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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové 

praxi firmy ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. na základě uvedených 

teoretických východisek a kvalitativního výzkumu. Dále práce analyzuje a hodnotí 

stávající úroveň implementace CSR strategie ve vybraných firmách. Cílem práce je 

navržení aktivit pro každou společnost, které povedou k efektivnímu naplňování 

filozofie CSR. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the application of the concept of social responsibility in 

business practice of the companies ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. 

This application is based on mentioned theoretical foundations and qualitative research. 

The thesis also analyzes and evaluates the implementation of CSR strategy in chosen 

companies. The aim is to suggest activities to effective application of CSR philosophy 

for these companies. 
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ÚVOD 

Koncept společenské odpovědnosti firem v současné době stává stále významnějším 

prvkem strategie podniku. Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem 

anglického výrazu Corporate Social Responsibility (CSR). Podniky vnímají přijetí 

konceptu CSR jako prostředek k získání konkurenční výhody oproti podnikům, které ji 

do své politiky neimplementovaly a ze strany spotřebitelů vznikají požadavky  

na ekologicky šetrné výrobky či důstojné pracovní podmínky. Filozofii odpovědného 

chování uplatňují především mezinárodní organizace, ale čím dál častěji se do politiky 

společenské odpovědnosti začínají angažovat podniky menší. Podnik tak určitým 

způsobem navazuje vztah mezi svým okolím a zájmovými skupinami. 

Od druhé poloviny 20. století, kdy se tato myšlenka začínala objevovat, se celou řadu let 

koncept utvářel, prohluboval a zdokonaloval, až dostal ucelenou podobu a návod pro 

implementaci efektivní strategie CSR. Nejenom, že existuje řada zákonných nařízení  

a předpisů, ale koncept CSR je založený na naprosté dobrovolnosti podniků přijmout 

tuto politiku do svých firemních hodnot, vizí a cílů. Dnes již není zisk pro firmy 

prvořadým cílem, ale soustředí se na jiné, společensky odpovědné ovládnutí trhu. 

Podnik, který přijal CSR, dává celému svému okolí najevo, že si zakládá na vysokých 

etických hodnotách a zásadách, sociální pomoci a ochraně životního prostředí. 

Dynamický vývoj a nabývání konceptu na popularitě jsou hlavním důvodem výběru 

tohoto tématu pro zpracování mé diplomové práce. 

Vymezené cíle přímo vycházejí z obsahu diplomové práce, jejíž teoretická část vychází 

především z literatury vydané v posledních pěti letech, odborných článků či průvodců. 

Dále pojednává o oblastech, přínosech, komunikaci či měření společenské 

odpovědnosti. V části praktické jsou pak analyzovány a zhodnoceny získané informace 

od zástupců vybraných firem a doporučeny návrhy pro zlepšení implementace konceptu 

společenské odpovědnosti v podniku.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce se věnuje naplňování konceptu společenské odpovědnosti  

ve vybraných firmách. Každý podnik má možnost zapojit se do společensky 

odpovědných aktivit dle svého uvážení, hodnotí dosažené cíle a měří je prostřednictvím 

vybrané metodiky. Výsledky své snahy pak dále porovnávají s podniky, které přijaly 

zásady společenské odpovědnosti. Jde o neustálý proces zlepšování, zkvalitňování  

a prohlubování CSR strategie. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zlepšit implementaci strategie společenské 

odpovědnosti firem ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. prostřednictvím 

navržených doporučení. 

K dílčím cílům této práce patří: 

- analýza současného stavu implementace CSR konceptu ve vybraných firmách  

na základě zjištěných informací, 

- zhodnocení naplňování konceptu CSR v jednotlivých oblastech, 

- srovnání aplikace společenské odpovědnosti mezi vybranými podniky, 

formulace silných stránek a mezer v naplňování CSR konceptu, 

- zhodnocení nákladovosti navržených doporučení. 
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2 KONCEPT SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

Koncepce společenské odpovědnosti v současné době hýbe komerčním světem a stává 

se stále významnějším prvkem strategie podniku. Pojem společenská odpovědnost firem 

je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility (CSR). Tento 

koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená takový způsob vedení 

firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení 

důvěryhodnosti podniku. 

Zájem o odpovědné chování podniků je podpořen nadnárodními podniky, které 

přenášejí svůj vyvinutý a propracovaný koncept CSR do svých poboček. Zároveň 

podniky vnímají přijetí konceptu CSR jako prostředek k získání konkurenční výhody 

oproti podnikům, které se odpovědně nechovají. Ze strany spotřebitelů vznikají 

požadavky na ekologicky šetrné výrobky či důstojné pracovní podmínky.  

Zavedení koncept CSR v praxi je podpořeno obecným zájmem o zlepšení nepříznivé 

situace v oblasti životního prostředí a celé společnosti, neboť je stále podkopávána 

korupcí, špatnými pracovními podmínkami či bezohledností vůči místní komunitě. 

Význam společenské odpovědnosti v poslední době roste i díky intenzivní podpoře 

Evropské komise, která se problematikou CSR zabývá již od 90. let 20. století. 

2.1 Vývoj společenské odpovědnosti firem 

Koncept společenské odpovědnosti firem (dále jen CSR) se utvářel po několik desítek 

let. Vznikl jako reakce na nemorální chování ve formě korupce, neférového chování  

a nejrůznějších problémů globálního a ekonomického charakteru. Dnes tvoří 

významnou součást podnikání, která neustále nabývá na významu a popularitě. 

V roce 1953 vydal R. H. Bowen knihu pod názvem „Social Responsibility  

of Businessman“. Smyslem této publikace bylo, aby firmy při svých aktivitách braly 

ohled na sociální odpovědnost. V 60. letech byla Keithem Davisem vyjádřena 

myšlenka, podle níž má firma mimo ekonomických i zákonné závazky vůči společnosti, 

které musí dlouhodobě plnit. V roce 1961 vznesli R. Eells a C. Walton názor, že CSR se 

týká problémů, které vznikají, pokud podnik překročí stín své společenské úlohy  
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a etické principy, které by měly určovat vztahy mezi podnikem a společností. 

Na počátku 70. let byl pojem CSR krok za krokem upřesňován a rozrůstal se do 

širokého okolí. Za společensky odpovědný už nebyl brán ten podnik, který splňoval 

pouze legislativní nároky.
1
 

Rok 1971 dal vzniknout třívrstvému modelu CSR (viz. obr. 1), se kterým přišel Výbor 

pro hospodářský rozvoj (CED). Jádrem tohoto modelu je fakt, že CSR patří  

do základních ekonomických funkcí podniku, jako je růst, výrobky nebo pracovní 

místa. Střední kruh zase naznačuje, že součástí řízení podniku jsou společenské  

a sociální hodnoty. Podle vnějšího kruhu je důležitou součástí odpovědnosti, zlepšovat 

sociální prostředí firmy.
2
 

Klíčovým rokem z hlediska vývoje společenské odpovědnosti firem lze považovat rok 

1979, kdy Archie B. Carroll přišel s definicí CSR, která se skládala ze čtyř složek:
 3

 

- ekonomická odpovědnost (povinnost podniku uspokojovat potřeby trhu  

a zhodnocovat investice vlastníků), 

- zákonná (legální) odpovědnost (povinnost dodržovat lokální legislativu), 

- etická odpovědnost (povinnost chovat se v souladu s očekáváními společnosti, 

která nejsou legislativně upravena), 

- odpovědnost dobrovolnou (filantropickou), která není společností očekávána. 

Spolu s definicí Carroll navrhl i vztah dílčích složek podle důležitosti v poměru 4:3:2:1, 

který byl později empiricky ověřen a potvrzen.
4
 

                                                 

1
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 9. 

2
 Srov. tamtéž, s. 10. 

3
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 23. 

4
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 10. 
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Obrázek 1 - Třívrstvý model CSR dle CED (Zdroj: ČERNOHORSKÁ, L. a 

PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 10.) 

 

Milton Friedman teoretický koncept CSR ostře zkritizoval. Podle něj je „jedinou 

společenskou odpovědností organizace tvorba zisku pro vlastníka organizace. Všechny 

tzv. společensky prospěšné aktivity, které nevytváří zisk, nejenže relativizují základní 

poslání firmy, ale zejména způsobují okrádání vlastníků.“
5
 

V 80. a 90. letech začala popularita CSR rychle stoupat. Tehdy začaly podniky vytvářet 

a přijímat etické kodexy a strategie odpovědného podnikání v důsledku výše zmíněné 

globální ekonomiky a negativným efektům. „Pozornost je věnována roli firem při 

poškozování životního prostředí, formování životního stylu spotřebitelů, odpovědnosti 

firem za chování a jednání vůči dodavatelům a odběratelům i na trhu práce.“
6
 

Koncept CSR podporují různé nadnárodní a mezinárodní organizace, jako EU a OSN. 

Cílem těchto podnětů je rozšířit CSR jako určitý podnikatelský standard jak na úrovni 

národní, tak i globální.
7
 

                                                 

5
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 23. 

6
 ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků, s. 1. 

7
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 22. 
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Na území ČR se CSR začala tvořit až ve druhé polovině 90. let jako důsledek 

celosvětového trendu. Představitel propagace CSR v ČR je Business Leaders Forum. 

2.2 Pojem CSR 

Protože je společenská odpovědnost založena na dobrovolnosti, není nijak závazná  

a dotýká se různých oblastí, chápání tohoto pojmu se celosvětově liší. V současné době 

neexistuje žádná jednotná terminologie „Corporate Social Responsibility“. Někdo ji 

překládá jako odpovědnost společenskou, někdo jako sociální. Co mají všechny definice 

společné je to, že podnik určitým způsobem navazuje vztah se svým okolím  

a zájmovými skupinami. 

Základní vlastností společensky odpovědného chování podniků je akceptování závazků, 

které jsou postaveny nad zákon. Jde tedy o dobrovolné rozhodnutí dělat to, co zákon 

nenařizuje.
8
 

Existují tři základní definice CSR: 

„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery“ (Evropská unie). 

„CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu 

a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně 

jako lokální komunity a společnosti jako celku“ (World Business Council for 

Sustainable Development). 

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

komerčních a společenských očekávání“ (Business for Social Responsibility). 

Pokud jde o nejznámější definici společenské odpovědnosti, tu formuloval Carroll jako: 

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

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

neustále mění“
9
. 

                                                 

8
  Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 11. 

9
  CARROLL, A. B. Business and society: ethics and stakeholders management, s. 35. 
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Nejednotnost definic je dána několika faktory:
10

 

- CSR je koncept s volnými pravidly použití, 

- CSR je synonymem pro další koncepty podnikatelsko-společenských vztahů, 

- CSR je dynamickým jevem. 

Alexandr Dahlsrud vyčlenil pět základních oblastí, které se v definicích vyskytovaly 

nejčastěji. Jsou to oblasti:
 11

 

- environmentální, 

- sociální, 

- ekonomická, 

- stakeholders, 

- dobrovolnost. 

2.3 Teoretické přístupy 

V podnikovém konceptu se rozlišují různé typy přístupů k CSR podle toho, jak je 

odpovědnost vůči společnosti vnímána.  

