizaci a transparentnosti CSR 

aktivit.  

 

3.12.1 M��ení CSR 
 
V oblasti CSR hovo�íme o dvou typech m��ení. Je to m��ení chování a úsp�šnosti firmy 

v pln�ní cíl�, které si stanovila v jednotlivých oblastech "triple-bottom-line" 

(ekonomické, sociální a environmentální) a m��ení p�ínos� spole�ensky odpov�dného 

chování. 

 

Dosud ani na mezinárodní úrovni neexistuje žádná komplexní metodika, která by 

sledovala rozsáhlé spektrum firemní odpov�dnosti. Z hlediska vnit�ního nastavení si 

firmy samy ur�ují principy, procesy i rozsah a nástroje své spole�enské odpov�dnosti 

a etického chování. Obecn� respektovanými faktory jsou objektivnost, srovnatelnost, 

aktuálnost a správnost informací. M��itelnými principy jsou p�edevším postoje, jednání 

a chování zam�stnanc�, jejich aktivní zapojení a zapojení dalších stakeholder� do 
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projekt� CSR, rozvoj filantropie, vzd�lání a �ízení znalostí, vztahy s investory, trénink 

a rozvoj. V environmentální oblasti to jsou nap�. emise CO2, spot�eba energie a vody.22  

 

Specializované firmy v �eské republice umož
ují m��ení a vyhodnocování náklad� 

vynaložených na dárcovské aktivity a efektivitu investovaných finan�ních 

i nefinan�ních prost�edk� (nap�. metodika "Standard odpov�dná firma“, v zahrani�í 

známá jako LBG – London Benchmarking Group). Tato metodika definuje náklady 

vynaložené na dárcovské aktivity a m��í ú�inky dopadu t�chto prost�edk�. Metodika 

umož
uje p�esn� vy�íslit, co a jak firma dává a jaký je dlouhodobý i krátkodobý ú�inek 

konkrétní investice a její vliv na komer�ní aktivity firmy. Zárove
 m��í, jaký zvýšený 

efekt mají tyto darované prost�edky ve spole�nosti. 

 

3.12.2 Reporting 
 
S rostoucím po�tem firem, které se angažují v CSR, roste i množství a pestrost aktivit, 

které firmy v této oblasti realizují. Roste i množství výro�ních zpráv (nazývaných �asto 

„triple-bottom line report“, „sustainable report“ nebo „CSR report“) informujících 

o firemním p�ístupu k CSR. Problémem však z�stává, jak ov��it pravdivost tvrzení 

uvád�ných v t�chto zprávách a jak obecn� definovat kritéria, podle kterých by bylo 

možno objektivn� hodnotit spole�enskou odpov�dnost jednotlivých firem. 

 

Evropská komise prozatím v této po�áte�ní fázi ur�uje požadavek na co nejflexibiln�jší 

chování ze strany spole�ností a nicmén� uvádí, že v budoucnu bude pot�eba up�esnit 

informace týkající se zve�ej
ovaných údaj� ve zprávách z d�vodu možné 

srovnatelnosti.  

 

Doposud nejkomplexn�jšími, nejznám�jšími a skute�n� globálními iniciativami na 

tomto poli jsou OECD Guidelines for Multinational Enterprises a Global Reporting 

Initiative. Ob� mají dobrovolný charakter. 

 

                                                 
22http://www.enviweb.cz/?env=ems_archiv_gcdee/Spolecenska_odpovednost_jako_efektivni_nastroj_ma
rketingu.html [�erpáno 14/2/2007] 
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3.12.3 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
 

OECD Guidelines23 obsahují sadu doporu�ení formulovaných vládami týkajících se 

odpov�dného chování korporací. Jsou adresovány nadnárodním korporacím operujícím 

na území stát�, jejichž vlády se k t�mto Guidlines p�ihlásily (29 �lenských zemí OECD 

+ 4 ne�lenské). Pokrývají široké spektrum témat od princip� �ízení firmy p�es 

transparentnost a otev�enost, zam�stnanecké vztahy, životní prost�edí až ke 

konkuren�nímu boji a boji proti korupci. Jejich cílem je stát se referen�ním bodem 

a nástrojem k propagaci CSR. 

 

3.12.4 Global Reporting Initiative 
 

Global Reporting Iniciative je nezávislá mezinárodní instituce se sídlem 

v Amsterodamu a s �áste�ným napojením na UN. V roce 2002 p�edstavila své 

„Sustainability Reporting Guidlines“. Ú�elem je napomoci firmám sestavit co 

nejobjektivn�jší zprávu o své spole�enské odpov�dnosti. GRI Guidlines se sestávají ze 

24 sociálních indikátor�, 10 ekonomických a 16 environmentálních.  

 

Dobrých d�vod� pro� by se spole�ensky odpov�dné firmy m�ly pokusit o sestavení 

zprávy v souladu s GRI Guidelines je n�kolik. Proces sestavování této zprávy m�že: 

• umožnit komplexn�jší pohled na firmu 

• vést manažery k jinému než ekonomickému pohledu na svou firmu a podnítit 

inovace 

• napomoci odhalit slabší místa firmy a umožnit zlepšení efektivity 

• vést nejen k produkci zprávy, ale stát se impulsem k zahájení dialogu se 

stakeholders  

• poskytnout relevantní informace sou�asným a budoucím investor�m 

 

 

                                                 
23 Mezinárodní ekonomická organizace - Organization for Economic Co-operation and Development, 
poslední upravená verze sm�rnic v roce 2000 
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3.12.5 Reporting ve st�ední a východní Evrop� 
 
Partners for Financial Stability Program zve�ejnil sv�j sedmý pololetní pr�zkum 

reportování CSR založený na deseti nejv�tších spole�nostech (podle tržní kapitalizace) 

v 11 zemích st�ední a východní Evropy. Toto vydání bylo spolufinancováno s DWS 

Investments (Deutsche Bank Group). Celkem bylo zkoumáno na 110 spole�ností - 

spole�nosti v �R, Estonsku, Litv�, Lotyšsku, Slovensku a Slovinsku byly zkoumány již 

posedmé, spole�nosti v Ma�arsku a Polsku pošesté a spole�nosti v Bulharsku, 

Chorvatsku a Rumunsku popáté. Mimoto byly za�azeny i spole�nosti v Brazílii, Rusku, 

Indii a �ín�, a na Ukrajin�, takže poprvé máme srovnání i s t�mito rozvíjejícími se trhy.  

 

Tento pr�zkum analyzuje prohlášení spole�ností v angli�tin� (ro�ní report a webové 

stránky spole�nosti v AJ) v období srpen-zá�í 2006 v následujících tématech: corporate 

governance, enviromentální politika a sociální politika. Tento pr�zkum ukázal v�tšinou 

zlepšující se úrove
, všeobecn� však spole�nosti poskytují více informací o správ� 

a �ízení spole�nosti než o enviromentální nebo sociální politice. N�které spole�nosti již 

za�ínají vydávat samostatné reporty o enviromentálních, sociálních otázkách a také 

o správ� a �ízení spole�nosti.  

 

Pr�zkum dosp�l k t�mto výsledk�m: 94% zkoumaných spole�ností m�lo anglické 

webové stránky. Dev�t slovinských, osm polských, šest �eských a šest ma�arských 

spole�ností uve�ejnilo ve své výro�ní zpráv� realizaci kodexu správy a �ízení 

spole�nosti. 64% zkoumaných spole�ností informovalo ve výro�ní zpráv� o benefitech 

zam�stnanc�. 45% spole�ností zve�ejnilo na svých webových stránkách informace 

v souladu s enviromentálními standardy. 

Zdroj: www.csrwire.com, 10/10/2006 
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3.13 Role státu p�i propagaci konceptu CSR 
 

V evropské diskusi p�evládá obecn� názor, že vláda by se nem�la koncentrovat na 

legislativní opat�ení, ale m�la by se snažit CSR napomáhat i jinými cestami. Nap�íklad 

tím, že bude zohled
ovat hlediska CSR p�i zadávání ve�ejných zakázek. Jako vhodná se 

jeví i podpora formou propagace CSR nejen mezi firmami, ale též mezi spot�ebiteli 

(ve�ejná ocen�ní, platformy pro setkávání r�zných skupin stakeholders, etikety na 

výrobky, pravidelné zprávy o pozitivních p�íkladech, informa�ní webové stránky). 

Vlády by se m�ly také aktivn� zasazovat o propagaci a komunikaci mezinárodních 

iniciativ jakými jsou již zmín�né OECD Guidelines nebo iniciativa Global Compact.  

 

V mnoha �lenských zemích EU jsou institucí OECD z�izovány National Contact Points, 

které poskytují bližší informace a poradenství v problematice CSR. V �R tak funguje 

toto kontaktní místo p�i Ministerstvu Financí.  

 

Postupy spojené se sociální odpov�dností podnik� nejsou všelék a nelze od nich 

samotných o�ekávat, že by mohly mít takové výsledky. Nenahrazují ve�ejnou politiku, 

ale mohou p�isp�t k celé �ad� cíl� ve�ejných politik, jako nap�.: 

 

• integrovan�jší trhy práce a vyšší úrove
 sociálního za�len�ní, když podniky 

aktivn� hledají nové zam�stnance z �ad znevýhodn�ných skupin; 

• investice do rozvoje dovedností, celoživotního vzd�lávání a zam�stnatelnosti, 

které jsou  zapot�ebí k udržení konkurenceschopnosti v globálním hospodá�ství 

založeném na znalostech a k vyrovnání se se stárnutím obyvatelstva v aktivním 

v�ku v Evrop�; 

• zlepšení ve�ejného zdraví jako výsledek dobrovolných iniciativ podnik� 

v oblastech jako nap�.  uvád�ní na trh a ozna�ování potravin a netoxických 

chemických látek; 

• lepší výsledky v oblasti inovací, zvlášt� pak s ohledem na inovace, které se 

zabývají spole�enskými problémy, jako výsledek intenzivn�jší spolupráce 

s externími zú�astn�nými stranami a vytvo�ení pracovního prost�edí, které 

inovace více podporuje; 
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• racionáln�jší využívání p�írodních zdroj� a nižší úrove
 zne�išt�ní, zvlášt� díky 

investicím do ekologicky zam��ených inovací a dobrovolnému p�ijetí systém� 

�ízení z hlediska životního prost�edí a ozna�ování; 

• pozitivn�jší obraz podnikání a podnikatel� ve spole�nosti, který by mohl pomoci 

vytvo�it p�ízniv�jší p�ístup k podnikání; 

• v�tší dodržování lidských práv, ochrany životního prost�edí a základních 

pracovních norem, zvlášt� v rozvojových zemích; 

• snižování chudoby a pokrok sm�rem k rozvojovým cíl�m tisíciletí. 

 

P�íklad z praxe 
P�íkladem podpory CSR ze strany vlády je dánská kampa
 "Our common concern" 

z roku 1994, jejímž cílem bylo �ešit problematiku rostoucí nezam�stnanosti a polarizaci 

dánské spole�nosti. V rámci kampan� bylo realizováno n�kolik konferencí, vydáno 

n�kolik studií a Ministerstvem sociálních v�cích byl vytvo�en tzv. Social Index - 

nástroj pro m��ení míry spole�enské odpov�dnosti vhodný jak pro firmy, tak pro státní 

instituce samotné. Vláda v rámci kampan� alokovala finan�ní prost�edky, které byly 

k dispozici na projekty vytvá�ení nových pracovních míst, strategického rozvoje firem 

v sociální oblasti, výzkumu a vzd�lávání. Kampa
 p�inesla výsledky ve form� 

implementace doporu�ení výzkum� do firemních personálních politik, Social Index se 

stal vyhledávaným nástrojem pro objektivní hodnocení CSR a kampa
 napomohla 

rozší�ení ve�ejného pov�domí o CSR24. 

 

V diskusi o roli státu v této oblasti je nutné zmínit, jak již nazna�uje výše uvedený 

p�íklad - partnerství vlády, ve�ejného a soukromého sektoru a také partnerství nap�í� 

sektory. Projekty partnerství nicmén� vyžadují nadmíru kvalitní organizaci a skute�n� 

efektivní, analýzami podložené po�ínání.  

 

P�íkladem m�že být spole�nost Hiunday, která po dlouhém vyjednávání se státem, 

Moravskoslezským krajem a nevládními organizacemi uzav�ela v listopadu 2006 

spole�nou deklaraci Porozum�ní. Smyslem deklarace je odstra
ovat p�ípadné negativní 

                                                 
24 http://www.corporate-citizenship.co.uk/employees/studies/e1/seven_denmark.asp [15/3/2007] 
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ekologické nebo sociální dopady investice a dlouhodob� posilovat principy trvale 

udržitelného rozvoje25. 

 

 

3.14 Komunikace spole�enské odpov�dnosti 
 

V �eské republice existuje mnoho menších spole�ností, které se již spole�ensky 

odpov�dn� chovají, jen to nesd�lují. N�které z nich necht�jí, aby si ostatní mysleli, že se 

vychvalují a používají marketingové triky k pouhému zviditeln�ní. N�které si myslí, že 

komunikace týkající se CSR je vyhrazena velkým korporacím. A pro jiné je zodpov�dné 

podnikání tak p�irozené, že by je ani nenapadlo o n�m hovo�it. 

 

Avšak tím, že lidem sd�lujeme, co d�láme v oblasti zodpov�dného podnikání, jim 

poskytujeme informace o hodnotách naší spole�nosti, které je zajímají, a o výrobcích �i 

službách, které uvádíme na trh. Navíc, menší spole�nosti, ve srovnání s velkými 

korporacemi, mají p�i komunikaci o zodpov�dném podnikání v�tší dopad, protože jsou 

vždy blíž obcím, kterým slouží. Když dáme lidem najevo, na �em nám záleží, otev�eme 

si dve�e k potenciálním obchodním výhodám pro svou spole�nost, a navíc tak m�žeme 

k angažovanosti povzbudit i ostatní. 

 

3.14.1 Co je efektivní komunikace 
 

Stejn� jako existují tisíce zp�sob�, jak zákazník�m poskytovat výrobky a služby, 

existuje i mnoho zp�sob�, jak poskytovat zprávy týkající se podniku – výb�r té nejlepší 

cesty závisí na lidech, které chceme oslovit, na vlastních schopnostech a zdrojích a také 

na tématu. 

 
 
 
 

                                                 
25 Hospodá�ské noviny. P�edstavitelé spole�nosti Hyundai, státu a MS kraje uzav�eli s nevládními 
organizacemi pr�lomovou dohodu. [21.11.2006] Dostupné na: www.ihned.cz 
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O �em by jsme m�li hovo�it: 

1. komunikace týkající se trhu 

Sd�lení týkající se trhu by m�la ukazovat, jak náš podnik integruje zodpov�dné 

podnikání v praxi.  

P�íklady snah o zlepšení: podpora lokálních dodavatel�; v�asné placení faktur; 

udržení a uspokojování zákazník�; bezpe�né výrobky; kvalitní výrobky/služby; 

poskytování informací, etikety a obaly; poctivé ceny; marketingová a reklamní etika 

a práva spot�ebitel�; poprodejní servis a informování spot�ebitel�; stanovení kritérií pro 

výb�r obchodních partner�; pracovní a životní podmínky a problematika lidských práv 

v rozvojových zemích, kde p�ípadn� máme zdroje surovin. 

2. komunikace týkající se pracovišt� 

Sd�lení týkající se pracovišt� by se m�la soust�edit na nová nebo inovativní opat�ení 

naší spole�nosti ke zlepšování pracovních podmínek, mezd, p�ísp�vk� nebo tvorby 

nových pracovních míst.  

P�íklady opat�ení ke zlepšení: spokojenost z práce; zdraví a bezpe�nost; 

školení a rozvoj pracovník�; rovné pracovní p�íležitosti; rovnováha práce - osobní život. 

3. komunikace týkající se obce 

Sd�lení týkající se obce by se m�la soust�edit na dobrovolnou �innost majitel� nebo 

zam�stnanc�, charitativní dary nebo sponzorství a propagace ekonomické regenerace.  

P�íklady úsilí o zlepšení: sociální integrace; zlepšení kvality života; sport; 

kultura; lokální infrastruktura a bezpe�nost. 