Nejznámější a nejdiskutovanější teorie jsou: 

- Stockholders teorie 

- Stakeholders teorie 

2.3.1 Stockholders teorie 

Tato klasická teorie se formovala od 19. století, je nejstarší a nejrozšířenější. Řadí se  

do teorií neoklasického proudu.  

Vychází z předpokladu, že dokonalá konkurence odstraní z trhu nežádoucí formy 

jednání, které poškozují účastníky i trh jako takový. Nejznámějším představitelem 

tohoto proudu je Milton Friedman. Ten byl zastánce toho, aby vláda korigovala pravidla 

hry a podniky se držely zavedeného trendu maximalizovat společný zisk.
12

 

                                                 

10
 ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 12. 

11
 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 14. 

12
 Srov. PUTNOVÁ, A. a SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě, s. 128. 
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Základem teorie je tedy předpoklad, že podniky hrají ve společnosti čistě ekonomickou 

roli. Fungují za účelem dosažení zisku v rámci zákona.
13

 

2.3.2 Stakeholders teorie 

Teorie stakeholders navazuje na klasický pohled stockholders. Transformovala se 

v průběhu 90. let 20. století. 

Podle této teorie je podnik místo, kde se střetávají zájmy a nároky skupin, které se 

podílí na podnikání firmy. Smyslem je neznevýhodňovat jednu skupinu na úkor druhé  

a věnovat všem stejnou pozornost.
14

 

Firma by neměla být vyloučena z požadavků na morální odpovědnost. Z tohoto přístupu 

k řešení sociálních a environmentálních dopadů se postupně vytvořila teorie zájmových 

skupin stakeholders, která je stále populárnější.
15

 

Při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných 

stran ve fungování firmy. Tuto důvěru si firma získává tím, že se soustavně snaží  

o pochopení očekávání svých stakeholderů.
16

 

Podstatou této teorie je naplňování zájmů stakeholderů pomocí „stakeholder 

managementu“ podle těchto kroků:
 17

 

1. Identifikace stakeholderů podniku. 

2. Ohodnocení a určení důležitosti jednotlivých stakeholderů. 

3. Řízení vztahu se stakehodery prostřednictvím komunikace, vyjednávání  

a uzavírání smluv. 

Při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných 

stran ve fungování firmy. Tuto důvěru si firma získává tím, že se soustavně snaží  

o pochopení očekávání svých stakeholderů.
18

 

                                                 

13
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 18. 

14
 Srov. PUTNOVÁ, A. a SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě, s. 129. 

15
 Srov. FREEMAN, R. E. Strategic management, s. 53. 

16
 BUSINESS LEADER FORUM. 15 otázek a odpovědí o CSR. Csr-online.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-

01-23]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/. 
17

 ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 14. 
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Stakeholders se dělí na dvě skupiny:
 19

 

- Primární stakeholdeři - vlastníci a investoři, zaměstnanci, zákazníci (stávající  

i potenciální), obchodní partneři (zejména dodavatelé), místní komunita, 

environmentální neziskové organizace. 

- Sekundární stakeholdeři - veřejnost, vládní instituce a samosprávní orgány, 

lobbisté a různé nátlakové skupiny, konkurenti, média, občanská a obchodní 

sdružení. 

 

Obrázek 2 – Participující skupiny (Zdroj: FERRELL, O. C. a kol. Business Ethics, s. 

33.) 

V kruhu jsou zakresleni ti, kteří se přímo podílí na fungování firmy, tedy primární 

stakeholders. Na ně působí sekundární zájmové skupiny, jako jsou média, konkurence, 

odbory nebo orgány státní správy. 

 

 

                                                                                                                                               

18
 BUSINESS LEADER FORUM. 15 otázek a odpovědí o CSR. Csr-online.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-

01-23]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/. 
19

 ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 15. 
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Existují dva principy stakeholders:
 20

 

- První princip – podnik by měl být řízen z hlediska zisku svých stakeholders. 

Musí být zaručena jejich práva a při rozhodování o otázkách budoucnosti 

skupiny je nutná spolupráce. 

- Druhý princip – management je zodpovědný vůči firmě a vůči stakeholders se 

chová jako jejich agent. Musí plnit zájmy společnosti za účelem přežití podniku 

a ochraňovat dlouhodobé cíle skupiny. 

Firma potřebuje vědět, kteří stakeholdeři jsou pro něj nejdůležitější. Proto by si před 

zahájením CSR aktivit měl vytvořit tzv. analýzu zainteresovaných stran a tedy 

odpovědět si na následující otázky:
 21 

1. Kdo jsou vaši stakeholdeři? 

2. Jaký mají vliv na vaši firmu? 

3. Co od vás očekávají? 

4. Kteří z nich jsou opravdu klíčoví? 

                                                 

20
 Srov. PUTNOVÁ, A. a SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě, s. 130. 

21
 BUSINESS LEADER FORUM. 15 otázek a odpovědí o CSR. Csr-online.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-

01-23]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/. 
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Obrázek 3 – Očekávání stakeholders (Převzato ze: BUSINESS LEADER FORUM. 15 

otázek a odpovědí o CSR. Csr-online.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: 

http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/.) 
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3 OBLASTI CSR 

Koncept společenské odpovědnosti je postaven na třech základních pilířích (tzv. Triple-

bottom Line. Jsou to tři sféry, které společensky odpovědná firma respektuje - sféra 

ekonomická („profit“), sociální („people“) a environmentální („planet“)
22

. 

 

Obrázek 4 – Tři pilíře CSR (Zdroj: KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 20.) 

Je v zájmu každé organizace, jaké principy a aktivity bude v rámci odpovědného 

podnikání dodržovat a zahrne je do své strategie. 

3.1 Ekonomická oblast 

Tvorba zisku je stěžejním cílem podnikání. Z něj se totiž později přerozdělují 

prostředky na financování společensky odpovědných aktivit. 

Do ekonomické oblasti můžeme zařadit například:
 23

 

- Chování k zákazníkům – nabízet bezpečné a kvalitní výrobky za přijatelnou 

cenu s cílem uspokojit zákazníky, snížit počet stížností a reklamací. 

- Chování k dodavatelům – uplatňovat rovné podmínky při výběru dodavatelů, 

dodržovat smluvní podmínky (termíny splatnosti) atp. 

                                                 

22
 Srov. KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem, s. 15. 

23
 Srov. KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 21. 
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- Chování k vlastníkům a akcionářům – klást důraz na dostatečnou 

informovanost vlastníků a dalších investorů, harmonizace podnikatelské 

činnosti s hodnotami a očekáváním akcionářů. 

- Organizace a její zaměstnanci – vypracovat a přijmout etický kodex  

a vyhýbat se korupci. 

3.2 Sociální oblast 

Do sociální sféry se řadí především péče o své zaměstnance, jako i vytváření pracovních 

podmínek. Podle výzkumu Business Leaders Forum ČR v roce 2003, který zjišťoval, 

jaké oblastí CSR považují firmy za nejdůležitější, byla tato oblast mezi oslovenými  

na prvním místě. 

Je dobré, aby si podniky uvědomily, že stěžejním činitelem jejich zdravého a úspěšného 

podnikání jsou spokojení a motivovaní pracovníci. Tímto odpovědným přístupem firma 

získá přední příčku na trhu práce, nižší fluktuaci pracovníků a jejich loajalitu.
24

 

V sociálním ohledu se jedná o:
 25

 

- Work-life balance – snaha o vyvažování osobního a pracovního života 

zaměstnanců. Patří sem flexibilní pracovní doba, práce z domu, snadnější 

začlenění pracovníku do kolektivu po jejich návratu do práce, poskytování 

právních a poradenských služeb nebo budování firemní školky. 

- Rozvoj pracovníků – vytvářet podmínky pro efektivní rozvoj lidského 

kapitálu ve formě vzdělávání, rozvíjení znalostí a dovedností pracovníků, které 

jim umožní kariérní postup. 

- Outplacement – snaha o zajištění uplatnění propuštěných zaměstnanců, 

rekvalifikace a poskytování poradenských služeb v konzultačních centrech. 

- Zaměstnanecká politika – mzdy přímo úměrné charakteru práce, sociální  

a zaměstnanecké výhody, benefity ve formě příspěvků na stravování, životní 

pojištění, ochranu zdraví, dovolenou a jiné. Díky těmto výhodám naplní 

pracovníci své hodnoty a naplní jejich pocit spokojenosti. 

                                                 

24
 Srov. KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 22. 

25
 Srov. tamtéž, s. 22 – 23. 
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- Princip rovných pracovních příležitostí – nerozlišovat pracovníka podle jeho 

pohlaví, věku, náboženského vyznání, národnosti, sexuální orientace či 

původu. Podpora silných stránek všech pracovníků bez ohledu na jejich 

odlišnosti je hlavním cílem tzv. diverzity managementu. Je založen na utváření 

různorodých pracovních týmů, kde se učí vzájemné toleranci a obohacování a 

pochopení. Přináší i výhody zlepšení produktů firmy v souvislosti s požadavky. 

- Boj proti lobbingu, sexuálnímu harašení a obtěžování. 

- Péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců – např. pravidelné lékařské 

prohlídky jako ochrana práce. 

- Podnikové klima – vytváření příznivého pracovního prostředí, demokratický 

styl řízení, otevřené vztahy založené na možnosti vyjádřit vlastní názor 

zaměstnance a podpora týmové hry. 

- Dodržování lidských práv. 

- Monitoring a reportování sociálních aktivit. 

- Možnost uplatnění minotirních a ohrožených skupin – handicapovaní, 

matky s dětmi, absolventi škol atd. 

- Zákaz dětské práce. 

- Firemní filantropie a dobrovolnictví. 

Odborníci navrhují mnoho možností, jak podpořit ženy ve vedoucích pozicích a snížit 

stres na pracovišti. Vedle tradičního vzdělávání ve firmách je důležité, aby se vyvážil 

jejich osobní a pracovní život. Zaměstnavatelé hledají chytré a praktické řešení 

zahrnující životně důležité potřeby svých zaměstnankyň. Někteří zaměstnavatelé mají 

speciální vzdělávací moduly pro ženy pro zvýšení jejich ambicí, sebevědomí a soft 

skills. Důležitým nástrojem je síť, prostřednictvím které ženy, kterých je ve vedoucích 

pozicích méně, mohou získat důležité kontakty a sdílet své vlastní zkušenosti. Někteří 

zaměstnavatelé například organizují diskuse u snídaně se zajímavými hosty, pořádají 

pravidelné vzdělávací programy na rozvoj řízení a work-life balance. Kromě kurzů ale 

nabízejí i taková témata, jako je ovládání stresu nebo time management. Mimo jiné 

nabízí koučing a mentoring pro ženy ve vedoucích pozicích.
26

 

                                                 

26
 Srov. RAŠTICOVÁ, M. at al. Diversity is reality, s. 34-35. 
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V poslední době roste zájem o podporu Kampaně zdravé pracoviště 2014-15, 

v angličtině přesněji Healthy Workplaces Manage Stress, kterou zahájila v dubnu 2014 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Tato kampaň 

se odkazuje na průzkum, podle kterého 51% pracovníků běžně zažívá pracovní stres a 4 

z 10 pracovníků si myslí, že na pracovišti není se stresem dobře nakládáno. Tato 

kampaň si klade za cíl pomoci společnostem úspěšně zvládnout a zabránit pracovnímu 

stresu a psychosociálním rizikům.
27

 

Organizace se do této kampaně mohou zapojit prostřednictvím:
28

 

- šíření a propagací materiálů o kampani, 

- pořádání akcí a aktivit, jako jsou semináře a workshopy, 

- používání a prosazování praktických nástrojů, jež jsou k dispozici pro řízení 

pracovního stresu a psychosociálních rizik  

- účasti v soutěži European Good Practise Award, 

- účasti na Evropském týdnu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zapojení se jako oficiální partner nebo mediální partner kampaně. 