4. komunikace týkající se životního prost�edí 

Sd�lení týkající se životního prost�edí by m�la ukazovat, jaká opat�ení k ochran� 

p�írodního prost�edí p�ijímá naše spole�nost.  

P�íklady iniciativ spole�nosti: zvýšení úspor energie a vody; snížení 

zne�iš�ování vzduchu a vody; omezení používání nebezpe�ných chemikálií; zachování 

biodiverzity; omezení tvorby odpad� a nebezpe�ných odpad�. 
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P�íklad z praxe  
Nambarrie, výrobce �aj� v severním Irsku, se podílela za spolupráce s neziskovou 

organizací Action Cancer na národní kampani proti rakovin� prsu. Hlavním cílem bylo 

upozornit na tuto nebezpe�nou záke�nou nemoc a darovat 10 cent� z každého 

prodaného balení �aje na výzkum rakoviny prsu. Vedení spole�nosti vid�lo tuto 

aktivitu jednak jako p�edání d�ležité zprávy široké ve�ejnosti, posílení svého jména 

a také jako p�ísp�vek pro celou spole�nost. Dalším positivním p�ínosem pro spole�nost 

bylo posílení morální stránky zam�stnanc� a ohodnocení Business in the Community 

Award for Excellence. 

Zdroj: The business case for social responsibility in 
small and medium-sized enterprises. [6/2/2007] 

www.smekey.org 
 

        

 
 

3.14.2 Jak komunikovat se zam�stnanci 
 

Komunikace se zam�stnanci a jejich angažovanost je nedílnou sou�ástí budování 

úsp�šného podniku. Je nesmírn� d�ležité, aby jsme zam�stnance pr�b�žn� informovali 

o zodpov�dném podnikání a také je zapojili do našeho úsilí. Správná volba efektivní 

komunikace do zna�né míry závisí na po�tu zam�stnanc� a na zdrojích, které máme 

k dispozici tzn. zkušenosti, �as, fondy, infrastruktura atd. 

 

Tím, že budeme svým zam�stnanc�m poskytovat vhodné a relevantní informace, budou 

neustále v obraze o tom, co se d�je v podniku a budou nám více d�v��ovat, cítit se 

bezpe�n�ji, podávat vyšší výkony a budou se cítit nedílnou sou�ástí spole�nosti. Z toho 

konkrétn� pro podnik vyplývá:  
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� lepší pracovní morálka 

� v�tší hrdost na podnik 

� v�tší p�íliv kvalitních a talentovaných pracovník� 

� v�tší v�rnost podniku 

� v�tší angažovanost a produktivitu 

� v�tší efektivitu 

� lepší spolupráci. 

 

Komunikace m�že být provád�na prost�ednictvím: 

� Prohlášení o hodnotách podniku 

� Pravidelné sch�zky všech zam�stnanc� 

� Orientace na nové zam�stnance 

� Schránky na návrhy 

� Plakáty a pouta�e 

� Zpravodaje 

� Ob�žníky nebo e-maily 

� Interní videa nebo brožury 

� Intranet 

 

P�íklad z praxe 
Americká spole�nost Starbuck´s Coffee poskytuje svou rozší�enou zdravotní pé�i i pro 

„part-time“ zam�stnance. Toto má pozitivní vliv nejen na motivaci stálých 

zam�stnanc�, ale díky dalšímu rozší�ení této zprávy i pro p�ilákání nových zájemc� 

o práci, speciáln� t�ch kvalifikovaných. Schopnost rozumn� zvážit obojí kariéru 

a rodinný život s v�domým, že pracujeme pro sociáln� zodpov�dnou, respektovanou 

spole�nost je v dnešní dob� velice d�ležité. Dalším p�íkladem m�že být spole�nost 

Weleda a její „mezigenera�ní program“, který umož
uje vzájemnou pomoc mezi 

sou�asnými zam�stnanci a penzisty, a to jak v p�ípad� hlídání d�tí tak v p�ípad� 

nemoci. 
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3.14.3 Jak komunikovat s kraji 
 

Poskytováním d�ležitých informací kraji, v n�mž podnik p�sobí, m�žeme velice získat. 

Když budete považováni za dobrého souseda, náš podnik se tím odliší od ostatních 

a zd�razní sv�j inovativní, transparentní a otev�ený p�ístup k podnikání. Existuje mnoho 

zp�sob�, jak informovat ve�ejnost o zodpov�dném podnikání firmy. Bez ohledu na 

zdroje, které máme k dispozici, budeme úsp�šní pouze tehdy, když budeme podávat ty 

správné zprávy t�m správným lidem. Jde nap�íklad o následující nástroje: 

 

� Brožury o podniku 

� Seznamy adres zainteresovaných lidí 

� Etikety výrobk� a obaly 

� Akce – recepce nebo malá tisková konference 

� Webové stránky 

� Reklamy 

� Zpravodaje a zprávy o spole�nosti 

 

P�íklad z praxe 
 
Italská spole�nost Ascon S.p.A.26 otev�ela podnikovou školku jako projev spole�enské 

odpov�dnosti, kterou mohou využívat i ostatní ob�ané. Spole�nost podporuje mate�ství 

a uv�domuje si d�ležitost slad�ní a rovnováhy pracovního i soukromého života. Matky 

s d�tmi mají nárok na individuální pracovní dobu, finan�ní bonus do v�ku 15-ti let dít�te 

a p�ísp�vek 2/3 zápisného ze strany podniku. To firm� p�ineslo zna�né uznání, motivaci 

a d�v�ru ze strany zam�stnanc�, zvýšení zájmu o práci ze strany žen, zájem na ú�astn�ní se 

podnikových �inností a zlepšení vztah� s obcí, ve které sídlí [17]. 
 

       

 

                                                 
26 podnikatelská �innost: projektování a výroba nástroj� ke kontrole pr�myslových za�ízení, 
www.ascon.it 
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3.14.4 Jak komunikovat s médii 
 

Média jsou jedním z nejefektivn�jších zp�sob�, jak sd�lit zprávu co nejširší ve�ejnosti. 

Zpráva pro tisk je standardní formát pro poskytování informací noviná��m tak, aby 

z nich mohli vytvo�it �lánek. Další možností je rozhovor pro média do místní televize, 

p�íp. místního rádia. 

 

Výraznou publicitu mohou získat nap�. inovativní projekty. Více než 181 �lánk� v�etn� 

zpravodajství všech t�í celoplošných televizí se v�novalo Školi�ce internetu pro seniory 

organizované Nadací Elpida spole�nosti GlaxoSmithKline. Zajímavou cestu 

komunikovat svou podporu pé�i o postižené d�ti našla Nadace Eurotel. Na její pozvání 

strávil n�kolik dní v centru Bor�vka známý fotograf Tomki N�mec. Výsledkem byla 

p�sobivá výstava, kalendá� a p�íloha v �asopisu Respekt.27 

 

Jedním z nejpoužívan�jších zp�sob� v dnešní dob� je komunikace p�es Internet 

a internetové stránky. Tím zasáhneme nejv�tší okruh zájemc�, a to jak z �ad zákazník�, 

dodavatel�, konkurent�, tak i z pouhých uživatel� Internetu, z kterých se posléze mohou 

stát naší zainteresovanou skupinou.  

P�íklad z praxe 
Cest, kterými sm��ovat naše podniky, je n�kolik. Zaslouženého uznání získává nap�íklad 

sv�tov� známá firma Procter & Gamble, která dosáhla nejvyššího ohodnocení v sout�ži 

„100 Best Corporate Citizens“ ve skupin� žen a minorit svými �iny jako pomoc 

znevýhodn�ných skupinám mladých lidí ve Vietnamu, pomoc podvyživeným d�tem v Indii 

a vyvinuli technologii k �išt�ní a dezinfekci vody v rozvojových zemích p�i nízkých 

nákladech, kde umíralo zhruba 2 miliony d�tí ro�n� na tyto nemoci. Mluv�í P&G Terry 

Loftus vysv�tlil: "Diversity is a matter of ethics". Odlišnost je pro spole�nost ta správná 

cesta a zárove
 základní podniková strategie, kterou se �ídí. Vzhledem k tomu, že P&G 

nabízí p�es 300 zna�ek ve více než 80 zemích sv�ta, dalo by se �íct, že spole�nost se 

odlišila tou správnou cestou. Úsp�ch závisí na schopnosti vyslyšet a správn� pochopit 

odlišné pot�eby zákazník� a okamžit� zareagovat. 

                                                 
27 Hejl Milan. CSR jako sou�ást komunikace a strategie firmy. Dostupné na: www.sof.cz/index2.asp 
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Awards for Excellence 

 
Spole�nost Marks & Spencer byla již podruhé ocen�na za svoje odpov�dné 

obchodování titulem Spole�nost roku 2006 na p�edávání cen „Awards for Excellence“, 

které po�ádal Business in the Community. Marks & Spencer jakožto v�d�í spole�nost 

v uplat
ování CSR pokra�uje v závazku odpov�dného obchodování spušt�ním kampan� 

Look Behind the Label, což je poprvé, co v�tší maloobchodník spustil d�ležitou 

marketingovou kampa
 zam��ující se na informovanost zákazníka o zp�sobu výroby 

a p�vodu produktu.  

Zdroj: www.bitc.org.uk, [20/7/2006]  
 

AccountAbility 
 
Mezinárodní agentura AccountAbility každoro�n� hodnotí míru spole�enské 

odpov�dnosti nejv�tších sv�tových firem v pom�ru k jejich zisk�m. Za rok 2006 získala 

titul nejzodpov�dn�jší firma roku firma Vodafone Group. Od svého vstupu na �eský trh 

realizuje Vodafone své filantropické a charitativní aktivity prost�ednictvím Nadace 

Vodafone, která v roce 2006 darovala na obecn� prosp�šné projekty 14 milión� K�28. 

 
 

 
 

3.15 Mezinárodni normy a standardy 
 

3.15.1 Ekologické a sociální zna�ky 
 
Obecn� se zna�ky na etiketách mohou d�lit na ekologické nebo spole�ensky 

zodpov�dné, kterých se vyskytuje stále velice málo. Za ekologické je považována nap�. 

Ecolabel Evropské Unie, Nordic Swan, Ecocert a nebo n�mecký “Ecotest”. Druhá 

skupina etiket se týká nap�. zákazu d�tské práce, podpora d�stojných pracovních 

podmínek, hlavn� v rozvojových zemích29, zachování férové tržní ceny – Fairtrade atd. 

 

 

                                                 
28 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/10/30/8391850/index.htm, 30/10/2006 
29 www.waronwant.org 
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Ecolabel 

Ecolabel je evropská zna�ka ekologické kvality aplikovaná na produkty 

a služby na evropské úrovni. M�že být použita ve 25 státech + Island, 

Lichtenštejnsko a Norsko na žádost jak výrobce, dovozce �i distributora.  

Kritéria na ud�lení této zna�ky jsou p�ísn� stanoveny a obnovují se každých 3 – 5 let. 

Aspekty ŽP jsou: kvalita vzduchu a vody, ochrana p�dy, snižování odpad�, úspora 

energie, �ízení p�írodních zdroj�, zabra
ování globálního oteplování, ochrana ozónové 

vrstvy a biodiversita. 

 

Náklady na tuto zna�ku v EU jsou následující: 

� poplatek pro postoupení žádosti: € 300 - € 1300, 25 % sleva pro SMEs a žadatele 

z mén� vysp�lých zemí 

� variabilní náklady - 0,15 % z ro�ního prodeje na území EU, min € 500, max 

€ 25 000, slevy 25 % pro SMEs a žadatele z mén� vysp�lých zemí, 15 % pro 

držitele EMAS a ISO 14001.  

 

Graf �. 1 – Procentuální vyjád�ení držitel� Ecolabel v jednotlivých letech 

Zdroj: www.eiso.cz 
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V �eské republice se v �íjnu 2006 poda�ilo získat již 4. evropskou ekozna�ku – a to 

brn�nské firm� Nová Mosilana pro vln�né tkaniny, s nimiž se p�ihlásila v Itálii do 

výb�rového �ízení na dodavatele materiálu pro uniformy tamního ve�ejného sektoru. 

Dosavadními držiteli v �R jsou semilská textilní firma Hybler Textil, pražský Hotel 

Adalbert (viz p�íloha �. 8) a Autocamp OASA Sta
kov. Celkov� na území Evropské 

unie jich bylo ud�leno 336 (viz p�íloha �. 9). V Itálii má Ecolabel zhruba 95 spole�ností 

pro více jak 60 skupin výrobk�.  

 

Ostatní zna�ky 

 

Lídl, jeden z n�meckých obchodních �et�zc� oznámil, že brzy p�edstaví produkty 

ozna�ované zna�kou „Transfair" a „Rugmark" (ozna�ení pro koberce a p�edložky, které 

nejsou vyráb�ny d�tskou pracovní silou). Podle spole�nosti je to jeden z prost�edk�, 

které ujistí zákazníky o sociáln� zodpov�dném jednání firmy.  

 

Fair trade 

 

V roce 2005 p�esáhl celosv�tový prodej Fair Trade výrobk� 

jednu miliardu euro a dále roste tempem mezi 20 až 40 % 

ro�n�. Výrobky Fair Trade jsou k dostání na více než 80 000 

prodejních místech v Evrop� (3000 p�edstavují specializované 

Fair Trade obchody). 

 

V celé Itálii je zhruba 3200 super- a hypermarket�, místních obchod� 

a specializovaných míst, kde se výrobky Fair Trade mohou získat. Z toho 40 % je 

výrobk� organických. Po�átky Fair Trade si datují do období zhruba p�ed 15 lety. 

Druhý nejv�tší evropský dovozce Fair Trade výrobk� je práv� z Itálie - CTM 

(Cooperazione Terzio Mondo) Altromercato.30 

 

Podobn� jako v �ad� evropských zemí, i u nás se za�íná mezi p�íznivci alternativních 

zp�sob� obchodování myšlenka Spravedlivého obchodu se zem�mi t�etího sv�ta 

                                                 
30 http://www.organicconsumers.org/organic/italy_fair_trade.cfm [15/4/2007] 
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prosazovat. A�koliv se rozsah �eského hnutí zatím nedá srovnávat se státy jako 

Švýcarsko nebo Nizozemí, dá se �íci, že �eský Fair Trade si postupn� hledá své místo na 

slunci. V �R je v sou�asnosti 6 specializovaných obchod� a nar�stající po�et prodejen 

s t�mito výrobky. 31 

 

P�íklad z praxe 
 

Káva byla 1. potravinovým Fair Trade produktem, se kterým se za�alo v 70. letech 

obchodovat. Dlouhodob� nízké ceny a nestabilita mezinárodního trhu zp�sobovaly 

t�žkosti nejen jednotlivým p�stitel�m, pro které je káva hlavní zdrojem obživy, ale 

i celým region�m, jež se specializují na produkci kávy. Malí p�stitelé jsou snadnou 

ko�istí místních vypo�ítavých obchodník�, kte�í od nich kávu vykupují. Ti ihned po 

sklizni zoufale pot�ebují hotovost a prodávají  prakticky za jakoukoliv cenu, kterou jim 

p�ekupník nabídne. Fair Trade poskytuje p�stitel�m i spot�ebitel�m, kte�í se necht�jí 

smí�it se sou�asným stavem, alternativu – spravedliv�jší zp�sob obchodování, který 

p�stitel�m zajiš�uje takový výd�lek, jaký si po právu zaslouží, a spot�ebitel�m kávu, 

kterou si mohou opravdu vychutnat. Obchodní podmínky zahrnují spravedlivé výkupní 

ceny pro organizace p�stitel�, možnost �erpat úv�r, dlouhodobé obchodní vztahy, 

podporu v�tší samostatnosti p�stitel� p�i vývozu kávy a další. 

 

Podle výzkumu Ministerstva Životního Prost�edí v N�mecku z roku 2004, 63% 

dotázaných bylo ochotných zaplatit více pen�z za výrobek šetrný k ŽP, 88% p�i koupi 

domácích elektrospot�ebi�� bralo v úvahu nízkou spot�ebu elektrické energie a každý 

druhý respondent dával p�ednost produkt�m „Bio“.  