3.3 Enviromentální oblast 

Ochrana životního prostřední se v posledních letech stala významnou součástí politiky 

společenské odpovědnosti. Řada firem jí věnuje velkou pozornost a pořádá rozsáhlé 

programy v rámci udržení příznivého stavu životního prostředí. 

Do oblasti ochrany životního prostředí se řadí:
 29

 

- Omezování negativních dopadů na životní prostředí. 

- Environmentální politika firmy – důraz na ekologicky šetrnou výrobu. 

- Investice do ekologických technologií – jde o finančně náročnou, ale účinnou 

záležitost ve vztahu k životnímu prostředí i zajištění konkurenceschopnosti. 

- Ochrana přírodních zdrojů a snižování spotřeby energie a vody. 

                                                 

27
 CSR EUROPE. Healthy Workplaces - Manage Stress. Csreurope.org [online]. ©2000-2014 [cit. 2014-

05-01]. Dostupné z: http://www.csreurope.org/healthy-workplaces-manage-stress. 
28

 HEALTHY WORKPLACES. Jak se zapojit do Kampaně zdravé pracoviště 2014-15. Healthy-

workplaces.eu [online]. ©2014 [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: https://www.healthy-workplaces.eu/en/get-

involved/how-to-get-involved. 
29

 Srov. KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 24. 
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- Odpadové hospodářství – recyklace odpadů, třídění odpadů, použití 

recyklovaných materiálů. 

- Dodržování bezpečnostních zásad – např. při manipulaci s rizikovými 

látkami. 

- Minimalizace dopravní zátěže. 

- Výběr dodavatele na základně environmentálních principů. 

- Monitorování a vyhodnocování dopadu na životní prostředí. 

- Splňování mezinárodních standardů – ISO 14 001 atd. 

„Efektivní environmentální firemní politika může významně ovlivnit spotřebitelské 

chování zaměstnanců nejen v rámci daného podniku, ale také i v jejich vlastních 

domácnostech.“
30

 

3.4 Vnější a vnitřní prostředí CSR 

Kromě rozlišení na tři oblasti společenské odpovědnosti se může firma zaměřit  

na vnitřní a vnější prostředí. 

Tabulka 1 – Vnější prostředí CSR (Zdroj: PUTNOVÁ, A a SEKNIČKA, P. Etické 

řízení ve firmě, s. 134.) 

Vnější prostředí a společenská odpovědnost Přínosy 

Nové možnosti, které nabízí společenská 

odpovědnost. 

Možnost přispět k řešení či zmenšení 

sociálních problémů. 

Vztahy v komunitě. 

Úsilí vedoucí k otevřenosti, podpoře lidí 

v organizaci, pomoci akcionářským skupinám, 

církvím apod. 

Vztahy k zákazníkovi. 
Dbát na práva zákazníků: bezpečnost 

výrobků, informovanost, svobodnou volbu. 

Vztahy k dodavatelům. Podporovat informovanost, participaci. 

Vztahy k životnímu prostředí. 
Podporovat environmentální rozvoj a 

odpovědnost vůči budoucím generacím. 

Vztahy ke stakeholders. Pěstovat otevřenost k sociálním otázkám. 

 

                                                 

30
 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 25. 
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Tabulka 2 - Vnitřní prostředí CSR (Zdroj: PUTNOVÁ, A a SEKNIČKA, P. Etické 

řízení ve firmě, s. 134.) 

Vnitřní prostředí a společenská 

odpovědnost 

Přínosy 

Fyzické prostředí. Dbát na bezpečnost, zdraví, ergonomické 

aspekty, kulturu. 

Pracovní podmínky. Naplňovat etická kritéria při získávání 

pracovníků, jejich výběru, reklamě, ale  

i například při nedělní či přesčasové práci. 

Minority. Věnovat pozornost minoritám, skupinové 

různosti a multikulturnímu prostředí. 

Organizační struktura a styl 

managementu. 

Umožnit různé typy participace na řízení. 

Komunikace a transparentnost. Podporovat vnitrofiremní komunikaci směrem 

dolů i směrem nahoru, dbát na přesnost 

informací. 

Vzdělání a trénink. Reagovat na potřeby zaměstnanců, jejich 

osobní rozvoj a celoživotní vzdělávání. 

 

3.5 Čtyři stupně odpovědnosti
31

 

Podle A. Carrolla se dá společenská odpovědnost vyobrazit jako čtyřstupňová 

pyramida, jejíž části na sebe navazují. Dělí se na oblast ekonomickou, legální, etickou  

a filantropickou. 

 

                                                 

31
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 23-24. 
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Obrázek 5 - Pyramida CSR (Zdroj: CAROLL, A. The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility, pp. 39-48.) 

Podle Carrolla společenská odpovědnost mimo ekonomickou znamená také odpovědné 

jednání uvnitř firmy ve spojení s dodržováním základních právních a ekonomických 

závazků. 

3.5.1 Ekonomická odpovědnost 

Podnik se stal základní ekonomickou jednotkou společnosti. Měl hlavní roli v produkci 

zboží a služeb, které zákazníci potřebovali nebo chtěli a přitom měl vytvářet přiměřený 

zisk. Motiv zisku byl stanovený jako primární impuls pro podnikání a postupně se 

rozvíjel do teorie maximalizace zisku. Všechny ostatní oblasti odpovědného podnikání 

se odvíjí od odpovědnosti vytvářet zisk. 

3.5.2 Legální odpovědnost 

Mimo vytváření zisku se od firem očekává, že jejich jednání bude v souladu s právem  

a jinými úpravami na státní a místní úrovni. Tato pravidla musí firma znát a respektovat 

při plnění svého poslání. 

 

Filan- 

tropická 

Etická 
být etický 

Legální 
poslouchat zákon 

Ekonomická 
být ziskový/užitečný 

být dobrým 
občanem 
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3.5.3 Etická odpovědnost 

Do této oblasti spadají společensky požadované či zakázané praktiky a činnosti aniž by 

byly legislativně nařízeny. Etickou odpovědností se tedy rozumí slušné a férové jednání 

vůči zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám. 

3.5.4 Filantropická odpovědnost 

Dle filantropické teorie se od podniků očekává, že se stanou dobrými občany. Podniky 

se tedy zapojují do nejrůznějších programů podporující sociální péči. Jde o aktivity 

spojené s přispíváním podniku na nadace, charity nebo na podporu vzdělání, sportu či 

umění. 
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4 PŘÍNOSY CSR 

Společensky odpovědné chování podniků přináší velké výhody nejen pro společnost 

jako takovou, ale zároveň i samotné firmě, která tento koncept přijala. V mnoha 

případech sice nemají finanční charakter a nemusí se projevit hned, přesto se považují 

za klíčové.
32

 

Společensky odpovědná firma se chová aktivně – udává nové trendy, vytváří příležitosti 

pro inovace, je transparentní, působí důvěryhodněji, její zaměstnanci jsou 

produktivnější a její postavení sílí
33

.  

4.1 Výhody pro skupiny 

Plnění společensky odpovědných aktivit znamená jisté výhody pro určité skupiny, 

znázorněné v následující tabulce. 

Tabulka 3 - Přínosy pro skupiny (Zdroj: PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská 

odpovědnost organizace, s. 29.) 

Skupina Hlavní výhody 

Klienti organizací 

praktikujících CSR 
 Zvyšování kvality nakupovaných produktů a služeb 

 Inovace organizací vedoucí k širší nabídce produktů a služeb 

Zaměstnanci organizací 

praktikující CSR 
 Zlepšování pracovního prostředí 

 Zvyšování péče o zaměstnance, o rozvoj jejich kvalifikace 

Dodavatelé 

spolupracující 

s organizacemi 

praktikujícími CSR 

 Zefektivnění a zprůhlednění dodavatelsko-odběratelských   

vztahů 

 Pozitivní tlak na zvyšování kvality služeb dodavatelů 

Občané  Zlepšující se životní prostředí v konkrétním regionu 

 Zlepšující se sociální vztahy v regionu 

Veřejný sektor  Zlepšující se kvalita a dostupnost veřejných služeb (díky 

finanční a kapacitní podpoře organizací praktikujících CSR) 

 Úspora finančních prostředků 

 

                                                 

32
 Srov. KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem, s. 33. 

33
 Srov. KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem, s. 32. 
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4.2 Výhody pro organizaci
34

 

Mezi nejdůležitější přínosy pro organizaci praktikující CSR patří: 

- Zvyšování hodnoty organizace 

Růst hodnoty nehmotných aktiv – reputace, hodnota značky, lidský kapitál, 

důvěra a partnerství. Pokud veřejnost vnímá podnik jako společensky 

odpovědný, zvyšuje se jeho goodwill, tedy hodnotu jejího postavení na trhu. 

Odpovědným podnikáním se zároveň zvyšuje hodnota podniku pro vlastníky 

organizace. 

- Úspora nákladů 

Finančně náročné aktivity CSR vedou k takovým inovacím, které mají schopnost 

v budoucnu snížit náklady organizace nebo zvyšovat její efektivitu. Nejde jen  

o snížení prokazatelných nákladů, které byly vynaloženy (tzv. explicitní), ale  

i o snížení nákladů, které teprve vynaloženy budou, a podnik s nimi zatím 

nepočítá. Patří sem například náklady na budoucí spory, náklady vzniklé 

v důsledku ekologických opatření nebo náklady na přijímání nových 

zaměstnanců apod. 

- Zvýšení zisku 

Podle některých průzkumů mají společensky odpovědné firmy v dlouhodobém 

horizontu lepší ekonomickou výkonnost. Například průzkum DePaul University 

z roku 1997 ukazuje, že podniky dodržující etické principy dosahují lepších 

ekonomických výsledků, než ty, které je nepřijaly. Přesto je tato výhoda 

nejdiskutabilnější. Některé aktivity totiž přispívají ke zvyšování zisku nepřímo.  

- Kvalitní, spokojení a loajální zaměstnanci 

Spokojený zaměstnanec se významně podílí na tvorbě image podniku. K nižší 

fluktuaci zaměstnanců přispívá jejich loajalita, která zároveň přispívá  

ke snižování nákladů na přijímání nových pracovníků. Odpovědný přístup 

k zaměstnancům znamená umožnění jejich rozvoje a držení kvalitních 

pracovníků, vytváření příznivého podnikového klima, podporují jejich 

kreativitu. Díky takovým praktikám mají zaměstnanci pocit sounáležitosti 

                                                 

34
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 30-33. 
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s podnikem, získávají sebedůvěru a roste jejich produktivita. Tímto stoupá 

pozice na trhu práce a podnik se stává oblíbeným zaměstnavatelem. 

- Konkurenční výhoda a loajalita zákazníků 

Společensky odpovědný podnik se významně odlišuje od konkurence, čímž 

ovlivňuje značnou skupinu zákazníků. Mnohem pozitivněji je vnímána 

společensky odpovědná firma, a tím se zvyšuje loajálnost zákazníků. 

Společensky odpovědné praktiky upoutávají jejich pozornost. 

- Nové obchodní příležitosti 

Přijetím konceptu CSR se podniku otevírají nové příležitosti. Spolupráce se 

stakeholdery přináší nové nápady a přispívá k dlouhodobé 

konkurenceschopnosti. 

- Přilákání nových investorů a obchodních partnerů 

Zařazení strategie CSR do základního konceptu podnikání je znakem dobrého 

podnikového managementu. Tento fakt přiláká investory, protože takovéto firmy 

jsou považovány za méně rizikové a jsou schopny zvyšovat hodnotu. 

Společensky odpovědný podnik, který se chová eticky, má větší šanci získat 

zajímavé a důležité obchodní partnery. 

- Žádaný dodavatel 

Díky svému odpovědnému přístupu je pro podnik snazší stát se preferovaným 

dodavatelem pro významné zakázky. Například veřejný sektor pro výběr 

obchodního partnera stanovuje environmentální kritéria. 

- Zvyšování výkonnosti dodavatelsko-odběratelských vztahů 

K budování vzájemné důvěry, zvyšování kvality produktů a služeb a dosahování 

vyššího zisku při obchodní spolupráci přispívá odpovědný přístup. 

- Řízení rizik 

Uplatňuje-li firma pravidla CSR, přispívá to ke zlepšení řízení rizik. To 

znamená, že dokáže lépe předvídat některá rizika a umí rychle reagovat  

na případné negativní změny. 
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5 ZAVÁDĚNÍ CSR DO ORGANIZACE 

Implementace CSR do podniku je dlouhodobý a složitý proces, vyžadující komplexní 

úlohy. Cílem zavádění je začlenění dílčích oblastí odpovědných aktivit do vize a hodnot 

podniku, firemní kultury a integrovat je do rozhodovacího procesu na všech úrovních 

řízení tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé působení firmy na trhu.
35

 

 

Obrázek 6 - Čtyři fáze procesu implementace CSR v organizaci (Zdroj: PAVLÍK, M., 

BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 66.) 

                                                 

35
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 65. 

1. Tvorba vize CSR v organizaci 

Cíl: ovlivňovat a vzdělávat různé cílové 
skupiny uvnitř organizace s cílem 
vytvořit širokou základnu podpory CSR v 
organizaci. 

Aktivity: 

- stanovit odpovědnou osobu za oblast 
CSR  

- vzdělávat v oblasti CSR  

- přitahovat vedení společnosti k 
myšlence CSR 

- podporovat zájem podniku o CSR 

2. Zhodnocení přístupu k CSR 

Cíl: posoudit obraz existující CSR politiky, 
programů a aktivity v organizaci s cílem 
stanovit silné stránky a případně rozvojová 
místa. 

Aktivity: 

- posoudit součastný přístup organizace k 
CSR 

- vyhodnotit existující CSR politiku, normy, 
hodnoty, prohlášení nebo obchodní principy 

- definovat stávající CSR témata 

 - zmapovat vztahy organizace s klíčovými 
stakeholdery 

- zhodnotit současné CSR programy a 
akativity 

- vyhodnotit způsob měření efektivity CSR a 
jeho reportování 

3. Tvorba CSR v organizaci 

Cíl: citlivě zaimplementovat CSR aktivity 
do praxe. 

Aktivity: 

- CSR závazky 

- stanovení cílů 

- rozvoj CSR politik 

- zapojení citlivých skupin 

- řešení globálních problémů 

- integrace do dodavatelského řetězce 

- vazba na plánování a strategii 

- měření a reporting CSR 

- řízení rizik 

- komunikace 

4. Implementace CSR do organizace 

Cíl: vytvořit v podniku nejvhodnější koncepci 
CSR vzhledem k jeho předmětu podnikání, 
poslání, strategii, velikosti a firemní kultuře 

Aktivity: 

- zjistit hlavní motivátory pro angažovanost 
organizace v CSR 

- identifikovat klíčové CSR vize organizace 

- zhodnotit současný stav v oblasti CSR v 
organizaci 

- identifikovat hlavní stakeholdery a zhodnotit 
vztahy mezi nimi 

- identifikovat hlavní CSR cíle a témata 

- vytvořit akční plán CSR aktivit 

- zpracovat způsov monitorování výsledků v 
realizovaných CSR aktivitách 

- vytvořit způsob reportování CSR aktivit 
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5.1 Vytváření konceptu CSR v organizaci 

V této podkapitole budou postupně rozebrány kroky poslední fáze procesu zavádění 

CSR v organizaci. Půjde o proces začínající definováním hlavních motivátorů 

k zavedení CSR přes identifikaci hlavních témat a cílů, až po navržení způsobu 

monitorování a reportování výsledků CSR aktivit.  

Pokud jde o proces samotné přípravy CSR koncepce, dá se rozdělit do čtyř částí, kde 

jsou kladeny otázky: 

 

Obrázek 7 - Přípravná fáze (Zdroj: ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská 

odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 53.) 

Z mnoha průzkumů vyplývá, že manažeři nemají se zaváděním CSR zkušenosti a jsou 

nejistí. Společenská odpovědnost bývá chápána pouze jako charita nebo jiná dobročinná 

aktivita.
36

 Je tedy na místě poskytnout jim návod, který jim pomůže správě uchopit 

myšlenku odpovědného podnikání. 

5.1.1 Motivační faktory 

Organizace vyjadřují zájem o implementaci CSR do jejich strategie. Jsou motivování 

různými faktory, ať už interními či externími a od zavedení konceptu si něco slibují.  

Interními motivátory mohou být:
37

 

- potřeba tvorby strategie pro naplnění krátkodobých a dlouhodobých cílů CSR, 

- potřeba reakce CSR koncepce na změnu strategie organizace, 

- potřeba větší integrace CSR cílů a aktivit do fungování organizace, 

- potřeba více vyškolit personál pro naplnění cílů CSR. 

 

                                                 

36
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 49. 

37
 PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 67. 

Proč chceme 
CSR? 

Jaké chceme 
CSR? 

Jak vypadá 
dnešní CSR? 

Jak má CSR 
vypadat v naší 

organizaci? 
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Externími motivátory mohou být:
38

 

- potřeba organizace efektivně a adekvátně komunikovat o svých CSR 

aktivitách, 

- potřeba disponovat systémem, který umožňuje pružně reagovat na výzvy 

v oblasti CSR, 

- potřeba komunikovat navenek o úspěch CSR aktivit organizace a umět se 

dobře „prodávat“, 

- potřeba lépe porozumět požadavkům klíčových stakeholderů, kteří mají  

na organizaci vliv. 

Jiné důvody vzbuzování zájmu o zavedení CSR do podniku mohou být:
39

 

- maximální hodnota – vytvořit dlouhodobě trvalé hodnoty pro akcionáře, 

- branding – budování dobré pověsti a image značky, 

- inovace – vyvíjet nové produkty a obchodní koncepty, 

- kopírování – snaha napodobit jiné společnosti, 

- etika/morálka – udělat správnou věc, 

- udržitelnost – přispět k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. 

V dnešní době, kdy se informace šíří neuvěřitelnou rychlostí a dostávají se do širokého 

okolí, si firmy jednoduše nemohou dovolit špatnou pověst, která by pro ni mohla 

znamenat až likvidační ztrátu. Pozornost v tomto ohledu je věnována především 

korupci, manipulaci, neetickému chování a jiným podvodům a skandálům. Důsledky 

takového jednání si podniky uvědomují a hrozba vzniku takových problémů je motivuje 

k odpovědnému chování. Nesmíme opomenout ani příležitost získat jistou konkurenční 

výhodu. 

5.1.2 Identifikace vize CSR 

Při vytváření konceptu CSR je důležité identifikovat vizi organizace, její hodnoty  

a strategie, na kterých má být společenská odpovědnost založena. Organizace si tedy 

stanoví jednotlivé cíle, kterých chce dosáhnout. 

                                                 

38
 PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 68. 

39
 ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 51. 



37 

 

Vize je jasně definována, bývá zachycena písemně a určuje, čeho chce podnik v určitém 

časovém horizontu dosáhnout. Velmi podstatné je propojit tuto vizi s konceptem CSR, 

což je důkaz toho, že jej chce začlenit do své strategie.
40

 

Hodnoty vyjadřují základní preference podniku. Stanovují se jak hodnoty ekonomické, 

tak i mravní, podle kterých je dáno společenské chování. Tyto hodnoty musí být 

navzájem propojeny. Správně definované hodnoty se musí stát součástí firemní kultury 

a usnadňovat vztah ke klíčovým stakeholderům.
41

 

Tabulka 4 - Hodnoty a stakeholdeři (Zdroj: ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. 

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 56.) 

Oblast CSR Stakeholdeři Hodnoty 

Ekonomická Vlastníci a investoři Transparentnost 

Zákazníci Osobní přístup 

Obchodní partneři Kvalita 

Dodavatelé Spolehlivost 

Konkurenti Čestnost 

Vládní instituce Transparentnost 

Sociální Zaměstnanci Vzdělávání a rozvoj 

Odbory Komunikace 

Veřejnost Podpora 

Neziskové organizace Aktivní podpora 

Média Objektivita 

Vzdělávací instituce Vzdělání 

Enviromentální Neziskové organizace 

Ochrana životního prostředí Vládní instituce 

Veřejnost  

 

Strategie CSR se vytváří na základě definovaných hodnot a vize, jejíž návrh určuje, 

jakým způsobem má být budoucích cílů CSR dosaženo. 

                                                 

40
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 69. 

41
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 55. 
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Obrázek 8 - CSR strategie (Zdroj: PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská 

odpovědnost organizace, s. 70.) 

5.1.3 Zhodnocení současného stavu 

Dalším úkolem v procesu implementace CSR do podniku je vyhodnotit, v jaké pozici se 

ve sféře CSR organizace nachází. V rámci posouzení současného stavu by měl podnik 

provést vnitřní a vnější analýzu. 

V následující tabulce jsou uvedeny další aspekty, které by měla organizace zvážit. 

Tabulka 5 - Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci (Zdroj: PAVLÍK, M., 

BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 72.) 

Předmět činnosti Zjistit specifika organizace spojená s jejím 

předmětem podnikání a podle toho zvolit 

prioritní oblasti CSR konceptu. 

Orientace na klienty Zvolit takovou oblast podpory, která je 

v souladu s obchodními cíli organizace, tj. 

stávající i potencionální klienti. 

Kultura organizace Vytvořit a udržet příjemnou vnitřní atmosféru 

organizace. Podpora týmové práce, ztotožnění 

zaměstnanců s podnikovou kulturou, 

otevřenost novým myšlenkám. 

Očekávané přínosy Zvážit, co organizace od odpovědného 

přístupu očekává a podle toho uzpůsobit CSR 

aktivity. 

Image organizace Pomocí vhodného výběru CRS aktivit 

budovat a zdokonalovat image organizace. 