 

Problém špatných pracovních podmínek a d�tské práce je b�žný nap�íklad v Pákistánu, 

kde se šije až 80 % všech ru�n� šitých fotbalových mí�� na sv�t�. Firma Talon Sports, 

která pro své mí�e získala v roce 2002 certifikaci FAIRTRADE, m�že díky dodate�ným 

p�íjm�m z Fair Trade podporovat zdravotní, vzd�lávací a sociální programy pro své 

zam�stnance, v�etn� programu poskytování malých úv�r�. Talon umož
uje všem svým 

zam�stnanc�m vyd�lat si takovou mzdu, aby jejich d�ti nemusely pracovat. 

                                                 
31 http://www.fairtrade.cz/index.php?clanek=1 
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3.15.2 EMAS 
 
Pro organizace je zavedení EMAS dobrovolná aktivita, vedoucí k p�ekonávání 

netarifních obchodních bariér a zvýšení konkurenceschopnosti výrobku a služeb. 

Náklady na EMAS závisí na politice životního prost�edí organizace a na cílech 

a úkolech, které si sama stanoví. Krom� toho je nutno po�ítat s náklady na zavedení 

a udržování tohoto systému �ízení, p�ípravu prohlášení o stavu životního prost�edí 

podniku a ov��ení tohoto prohlášení nezávislým akreditovaným ov��ovatelem.  

 

Opat�ení realizovaná v rámci zavád�ní uvedeného systému �ízení bývají ze 60% 

opat�ení organiza�ní, zbývajících 40% opat�ení má technologickou povahu a zpravidla 

jsou spojena s inovacemi. Asi 90% opat�ení se realizuje b�hem 1,5 roku, 10% pot�ebuje 

více než 18 m�síc�. V šet�ení provád�ném v r. 2000 v N�mecku uvád�ly n�mecké firmy 

pr�m�rný náklad na zavedení systému EMAS ve výši 116 tis. DM, realizované úspory 

vzniklé zavedením systému 140 tis. DM, �istý p�ínos 24 tis. DM.  

 

Na základ� analýzy provedené v podnicích v �R (viz p�íloha �. 5), které mají zaveden 

systém environmentálního �ízení lze konstatovat, že t�žišt� opat�ení se váže zejména na 

snížení 

odpadu a na šet�ení surovinami. 

K ú�asti v Programu EMAS musí podnik: 

� provést úvodní p�ezkoumání stavu ŽP, které odhalí vliv podniku na ŽP a jeho 

jednotlivé složky 

� vytvo�it politiku životního prost�edí 

� stanovit si cíle ochrany ŽP a zavést programy k jejich dosažení 

� zavést EMS (Environmental Management Systems) 

� provád�t pravidelné interní �i externí audity tohoto systému 

� vytvo�it prohlášení o stavu ŽP a nechat si jej ov��it nezávislým ov��ovatelem 

� zaregistrovat se u p�íslušného subjektu 

� zp�ístupnit prohlášení o stavu ŽP ve�ejnosti 
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3.15.3 SA 8000 
 
Norma SA 8000 je mezinárodní standard, který upravuje a monitoruje p�edevším 

pracovní podmínky zam�stnanc�.  

Za hlavní výhody zavedení systému lze považovat: 

� posílení vztahu se zam�stnanci a zvýšení jejich loajality  

� zlepšení komunikace uvnit� spole�nosti, rozvoj partnerských vztah� se 

zákazníky, dodavateli a investory  

� potvrzení prestiže v oboru  

� zlepšení vztah� s orgány státní správy a samosprávy  

� uve�ejn�ní organizace v celosv�tovém seznamu certifikovaných spole�ností  

 
Norma SA 8000 zahrnuje následující témata: d�tská práce, nucená práce, zdraví 

a bezpe�nost p�i práci, svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání (existence 

odbor� ve firm� není podmínkou), diskriminace, disciplinární opat�ení, pracovní doba 

a odm�
ování (viz p�íloha �. 3).  

 

3.15.4 ISO 9001 
 
Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systémy �ízení kvality (QMS) ve 

spole�nostech, které cht�jí a pot�ebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat 

produkty vyhovující technickým a legislativním p�edpis�m a zárove
 produkty 

odpovídající stále rostoucím požadavk�m zákazník�.  

Výhody zavedeného systému �ízení kvality: 

� zam��ení na zákazníka  

� zvýšení d�v�ryhodnosti firmy  

� zefektivn�ní �inností firmy 

� vyjasn�ní kompetencí zam�stnanc�  

� snížení náklad�  

� možnost získání dotací z EU  

� snazší p�ístup ke státním zakázkám  
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3.15.5 ISO 14001 
 
Tato norma specifikuje požadavky na systém �ízení pé�e o životní prost�edí, klade d�raz 

na ur�ení vlivu všech �inností organizace na ŽP a aktivn�jší �ízení t�ch, jejichž dopad 

na ŽP je významný. 

Normu ISO 14001 aplikují organizace, které si p�ejí: 

� zavést takový systém managementu, který podporuje ochranu ŽP  

� demonstrovat sv�j vztah k ŽP svým zákazník�m, dodavatel�m, orgán�m státní 

správy a ve�ejnosti  

� udržovat a zlepšovat systém pé�e o ŽP  

� být bezproblémové v��i kontrolním orgán�m 

 

3.15.6 ISO 26000 
 
Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO rozhodla, že do roku 2008 bude 

zpracována nová norma ISO 26000 - norma mimo�ádného významu i rozsahu -  

zabývající se spole�enskou odpov�dností. Norma nebude ur�ena k certifikaci t�etí 

stranou a p�vodní zám�r je, aby nebyla ani sou�ástí �ady norem pro systémy 

managementu. 

 

Cílem normy bude32:  

� poskytnout návod pro funk�ní spole�enskou odpov�dnost  

� mezinárodní norma, aplikovatelná pro všechny typy organizací  

� identifikovat a zapojit do práce zainteresované strany  

� zvýšit d�v�ryhodnost organizací a tím i jejich konkurenceschopnost  

� zvýšit spokojenost a d�v�ru zákazník�  

� podporovat jednotnou terminologii pro spole�enskou odpov�dnost  

� být v souladu s již existujícími dokumenty, kodexy a dalšími mezinárodními 

dohodami  

 
                                                 
32CNI:http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/6f28e376f4ef9ed1c1256f8200606d97/58a5ec005da2cbd
8c12571b60031aaab?OpenDocument, [8/5/2007]  
více na ISO:http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/2006/Ref1002.html 
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�eská republika se p�ihlásila k iniciativ� až v roce 2005. Na národní úrovni vznikla 

“zrcadlová” pracovní komise pro spole�enskou odpov�dnost, jejíž �innost �ídí �eský 

Normaliza�ní Institut. Tato komise se snaží zajistit projednání návrh� normy 

a zpracování p�ipomínek k návrh�m za �eskou republiku. 

  

3.15.7 OHSAS 18001 
 
OHSAS 18001 je mezinárodní specifikace systému bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci (BOZP). 

Specifikace OHSAS aplikují organizace, které si p�ejí: 

• zavést systém BOZP k eliminaci nebo minimalizaci pracovních rizik  

• demonstroval sv�j vztah k bezpe�nosti práce svým zákazník�m, dodavatel�m 

a  ve�ejnosti  

• udržovat a zlepšovat systém BOZP  

• být bezproblémové v��i kontrolním orgán�m  

 

3.16 Spole�enská odpov�dnost z pohledu malých 
a st�edních podnik� 

 

Má-li se CSR skute�n� stát b�žnou praxi, nem�že se celá v�c odehrávat pouze na úrovni 

velkých korporací, vždy� malé a st�ední podniky v sou�asné dob� p�edstavují 99 % 

z celkem 23 milion� podnik� v Evrop� a zam�stnávají více než dv� t�etiny všech 

pracovník� v soukromém sektoru. Celkem jde o 75 milion� lidí. V �eské republice 

podle údaj� �SÚ tvo�í malé a st�ední podniky (do 250 zam�stnanc�) 99,8% procenta 

všech podnik� a zam�stnávají 60,9 % všech zam�stnaných. 

 

Malé a st�ední podniky jsou charakteristické svou výraznou závislostí na lokálním 

prost�edí – v míst� rekrutují v�tšinu zam�stnanc� a v míst� �i blízkém okolí mají také 

v�tšinu zákazník�. Z toho d�vodu jsou pro n� otázky reputace a dialogu se stakeholders 

fakticky otázkami existen�ními. P�ispívat k lepšímu stavu okolního prost�edí je 
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v p�ímém zájmu t�chto podnik�, nebo� jeho stabilita velmi siln� ovliv
uje jejich 

komer�ní úsp�ch. 

 

Množství malých a st�edních podnik� už n�které aktivity CSR p�irozen� praktikuje, jen 

je nepojmenovává p�ímo tímto termínem. Hlavním úkolem je tedy nalezení cest 

k posílení jejich sou�asných CSR aktivit a zejména k posílení jejich strategického 

p�ístupu k CSR jako takovému. Identifikace toho CO, PRO� a JAK má smysl realizovat 

a jak velký spole�enský, národní, regionální a v neposlední �ad� i podnikatelský p�ínos 

to m�že mít. 

 

Nedávný výzkum v rámci EU33 ukázal, že 50% evropských malých a st�edních podnik� 

již vyvíjí aktivity, které spadají do oblasti CSR. Jde zejména o dárcovství do oblasti 

kultury, sportu a obecn� prosp�šných projekt�. Jejich p�ístup je charakteristický svou 

lokálností, ob�asností a minimální �i nulovou provázaností s podnikovou strategií. 

Výzkum také prokázal nedostatek pov�domí o CSR a možných p�ínosech této politiky. 

 

Malé a st�ední podniky by nem�ly vynakládat na aktivity CSR takové finan�ní 

prost�edky, které by mohly ohrozit jejich finan�ní situaci, avšak správný návod, jak se 

postavit k CSR je žádoucí. Zde by mohl malým a st�edním podnik�m pomoci on-line34 

nástroj, který pomáhá zmapovat jejich dosavadní CSR aktivity a ukazuje jim, jak 

k problematice p�istupovat strategicky. 

 

Centrum inovací a rozvoje zahájilo 1. 6. 2006 práci na projektu nazvaném "Program 

spole�enské odpov�dnosti firem pro malé a st�ední podniky", jehož cílem je seznámit 

cílovou skupinu s principy spole�enské odpov�dnosti firem a jejími p�ínosy pro �innost 

podniku. Krom� informa�ních materiál� bude vytvo�en pilotní projekt, kde 

10 vybraných SME´s absolvuje praktické školení, po kterém se každý podnik pokusí 

vytvo�it sv�j vlastní program a v pr�b�hu jeho praktického zavád�ní bude probíhat 

vým�na zkušeností mezi ostatními ú�astníky. Po ukon�ení pilotního projektu budou 

dokon�ená metodika a výsledky pilotního projektu ší�eny mezi další SME´s a profesní 

                                                 
33 [19] In: Výzkum malých a st�edních podnik�: European SMEs and Social and Environmental 
Responsibility, report published in the 7th Observatory of European SMEs, 2002, European Commission. 
34 www.smekey.org 
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a odborové organizace. Projekt je financován z prost�edk� Evropského sociálního fondu 

a státního rozpo�tu �eské republiky.  

 

Dne 3. kv�tna 2007 se bude konat v Bruselu konference na téma „Small enterprises, big 

values, tomorrow´s competitiveness – Responsible Entrepreneurship Exchange“ kde si 

zodpov�dní podnikatelé vym�ní své dobré praktiky a zkušenosti na základ� diskusí, 

prezentací, na základ� cvi�ení se nau�í integrovat CSR aktivity do podnikových strategií 

a v neposlední �ad� je v programu školení a trénink sociáln� zodpov�dných podnikatel�. 

 

P�íklad z praxe 
Pears Health Cyber je �eská velmi malá firma s 15 zam�stnanci, která se zabývá 

tvorbou komunika�ních a marketingových �ešení pro farmacii a zdravotnictví. Její 

motto „..nebýt tady jen pro zisk…mít radost z toho, co d�láme, odpov�dnost v��i 

prost�edí, ve kterém se žije nebo pracuje..“ pln� vystihuje její zodpov�dné aktivity a je 

d�kazem toho, že i malá firma dokáže velké v�ci. Spoluprací s universitami dokáže 

využít poznatk� student� a jejich znalostí nejnov�jších trend�, vyhledává své 

potenciální budoucí zam�stnance a rozši�uje tak flexibiln� firmu. Finan�n� podporuje 

budování knižního fondu a aktivity p�veckého sboru, v n�mž je jeden ze zam�stnanc�. 

Tyto aktivity se dopl
ují s oborem �innosti, kterým je zdraví a duševní pohoda lidí 

a p�ispívají k v�tší barevnosti práce, ke spokojenosti a loajalit� zam�stnanc� a dobrému 

jménu firmy. Od roku 2004 se firma v�nuje aktivit� zvané filantropický matching, 

v rámci n�jž finan�n� p�ispívá na projekty vybrané svými zam�stnanci.  
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4 Metodika práce 
 
P�i zpracování mé diplomové práce jsem vycházela z velké �ásti �erpáním informací na 

Internetu, ale také z odborné literatury. D�vodem byl fakt, že p�i mém šet�ení jsem byla 

na pracovní stáži v Itálii a získání odborné literatury, p�edevším o �eském prost�edí, 

bylo nemožné. Navíc vzhledem k pot�eb� nejnov�jších informací to byl jediný možný 

zp�sob, jak toho dosáhnout. Hlavním zdrojem informací byly internetové stránky 

Evropské Unie, Business Leader Forum a nebo italské stránky Ministerstva práce 

a sociálních v�cí. V p�ípad� zadání spojení „Corporate Social Responsibility“ a nebo 

„spole�enská odpov�dnost“ ve sv�toznámém vyhledáva�i Google  se nám objeví zhruba 

42 100 000 odkaz� na další internetové stránky, které poskytují nes�etné množství 

informací. Není ale jednoduchým úkolem se touto masou propracovat a získat 

v�rohodné, úplné a správné informace.   

 

Vzhledem k mému ro�nímu studiu v Itálii a n�kolikam�sí�nímu pracovnímu pobytu 

jsem m�la p�íležitost pozorovat a zkoumat danou situaci p�ímo na míst�. V pr�b�hu 

mého pobytu jsem získávala poznatky pro mou práci nap�. na základ� reakcí tamního 

obyvatelstva na ekonomické, politické a sociální d�ní, r�znosti názor�, myšlenek, 

postoj� a hlavn�, a to považuji za velice d�ležité a p�ínosné, studium na renomované 

italské universit� v Trentu. Toto studium mi poskytlo pohled na v�ci z jiného pohledu, 

na základ� jiných studijních osnov a otev�elo mi dve�e dále za hranice našeho státu. 

Toho jsem také využila p�i zpracování mé diplomové práce a u�in�ní záv�r�.  

 

Data, která podle projektu výzkumu shromaž�ujeme v terénu, je možné sbírat r�zn�. 

Proces sb�ru dat m�že zapo�ít samotným pozorováním daného problému a pokra�ovat 

dotazováním se na základ� osobního �i telefonického rozhovoru. V osobním rozhovoru 

je výhodou možnost kladení i náro�n�jších otázek, možnost p�ípadného vysv�tlení 

a vyvolání zájmu u respondenta svým p�sobením. Nevýhodou je naopak p�ípadná 

identifikace respondenta a tudíž bariéry p�i poskytování informací a �asová náro�nost 

p�i širším geografickém šet�ení. Telefonické dotazování umož
uje snadno a rychle 

kontaktovat široce rozptýlený výb�r, nevýhodou je neosobnost, nep�átelský postoj 

respondenta p�i telefonování. Další technikou pro sb�r informací je písemné dotazování. 
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Tato metoda je pon�kud jednodušší v organiza�ních p�ípravách a respondent má 

dostatek �asu a klidu na up�ímné zodpov�zení otázek. Naopak za negativní se považuje 

�asová náro�nost, omezená formulace otázek �i možnost neporozum�ní. Sb�r informací 

lze i na základ� využití moderní technologie pomocí techniky elektronického 

dotazování, které jsem si zvolila já. Touto metodou je možné ušet�it �as oproti 

rozesílání dotazník� ve fyzické form�, je levné a usnad
uje zpracování dat, nebo� jsou 

již v elektronické podob�. Jinou možností je soust�e�ovat údaje v pr�b�hu experimentu 

v laborato�i �i v terénu35. Zmín�n� možnosti shromaž�ování dat se ozna�ují jako 

techniky sb�ru dat a všechny mají své místo v procesu šet�ení. Jejich efektivnost je však 

vázána na ur�ité podmínky.  

 

Výb�r metod, které by byly použitelné v jednotlivých konkrétních p�ípadech, je 

ovlivn�na p�edevším: 

o ú�elem a cíli výzkumu, na kterých závisí kvantita a kvalita požadovaných 

informací, stupe
 p�esnosti zkoumání, míra požadované zobecnitelnosti záv�r� 

apod.  

o charakterem zkoumaných skute�ností, na kterém závisí zejména dostupnost 

informací o t�chto faktech. 

 

Tab. Techniky sb�ru dat  

Technika sb�ru dat 
Ú�ast t�ch, kte�í 

poskytují informace 

Ú�ast t�ch, kte�í 

shromaž	ují informace 

Pozorování  Žádná Zna�ná 

Osobní dotazování Zna�ná Zna�ná 

Telefonické dotazování Zna�ná Zna�ná 

Písemné dotazování Zna�ná Žádná 

Elektronické dotazování Zna�ná Žádná 

Laboratorní experiment Zna�ná Zna�ná 

Experiment v terénu Zna�ná Zna�ná 

 
 
                                                 
35 LYKOVÁ, J. Marketingový audit a kontrola. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. 2000. 120 s. ISBN 
80-7169-720-6. 
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Pro objektivní zhodnocení situace v �eském a italském prost�edí bylo zapot�ebí 

konkrétních a aktualizovaných informací o vybraných zemích. P�i sb�ru dat jsem 

získala jak primární, tak sekundární data. Používaný jazyk p�i sb�ru a zpracování dat 

byl jak anglický, vzhledem k povaze dokument� ze strany Evropské Unie, tak italský, 

vzhledem k zve�ej
ování výzkum� a ostatních informací na národní úrovni v italském 

jazyce. Pro získání primárních dat jsem provedla kvalitativní výzkum na základ� 

elektronického dotazování, o kterém se zmi
uji dále, a nebo jsem vycházela z osobních 

debat a rozhovor� s vybranými odborníky v daném oboru (nap�. doc. Lorenzo Sacconi 

z Universit� Degli Studi di Trento nebo doc. Anna Putnová z VUT v Brn�). Sekundární 

informace jsem získala na základ� prostudování odborné literatury, �lánk� v denním 

tisku, odborných �asopisech, informací na Internetu, národních výzkum� a šet�ení 

zve�ejn�ných na d�v�ryhodných internetových stránkách.  

 

M�j osobní výzkum byl proveden na základ� kvalitativního šet�ení a týkal se otázky 

„Co d�láte za aktivity jako sociáln� zodpov�dná firma?“. Pr�vodní dopis jsem zaslala 

elektronicky vybraným firmám, a to �eským (TTC, Vašstav), italským – a to jak 

z pr�myslového severu (Ascon, Coop Consumatori Nordest), tak i z jižní �ásti Itálie 

(Energia Siciliana, Pam Franchising, Credito Siciliano), a také mezinárodním �et�zc�m 

operujícím na daném území (Procter & Gamble). Dopis byl vyhotoven v �eském jazyce, 

italském a anglickém. Spolupráce podnik� byla pon�kud nízká, návratnost v podob� 

zaslané odpov�di byla zhruba 30-ti %, p�i�emž odpov��mi byl bu� stru�ný souhlas se 

sociáln� zodpov�dným chováním (italské firmy) a odkaz na webové stránky a nebo 

žádost o up�esn�ní, jaké aktivity se mají na mysli (výskyt u �eských firem). Na základ� 

toho se domnívám, že podniky v �R nemají problematiku CSR ucelenou, a pokud 

n�jakou takovou �innost provádí, nepojmenovávají ji tak (výskyt i u firmy z jižní Itálie 

– firma Energia Siciliana uvedla sponzorství v oblasti sportu). Z našich firem firma 

TTC p�sobící v �eské republice i na Slovensku jako jediná projevila zájem a nabídla 

osobní sch�zku pro konzultaci.  

 

Další d�ležitý krok byl zpracování všech získaných informací. P�ed samotným 

srovnáním vybraných zemí jsem jednotlivé zem� analyzovala a vytvo�ila vhodnou 

strukturu k prezentování její sou�asné situace. V p�ípad� Itálie jsem vycházela pro v�tší 
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vypovídací schopnost výsledk� z dosud nejv�tšího výzkumu provedeného obchodní 

komorou Unioncamere z roku 2003, který byl sestaven ve spolupráci s MPSV 

a Universitou Bocconi. V této kapitole graficky znázor
uji vybrané otázky z dotazníku 

vystihující sou�asnou situaci CSR v Itálii a p�ipojuji komentá�. Na základ� historického 

p�ístupu vyty�uji n�které d�ležité mezníky od provedení prvních d�ležitých krok� 

v italské historii (viz také novinový �lánek v p�íloze �. 6) a následn� v další podkapitole 

se zabývám popisováním projektu CSR – Social Commitment, definuji Social 

Statement a charakterizuji jednotlivé strany zapojené v projektu. V záv�ru se zmi
uji 

o úsp�šné konferenci v Benátkách, p�i které se sešlo více jak 300 delegát� z �lenských 

zemí EU a �ešila se otázka propagování CSR na základ� ve�ejných politik. Nechybí 

informace o italské spolupráci s �eskou republikou a asociace Sodalitas. 

 

Podobnou strukturu jsem zvolila i v kapitole o �eské republice. V úvodu se zabývám 

�eským podnikatelským prost�edím a charakterizuji zahrani�ní rozvojovou spolupráci 

na podporu udržitelného rozvoje v �eské republice. �eská republika, jako ekonomicky 

vysp�lá zem� cítí sv�j díl odpov�dnosti p�i �ešení globálních problém�. V další 

podkapitole vycházím z nejv�tšího pr�zkum v �eské republice provedeného Janou 

Trnkovou z asociace Business Leaders Forum, kde graficky znázor
uji otázky nejvíce 

vystihující sou�asný postoj firem k CSR a shrnuji situaci a vyplývající záv�ry. Stru�n� 

jsem nastínila �innosti Business Leaders Forum, která je �eským partnerem mezinárodní 

instituce CSR Europe.  

 

V záv�ru této hlavní kapitoly použiji komparativní metodu, kdy srovnávám situaci ve 

vybraných zemích a �iním záv�ry a doporu�ení k dalším krok�m v rozvoji této 

problematiky. 
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5 Analýza problému a sou�asná situace 
 

5.1 Analýza „Responsabilità Sociale delle Imprese36“ v Itálii 
 

V roce 2001 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali37se za�alo zabývat 

problematikou CSR a vytvá�í projekt CSR – SC (Corporate Social Responsibility – 

Social Commitment). Projekt vychází ze „Zelené knihy“ Evropské Komise a propaguje 

sociální zodpov�dnost jako dobrovolnou integraci sociálních a ekologických hledisek 

do ekonomických cíl� zainteresovaných podnik�. 1. prosince 2003 byla v Bruselu 

p�ednesena deklarace, ve které bylo potvrzeno jednotlivými ú�astníky konference 

v Benátkách38 v listopadu 2003, že projekt p�ispívá k dosažení lisabonských cíl�  a dále 

bylo zd�razn�na bezpodmíne�ná nutnost jednotného m��ení, hodnocení a monitoringu, 

jejichž nedostatek by mohl negativn� ovliv
ovat další vývoj CSR. 

 

Na základ� toho bylo 12. kv�tna 2004 uspo�ádáno první italské Multistakeholder Forum 

pro propagaci CSR a její ší�ení mezi SME´s, vým�nu dobrých praktik, propagaci 

transparentnosti a udržitelného rozvoje. 

 

Na konferenci v �ím� v kv�tnu 2004, krom diskusí na téma „CSR jako konkuren�ní 

výhoda“ se odsouhlasilo otev�ení kancelá�í CSR - SC, kterých se vytvo�í do konce roku 

2006 více než 100. Jejich úkolem je nejen informování široké ve�ejnosti, ale také 

podpora, konzultace a asistence nap�. p�i tvorb� Social Statement. V b�eznu 2004 se 

otvírá první CSR – SC kancelá� v Obchodní komo�e v Milánu39. Tyto služby by m�ly 

zlepšit informovanost ve�ejnosti a zpr�hlednit �innost podnik�.  

 

10. kv�tna 2004 byla uspo�ádána národní konference na téma „CSR un impegno verso il 

futuro“, kde se setkali evropský komisa� pro zam�stnanost a sociální v�ci, d�ležití 

italští stakeholde�i a minist�i vlády a diskutovali d�ležité otázky CSR a udržitelnosti. 

Zde byl i poprvé p�edstaven televizní spot, který se dostal na televizní obrazovky 
                                                 
36 Responsabilità sociale delle imprese – sociální zodpov�dnost firem 
37 Ministerstvo práce a sociálních v�cí 
38 http://www.welfare.gov.it/csr_cd/html/conferenza_venezia.html 
39 seznam kancelá�í nalezneme na www.unioncamere.it 
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v únoru 2005. V sou�asnosti se chystá 2. TV spot jako celonárodní kampa
 pro citlivost 

k CSR.  

 

Aktivity italské vlády v problematice CSR krom� národní úrovn� se projevují také na 

mezinárodní - aktivní ú�ast na konferencích organizovaných z EU – European 

Multistakeholder Forum nebo pravidelná setkání expert� a diskusní fora.  

 

V pr�b�hu roku 2005 za�ínají probíhat p�ípravné práce na vytvo�ení centra pro rozvoj 

CSR „Centro scientifico di sviluppo della responsabilitá sociale di impresa“ v podob� 

„The Copenhagen Centre“. Na záv�r roku 2005 probíhá 2. ro�ník italského 

Multistakeholder Forum v �íme s cílem dalšího ší�ení problematiky CSR, uleh�ení 

vým�ny zkušeností a dobrých praktik, propagování CSR mezi SME´s a propagování 

transparentnosti a shody mezi praktikami a používanými nástroji CSR (nap�. Social 

Statement).  

 

5.1.1 Unioncamere Survey 
 

V �ervnu 2003 MPSV akceptuje návrh Unioncamere40 a provádí dosud nejrozsáhlejší 

survey v Itálii na téma CSR. Výzkum byl proveden u 3663 firem pomocí telefonního 

interview (CATI - Computer Aided Telephone Interviews - method). Firmy byly 

rozd�leny podle velikosti41, ekonomického sektoru42 a geografické polohy43. Dotazník 

byl sestaven na základ� spolupráce expert� MPSV a University Luigi Bocconi a byl 

rozd�len do 6 �ásti: 

� podle znalosti problematiky CSR (Zelená kniha, kódy �ízení, Social Statement, 

Environmental Statement, sociální certifikát SA8000, ISO 14001, EMAS), 

                                                 
40 Obchodní komora 
41 1-19 zam�stnanc� – velmi malé, 20 - 49 zam�stnanc� – malé, 50 - 249 zam�stnanc� – st�ední, p�es 250 
– velké. 
42 potraviná�ství, výroba, stavitelství,obchod a turismus, doprava, ICT, banky - pojiš�ovny, obchodní 
služby, ob�anské služby. 
43 1) Piemonte, Valle d’Aosta a Liguria; 2) Lombardia; 3) Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli; 4) Emilia 
Romagna; 5) Toscana; 6) Marche a Umbria; 7) Lazio; 8) Abruzzo a Molise; 9) Campania; 10) Puglia, 
Basilicata a Calabria; 11) Sicilia a Sardegna. 
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� vztahy se spole�ností (dary, sponzorství, cause-related marketing44, sociáln� 

odpov�dné nákupy, partnerství s neziskovými organizacemi, sociáln� 

zodpov�dné investování atd.), 

� vztahy se zákazníky a dodavateli (etická kontrola dodavatelských �et�zc�, 

ekologické certifikáty produkt� atd.), 

� aktivity adoptované v zájmu zdraví, bezpe�nosti a ekologie (p�eprogramování na 

sníženou spot�ebu energie, vývoj alternativních zdroj� energie, snížená spot�eba 

vody, recyklace obal�, snížení emisí plyn�, hluk� a speciální zacházení 

s odpady), 

� aktivity zam��ené na zvýšení motivace zam�stnanc� (pružná pracovní doba, 

aktivity pro volný �as, pravidelné sch�zky a nástroje k zlepšení vnit�ní 

komunikace, školení atd.). 

 

Grafické znázorn�ní n�kterých odpov�dí z dotazník�: 

Graf �. 2: Znalost jednotlivých nástroj� CSR v závislosti na velikosti podniku45 (v %) 
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44 sociální marketing – firmy ho využívají hlavn� pro posilování svého obchodního jména a budování 
zna�ky, díky tomuto typu marketingu plyne do pot�ebných oblastí v�tší množství finan�ních prost�edk�. 
45Zdroj: Unioncamere. I modelli di Responsabilità Sociale nelle Imprese Italiane, 2003.  
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Z p�edchozího grafu �. 2 m�žeme získat p�edstavu o p�ehledu o jednotlivých nástrojích 

ze strany firem, a to od nejmenších až po ty nejv�tší. Pozorujeme zhruba 48 % znalost 

jmenovaných nástroj� u velkých spole�ností a 21 % u malých. O etickém kodexu 

v�d�lo 25,4 % velmi malých a 37 % malých spole�ností, v porovnání s velkými – 59 %, 

což je úsp�šné. Malé spole�nosti byly nejvíce informovány o možných nástrojích CSR 

v podob� etického kodexu, EMAS/ISO 14001, a o Výkazu o ochran� ŽP a nejmén� 

o SA8000, naopak u velkých spole�ností byl znalostní nedostatek v Zelené knize 

Evropské Komise a nejvíce firmy zmi
ovaly EMAS/ISO 14001 a dále etický kodex. 

 

Graf �. 3: N�které CSR praktiky ve vztahu k zam�stnanc�m v závislosti na velikosti 
podniku 
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Zdroj: Unioncamere: I modelli di Responsabilità Sociale 

 nelle Imprese Italiane, 2003. 
 

Na grafu �. 3 nacházíme používané praktiky CSR ve vztahu k zam�stnanc�m 

v závislosti na velikosti podnik�. Velké spole�nosti up�ednost
ují – od nej�ast�jšího 

k mén� �astým - pravidelné setkávání zam�stnanc� (76 %), podpora vzd�lání (64,2 %), 

umožn�ní flexibilní pracovní doby (64 %), poskytování informací v podnikových 
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novinách a na Intranetu (60,6 %) a nejmén� se zabývají problematikou 

handicapovaných zam�stnanc� (nad legislativní rámec). Velmi malé spole�nosti (do 19 

zam�stnanc�) nej�ast�ji uvád�ly pružnou pracovní dobu (39,6 %), pravidelné sch�zky 

se zam�stnanci (33,6 %) a investice do vzd�lání (18,3 %).  

 
Následující graf �. 4 vyjad�uje, jak od roku 1996 do roku 2003 rostl po�et certifikát� 

a atestací, které byly vyžádány ze strany zákazník�. Výrazný nár�st m�žeme zpozorovat 

v Itálii v letech 2000/2001 oproti  roku 1998/1999 (navýšení o 14,6%). Mohlo to být 

zp�sobeno �inností EU ve v�ci CSR a Itálie samotné, tendencemi k v�tší 

informovanosti a pr�hlednosti. Jedná se p�edevším o upevn�ní dodavatelsko- 

odb�ratelských vztah�, spolupráci, d�v�ru a to také z �ad odb�ratel� na své dodavatele, 

nap�. zda-li výroba a �innost s ní spojená probíhá podle norem (továrny v rozvojových 

zemích – pracovní podmínky a pracovní doba, zákaz d�tské práce, diskriminace žen atd. 

- www.waronwant.org). Toto je jeden z prvních krok� k sociáln� zodpov�dnému 

jednání. 