CSR 

aktivity 

Hodnoty a principy Vize CSR 

Stakeholdeři 

CSR cíle 

CSR strategie 
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V rámci analýzy vnějšího okolí by se organizace měla zaměřit na externí vlivy  

a průzkum konkurence. Firma je spojena se svým vnějším prostředím. Není odpovědná 

pouze akcionářům, ale i svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům nebo místní 

komunitě
42

. Tab. 6 některé oblasti uvádí, na které by se měla v analýze externího 

prostředí organizace zaměřit. 

Tabulka 6 - Analýza vnějšího okolí z pohledu CSR (Zdroj: PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. 

a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 75-76.) 

Zákonné požadavky Dodržování všech zákonných požadavků 

v rámci péče o zaměstnance, o životní 

prostředí nebo v oblasti zákaznického servisu. 

Benchmarking Srovnání vlastních výsledků CSR aktivit 

s výsledky nejlepší firmy v oboru. 

Průzkum konkurence Zjistit, jakým CSR tématům se věnuje 

konkurence. 

Vnější impulsy Určit možné dopady vnějších podnětů, 

vzniklých např. v důsledku nově přijatých 

zákonů, vstupu na mezinárodní trh, 

globalizace či technologického rozvoje. 

Angažovanost organizace (asociace, CSR 

programy, soutěže) 

Začlenění organizace do nějaké asociace 

v oblasti CSR. V ČR například Business 

Leader Forum, Hospodářská komora ČR, 

Svaz obchodu a průmyslu. Účast v soutěžích 

v rámci CSR, jako je Evropská cena za 

společenskou odpovědnost firem. 

 

Vnitřní analýza organizace se soustřeďuje na kladení otázek pro sebehodnocení, které 

jsou rozloženy do pěti oblastí. Sebehodnocení slouží organizaci jako přehled 

odpovědných aktivit, kterým se věnuje a současně vytváří inspiraci pro implementaci 

dalších programů. Dalo by se říct, že se jedná o vnitřní audit CSR.
43

 

 

 

                                                 

42
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 60. 

43
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 73. 
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Organizace by se měla zaměřit na následující otázky:
44

 

1. Přistupuje organizace k odpovědným aktivitám strategicky? 

- Firemní hodnoty a poslání 

Otázky zkoumají, v jaké podobě má firma zpracované dokumenty týkající se 

CSR, může se jednat o již zmíněné vize, hodnoty. 

- CSR strategie 

Otázky zjišťují, jestli se organizace zabývá všemi rovinami. Také se zaměřují 

na zjištění, zda je řízení CSR systematické. 

- Cíle CSR 

Otázky týkající se shody firemních cílů s cíly SR a jejich plnění. 

- Zapojení stakeholderů 

Otázky identifikující způsob, jakým organizace spolupracuje se svými 

stakeholdery. 

2. Chová se organizace odpovědně ke klientům a obchodním partnerům? 

- Klienti 

Firma zjišťuje spokojenost zákazníků. 

- Dodavatelé 

Otázky o způsobu šíření konceptu CSR mezi dodavatele. 

3. Jedná organizace odpovědně se svými zaměstnanci? 

- Zapojení zaměstnanců 

Otázky se týkají dialogu, který probíhá se zaměstnanci. 

- Rovné příležitosti 

Otázky zabývající se diskriminací na pracovišti. 

- Komunikace 

Otázky se zabývají zjišťováním, zda organizace šíří povědomí o CSR mezi 

zaměstnanci a poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o CSR během 

přijímacího řízení. 

4. Chová se organizace odpovědně k životnímu prostředí? 

- Enviromentální politika 

Otázky zjišťují, zda má společnost zavedenou environmentální politiku. 

                                                 

44
 ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 62-63. 
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- Produkty a balení 

Otázky zkoumají, jestli jsou produkty k přírodě ohleduplné. 

- Nakupování 

Otázky týkající se ekologických nákupů. 

- Odpad a recyklace 

Otázky zjišťují, jestli se organizace snaží minimalizovat odpad a umožňuje jeho 

třídění. 

- Energie, voda, pohonné hmoty 

Otázky zjišťují způsob šetření energie, vody a PHM. 

5. Chová se organizace odpovědně ke svému okolí? 

- Podpora místní komunity 

Otázky zkoumají, které formy podpory organizace používá. 

- Zapojení stakeholderů 

Otázky zjišťují, jestli podnikatelský subjekt nabízí svým stakeholderům 

možnost podílet se na podpoře komunity. 

Pro sumarizaci a vyhodnocení výsledků z analýzy interního a externího prostředí může 

organizace použít známou SWOT analýzu
45

, jejíž podoba je zobrazena v obr. 9. 

 

Obrázek 9 - Příklad SWOT analýzy využívání CSR (Zdroj: PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. 

a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 76.) 

                                                 

45
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 76. 

•vlastník organizace chce prosazovat CSR 

•organizace má propojený CSR koncept se svou vizí 

•organizace má finanční zdroje na CSR aktivity 

•organizace má kvalitní know-how v oblasti CSR 

•organizace má kvalitní řízení CSR 

•oblasti CSR je podporována zaměstnanci 

Silné/slabé stránky 

•externí vlivy (moderní technologie) 

•dobré příkaldy z praxe 

•spolupráce s jinými orgainizacemi 

•partnerství  neziskovými organizacemi 

•komunikace o CSR 

Příležitosti/hrozby 
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5.1.4 Zapojení stakeholders 

Manažer CSR určí všechny interní a externí stakeholders a s klíčovými naváže dialog. 

Cílem je přesvědčit stakeholders ke spolupráci a zpětné vazbě.
46

 

Na stakeholdery je pohlíženo ze dvou stran:
47

 

- velikost vlivu stakeholders na organizaci (malý, velký), 

- velikost zájmu stakeholdera o organizaci (malý, velký). 

Je na řadě určitě, které vztahy jsou pro podnik klíčové. V následující matici jsou 

zainteresované strany rozděleny do skupin podle úrovně vlivu a zájmu. Skupina, která 

má na organizaci velký vliv a zároveň má o ni největší zájem, jsou klíčoví 

stakeholdeři. 

Tabulka 7 - Rozdělení stakeholderů pro CSR strategii (Zdroj: STEINEROVÁ, M. 

Koncept CSR v praxi, s. 14.) 

Ú
ro

v
eň

 z
á
jm

u
 

V
y
so

k
ý
 

Průběžně informovat Vést dialog a zapojit 

N
íz

k
ý
 

Odpovídat na otázky Zjišťovat spokojenost 

 
 Malý Velký 

 Úroveň vlivu 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46
 Srov. KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem, s. 62. 

47
 PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 78. 
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Stakeholdeři by měli být zapojeni do všech fází zavádění CSR do organizace. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Zapojení stakeholderů do konceptu CSR v organizaci (Zdroj: 

STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi, s. 13.) 

Existují různé prostředky zapojení stakeholders. Volba prostředků závisí na stupni 

zapojení zainteresované skupiny. Některé nástroje se hodí pro získání zpětné vazby  

a jiné pro zapojení stakeholders do rozhodovacího procesu nebo je lze použít v obou 

případech.
48

 

 

 

 

 

                                                 

48
 Srov. STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi, s. 16. 

IV. 
ACT 

I. 
PLAN 

II. DO 
III. 

CHECK 

V průběhu plánovacího 

procesu mohou stakeholdeři 

přispět k porozumění 

dopadu firmy v ekologické, 

sociální a environmentální 

oblastí, a tím k rozvoji 

firemní CSR strategie. 

V rámci realizace plánu hrají 

stakeholdeři významnou roli 

při tvorbě a uskutečnění 

firemních závazků v oblasti 

CSR. 

Stakeholdeři přispívají k tvorbě 

návrhů pro zlepšení. 

Stakeholdeři jsou nedílnou 

součástí monitorování  

a reportování firemního 

výkonu, kdy jsou zapojeni  

do volby výkonnostních 

indikátorů a poskytují zpětnou 

vazbu na výkon firmy 

v jednotlivých oblastech CSR. 
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Tabulka 8 - Prostředky zapojení stakeholders (Zdroj: STEINEROVÁ, M. Koncept CSR 

v praxi, s. 16.) 

Zpětná vazba Dialog 

- anketa 

- dotazníkové šetření 

- online formulář 

- telefonní podpora 

- help desk 

- schránka na návrhy a připomínky 

- návratka (formulář pro sdělení 

názoru) 

- průzkum trhu 

- fórum zástupců všech klíčových 

stakeholders 

- poradní výbor 

- individuální jednání 

- pracovní skupina 

- účast na rozhodovacím procesu 

- organizování společných projektů 

- hloubkový rozhovor 

- skupinová diskuze 

- pracovní porada 

- online diskusní fórum 

- neformální setkání 

 

5.1.5 Stanovení hlavních témat a cílů CSR 

Pokud firma definovala hodnoty a principy CSR, analyzovala svůj současný stav 

v rámci CSR a identifikovala klíčové stakeholdery, je na řadě určit hlavní témata a cíle, 

které určí směr, kterým se bude v oblasti CSR ubírat.
49

 Vytyčené cíle by měly být 

v souladu s definovanými principy a hodnotami organizace. Cíle se často stanovují na 

jeden rok, po jehož uplynutí se hodnotí míra jejich splnění.
50

 

Tabulka 9 - Cíle organizace v oblasti CSR (Zdroj: STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v 

praxi, s. 22.) 

Oblasti CSR Cíle  

Trh Environmentální řízení dodavatelů. 

Pracovní prostředí Rozšíření přístupu ke vzdělání. 

Místní komunita Zapojení zaměstnanců do volby podporovaných projektů. 

Životní prostředí Podpora využívání jízdních kol k dopravě do práce a z práce. 

                                                 

49
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 80. 

50
 Srov. STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi, s. 22. 
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Dalším bodem určení, jaká témata zajímají jednotlivé stakeholders. Ke znázornění 

slouží matice, která vyznačuje míru jejich zájmu o konkrétní téma. Tmavě vyznačená 

pole znázorňují silný zájem, ta světlá naopak slabý zájem.
51

 Jedná se o příklad, u každé 

firmy se může zájem stakeholderů o témata CSR lišit. 

Tabulka 10 - Míra zájmu stakeholderů o témata CSR (Zdroj: STEINEROVÁ, M. 

Koncept CSR v praxi, s. 15.) 

CSR témata 
Klíčoví stakeholders 

Investoři Zaměstnanci Zákazníci Dodavatelé Komunita 

Hodnoty a způsob 

řízení 

     

Transparentnost      

Pracovní podmínky      

Dopad produktů      

Sociální dopad      

Enviromentální 

dopad 

     

 

5.1.6 Zpracování akčního plánu CSR aktivit 

Dalším krokem implementace CSR do podniku je určit jednotlivé aktivity, které 

povedou k naplnění určených cílů prostřednictvím akčního plánu. Měly by se upřesnit i 

informace týkající se alokace zdrojů, pravomoci a odpovědnosti, finančního a časového 

plánu.
52

 

V následující tabulce jsou uvedeny aktivity CSR vedoucí k naplnění cílů zmíněných 

v tab. 9. 

 

                                                 

51
 Srov. ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 68. 

52
 Srov. STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi, s. 22. 

 

Silný zájem Slabý zájem 
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Tabulka 11 - Přehled CSR aktivit v jednotlivých oblastech (Zdroj: STEINEROVÁ, M. 

Koncept CSR v praxi, s. 22.) 

Oblasti CSR Aktivity 

Trh 

Spuštění projektu Environmentální řízení dodavatelů – 

dodavatelé, jejichž aktivity mají významný vliv na životní 

prostředí, podepíší environmentální dodatky, kterými se zaváží, 

že se budou chovat odpovědně v oblasti životního prostředí. 

Pracovní prostředí 
Zavedení nové formy vzdělávání, jež spojuje klasickou a online 

formu výuky. 

Místní komunita 

Vznik garantovaného programu pro zaměstnance, jehož cílem je 

podpora aktivních zaměstnanců, kteří chtějí udělat něco pro 

místní komunitu. 

Životní prostředí Vybudování parkovacích míst pro jízdní kola. 

 

Akční plány některých společností, jež se uplatňováním konceptu dlouhodobě  

a komplexně věnují, jsou detailně rozpracované. Většinou se jedná o větší nadnárodní 

firmy s významnou pozicí na trhu. 

5.1.7 Měření výsledků CSR aktivit 

Po uplynutí nějaké doby je na řadě zhodnotit výkon pomocí kvantitativních  

i kvalitativních indikátorů. Výsledky úspěšnosti jsou pak rozhodující pro další 

rozhodování. 
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Tabulka 12 - Příklady parametrů pro měření CSR výkonu (Zdroj: PAVLÍK, M., 

BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 87-89.) 

 Hlavní CSR cíle Parametry vyhodnocení CSR cíle 

P
ra

co
v

n
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců 

- Počet hodin školení ročně 

- Podíl nákladů na vzdělání na celkových 

provozních nákladech 

Zapojení zaměstnanců do 

rozhodování 

- Úroveň spokojenosti zaměstnanců 

- Počet stížností zaměstnanců 

- Rozsah informací zpřístupněným zaměstnancům 

Odměna za práci - Benefity 

- Výše mezd ve srovnání se zaměstnavateli v oboru 

Vyváženost pracovního a 

rodinného života 

- Forma podpora dětí, seniorů, nemocných 

- Forma spolupráce se zaměstnanci  

na rodičovské dovolené 

Rovné příležitosti - Podíl jednotlivých skupin zaměstnanců (pohlaví, 

věk, handicap) 

- Počet žen ve vedení 

Ž
iv

o
tn

í 
p

ro
st

ře
d

í 

Enviromentální politika - Enviromentální kritéria výběru dodavatele 

- Počet návrhů na zlepšení environmentální politiky 

Úspora energie, vody a paliv - Množství spotřebované energie 

- Podíl energie obnovitelných zdrojů 

- Množství spotřebované vody 

- Spotřeba PHM 

Práce s odpadem a recyklace - Množství vyprodukovaného odpadu 

- Podíl recyklovaného odpadu 

T
rh

 

Řízení organizace - Rozsah etického kodexu 

- Rozsah veřejně dostupných finančních  

i nefinančních informací 

Přístup ke klientům - Úroveň spokojenosti klientů 

- Počet stížností od klientů 

- Měření zákaznické věrnosti 

- Počet návrhů na zlepšení od klientů 

Vztahy s dodavateli - Kritéria pro výběr dodavatelů 

- Úroveň spokojenosti dodavatelů 

- Počet stížností od dodavatelů 

- Doba splatnosti faktur 

Š
ir

ší
 o

k
o
lí

 Podpora místní komunity - Počet podporovaných akcí 

- Hodnota darů organizace 

- Počet zapojených zaměstnanců do akcí 

- Výše odměny práce zaměstnanců 

- Počet spřátelených neziskových organizací  
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5.1.8 Reporting 

Reportování je důležitou součástí naplňování konceptu CSR. Prostřednictvím reportu se 

dostávají informace o společenské odpovědnosti firmy ke stakeholderům a podnik tak 

podává komplexní obraz o realizovaných CSR aktivitách. 

„Součástí reportu by měly být informace o naplnění vytyčených cílů v předchozím roce  

a určení nových cílů na další období.“
53

 

Report může sloužit jako:
54

 

- komunikační nástroj jako prostředek sdělování informací o CSR aktivitách 

firmy interním a externím stakeholders, 

- manažerský nástroj zajišťující systematický přístup k CSR, měření pokroku  

a určení nových strategií a cílů. 

Mezi hlavní rysy kvalitního CSR reportu patří:
55

 

- Důvěryhodnost – založená na podpoře vrcholového managementu, popisu 

firemní politiky a stanovení personální zodpovědnosti, určení metody sběru dat 

a stanovení cílů. Důvěryhodnost je tvořená také zapojením klíčových 

stakeholders a ověřením třetí nezávislou stranou. 

- Úplnost – CSR report by měl pokrývat všechny firemní operace a pobočky 

v dané zemi a zároveň informovat v plné míře o významných aspektech dopadu 

podniku na její okolí a životní prostředí. 

- Věcnost – maximální využití kvalitativních i kvantitativních ukazatelů  

pro zhodnocení svých CSR aktivit. 

- Vhodná forma – důležitá je i formální stránka reportu, jako je grafická úprava, 

srozumitelnost, čtivost, přehlednost a přiměřená délka. 

„Zpráva by měla být snadno přístupná; vydaná v tištěné i elektronické verzi, případně 

v několika jazykových mutacích. V mnoha případech online report představuje pouze 

dokument ke stažení ve formátu pdf, který je přesnou kopií tištěné verze. Internet však 

                                                 

53
 ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 69. 

54
 Srov. tamtéž, s. 69. 

55
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 89-90. 
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otvírá mnoho různých možností pro flexibilní a aktuální reportování a umožňuje 

okamžitou reakci stakeholderů.“
56

 

 

Obrázek 11 - Principy reportování (Zdroj: KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost 

firem, s. 80.) 

Principy tvorby zprávy CSR:
57

 

1. Relevantnost informací - každému aspektu, indikátoru či informaci je přiřazen 

určitý stupeň důležitosti. 

                                                 

56
 STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi, s. 28. 

57
 BUSINESS LEADER FORUM. Průvodce CSR. Csr-online.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-02-18]. 

Dostupné z: http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/BLF_Pruvodce_CSR.pdf. 
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2. Spolupráce se stakeholdery – firma ve zprávě identifikuje všechny 

zainteresované skupiny a vysvětlí, jak reaguje na jejich očekávání a oprávněné 

zájmy. 

3. Udržitelný kontext – firma reportuje o svých aktivitách v kontextu 

ekonomických, environmentálních a sociálních jevů a vlivu svých aktivit na okolí. 

4. Úplnost informací – zpráva má obsahovat všechny informace, které jsou potřebné 

pro zhodnocení ekonomické, sociální a environmentální výkonnosti firmy v daném 

časovém období. 

5. Vyváženost – zpráva popisuje jak pozitivní, tak negativní aspekty činnosti firmy, 

aby bylo možné objektivně posoudit její celkový výkon. 

6. Srovnatelnost – informace jsou sděleny způsobem, který umožňuje jednotlivé 

zprávy porovnávat v čase, vyhodnocovat dosažené změny a porovnávat je se 

zprávami jiných organizací. 

7. Přesnost – zveřejněné informace jsou dostatečně přesné a detailní. 

8. Správné načasování – zprávy jsou zveřejňovány pravidelně a tak, aby umožnily 

zainteresovaným subjektům učinit odpovídající rozhodnutí. 

9. Srozumitelnost – informace jsou zveřejňovány takovou formou, aby byly 

srozumitelné a pochopitelné. 

10. Spolehlivost – informace jsou shromažďovány, zaznamenávány, shrnuty, 

analyzovány a zveřejněny způsobem, který umožňuje následnou kontrolu  

a zjišťuje jejich kvalitu a věrnost. 

Zpráva CSR by měla obsahovat následující tematické bloky:
58

 

I. Firemní souvislosti  

Ke správnému pochopení zprávy přispívá zasazení firmy do kontextu, ve kterém 

podniká. 

1. Závazek vrcholového managementu 

- Slovo ředitele. Ředitel podniku popíše a zhodnotí klíčové části a zjištění 

zprávy.  

- Definice CSR. Zveřejnění vlastního nebo převzatého konceptu CSR. 
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- Firemní souvislosti. Odpovědné podnikání je dáno do souvislosti s firemními 

hodnotami, principy a pravidly chování. 

- Souhrn zprávy. Spojení ekonomického, environmentálního a sociálního 

dopadu do celkového vlivu na společnost. 

- Cíle na další rok. Informace o tom, čeho chce firma dosáhnout a jaké CSR 

aktivity k tomu využije. 

2. Firemní profil 

- Základní informace. Produkty, služby, geografické umístění, odvětví, podíl 

na trhu atd. 

- Finanční výsledky. Výnosy z prodeje, zisk po zdanění atd. 

- Lidské zdroje. Počet zaměstnanců, organizační struktura atd. 

 

II. Řízení společenské odpovědnosti 

Úspěšné dosažení cílů v oblasti CSR závisí na zvolené strategii, efektivitě 

firemního řízení a míře zapojení stakeholderů. 

1. Strategie 

- CSR jako součást obchodní strategie. Definování vztahu mezi CSR strategií  

a celkovou obchodní strategií. 

- CSR priority. Stanovení hlavních témat odpovědného podnikání  

a souvisejících aktivit. 

- Přínosy CSR. Uvedení výhod, které plyne organizaci z odpovědného přístupu. 

2. Firemní řízení 

- Personální zabezpečení CSR. Stanovení organizační struktury a určení 

personálních zodpovědností v rámci naplňování konceptu CSR. 

- Řízení CSR. Uvedení manažerské struktury využívané v souvislosti se CSR. 

3. Zapojení stakeholderů 

- Klíčoví stakeholdeři. Popis jednotlivých kroků zapojení stakeholderů  

a výstupů z této interakce. 

- Mezisektorová spolupráce. Údaje o případném partnerství s neziskovými 

subjekty. 
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III. Výkonnost podniku 

Jádrem zprávy je popis firemního výkonu v oblasti CSR. Firma podává 

kvantitativní a kvalitativní informace o dopadu procesů a produktů na společnost 

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

Naměřené výkony dávají smysl až po uvedení do kontextu pomocí 

benchmarkingu. Jako referenční bod mohou posloužit data podniků ze stejného 

oboru, současné trendy nebo cíle podniku stanovené pro nadcházející období. 

 

IV. Postup tvorby reportu 

- Rozsah zprávy. Uvedení časového období a výčet obchodních jednotek, které 

byly zahrnuty do reportu. 

- Metodologie. Popis standardů či metodik použitých pro zpracování reportu. 

- Ověření. Ověření od třetí nezávislé strany. 

- Seznam indikátorů. Rejstřík indikátorů a zdůvodnění jejich volby. 

- Zpětná vazba. Popis mechanismu zpětné vazby, pomocí kterého by mohli 

čtenáři sdílet svůj názor na zprávu či výkon podniku. 

- Další informace. Uvedení jiných zdrojů informací o podniku, např. webové 

stránky či výroční zprávy. 