 

Graf �. 4: Certifikace na vyžádání zákazník� v % 
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Hlavní výsledky provedeného výzkumu: 

� výzkum potvrdil, že velikost firem zna�n� ovliv
uje postoj ke CSR, st�ední 

a velké spole�nosti ukazují velký zájem o tuto problematiku, zatímco velmi 

malé a malé spole�nosti se jí zabývají spíše jen limitovan�, 

� nástroje CSR jsou firmám zcela známé, stejn� tak jako certifikáty ISO 14001 

a EMAS registrace, 

� velmi malé a malé spole�nosti zam��ují svou CSR �innost na pravidelné 

dárcovství a sponzorství, 

� velké procento spole�ností vyžaduje po svých dodavatelích ISO 9001 nebo si je 

p�ímo opat�ují, 

� velký po�et spole�ností s 20 – 49 zam�stnanci poskytuje zam�stnanecké výhody 

jako pružná pracovní doba, pravidelné sch�zky, školení pro více než 20 % 

zam�stnanc�, 

� nástroje CSR ve skute�nosti nedovolují správn� m��it a monitorovat vývoj 

podnikového chování, 

� nedovolují homogenní srovnání jedné spole�nosti v �ase nebo odlišných 

spole�ností k ur�itému datu, 

� neumož
ují dosažení odpovídající úrovn� informací, komunikaci a konfrontací 

uvnit� a vn� podniku v souvislosti se skute�nými pot�ebami r�zných 

stakeholder�. 

�ešením italské vlády k posledním 3 odrážkám není, jak n�kte�í navrhují závazné 

standardy, nebo� hlavní podmínkou sociální zodpov�dnosti je dobrovolnost46. Nutností 

je existence ur�ité mapy, rámce, modelu, pr�vodce, atd., které umožní všem 

stakeholders - podle vlastních pot�eb (zam�stnanec, zákazník, ve�ejnost, spole�nost, 

dodavatel, banka, finan�ní instituce atd.) - p�esn�, správn� a promyšlen� hodnotit výkon 

spole�nosti. Tu mapu v tomto p�ípad� p�edstavuje Social Statement a jeho souhrn 

indikátor�, o kterých pojednává následující kapitola.  

 

 

                                                 
46 Zelená kniha EU - sociální zodpov�dnost ur�uje základní cíle, principy a sm�r, ale ostatní už  záleží jen 
na  rozhodnutí spole�nosti, tudíž nemohou být zákonem stanovené standardy a jejich povinné dodržování. 
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5.1.2 Social Statement 
 

Jediným standardem, který se v tomto p�ípad� má na mysli, je Social Statement, jehož 

vyhotovení je pln� dobrovolné a je chápán v první �ad� jako nástroj, který vede podniky 

ke zlepšování jejich spole�enského chování a orientaci tím správným sm�rem.  

Tento nástroj umož
uje m��it, hodnotit a komunikovat �innost a dosažené výsledky 

zodpov�dného chování stejným zp�sobem a tudíž zabezpe�uje srovnatelnost.  

 

Social Statement (viz p�íloha �. 1) je dokument, kterým spole�nost monitoruje svou 

CSR �innost a informuje o svém sociálním a ekologickém chování a p�ispívání 

k udržitelném rozvoji spole�nosti.   

 

Souhrn indikátor�: (1) lidské zdroje, (2) akcioná�i, partne�i a finan�ní instituce, 

(3) zákazníci, (4) dodavatelé, (5) finan�ní partne�i, (6) vláda, ve�ejné orgány a instituce, 

(7) spole�nost, (8) životní prost�edí. 

 

Indikátory mohou být bu� kvalitativní (nap�. popis projektu) nebo kvantitativní 

(procentuální vyjád�ení, sazba, kvóta, ekonomická nebo finan�ní data).   

 
Tento pružný model má za cíl jednoduše presentovat CSR pro firmy, které se o tuto 

problematiku teprve za�ínají zajímat a zvažují realizaci prvních krok�, a nebo pro firmy, 

které již CSR zabudovaly do podnikových strategií a kterým napomáhá k jejich 

samozhodnocení, srovnání s ostatními (na základ� srovnatelných ukazatel�) a podávání 

zpráv - reportingu. 

 

5.1.3 Projekt CSR – SC  
 

Na základ� projektu CSR – Social Commitment se italská vláda zam��uje na propagaci 

aktivní ú�asti podnik� na podpo�e národního a místního systému bohatství, spolupracují 

také s ostatními �leny Evropské unie pro dosažení cíl� stanovených Lisabonem do roku 

2010.  
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Evropská Unie problematiku CSR za�lenila jako jeden ze svých prioritních cíl� a práv� 

projekt CSR - SC je zahrnut ve strategii implementované Evropskou Komisí. Do 

projektu byla zapojena i Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

 

 

Struktura projektu CSR - Social Commitment 

 

 
Katia Martino: Progetto CSR-SC 

 Il contributo italiano alla campagna di diffusione della CSR in Europa, 2003. 
 

V projektu hrají roli 3 hlavní p�edstavitelé: 

� Spole�nosti 

� Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

� CSR Forum 
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� Social Statement  
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� Systém výhod 

� Systém pokut 
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Návrh p�edvídá aktivní ú�astn�ní firem v aktivit� CSR s hlavním cílem zvýšit úrove
 

podv�domí o výhodách plynoucích z CSR a efektivitu sociáln� zodpov�dného chování 

na místní a národní úrovní.  

 

1. fáze se týká jednozna�ného cíle - ší�ení CSR kultury mezi podniky propagací 

a kampan�mi, p�ednáškami, školeními a poskytováním pot�ebných informací v dané 

problematice. Tato fáze by m�la být doprovázena vyhotovením CSR sm�rnic ve firm�, 

ale nep�edpokládá se ohodnocení 3. osobou.  

 

Podnik se dobrovoln� ú�astní projektu CSR – SC, vyhotovením a odesláním Social 

Statement s ostatními doprovodnými dokumenty CSR Foru se dostává do 2. fáze, tzv. 

hodnotícího procesu. V p�ípad� platnosti t�chto údaj� se spole�nost za�azuje do 

p�íslušné databáze (úrove� CSR). 

 

Pokud podnik rozhodne, op�t na základ� dobrovolnosti, jít za úrove
 CSR a ú�astnit se 

na sociálních aktivitách, pak vkládá finan�ní prost�edky do Fondu SC, kam se adresují 

veškeré finan�ní zdroje dobrovoln� vložené ze strany podnik� – 3. fáze (úrove� SC -

Social Commitment). Z tohoto fondu se p�ednostn� financují projekty podle Národního 

Ak�ního Plánu, Sjednocené Konference a nevládních organizací (nap�. asistování 

nesamostatným osobám). 

 

Fungování tohoto mechanismu vláda docílí jednak da
ovými úlevami a finan�ními 

stimuly pro aktivn� se ú�astnící podniky, ale také sociální reformou47 – konkrétn� 

reformou Zákona o odstupném �. 252/2005 (Trattamento di fine rapporto – nov� Zák. 

�. 279/2006) a investováním do sociálních penzijních fond�48. Tyto fondy budou 

investovat do sociáln� zodpov�dných podnik� a vláda do nich chce uvolnit zhruba 

okolo 12 mld.EUR ro�n�49.  

 

 

                                                 

47 Internetový zdroj EIROnline – sociální reforma ú�inná od 1. ledna 2007 
48 existence již více než 20 sociálních penzijních fond� 
49 http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuTematiche/csrsc/DocumentiUfficiali/progetto+CSR.htm 
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Role italského Ministerstva práce a sociálních v�cí v CSR: 

� definice cíl� a p�ínos� pro spole�nost, 

� ší�ení kultury CSR, 

� identifikace problémových míst a hledání �ešení, 

� stanovení zám�r� Sjednocené Konference50, 

� sestavení a transformace Národního Ak�ního Plánu511x ro�n�, 

� obhospoda�ování fond� SC,  

� p�id�lování grant� aktivn� se ú�astnícím firmám v projektu (finan�ní 

i nefinan�ní úlevy - nap�. ode�tení p�ísp�vk� do Fond� SC od da
. základu, 

kampan� CSR financované vládou; administrativní zjednodušení), 

� administrativní aktivity podporující fungování systému, 

� propagace Ústavy CSR Fora, 

� moral suasion – morální pokuty v p�ípad� nedodržení podmínek, zám�rného 

klamání, podvod� atd. 

 

CSR Forum 

� reprezentativní orgán, 

� analyzování, ohodnocování a ov��ování Social Statement, 

� monitoring a kontrola �erpání umožn�ných výhod, 

� propojení na EU Multi-stakeholder Forum,  

� vedení dialog� mezi stakeholders, podniky a také diskuse mezi nimi navzájem, 

� ostatní �innosti. 

 

Dva legislativní nástroje jsou v sou�asné dob� v aproba�ní fázi – ode�ítání p�ísp�vk� do 

CSR Fora od da
ového základu, sociální reforma – vláda vytvá�í sociální penzijní 

fondy, které budou investovat do sociáln� odpov�dných podnik�. Je to systém, který je 

zna�n� rozší�ený v severních státech, nap�. ve Velké Británii. Originální dokument byl, 

po prezentaci tohoto projektu, na základ� konsultací s r�znými stakeholders dopln�n 

a je stále ve form� návrhu. 

                                                 
50 Conferenza Unificata – konference (založena v roce 1997) zabývající se úkoly sdílené obcemi, regiony  
a provincemi v horských oblastech – rozhoduje, ratifikuje smlouvy, vyjad�uje názory, jmenuje �leny atd. 
51 Piano di Azione Nazionale – dokument sestavený vládou k ur�ení hlavních cíl� a politik v konkrétní 
oblasti, v roce 1997 se stal hlavním nástrojem v Evropské strategii zam�stnanosti. 
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Ministr Maroni mluví o novém aktivním p�ístupu k národnímu bohatství, kdy se mohou 

ú�astnit všichni zainteresovaní a p�ispívat k dobru nejenom svému, ale i celé spole�nosti 

a ješt� získávat v podob� finan�ního a nefinan�ního zvýhodn�ní. Na druhé stran� i firmy 

pochopily, že být v dnešní dob� sociáln� zodpov�dná firma a být podporovaná vládou 

má �adu výhod (nap�. hromadné informování ve�ejnosti o sociální zodpov�dnosti, 

celonárodní kampan� CSR, oce
ování CSR firem apod.). Ministr Maroni dodává, že 

vláda nemá v úmyslu nikoho k ni�emu nutit. Projekt m�že být realizován a hlavn� 

úsp�šn� pouze na základ� p�esv�d�ení a zapojení ze strany podnik�. 

Zdroj: Avvenire: La Responsabilitá sociale aumenta il valore delle imprese 
15. �ervence 2005, viz. p�íloha �. 2.   

 
 
 

5.1.4 Konference v Benátkách na téma CSR 
 

U p�íležitosti italského p�edsednictví Evropské Unie, Ministerstvo práce a sociálních 

v�cí spolu s Evropskou Komisí uspo�ádalo 14. listopadu 2003 evropskou konferenci na 

téma CSR - Il ruolo delle Politiche Pubbliche nella promozione della CSR. 

 

Benátská konference uvítala zhruba 300 delegát�, z nichž: všichni �lenové evropské 

unie, 10 nov� p�istupujících zemí, 5 hostitelských - a byla zam��ená na vývoj vým�ny 

informací, zkušeností a best practices52 mezi jednotlivými vládami a jejich sdílení se 

stakeholders. P�edcházející konference v Helsinkách, po�ádaná dánským 

p�edsednictvím, m�la za hlavní cíl propagaci evropských aktivit orientovaných na 

kvalitu, transparentnost a soudržnost.  

 

Na základ� rozdíl� v národních politických a ekonomických rámcích, podnikatelskému 

prost�edí, environmentálním regulacím a proces� implementace národních politik je 

velice obtížné sjednocení této problematiky ve všech �lenských státech EU.  

Itálie chce aktivn� p�ispívat k vývoji CSR a na této konferenci prodiskutovala budoucí 

trendy, vývoje a aktivity vztahující se konkrétn� na ve�ejnou politiku.  Domnívá se, že 

hlavní výzvou p�íštích let pro dosažení Lisabonských cíl� ohledn� nejdynami�t�jší 

a nejkonkurenceschopn�jší znalostní ekonomiky je dovršení konsensu s �lenskými státy 

                                                 
52 Best practices – osv�d�ené praktiky 
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v problematice CSR týkající se hlavních princip� pro vývoj, postup�, kritérii pro m��ení 

výkonu, zhotovení zpráv, jejich ov��ení a monitoring. 

 

Na základ� benátské konference a provád�ných analýz �lenských stát� EU m�žeme 

vyvodit 4 hlavní tendence  CSR: 

1. zavád�ní ekologických zna�ek nebo ISO53 norem (Belgie, N�mecko), 

2. nová forma partnership mezi ve�ejností a podniky, kdy se snaží spole�n� 

dosáhnout obecných cíl� (p�ípad Dánska, Nizozemí a Švédska), 

3. podniková politika orientovaná na sociáln� zodpov�dné investice, etické fondy 

a legislativní podmínky (p�ípad Francie a Velké Británie), 

4. spole�ný princip dobrovolnosti a transparentnosti, ideologie „CSR jako nový 

nástroj podnikové konkurence“, pot�eba ujednocení problematiky ve všech 

�lenských státech. 

 

Tento meeting v Benátkách znamená velkou p�íležitost pro Itálii, která si nejenom m�že 

vylepšit reputaci vzhledem ke svým p�edešlým zpožd�ním, ale zárove
 m�že p�ednést 

velice úsp�šný návrh sdílený jak podnikovou spole�ností (národn� nebo mezinárodn�), 

tak i užite�ný celé spole�nosti.  

 
 

 

5.1.5 Spolupráce italské vlády s �eskou republikou 
 

Italská obchodní a pr�myslová komora v �R v roce 2003 uspo�ádala konferenci 

o sociální zodpov�dnosti firem a cht�la tak vytvo�it p�íležitost pro vým�nu zkušeností 

v oblasti CSR mezi italským a �eským prost�edím a nechat zaznít p�íklady dobrých 

praktik. Italská vláda p�isoudila prioritní úlohu tématu CSR a vypracovala podrobný 

vládní návrh podpory sociáln� zodpov�dného chování firem, jehož cílem je dosáhnout 

zapojení firem do zajiš�ování národního systému bohatství vým�nou za poskytnutí 

výhod a úlev ze strany státní správy, v souladu s moderním trendem integrace ve�ejného 

a soukromého sektoru.  

                                                 
53 Mezinárodní certifikáty - ISO 9001 - systém �ízení kvality, aby výrobek �i služba odpovídala pot�ebám 
zákazníka, ISO 14001 – systém �ízení ochrany životního prost�edí – co je možné ud�lat pro to, aby 
nebylo ohroženo ŽP, a to a� již p�i výrob� nebo v pr�b�hu používání výrobku. 
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T�žišt�m konference bylo vystoupení italského ministra práce a sociální politiky 

Roberta Maroniho, který p�edstavil italský vládní návrh na podporu rozvoje CSR, a jeho 

prot�jšku Zde
ka Škromacha, který prezentoval zám�ry a orientace �eské vlády ve 

vztahu k tomuto tématu. 

 

Ze zástupc� firem se p�edstavila jedna z nejvíce d�ležitých evropských bank - 

UniCedito Italiano (Živnostenská banka v �R pat�í do skupiny UniCredito group) 

a Merloni Eletrodomestici – jeden ze t�í nejv�tších evropských výrobc� elektrického 

za�ízení, kte�í presentovali výhody CSR. Z dalších p�ednášejících presentovaly své 

aktivity italská asociace Sodalitas a  �eská Business Leaders Forum. 

 

Za zmínku jist� stojí také spolupráce prost�ednictvím Italsko-�eské obchodní komory, 

která vznikla díky odhodlání skupiny italských podnikatel� a za p�isp�ní Italského 

velvyslanectví v Praze v roce 2001. Poslání této komory spo�ívá ve vytvo�ení sít� 

služeb za ú�elem podpory obchodní a ekonomické vým�ny mezi Itálií a �eskou 

republikou a asistenci p�i vstupu italských podnikatel� na zahrani�ní trh. V sou�asné 

dob� má 160 �len�, v�tšinou italských podnikatel� p�sobících na �eském teritoriu, 

nicmén� po�et zapsaných �eských firem stále roste, což dokazuje trvalý rozvoj 

obchodních vztah� mezi ob�ma zem�mi54. 