Pravidelné vydávání výročních zpráv o CSR jsou velmi cenné pro firemní stakeholdery, 

neboť jim přináší ucelené informace o fungování organizace a navíc se mohou stát 

klíčovým momentem zahájení dialogu s nimi.
59
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6 CSR KOMUNIKACE  

Po celou dobu implementace CSR do praxe organizace je důležité komunikovat se 

svým vnitřním a vnějším okolím. Cílem správné komunikace je informovat zájmové 

skupiny, především klíčové stakeholdery, o svém odpovědném podnikání, tedy 

představit a vysvětlit, jakým CSR aktivitám a proč se organizace věnuje.  

Správně vybranou formou předávání informací o odpovědném chování organizace 

posiluje svou image a významně se odlišuje od konkurence. K čemu by podniku bylo, 

kdyby přijala koncept CSR, integrovala ho do strategie svého podnikání, zapojila jej  

do svých vizí, vytvořila pro své zaměstnance příjemné pracovní prostředí a podmínky, 

starala se o místní komunitu a chovala se šetrně k životnímu prostředí a nikdo z jejího 

okolí by o těchto aktivitách nevěděl? Organizace nesmí opomenout jednu z klíčových 

věcí – komunikaci. „Když už firma investuje čas a peníze do CSR aktivit, je 

neoddiskutovatelné, že by měla investovat i do komunikace o těchto aktivitách
60

.“ 

Tím, že organizace lidem sděluje, jakým aktivitám se v oblasti zodpovědného podnikání 

věnuje, jim podává informace o hodnotách společnosti, o výrobcích či službách, které 

uvádí na trh. Komunikací CSR dává podnik klientům a veřejnosti najevo, na čem jim 

záleží, čímž mohou získat mnohé obchodní výhody. Kromě toho taková organizace 

dává ostatním podnikům příklad hodný následování.
61

 

6.1 Výhody komunikace CSR 

Zájem o implementaci CSR do podniku roste díky možnosti zvyšovat svou 

konkurenceschopnost, protože jak již bylo řečeno v několika kapitolách, je to skvělá 

možnost odlišit se od ostatních.  
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CSR přináší výhody nejenom známým nadnárodním společnostem, ale i menším 

podnikům, které nejsou až tak v hledáčku médií a veřejnosti, a proto je musejí o svých 

CSR aktivitách informovat.
62

 

Správná CSR komunikace organizaci přinese:
63

 

- zvýšení informovanosti o firmě a větší transparentnost pro okolí, 

- upevnění dohledu nad CSR aktivitami a odhalení slabých míst v CSR strategii 

firmy, 

- posílení vztahů se stakeholdery a zvýšení jejich zapojení do rozhodování 

podniku, 

- zvýšení povědomí zaměstnanců o společenské odpovědnosti firmy, 

- konfrontaci veřejně proklamovaných závazků podniku na poli CSR s realitou, 

- podporu mezisektorového partnerství mezi podniky, státními institucemi  

a neziskovými organizacemi. 

6.2 Nástroje CSR komunikace 

Existuje celá řada prostředků ke komunikaci odpovědného podnikání, z nichž některé 

nejsou finančně ani časově náročné:
64

 

- CSR report 

- Internet – publikace CSR aktivit na webových stránkách podniku, příspěvky  

na firemních blozích atp. 

- Interní či externí zpravodaj a časopis 

- Oznámení zasílaná elektronickou a klasickou poštou 

- Školení zaměstnanců 

- Firemní informační tabule 

- Intranet 

- Přijímací řízení 

- Etický kodex 
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- Projev a prezentace 

- Den otevřených dveří 

- Tisková zpráva a konference 

- Standardy a normy – ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, EMAS a jiné 

- Obaly výrobků – označení Bio, Ekologicky šetrný výrobek, QZ – Zaručená 

kvalita aj. 

- Získaná ocenění – Společensky odpovědná firma, Zaměstnavatel roku, Top 

firemní filantrop, Czech TOP 100 – kategorie Zpráva o společenské 

odpovědnosti firmy a další. 

- Aktivní komunikace s médii 

- Inzerce 

- Prostředky zapojení stakeholderů – viz. kapitola 4.1.4 

6.3 Forma komunikace CSR 

Komunikace se dá rozlišit na vnitřní (interní) a vnější (externí) podle toho, komu jsou 

informace sdělovány. Vnitřní komunikace probíhá napříč organizační struktury firmy 

mezi zaměstnanci a spolupracovníky prostřednictvím informačních schůzek, nástěnek, 

intranetu apod. Vnější komunikace se vztahuje na externí okolní prostředí firmy, ať už 

zákazníky či obchodní partnery, pomocí webových stránek nebo na dnu otevřených 

dveří. 

6.3.1 Interní komunikace 

„Interní komunikace hraje v integrované komunikaci firmy nesmírně důležitou roli, 

neboť zaměstnanci jsou ti, kteří ve firmě přímo „žijí“, přicházejí s ní každodenně  

do styku a stávají se automatickými propagátory firmy. Pokud jsou nedostatečně 

informováni, můžou, byť nezáměrně, poškodit firemní image.“
65
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Nejčastější formy komunikace se zaměstnanci jsou:
66

 

- Komunikace o hodnotách a vizích podniku 

Vize a hodnoty jsou nejzákladnější podnikatelské cíle firmy. Pokud podnik své 

zaměstnance začlení do procesu tvorby a sílení hodnot a vizí, může tím proces 

získat větší hodnotu a vyvolat u zaměstnanců lepší pocit sounáležitosti 

s podnikem. 

- Pravidelné schůzky všech zaměstnanců 

Každá schůzka je příležitostí informovat zaměstnance o pokroku společnosti  

ve věci zodpovědného podnikání a získávat jejich zpětnou vazbu. 

- Přijímací řízení 

Nejméně využívaná, nýbrž ta nejdůležitější chvíle, kdy mohou být zaměstnanci 

informováni o hodnotách společnosti, je okamžik, kdy je s nimi uzavírána 

pracovní smlouva. 

- Schránky na návrhy 

Výborný způsob zapojení zaměstnanců do odpovědného chování jsou boxy  

pro nejrůznější podněty. Určitě se najde nějaký nápad, který může společnost 

využít pro zlepšení a inovaci aktivit. 

- Plakáty a poutače 

- Oběžníky a e-maily 

- Interní videa a brožury 

- Intranet 

6.3.2 Externí komunikace 

I v tomto případě existuje několik způsobů, jak sdílet informace o odpovědném 

podnikání široké veřejnosti. Jde jen o to, podávat správné zprávy správným lidem. 
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Nejčastější formy komunikace se zástupci organizací a veřejné správy:
67

 

- Zprávy o odpovědném podnikání 

Jak již bylo řečeno výše, pravidelné vydávání zpráv o společenské 

odpovědnosti informuje všechny zainteresované strany o dění v podniku, a tím 

tam navázat dialog s klíčovými stakeholdery. 

- Seznamy adres 

Vedení aktualizovaných seznamů jmen a adres lidí, kteří jasně vyjádřili zájem  

o danou společnost, je neocenitelným prvním krokem ke komunikaci s ní. 

Ovšem různé cílové skupiny mají zájem o různé druhy informací. 

- Etikety výrobků a obaly 

To, co je uvedeno na etiketách nebo obalech výrobků, může mít na zákazníky  

a spotřebitele velký vliv. Etikety dávají najevo, že se výrobce angažuje  

v zodpovědném podnikání, a zákazníci mohou výrobky odlišit od výrobků 

konkurence. Kupující se například chtějí dozvědět, zda je výrobek „zelený“ 

(biorozložitelný, vyrobený z recyklovaných materiálů, ekologický, vyrobený  

z produktů volně se pasoucích zvířat atd.), kdo ho vyrobil (ruční výroba, lokální 

výroba, zahraniční výroba na základě poctivého obchodu atd.) nebo zda je část 

zisku určena na podporu obecních iniciativ, charity nebo neziskových 

organizací. 

- Akce 

- Webové stránky 

- Reklama 
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7 HODNOCENÍ 

V současné době existuje mnoho organizací a iniciativ, které společně či samostatně 

usilují o zavedení jednotných standardů hodnocení společensky odpovědných podniků. 

Informace o těchto standardech se mnohdy liší a vyvolávají tak zmatek v těch 

organizacích, které se rozhodnou zveřejnit své výsledky, proto je v této chvíli podstatná 

jejich harmonizace.
68

 

Pokud je cílem organizace společenskou odpovědnost skutečně naplňovat, neobejde se 

bez soustavy indikátorů, které by objektivně zaznamenávaly dosažený progres, protože 

ty jsou nezbytnou součástí řízení.
69

 

Když už se firma rozhodne integrovat CSR do všech částí svého řízení, měla by 

rozhodně investovat do měření a vyhodnocování svých CSR aktivit. Navíc je to 

výborný způsob odhalení slabých míst a příležitosti ke zlepšení.
70

 

7.1 Exaktní metody hodnocení CSR 

Systémem hodnocení CSR se v České republice zabývá např. Česká společnost  

pro jakost, Business Leaders Forum, Český normalizační institut, Hospodářská komora 

ČR, Manažerský svazový fond atd.  

Jednotlivé mezinárodní iniciativy v oblasti CSR byly vytvořeny vládními i nevládními 

organizacemi a agenturami k hodnocení, měření a reportování CSR, současně ale i jako 

vodítko při zavádění a rozšiřování celého konceptu. 
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Tabulka 13 - Příklady CSR standardů (Vlastní zpracování dle ZADRAŽILOVÁ, D. a 

kol. Společenská odpovědnost podniků, s. 74-75.) 

Oblast Příklady standardů 

Životní prostředí ISO 14000 - systém environmentálního managementu 

EMAS – systém inviromentálního řízení a auditu 

Green Globe Certification/Standard 

CERES principles 

Práce a sociální oblast SA 8000 – Social accountability 

OHSAS 18000 – systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Trade Uninons basic code of labour conduct 

Podniková správa OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

Toronto Stock Exchange quidelines for improved 

corporatr governance 

Praní špinavých peněz a korupce Wolfsbrug anti-money laundering principles 

OECD convention combating bribery of foreign public 

officials in international business transactions 

International Chamber of Commerce rule sof conduct 

to vombat extertion and bribery 

Lidská práva Amnesty International human rights principles for 

companies 

Zprávy o CSR a audit GRI – Global Reporing Initiative 

AA 1000 – Accountability/Assurance Standard 

EFQM 

SAN – Social Audit Network 

ETHIBEL 

ISO 26000 – corporate responsibility standard 

 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti byly vydány Organizací pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj. Obsahují pravidla a doporučení týkající se odpovědného chování 

nadnárodních společností. Protože jde o doporučení, je směrnice založena čistě  

na dobrovolnosti. Dotýkají se oblasti firemní politiky, řízení a výsledku hospodaření, 
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transparentnosti, otevřenosti, zaměstnaneckých vztahů, životního prostředí, 

konkurenčního boje, protikorupčního opatření nebo řízení rizik. 