 

 

5.1.6 Sodalitas  
 
Asociace Sodalitas je partnerem mezinárodní organizace CSR Europe a vznikla v roce 

1995. Sdružuje 63 spolupracujících firem a p�es 80 manažer� (p�íloha �. 7) a již pátým 

rokem vydává cenu Social Award. Ú�elem této sout�že je zve�ejn�ní a posílení jména 

sociáln� zodpov�dných firem a ší�ení kultury CSR ve spole�nosti.  

 

V roce 2004 prob�hl první ro�ník italského regionálního partnerského projektu pro 

integraci postižených na trh práce. Cílem projektu je sledovat možnosti a shromaž�ovat 

p�íklady zam�stnávání mentáln� postižených spoluob�an� v r�zných pracovních 

                                                 
54 http://www.camic.cz/RenderTable.aspx?TabRef=profilodellacamera [2/5/2007] 
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odv�tvích, od pr�myslu k poskytování služeb. Na iniciativ� se podílí firmy ABB, 

Janssens, Serist, AMSA, Adecco, Siemens a další a regionální samospráva. Cílem 

projektu je vypracovat metodologie a modely zam�stnávání mentáln� postižných, které 

budou využitelné jak pro zú�astn�né, tak pro další firmy [19]. 

 

V kv�tnu 2007 vyhlásí Sodalitas vít�ze, kte�í se p�ihlásili do této sout�že a navíc ud�lí 

speciální ocen�ní za ú�ast na projektech za p�edchozích 5 let v následujících oblastech:  

(a) cenu za nejlepší program upravující problematiku lidských zdroj�, (b) cenu za �ízení 

aktivit sociální zodpov�dnosti, (c) cenu za partnership se spole�ností, (d) za nejlepší 

sociální kampa
, (e) inovaci produkt� – sociální nebo environmentální a nebo (f) za 

nejlepší iniciativu ze strany universit a ve�ejných institucí. 
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5.2 Analýza spole�enské odpov�dnosti v �eské republice 
 

V �eské republice již v mezivále�ném období m�žeme najít první d�kazy spole�ensky 

odpov�dného chování firem, a to jak již desítky let sv�tov� známá firma Ba�a, tak i �ada 

jiných podnik�. Ba�ova myšlenka nebyla založena jako u v�tšiny podnik� pouze na 

ziskovosti firmy a tedy na r�stu tržního podílu a špi�kových výrobcích, ale také a to 

hlavn�, na dlouhodobém vývoji spole�nosti, spokojenosti a pé�e o zam�stnance a jejich 

rodiny, sociální zázemí, zvyšování kvalifikace, rekreace a v neposlední �ad� sportovní 

a spole�enské využití. Tyto aktivity vedly daleko za hranice továren a neoceniteln� 

p�ispívaly k rozvoji m�st, obcí, region� a v souhrnu tedy i celé spole�nosti. 

 

Na základ� provedených výzkum� se však zjistilo, že �eská republika, stejn� jako 

ostatní nov� p�istupující zem� EU pojem CSR chápeme jen velmi omezen�. Bohužel 

také v informovanosti o otázkách spole�enské odpov�dnosti firem pon�kud zaostáváme. 

Navíc tento pon�kud vágní model není jednoduše p�ijatelný pro majitele a manažery 

firem, kte�í jsou zvyklí vyjad�ovat se pomocí �ísel a p�esných dat. Problém je ješt� 

akutn�jší v SME´s, které se �asto zabývají nár�stem svých vnit�ních ekonomických 

indikátor�, nikoliv už ale kvalitou tohoto nár�stu a CSR chápou spíše jako zát�ž. 

 

Globalizace tržního hospodá�ství postupn� p�ináší nutnost zvyšování sociální 

a ekologické odpov�dnosti u našich podnik�. Dopady pr�myslové výroby na životní 

prost�edí, problémy s nezam�stnaností, s porušováním lidských práv a ú�etní skandály 

v nadnárodních obchodních spole�nostech obrátily v posledních letech pozornost 

nejenom ve�ejnosti a nevládních organizací, ale i samotných firem k problematice 

spole�enské odpov�dnosti.  

 

Podle �lánku v Hospodá�ských novinách55 se zahrani�ní firmy v �eské republice 

nechovají zodpov�dn� a nebo alespo
 tak, jak by se chovaly na západ od našich hranic. 

Firmy na západ� usilují o dobrou pov�st spole�nosti, kdežto spole�nostem v �R jde 

p�edevším o levnou pracovní sílu a maximální zisk. P�íkladem je firma Varta 

autobaterie �eská Lípa, kde byl zam�stnanc�m zjišt�n v krvi vysoký podíl olova. 
                                                 
55 Leinert, Ond�ej. Podniky si v �R dovolí více než na Západ�. Hospodá�ské noviny. [15. 9. 2006] 
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N�které firmy se dokonce hlásí k zodpov�dnému chování, ale jejich �innosti tomu 

neodpovídají. P�edseda Asociace svobodných odbor� upozornil na to, že nízká míra 

CSR je dána p�edevším chabou spole�enskou poptávkou. Firmám tak nejde nikdo po 

krku a proto dochází k podobných p�ípad�m. Varta musela kv�li neférovému chování 

opustit N�mecko, �ást firmy už odešla i z �R dál na Východ, a to do �íny. Vedoucí 

asociace GARDE Pavel Franc uvedl, že p�ekvapiv� nízká znalost CSR je i ve vysokém 

managementu spole�nosti Hyundai. 

 

5.2.1 Podpora udržitelného rozvoje v �eské republice 
 
Trend spole�enské odpov�dnosti firem po celém sv�t� nar�stá, zejména díky tlaku  

spot�ebitel� a rostoucímu globálnímu propojování sv�ta a je považován za sou�ást 

konceptu udržitelného rozvoje, který je mezinárodn� podporován ze strany OSN, EU, 

OECD a množstvím nevládních organizací. 

 

�eská republika jako �len Evropské unie a mezinárodního spole�enství demokraticky 

a ekonomicky vysp�lých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy 

navzájem a p�ijímá sv�j díl odpov�dnosti p�i �ešení globálních problém�. Jedním 

z výraz� tohoto postoje je zahrani�ní rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrální 

sou�ástí �eské zahrani�ní politiky. 

 

Mezi hlavní cíle �eské ZRS na období 2002 - 2007 pat�í snížení chudoby, ekonomicko-

pr�myslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do sv�tové ekonomiky, 

rozvoj zem�d�lství, rozvoj a upevn�ní demokracie, lidských práv a �ádné správy v�cí 

ve�ejných, zavedení právních princip�, �ízení migrace a udržitelný rozvoj s d�razem na 

jeho environmentální a sociální složku. 

 

�R pln� podporuje Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals - MDGs), 

které vyplynuly z mezinárodních konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny 

Summitem tisíciletí OSN v roce 2000. 
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Prvních sedm cíl� je zam��eno na zlepšení situace v nejchudších zemích sv�ta, poslední 

osmý cíl se týká i vysp�lých stát�, které by m�ly usilovat o vybudování globálního 

partnerství v oblasti rozvojové spolupráce. 

 

Rozvojové cíle tisíciletí do roku 2015: 

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad - snížit na polovinu po�et lidí, kte�í žijí z 

mén� než 1 USD na den a trpí hladem.  

Asi 1,2 miliardy lidí je nuceno žít s denním p�íjmem nižším než jeden americký dolar. 
Tém�� 800 milion� lidí nemá dostatek jídla, aby mohli vést normální, zdravý a aktivní 
život. Kv�li nedostatku p�íležitostí jsou tito lidé odsouzeni žít v neustálé nejistot�, 
sužováni hladem, nemocemi, negramotností, nezam�stnaností a beznad�jí. �asto jim 
chybí p�ístup k potravinám a nezávadné pitné vod�, hygien�, vzd�lání, zdravotní pé�i a 
moderním službám. Hlad denn� zabíjí 25 tisíc lidí a  je p�í�inou zoufalého jednání 
jedinc�.  
 
Nap�. World Food Programme – nejv�tší humanitární organizace na sv�t� – využila 

mocného média a nový film (leden 2007) „Krvavý diamant“ využila k up�ení v�tší 

pozornosti na problém hladu a chudoby. Ten je obecn� p�ehlížen a setkává se jen 

s malým porozum�ním. 

2. Dosáhnout základního vzd�lání pro všechny - zajistit, aby všichni chlapci a 

všechny dívky dokon�ili základní vzd�lání. 

Tém�� 113 milion� d�tí dosud nenavšt�vuje základní školy. Více než 850 milion� lidí na 
celém sv�t� neumí �íst a psát. 

3. Prosazovat rovnost pohlaví a dát více p�íležitostí ženám - odstranit nerovnosti 

mezi pohlavími v základním a st�edním školství do roku 2005 a na všech úrovních do 

roku 2015. 

V mnoha zemích nemají ženy stejný p�ístup ke vzd�lání jako muži, dalším problémem je 
nerovné postavení muž� a žen na trhu práce a jejich nerovné zastoupení 
v rozhodovacích procesech. Dv� t�etiny negramotných osob na sv�t� jsou ženy a podíl 
žen mezi nezam�stnanými je oproti muž�m dvojnásobný. 

4. Snížení d�tské úmrtnosti do p�ti let o dv� t�etiny 

Každoro�n� umírá asi 11 milion� d�tí mladších 5 let z p�í�in, jimž je možné zabránit. 
V roce 2003 žilo v N�mecku, Francii, �ecku a Itálii dohromady 10,6 milion� d�tí. Stejný 
po�et jich v tomtéž roce celosv�tov� zesnulo. V naprosté v�tšin� tomu šlo p�edejít. 
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5. Zlepšení zdraví matek - snížit podíl porodní úmrtnosti matek o t�i �tvrtiny 

V rozvojových zemích je riziko úmrtí p�i porodu 1:48, situace se však zlepšuje. 

6. Zamezit ší�ení HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy 

Asi 40 milion� lidí žije s HIV/AIDS. Kolem 120 milion� pár� nemá p�ístup 
k antikoncepci, i  když by ji cht�lo užívat. 

7. Zajistit trvalou udržitelnost pro životní prost�edí 

Integrovat principy trvale udržitelného rozvoje do státních politik a zabránit ztrátám 

p�írodního bohatství. Do roku 2015 snížit po�et lidí bez p�ístupu k pitné vod� na 

polovinu. Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimáln� 100 

milion� obyvatel p�ím�stských chudinských �tvrtí.  

Více než miliarda lidí postrádá p�ístup k nezávadné �isté vod�. Zhruba 2,4 miliardy lidí 
nemají p�ístup k základní hygien�. 

8. Budovat sv�tové partnerství pro rozvoj 

Zejména vysp�lé zem� jsou vyzývány ke spln�ní následujících úkol�: 

� Zp�ístupn�ní trh�: zajistit volný p�ístup na své trhy pro zboží vyprodukované 

v chudých zemích - p�ijmout politiku bezcelního a beztarifního p�ístupu na své trhy pro 

veškeré zboží z nejzaostalejších zemí. 

� Odpoušt�ní dluh�: zavést do praxe Program snižování tíživosti dluh� t�žce 

zadluženým chudým zemím a odhodlat se ke zrušení oficiálních dluh� t�žce 

zadlužených chudých státu, pokud tyto zem� prokáží své hmatatelné úsilí o snížení 

chudoby. 

� ODA (rozvojová pomoc): být št�d�ejší v poskytování rozvojové pomoci zemím, 

které své prost�edky používají na snižování chudoby. 

 

Jednou ze sou�ástí monitorovacího procesu o stavu a pln�ní p�ijatých rozvojových cíl� 

je p�íprava národních zpráv. Zpráva za �eskou republiku vznikla v r. 2004 jako sou�ást 

zpráv Ma�arska, Slovinska, Slovenska a obsahuje i jejich srovnání. Zprávy byly prvním 

výchozím krokem, který m�l podnítit ve�ejný zájem o sledování rozvojových cíl� 

tisíciletí v t�chto zemích. Pokud budou ohroženy snahy o docílení udržitelného rozvoje, 

bude to mít za následek zvyšování chudoby, nerovnosti, ne�ízené migra�ní toky 

a nestabilitu. 
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5.2.2 Pr�zkum firem v �R 
 

V listopadu 2003 prob�hl v �eské republice výzkum na téma CSR uskute�n�ný 

organizací Business Leaders Forum. Dotazníkovou formou bylo osloveno 265 firem 

z celé republiky, reáln� se jich zú�astnilo však pouze 111 (43% návratnost). Dotazníky 

byly chápány nejen jako nástroj ke zjišt�ní skute�nosti, ale také jako silný nástroj 

propagace tématu spole�enské odpov�dnosti firem. Firmy byly roz�len�ny propor�n� do 

následujících kategorií - malá, st�ední, velká firma - �eská firma, firma se zahrani�ním 

investorem, sou�ást nadnárodní korporace. 

 

„Aby si �lov�k mohl zachovat vnit�ní integritu, a tedy tvo�it sou�ást zdravé spole�nosti, 
m�l by být hrdý na výsledky své práce, a to nem�že, pokud smyslem jeho práce je 
vyd�lávat peníze za každou cenu.” 

 (�editel,malá firma) 
Zdroj: www.blf.cz 

 
Grafické vyjád�ení n�kterých dotazovaných otázek:  

Graf �.5: Které téma CSR je ve Vaší firm� na 1. pozici (v %) ? 
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Zdroj: Trnková J. Spole�enská odpov�dnost firem  

kompletní pr�vodce tématem a záv�ry pr�zkumu v �R. BLF: únor 2004. 
 

 

První místo z hlediska d�ležitosti pro firmy (graf �. 5) obsadila pé�e o zam�stnance 

a transparentnost (shodn� 25%), druhé místo ekologie, dále pak vzd�lávání zam�stnanc� 
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a spolupráce s NGO56 se 7%. Dárcovství a nada�ní �innost byla zmi
ována minimáln�, 

a to zejména velkými firmami. Výsledky také dokládají výrazné zd�razn�ní d�ležitosti 

transparentnosti v našem prost�edí. A to zejména u firem, které mají zahrani�ního 

investora nebo jsou sou�ástí nadnárodní korporace. Problematika ekologie a životního 

prost�edí už zjevn� do pov�domí firem pronikla, nebo� 17 % firem ji uvádí na 1. míst�.  

 

Graf �. 6: Ve které oblasti již Vaše firma vyvíjí aktivity? 
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Zdroj: Trnková J. Spole�enská odpov�dnost firem  

kompletní pr�vodce tématem a záv�ry pr�zkumu v �R. BLF: únor 2004. 
 

76 % zú�astn�ných firem deklarovalo (graf �. 6), že se stará o své zam�stnance. V této 

souvislosti firmy uvád�ly nej�ast�ji následující benefity: penzijní pojišt�ní, p�ísp�vky na 

stravování, týden dovolené navíc, spole�enské akce, zam�stnanecké ankety spokojenosti 

a financování preventivní pé�e.  

 

Se školami spolupracuje 56 % zú�astn�ných firem, a to nej�ast�ji formou výuky, 

finan�ní podpory, umož
ováním studentských stáží,  exkurzí nebo spolupráce na 

výzkumu a vývoji. Je patrná orientace na vysoké školy s velice úzkým zam��ením na 

technické a ekonomické obory. S 56 % se umístila i transparentnost (etický kodex, 

                                                 
56 NGO – non-govermental organisation – nevládní neziskové organizace 
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www stránky, možnost zam�stnanc� nahlédnout do ú�etnictví firmy, interní kontrolní 

mechanismy a výro�ní zprávy s údaji nad  povinný rámec). Jedna firma uvedla Den 

otev�ených dve�í. 

 

55 % zú�astn�ných firem má pro své zam�stnance vzd�lávací a tréninkové programy. 

Zajímavostí byly t�i firmy, které v této otázce uvedly i možnost rozvíjení zam�stnanc� 

jejich angažováním v neziskové organizaci nebo v rámci charitativních akcí. 

 

Ekologii jako oblast, kde již vyvíjejí aktivity uvedlo 44% zú�astn�ných firem. Šlo 

zejména o firmy, které vyráb�jí, �erpají p�írodní suroviny nebo stav�jí. Ekologicky 

šetrné chování se však zatím málo vžilo do každodenní praxe ostatních sfér podnikání. 

 

Vztahy se státem uvedlo 42% firem, �asto však bez bližšího komentá�e, p�ípadn� 

s poznámkami každodenní styk, pln�ní povinností. Projekty spolupráce s obcemi se 

vyskytly pouze �ty�i (p�íkladem tento výzkum: návratnost z regionu 25%, návratnost 

z Prahy 75%).  

 

Na oblast rovných p�íležitostí žen a muž� se soust�e�uje 42% zú�astn�ných firem. 

Z�ídka však firmy p�ímo konkrétn� popsaly, jakým zp�sobem. Pokud ano, jednalo se 

nej�ast�ji o monitorování procentuálního zastoupení žen ve vedení, p�ípadn� snahu 

o  vyšší procento žen na manažerských postech. Témata vyvážení pracovního 

a osobního života (work-life balance) p�ípadn� �asového managementu (time-

management) se zatím nevyskytují.  

 

Dárcovství se v�nuje 44% zú�astn�ných firem. Dárcovské strategie, p�ípadn� 

každoro�ní alokace prost�edk� na dary lze vysledovat u velkých firem, p�ípadn� 

st�edních firem navázaných na zahrani�í. Malé firmy p�ispívají spíše jednorázov� a bez 

strategie.  

 

Další otázka (graf �. 7) se firem dotazovala na plány do budoucna, konkrétn� 

v horizontu dvou let. Rozší�ení svých CSR aktivit plánuje 84% procent firem, a to 

nadále nejvíce sm�rem dovnit� firmy.  



81 

Graf �. 7: Plánujete rozší�ení �i prohloubení aktivit v n�které z oblasti CSR? 
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Zdroj: Trnková J. Spole�enská odpov�dnost firem  

kompletní pr�vodce tématem a záv�ry pr�zkumu v �R. BLF: únor 2004. 
 

 

Hlavní výsledky z provedeného pr�zkumu: 

 

Na základ� 42 % návratnosti je pr�zkum považován za úsp�šný, p�i�emž �íslo 42% je 

pokládáno za potvrzení faktu, že téma spole�enské odpov�dnosti firmy oslovilo. Až 

84% zú�astn�ných firem uvedlo zájem o rozší�ení svých CSR aktivit do budoucna. 58% 

oslovených firem nicmén� z�stalo bez odezvy, což je nutné mít na pam�ti. 

 

Pr�zkum potvrdil, že v oblasti CSR máme z �eho vycházet a na co navazovat, nebo� 

mnoho CSR aktivit již u nás probíhá, i když tedy p�ímo nenesou toto ozna�ení. 

 

V odpov�di  na otázku „Co konkrétn� z celého širokého konceptu CSR považují firmy 

u nás za d�ležité?“ byla na prvním míst� uvedena oblast pé�e o zam�stnance (25%, 

76% firem již vyvíjí aktivity), na 2. míst� vzd�lávání (29%, 55% již zam�stnance 

vzd�lává a 55% plánuje zam�stnance do budoucna více vzd�lávat) a na 3. míst� 

transparentnost (15%, 56% již vyvíjí aktivity a 35% do budoucna plánuje v�tší aktivitu 

v této oblasti). Tradi�ní jsou také vztahy firem se školami (56% již se školami 

spolupracuje a 42% plánuje prohloubení spolupráce). �R je považována 

v mezinárodním m��ítku na 2. míst� po Itílii ve vztazích s Universitami. Zna�n� 
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d�ležitou roli dávají firmy i ekologii (17% na 1. míst� v d�ležitosti, 44% již vyvíjí 

aktivity). 

 

Tato zjišt�ní lze �áste�n� vysv�tlit naší historickou, kulturní i politickou tradicí, 

�áste�n� pak sou�asným obdobím restrukturalizací, hledáním kvalifikovaných lidí 

a obecn� vnímané nepr�hlednosti podnikatelského prost�edí. 

 

V odpov�di na otázku „Je firmám a podnik�m v �R problematika CSR známá?“ 64% 

odpov�d�lo ano, ale z dotazník� bylo z�ejmé spíše intuitivní chápání celé v�ci, n�kdy 

i na úrovni "spole�enská odpov�dnost = dobrý produkt" nebo pouhé dodržování zákon�. 

 

V dotaznících i interview se opakovala volání po zlepšení podnikatelského prost�edí 

v �echách a po uznání a ochot� médií komunikovat dobré praktiky firem a ší�it tak 

i celospole�ensky téma CSR. 

 

Na základ� provedeného výzkumu vyplývají následující záv�ry: 

� vysv�tlit celospole�ensky pojem spole�enská odpov�dnost firem, 

� konkrétn� vytý�it, co CSR znamená, 

� poukázat na mezinárodní i lokální rozm�r tématu CSR, 

� ukázat konkrétní p�íklady spole�ensky odpov�dných aktivit firem, 

� komunikovat sm�rem k firmám,  

� objasnit ve�ejnosti, médiím i firmám rozdíl mezi PR, marketingem a CSR,  

� posílit do budoucna vn�jší angažovanost firem, 

� posilovat prestiž neziskového sektoru jako partnera pro realizaci spole�enské 

odpov�dnosti firem, více informovat o možnostech spolupráce a vytvá�et pro ni 

motivující da
ové prost�edí, 

� medializovat téma CSR a nasm�rovat k n�mu pozornost, 

� poukazovat ve�ejn� jak na neodpov�dné, tak na odpov�dné firmy, 

� posílit komunikaci a prestiž existujících a budoucích nástroj� a zp�sob� 

oce
ování CSR aktivit, 

� využít témata CSR pro postupné zm�ny podnikatelského a spole�enského klima  
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5.2.3 Business Leaders Forum  
 

Asociace Business Leaders Forum (BLF) vznikla v roce 1992 z iniciativy n�kolika 

p�edních �eských firem a mezinárodní organizace International Business Leaders 

Forum. Od roku 2002 je jedním z 22 národních partner� bruselské organizace CSR 

Europe a sdružením mezinárodních a �eských firem, které prosazuje dodržování etiky 

v podnikatelské praxi, skute�né napl
ování spole�enské odpov�dnosti firem apodporuje 

spolupráci mezi firemním, ve�ejným a neziskovým sektorem.  

 
BLF sdružuje velké, st�ední i malé firmy, firmy �ist� �eské i firmy se zahrani�ní ú�astí 

(p�íloha �. 7), zprost�edkovává partnerství mezi sektory – spolupracuje s nevládními 

organizacemi, institucemi a státní správou a má p�ímé napojení na klí�ové mezinárodní 

organizace nap�. OSN nebo EK. 

 

Tato asociace je velice aktivní ve v�cech souvisejících s danou problematikou, po�ádá 

�adu kulatých stol�, p�ednášek, konferencí a je autorem spousty realizovaných 

úsp�šných projekt�. Od roku 2005 také spravuje online databázi dobrých praktik 

spole�ensky odpov�dného chování firem v �R. 

 

Každoro�n� po�ádá sout�ž „Cena zdraví a bezpe�ného životního prost�edí“ (tento rok 

již 16. ro�ník). Vyhlášení výsledk� je zam��eno na zviditeln�ní a ocen�ní organizací, 

které svou �inností p�ispívají k nejlepšímu m��itelnému zlepšení v míst� svého 

p�sobení. Prestižní cenu si zasloužil Ústav chemických proces� Akademie v�d �eské 

republiky projektem „Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních 

obrazovek“. 
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5.3 Vlastní návrhy �ešení 
 

P�i srovnávání obou zemí jsem došla k záv�ru, že ob� zem� se aktivn� podílejí na 

rozvoji spole�enské odpov�dnosti a ob� zem� jsou p�esv�d�eny o jejím 

bezpodmíne�ném p�ínosu pro spole�nost. Jak Itálie tak �eská republika jsou �lenské 

zem� Evropské unie, které mají však odlišnou teritoriální velikost, historii 

i ekonomickou sílu a tudíž nemohou být na stejné úrovni ve vykonávaných CSR 

aktivitách.  

 

Na základ� struktury italských podnik�, obecným sklon�m ke spole�enským vztah�m 

a nátlaku ze strany ve�ejnosti k ochran� ŽP, bezpe�ným produkt�m a respektování 

lidských práv došlo samovoln� k propagování spole�enského chování ze strany 

podnik�. Itálie vzhledem ke svému postavení a síle má za sebou nes�etné množství 

diskusí a konferencí, na základ� kterých p�ispívá k neustálému zlepšování klimatu 

podnikatelského a sociální prost�edí, a to nejen na národní úrovni, ale i úrovni 

mezinárodní. Tím, že hraje už delší dobu d�ležitou roli na poli mezinárodního 

i sv�tového obchodu a je, nazv�me to – více globalizovaná, shlukuje v�tší množství 

multinacionálních korporací, které trend CSR do zem� p�inesly, ve srovnáni s �eskou 

republikou je na tom lépe. 

 

�eská republika vzhledem ke své historii procházela a stále prochází �adou zm�n, a to 

a� už pádem komunismu v roce 1989 – transformováním centráln� plánované 

ekonomiky k tržní ekonomice a nebo p�ípravnými pracemi a svým vstupem 1. kv�tna 

2004 do Evropské Unie.  

 

Pro naši zemi znamenalo p�ijetí do EU úsp�šný p�echod k demokracii a tržní 

ekonomice, ale zárove
 s tím byla spojená restrukturalizace pr�myslu a privatizace, což 

m�lo vážné sociální dopady jako nap�. nezam�stnanost, nerovný p�ístup ke zdravotní 

pé�i a �asto také p�ežívání mimo spole�nost.  

�
A práv� v souvislosti s naší minulostí jsem p�esv�d�ená, že zájem o rozvoj CSR v naší 

zemi bude, a jak praxe ukazuje, již má, vynikající výsledky nejen ve zlepšení životních 
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podmínek, zam�stnanosti, ochran� životního prost�edí, ale také v ekonomickém r�stu 

našich podnik� a bezpodmíne�n� v dlouhodob� udržitelném rozvoji naší spole�nosti. 

Z tohoto d�vodu nevnímáme CSR jako podnikovou zát�ž a finan�ní výdaje s ní spojené, 

ale nástroj, který, pokud je správn� zaveden do podnikové strategie, positivn� ovliv
uje 

podnikový výkon a jeho konkurenceschopnost. 

 

Ve�ejnost v �R nemá p�íliš pov�domí o tom, co to vlastn� spole�enská odpov�dnost je, 

co od podnik� m�že o�ekávat a co od nich naopak vyžadovat. Proto považuji za jeden 

z nejd�ležit�jších krok� dostate�nou propagaci konceptu CSR, jeho vysv�tlení v praxi 

a ukázky konkrétních p�ípad� dobrých praktik. Nedílnou sou�ástí rozvoje CSR je 

bezpodmíne�ná jednotná definice této problematiky i ú�inných nástroj� k pln�ní 

sociáln� – environemtálních závazk� firem. Naší velkou nad�jí je adaptace mimo�ádné 

mezinárodní normy ISO 26000. 

 

Vzhledem k tomu, že spole�enská odpov�dnost se týká p�edevším firem, je samostatná 

�innost vlády �i jinných orgán� bezvýsledná. Je pot�eba s firmami být v p�ímém 

kontaktu, komunikovat s nimi, diskutovat a snažit se najít spole�né �ešení v dalším 

rozvoji CSR. Vzhledem k neopomenutelné d�ležitosti neziskového sektoru je pot�eba 

v tomto sm�ru posilovat jeho prestiž a zviditelnit jej jako plnohodnotného partnera pro 

realizace spole�enské odpov�dnosti.  

 

Je pot�eba dostate�n� komunikovat dobré praktiky a mediáln� je zve�ejnit. Zvýší se tak 

celospole�ensky pov�domí o CSR a zabezpe�í se i jeho ší�ení. V �eských firmách se 

opakovan� objevilo volání po uznání a ochot� médií komunikovat dobré praktiky. 

Nem�lo by se naopak opomenout zve�ejnit praktiky neodpov�dné. 

 

V neposlední �ad� bych cht�la zd�raznit váhu universit a vzd�lávacích za�ízení ve 

vztahu k CSR. Integrování spole�enské odpov�dnosti jako vyu�ovaného p�edm�tu do 

studijních osnov st�edních a vysokých škol, p�ednášky firem a jejich dobrých praktik na 

VŠ, zd�raz
ování možností spolupráce s firmami ze strany universit, školení a kurzy 

pro manažery 3. generace, to jsou cesty k úsp�chu v rozvoji spole�enské odpov�dnosti. 
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Co se týká dobrovolnosti CSR �i povinných standard� se firmy neshodují. V�tšina 

velkých korporací se staví za prohlášení: „nepot�ebujeme žádné donucovací prost�edky 

k tomu, abychom se chovaly v��i spole�nosti odpov�dn�, �iníme tak samy 

a dobrovoln�.57“ Existují však d�kazy, že tyto spole�nosti dobrovolné závazky neplní 

tak, jak je uvád�jí ve svých prohlášeních. Taková „odpov�dnost“ by pak mohla být 

i nebezpe�ná, nebo� ukolébá ve�ejnost a její ostražitost pocitem, „že se v�ci �eší.“ 

V tomto p�ípad� nacházím monitoring a ve�ejnou kontrolu CSR �inností podnik� za 

jedno z možných �ešení v otázce dobrovolnosti.  

 

V sou�asné dob� existuje mnoho mezinárodn� uznávaných dohod, kodex� �i princip�, 

které jsou sou�ástí spole�enské odpov�dnosti, ty však vyvolávají zmatek a komplikace 

jak ze strany podnik�, tak i obtížnosti v chápání CSR pro ostatní stakeholders. Bohužel 

doposud neexistuje žádný dokument, který by shrnoval jednotlivé oblasti a principy 

spole�enské odpov�dnosti, který by pomohl organizacím orientovat se a neopomenout 

n�kterou z klí�ových oblastí spole�enské odpov�dnosti. Mezinárodní organizace pro 

normalizaci ISO proto zahájila práce na nové mezinárodní norm� mimo�ádného 

významu i rozsahu – ISO 26000. Tato norma by m�la být schválena na za�átku roku 

2009 a pro �eskou republiku to znamená jedine�nou p�íležitost v cest� za lepší 

budoucností.  

 

V problematice ochrany životního prost�edí si naše firmy vedou pom�rn� obstojn�. 

U firem p�ímo ovliv
ující životní prost�edí se však tyto aktivity projevují pon�kud 

intenzivn�ji ve form� r�zných prohlášení, certifikát� a jiné aktivní ochrany. Zbylá �ást 

by se m�la na tyto aktivity více zam��it, vždy� i nep�ímý vztah k životnímu prost�edí 

m�že mít negativný dopady. Naopak v problematice sociálních záležitostí velmi 

zaostáváme – dokazuje to i po�et sociálních zpráv a certifikát� vydaných v �R a je 

pot�eba podniknout aktivní kroky k dalšímu rozvoji. Podle mého názoru zde hraje 

zajisté velkou roli stát a jeho podpora udržitelného rozvoje a zahrani�ní rozvojové cíle.  

 

V záv�ru si troufám �íct, že rozvoj CSR bude umožn�n pouze tehdy, pokud se zm�ní 

myšlení podnikatelských a dalších zainteresovaných subjekt�, zvýší se spolupráce 

                                                 
57Když se bere CSR vážn�. Dostupné na: http://www.csr-online.cz/Page.aspx?publikace 



87 

a aktivní zapojení všech zainteresovaných stran, a to jak podnik�, vlády, neziskových 

organizací i široké ve�ejnosti a zvýší se zájem tvo�it nová partnerství mezi t�mito 

sektory. 
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6 Záv�r 
 
Ve své diplomové práci jsem se zam��ila na problematiku spole�enské odpov�dnosti, 

shrnula ji z teoretického hlediska, analyzovala sou�asnou situaci v �eské republice 

a Itálii a p�edložila záv�ry z daných zjišt�ní. 

 

Vzhledem k tomu, že toto téma je v �eském prost�edí velice mladé a provedených 

šet�ení a zpracovaných výsledk� pom�rn� málo, nebylo v�bec jednoduché zpracovat 

údaje a vytvo�it tuto diplomovou práci. Zárove
 je to i první diplomová práce na VUT 

v Brn� na toto téma. 

 

Studium problematiky m� p�ivedlo k mnoha zamyšlením a šet�ení na r�zných úrovních 

mi otev�elo pohled nejen na konkrétní situaci v �R, ale na celém sv�t�. Pokud se 

nebudeme zajímat o tuto problematiku a aktivn� se ú�astnit dalšího rozvoje, bude to mít 

neblahé dopady nejen na spole�nost jako celek, ale konkrétn� i na �eskou republiku 

a jednotlivce. 

 

P�ínosem této práce je nejen analyzovaná situace v Itálii a v �eské republice na základ� 

nejnov�jších informací, ale také p�edložené záv�ry vyplývající z dané situace. Nedílnou 

sou�ástí této práce jsou praktické p�íklady z praxe a p�ístupy rozvinut�jších zemí, které 

mohou sloužit jako názorná ukázka �i podm�t k zamyšlení, p�ípadn� další zájem o tuto 

problematiku. 

 

V mé diplomové práci jsem p�išla k záv�ru, že �eská republika pot�ebuje neodkladn� 

u�init aktivní kroky k propagaci konceptu CSR, k jeho vysv�tlení a celoplošnému 

ší�ení. Je tedy bezpodmíne�n� nutné p�ijetí momentáln� p�ipravované normy ISO 26000 

a její propagace. D�ležitá je také medializace tématu CSR, zve�ej
ování odpov�dného 

i neodpov�dného chování firem a nasm�rování pozornosti k n�mu. Neopomenutelnou je 

i �innost vzd�lávacích za�ízení a neziskového sektoru, které hrají podstatnou roli 

v rozvoji CSR a naším úkolem je posilovat pov�domí o nich. 
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P�edpokladem pro další rozvoj je však zm�na, a to zm�na jak podnikatelského myšlení, 

tak p�ístupu široké ve�ejnosti ve vztahu k naší spole�nosti. Lidé se �asto domnívají, že 

spole�enská odpov�dnost se jich netýká a je pouhou záležitostí firem. Každý ale máme 

sv�j díl odpov�dnosti – každý jsme zárove
 ob�anem, zam�stnancem, podnikatelem 

nebo spot�ebitelem. V t�chto r�zných rolích musíme aktivn� usilovat o využití všech 

možných p�íležitostí k tomu, abychom prosazovali svou p�edstavu o tom, jak by náš 

sv�t m�l vypadat. Pokud se této možnosti dobrovoln� vzdáme, nebude pravd�podobn� 

takový, jaký bychom si p�áli. 

 

Na základ� p�edložené práce jsem p�esv�d�ena, že mnou stanovený cíl práce byl 

napln�n a že jsem se aktivn� podílela na zlepšení budoucího vývoje spole�enské 

odpov�dnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

7 Sommario 
 

Questa tesi si occupa della responsabilità sociale delle imprese e compara la situazione 

attuale tra la Repubblica Ceca e l’Italia.  

 

Nella prima parte metto in rilievo l’aspetto teoretico, basandomi sui libri, sui documenti 

dell’Unione Europea, della Commissione Europea e le proprie iniziative nell’ambito 

della CSR e gli articoli reperiti e analizzati  su giornali e riviste del settore. 

 

La seconda parte, la parte pratica, approfondisce di più il contesto situazionale e le 

singole attività dei paesi sopraccitati. Naturalmente la concretizzazione di questo lavoro 

di ricerca è stato possibile, grazie all’appoggio dell’Università tecnica di Brno che con 

l’ausilio dei programmi europei Erasmus e Leonardo da Vinci ho avuto l’opportunità di 

poter realizzare una esperienza educativa e lavorativa, in differenti realtà, risiedendo 

nella parte nord e sud dell’ Italia  per  circa 2 anni, avendo così l´occasione di 

supervisionare gli avvenimenti italiani di natura economica e politica, e i loro metodi 

d’approccio, differenti dai nostri. Vivendo in Italia ho ricavato il vantaggio di 

sviluppare le doti linguistiche, permettendo ancora di più approfondimenti storici 

e culturali delle differenti regioni italiane, quindi lo stile di vivere in Italia. Ho acquisito 

le informazioni necessarie e utili per la mia ricerca approfittando di differenti risorse, 

come all´Università degli Studi di Trento dove ho frequentato i corsi che riguardano la 

problematica CSR, partecipando a diverse conferenze svolte in facoltà di Economia, che 

hanno visto l’intervento di diversi docenti tra i quali il docente Lorenzo Sacconi, con il 

quale ho avuto modo di analizzare la situazione in Italia.  

 

E’ basandomi su questo, nella terza parte elaboro i risultati, introduco le conclusioni ed 

esprimo le raccomandazioni. 

 

Avendo come tema la CSR, questa tesi è la prima ad essere presentata nella facoltà di 

Economia di VUT Brno. Rispetto al fatto che la tematica é molto nuova e moderna 

nell’ambiente economico ceco, é stato relativamente difficile elaborare le informazioni 

adeguate e condurre questa ricerca,  i dati  rilevati non sono stati facili da reperire.  
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Lo studio della tematica mi ha aperto gli occhi, facendomi cambiare atteggiamento nei 

confronti di tante realtà e rivalutando le preferenze nella vita. Il comportamento di ogni 

individuo é importante per lo sviluppo della responsabilità sociale non solo nella 

Repubblica Ceca o in Italia, ma nel mondo intero. 

 

Il contributo che dà questo lavoro, non presenta solo la situazione analizzata nella 

Repubblica Ceca e in Italia dal punto di vista della CSR, è tuttavia un riferimento per le 

nuove idee e lo svolgimento della responsabilità sociale nella Repubblica Ceca, basato 

sulle esperienze e le buone pratiche delle aziende più sviluppate presentate nella tesi.  

Valorizzare le risorse umane, tutelare l’ambiente, rispettare un codice etico, rendersi 

disponibile a contribuire al benessere della comunità migliora la reputazione delle 

imprese e contribuisce a “creare valore nel tempo”, con effetti positivi sulla 

competitività aziendale. 

La responsabilità sociale deve partire dal presupposto della volontarietà. Non può 

funzionare un sistema rigido e preconfezionato che porta a un riconoscimento attraverso 

un bollino sociale. La Repubblica Ceca ha bisogno dell´approccio attivo nella 

promozione e diffusione della CSR, un concetto concreto per la società dimostrando gli 

esempi di buone pratiche e medializzando la problematica della CSR.  Il governo deve 

promuovere la trasparenza e gli strumenti, con particolare attenzione alle esigenze delle 

piccole e medie imprese, e favorire lo sviluppo di partnership tra tutti i soggetti 

interessati. La Repubblica Ceca deve adattare la nuova normativa ISO 26000 

e promuoverla. Tali iniziative devono pubblicare i comportamenti responsabili 

e irresponsabili e attrarre la loro attenzione. Non manca di menzionare le attività 

universitarie e i settori non profit, come i partners per lo sviluppo della responsabilità 

sociale. La condizione per lo sviluppo della CSR é un ripensamento del comportamento 

degli imprenditori e la comunità.  

 

Di conseguenza, sono convinta che l´obiettivo della mia tesi é stato raggiunto, e che ho 

contribuito al miglioramento dello sviluppo della responsabilità sociale delle imprese 

nel futuro. 
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Relevantní webové stránky: 

Nevládní organizace Accountability  

� www.accountability.co.uk, www.accountability.org.uk 

Business for Social Responsibility  

� http://www.bsr.org/CSRResources/FeaturedResources.cfm 

Business in the Community 

� www.bitc.org.uk/#story1 

Business Perspectives about Corporate Social Responsibility 

� http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/CSRinSerb

iaandMontenegro.pdf 

Corporate Responsibility Coalition 

� http://www.corporate-responsibility.org/ 

CSR Europe network 

� www.csreurope.org 

CSR kampa� 

� www.csrcampaign.org 

�eský Normaliza�ní Institu 

� http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/hlavni_stranka?Open 

Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies 

� http://ejbo.jyu.fi/index.cgi?page=cover 

Evropská Komise  

� http://ec.europa.eu/enterprise/csr/policy.htm 

Evropský Sociální Fond v �R 

� http://www.donorsforum.cz/cz/Home 

Euractiv  

� http://www.euractiv.com 

European Multi-stakeholder Forum 

� http://forum.europa.eu.int/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/e

n/csr%20ems%20forum.htm 

Fórum dárc� – Czech Donors Forum 

� http://www.donorsforum.cz/cz/Home  

Global Compact p�i OSN 
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� www.unglobalcompact.org 

Global Reporting Initiative 

� www.globalreporting.org 

International Business Leadership Forum – IBLF 

� www.iblf.org 

International Institute for Sustainable Development  

� http://www.iisd.org/standards/csr.asp 

International Organisation for Standardisation 

� http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage 

Italsko–�eská obchodní a pr�myslová komora 

� http://www.camic.cz/RenderTable.aspx?TabRef=notizie 

Italský Ú�ad pro Zahrani�ní Obchod 

� http://www.italtrade.com/countries/europe/ceca/ 

London Benchmarking Group 

� http://lbg-online.net 

Organisation for Economic Cooperation end Development – OECD  

� www.oecd.org 

Roland Berger Strategy Consultants 

� www.rolandberger.com 

Spole�ensky odpov�dné investování 

� www.sricompass.org 

Ministero del Welfare 

� www.lavoro.gov.it 

� www.solidarietasociale.gov.it  

Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

� http://www.mpsv.cz/cs/9 

Ministerstvo Pr�myslu a obchodu 

� http://www.mpo.cz/ 

Národní sí
 Zdravých m�st �R 

� www.nszm.cz 

Nevládní organizace Sustainability 

� www.sustainability.com 
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Newswire of CSR 

� http://www.csrwire.com/ 

Social Accountability International 

� www.sa-intl.org 

SIGMA - Sustainability – Integrated Guidelines for Management 

� http://www.projectsigma.com 

Sodalitas 

� www.sodalitas.it 

The Copenhagen Centre 

� http://www.copenhagencentre.org/sw204.asp 

Udržitelný rozvoj �R 

� www.udrzitelny-rozvoj.cz 

Unioncamere 

� http://www.csr.unioncamere.it/ 

World Bank 

� www.worldbank.org 

World Business Council for Sustainable Development - WBCSD 

� www.wbcsd.ch  



97 

9 P�ílohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

P�íloha �. 1 

Social Statement projektu CSR-SC 
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P�íloha �. 2 
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P�íloha �. 3 
 

Ud�lené certifikáty SA8000 podle zemí k 30. 9. 2006: 

 

 

 

V �eské republice: 

� Westvaco Svitavy s. r. o. – výroba papíru na tisknutí 
� Karlovarský Porcelán a. s. Karlovy Vary – výroba porcelánu  
� Geosan Group a. s. – stavební �innosti (k 6. 12. 2006) 
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P�íloha �. 4 
 

Ud�lené certifikáty SA8000 podle velikosti 
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P�íloha �. 5 

 

Registr EMAS - registr �eských organizací se systémem EMAS 
 

Registra�ní 
�íslo 

 

Název spole�nosti 
 

Datum 
registrace 

 

Datum 
validace 

posledního 
prohlášení 

 

Akreditovaný 
ov��ovatel 

 

CZ-001 

BARUM 
CONTINENTAL,  
s. r. o. Otrokovice 
výroba pneumatik 

» 6.11.2000 
» 8.1.2003 10.7.2003 Erich Grünes 

CZ-006 Bhler Motor, s.r.o., 
Hradec Králové 7.2.2002 20.4.2001 INTECHNICA 

CZ-010 AQD-envitest, s. r. o. 
Ostrava 11.11.2002 15.7.2002 CERT-ACO 

CZ-011 
KASKO, spol. s r.o., 
Slavkov u Uherského 
Brodu 

19.11.2002 28.6.2005 Erich Grünes 

CZ-013 Gühring, s.r.o., Lín� - 
Sulkov 10.3.2004 23.12.2003 Elektrotechnický 

zkušební ústav 

CZ-014 OHL ŽS, a.s. - závod 
MOSAN, Brno 24.6.2004 12.5.2004 Stavcert 

CZ-015 
OHL ŽS, a.s. - závod 
Železni�ní stavitelství, 
Brno 

24.6.2004 14.5.2004 Stavcert 

CZ-016 
OHL ŽS, a.s. - závod 
Pozemní stavitelství, 
Brno 

24.6.2004 21.5.2004 Stavcert 

CZ-017 OEZ, s.r.o. 8.12.2004 2.6.2004 Elektrotechnický 
zkušební ústav 

CZ-018 P�kný - Unimex, s.r.o. 7.1.2005 8.8.2003 CERT-ACO 

CZ-019 Severo�eská 
vodárenská 17.1.2005 15.7.2004 CERT-ACO 
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inženýrská spole�nost 
s.r.o. 

CZ-020 Chemoprojekt, a.s. 31.3.2005 �ervenec 2004 Charles E. Rosser 

CZ-021 IMOS Brno, a.s. 23.11.2005 22.7.2005 Elektrotechnický 
zkušební ústav 

CZ-022 Teplárna Strakonice, 
a.s. 24.11.2005 8.8.2005 Elektrotechnický 

zkušební ústav 

CZ-023 Atel Energetika Zlín, 
s.r.o. 5.1.2006 17.3.2005 Elektrotechnický 

zkušební ústav 

CZ-024 Step TRUTNOV, a.s. 6.3.2006 3.8.2005 CERT-ACO 

CZ-025  GEOSAN GROUP, 
a.s. 13.3.2006 30.6.2005 CERT-ACO 

CZ-026  �eslog s.r.o. 18.4.2006 30.11.2005 CERT-ACO 

CZ-027 SUBTERRA a.s. 4.5.2006 29. 3. 2006 STAVCERT 

CZ-028  Ji�í Holešák - HBH 
Sb�r surovin 22.5.2006 10. 2. 2006 Elektrotechnický 

zkušební ústav 

CZ-029 REMAT Jihlava, s.r.o. 22.5.2006 10. 2. 2006 Elektrotechnický 
zkušební ústav 

CZ-030 Stora Enso Timber 
Planá s.r.o. 19.6.2006 8. 1. 2006 J. Wallace 

CZ-031 HOCHTIEF CZ a. s. 10.7.2006 1. 6. 2006 STAVCERT 

CZ-032 Metrostav a.s. 8.9.2006 30.6.2006 Elektrotechnický 
zkušební ústav 

CZ-033 VCES a.s. 19.10.2006 2.8.2006 CERT-ACO 

CZ-034 Zlínstav, a.s. Zlín 15.12.2006 6. 9. 2005 Elektrotechnický 
zkušební ústav 

 
 
 
 
 
 

 

 

* Itálie – 146 registrací k roku 2003 
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P�íloha �. 6 
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P�íloha �. 7 

Souhrn �len� Sodalitas 
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Souhrn �len� Business Leaders Forum 
ABB  
AMERICAN EXPRESS  
BARUM CONTINENTAL  
BA�A  
�SOB  
D.D.M.  
DELOITTE ADVISORY  
DHL EXPRESS, �R  
ERNST & YOUNG TAX & TRANSACTIONS  
FALKENSTEINER HOTEL MARIA PRAG  
GYMNASIUM JIŽNÍ M�STO  
HAUSKA & PARTNER  
HOTEL DIPLOMAT  
HOTEL PALACE PRAHA  
HOTELPRO  
INSITE  
INTENT  
INVENTA  
JOHNSON & JOHNSON  
JUWITAL  

KOMER�NÍ BANKA  
KOVOHUT� P�ÍBRAM NÁSTUPNICKÁ  
LUCERNA BARRANDOV  
M.C.TRITON  
MCDONALD'S  
METROSTAV  
MUCOS PHARMA CZ  
PLZE	SKÝ PRAZDROJ  
POINT.X  
PRICEWATERHOUSECOOPERS  
RWE TRANSGAS NET  
ROCHE  
SKANSKA CZ  
ST�EDO�ESKÁ ENERGETICKÁ  
TC MACH  
TELÉFONICA O2 CZECH REPUBLIC  
UNILEVER  
VODAFONE  
WALD PRESS  
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P�íloha �. 8 
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P�íloha �. 9 
 

 