Součástí směrnice je navržení Komise, aby organizace zveřejňovaly informace  

o výsledcích hospodaření, plánech a cílech firmy, vlastnických vztazích a hlasovacích 

právech, seznamech členů správní rady a výkonného managementu, předvídatelných 

rizikových faktorech, vztahu k zaměstnancům a ostatním stakeholders a o struktuře 

řízení a politice firmy.
71

 

Global reporting initiative (GRI) 

GRI je nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v Amsterodamu. Mezinárodní 

iniciativa GRI vytvořila pravidla a návody, které mohou organizace využít ke zlepšení 

kvality, přesnosti a užitečnosti reportování. Vysvětluje, co by měl report obsahovat, 

doporučuje kvalitní a standardizované mechanismy hodnocení CSR aktivit a obsahuje 

soubor základních indikátorů, které by měly reportující organizace využívat. Účelem 

této směrnice je pomoci firmám sestavit co nejobjektivnější zprávu o jejím výkonu, 

porovnatelnou s klasickým vydáváním finančních zpráv. 

GRI vydala už třetí koncept G3 Guidelines, podle které by měl zvolit jednu ze tří úrovní 

zpracování podle její zkušenosti s reportováním. GRI doporučuje, aby organizace, která 

se s reportováním seznamuje, začala na nejnižší úrovni začátečníka (označeno písm. C), 

postupně se propracovala přes úroveň mírně pokročilé (označeno písm. B) až  

na nejvyšší stupeň – pokročilý (označeno písm. A). Jeli daná úroveň označena 

symbolem plus (+), znamená to, že byl report ověřen nezávislou třetí stranou.
72

 

AA 1000 Accountability 

Globální organizace, která poskytuje profesionální služby v oblasti strategického řízení 

a společenské odpovědnosti. Standard vznikl roku 1999 ve Velké Británii s cílem 

přispět k větší transparentnosti jednotlivých činností managementu podniku včetně 

                                                 

71
 Srov. KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem, s. 83-84. 

72
 Srov. ČERNOHORSKÁ L, a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 84. 
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kvality CSR reportu.
73

 Pokrývá oblasti plánování, účetnictví, auditu a reportingu  

a zapojení stakeholders. 

Jedná se o komplexní iniciativu, která v sobě zahrnuje:
74

 

- tvorbu společensky odpovědné strategie, 

- metody komunikace se stakeholders, 

- sociální a etický audit, 

- volbu indikátorů, 

- reporting CSR, 

- personální výcvik. 

SA 8000 – Social Accountability 

Tato celosvětově uznávaná norma spadá do sociální oblasti a je zaměřena na zlepšování 

pracovních podmínek. Byla vytvořena nevládní neziskovou organizací Social 

Accountability International se sídlem v New Yorku v roce 1997. Je orientována 

především na etickou politiku v oblasti zaměstnávání. Norma SA 8000 se zakládá na již 

vytvořených mezinárodních normách a standardech týkajících se lidských práv (např. 

Všeobecná deklarace lidských práv, Konvence OSN o právech dětí atp.)
75

. 

Jde o velice uznávané měřítko v oblasti dobrovolných kodexů a norem, které využívají 

zaměstnavatelé k posílení dobré reputace firmy, měření vlastního výkonu v oblasti 

odpovědné správy svých dodavatelských řetězců. Jako jeden mála norem CSR je 

certifikovaný.
76

 

Základem tohoto standardu je, že musí být na pracovištích dodržována základní lidská 

práva a management organizace musí být připraven převzít odpovědnost za toto 

dodržování. Konkrétními požadavky na sociální odpovědnost firmy jsou: pracovní 

doba, odměňování, systém řízení, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, diskriminace, 

                                                 

73
 Srov. KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem, s. 86. 

74
 Srov. ČERNOHORSKÁ L, a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 77. 

75
 Srov. tamtéž, s. 79. 

76
 Srov. KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem, s. 85. 
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dětská práce, nucená práce, svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, 

disciplinární praktiky. 

ETHIBEL 

Jedná se o sociální audit, který ověřuje, jak organizace plní požadavky svých 

zainteresovaných stran (stakeholders). Uděluje značku ETHIBEL „Quality Label“.  

Do hodnocení spadá i míra etického chování organizace při výrobě a poskytování 

služeb.
77

 

Social Audit Network (SAN) 

Opět jde o hodnocení sociální oblasti formou sociálního auditu, která podporuje 

organizaci při získávání informací o dopadech jejich aktivit na stakeholdery. Jeho cílem 

je vytvářet reporty v sociální, environmentální a ekonomické oblasti a zabezpečovat 

informace pro plánování budoucích aktivit a zlepšování jejich procesů.
78

  

EFQM
79

 

Model excelence je nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti a zlepšování 

organizace založený na principu sebehodnocení a benchmarkingu. 

Obsahuje 9 kritérií: 

1. Vedení 

2. Politika a strategie 

3. Lidé 

4. Partnerství a zdroje 

5. Procesy 

6. Zákazníci – výsledky 

7. Lidé – výsledky 

8. Společnost – výsledky 

9. Klíčové ukazatele výkonnosti 

                                                 

77
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 102. 

78
 Srov. ČERNOHORSKÁ L, a PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 78-79. 

79
 Srov. PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace, s. 102. 
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ISO 26000 

Na normě ISO 26000 pracovala Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO od roku 

2005 ve spolupráci s různými organizacemi, kde se aktivně podílelo i Business Leaders 

Forum ČR. Po dlouhém procesu byla publikována až v roce 2010. Je dobrovolná, není 

certifikována třetí stranou a je určena pro všechny typy organizací. Cílem ISO 26000 je 

poskytnout srozumitelný návod, jak implementovat CSR do strategie firmy. Obsahuje 

i další informace o principech CSR a definicích, identifikaci a zapojení stakeholders 

nebo o komunikaci CSR. 

 

Obrázek 12 - Klíčová témata ISO 26000 (Vlastní zpracování) 

Součástí normy ISO 26000 je i sedm hlavních principů, které by měla firma 

dodržovat:
80

 

- odpovědnost, 

- transparentnost, 

- etické chování, 

- respektování zainteresovaných stran, 
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- respektování právního státu, 

- respektování mezinárodních standardů, 

- dodržování lidských práv. 

Tabulka 14 - Hodnocení norem (Zdroj: ČERNOHORSKÁ, L. a PUTNOVÁ, A. 

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit, s. 92-93.) 

Norma Výhody Nedostatky 

SA 8000 - použitelná pro jakýkoliv sektor 

podnikání 

- napomáhá zlepšení a rozvoji vztahu 

ke stakeholders 

- pomáhá k získání konkurenční 

výhody 

- zlepšuje vztahy zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

- efektivní a spolehlivý vztah 

k dodavatelům 

- některé oblasti jsou v ČR 

nadbytečné 

- v ČR není v podstatě známá 

- v ČR využívaná především 

nadnárodními společnostmi 

s mateřským podnikem v zahraničí 

AA 1000 - určená k certifikaci 

- pro všechny organizace 

- obsahuje způsoby reportování 

- složena ze tří norem 

- rozsáhlá 

- v ČR se nepoužívá 

ISO 26000 - jasně definovaná terminologie 

- obsahuje návod na implementaci 

CSR 

- v souladu s deklarací ILO 

- určena pro všechny typy organizací 

- určuje principy CSR 

- není určena k certifikaci třetí 

stranou 

- velmi rozsáhlá 

- nevěnována dostatečná pozornost 

environmentální oblasti 

GRI - zabývá se všemi třemi pilíři 

- poskytuje návod k hodnocení CSR 

- může být ověřená autory normy 

- určena pro všechny typy organizací 

- velmi rozsáhlá 

OECD - transparentní 

- neutrální 

- pouze pro nadnárodní společnosti 

- není určena k certifikaci třetí 

stranou 
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8 OCENĚNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM 

CSR stala součástí podnikání mnoha malých i velkých firem. Tento přístup dal 

vzniknout několika soutěžím v kategorii odpovědného podnikání.  

Za udržitelné a odpovědné podnikání uděluje platforma Byznys pro společnost prestižní 

cenu v soutěži TOP Odpovědná firma. Jde o jediný žebříček v České republice, který 

dlouhodobě oceňuje a hodnotí firemní CSR strategie a projekty. 

Na území ČR existuje i další soutěž Vodafone odpovědná firma roku 2013, cena 

Hospodářských novin a jiné. 

Na národní a celoevropské úrovni v rámci udílení cen za CSR existuje European CSR 

Award. Je vyhlašována  CSR Europe a Business in the Community s podporou 

Evropské komise. Národním partnerem CSR European je právě platforma Byznys pro 

společnost. 

8.1 TOP Odpovědná firma 

 

Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání v 

klíčových oblastech společenské odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení v rámci 

udržitelného podnikání.
81

 Celý smysl soutěže funguje v České republice už 10 let. 

Počet přihlášených firem se rok od doku zvyšuje. To je dobrá správa ve smyslu 

rozšiřování konceptu CSR do podnikových strategií. 
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 TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA. O soutěži. Topodpovednafirma.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-01-24]. 

Dostupné z: http://www.topodpovednafirma.cz/o-soutezi.html. 
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Hodnocení neovlivňuje velikost firmy nebo výši vynaložené investice. Záleží na kvalitě 

strategie, inovačních schopnostech a přístupu. Ceny se vyhlašují v několika kategoriích. 

Je důležité, aby porotci byly skutečně nezávislí. Vyhodnocování přihlášených je 

prováděno nezávislou odbornou komisí, která je složena ze zástupců komerčního  

i neziskového sektoru státní správy expertů a významných osobností, jež se aktivně 

podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
82

  

8.1.1 Vítězové ročníku 2013 

V roce 2013 se konalo jubilejní 10. výročí udílení cen za odpovědné podnikání. 

Jednotlivé druhy ocenění jsou rozděleny do tří hlavních kategorií: 

A. Strategické kategorie 

B. Projektové a speciální strategie 

- V oblasti životního prostředí 

- V oblasti workplace 

- V oblasti partnerství s komunitou 

C. Speciální ceny 

Tabulka 15 - Ocenění v oblasti CSR 2013 – Strategická kategorie (Vlastní zpracování 

dle výsledků soutěže) 

Strategické 

kategorie 

2013 

TOP 

Odpovědná 

velká firma 

(cena 

Tchibo) 

TOP 

Odpovědná 

velká firma 

(cena 

veřejnosti) 

TOP 

Odpovědná 

malá firma 

(cena 

Teléfonica 

CZ) 

TOP 

Odpovědná 

malá firma 

(cena 

veřejnosti) 

Odpovědný 

leader (cena 

Zentiva) 

1.místo 

Siemens 

Česká 

republika 

Skupina ČEZ Galvamet EnviWeb 

Pavel Baudiš a 

Eduard Kučera 

(AVAST SW) 

2.místo 
ŠKODA 

AUTO 
 eBrána   

3.místo 

Teléfonica 

Czech 

Republic 

 

PRK 

Partners, 

advokátní 

kancelář 
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Společnost Siemens Česká republika získala ocenění za cílenou integraci odpovědného 

přístupu do vlastního byznysu. ŠKODA AUTO na druhém místě za komplexní strategii, 

přístup k zaměstnancům a aktivní spolupráci s komunitou. Třetí místo obsadila 

společnost Teléfonica Czech Republic za transparentní a důkladný přístup  

k odpovědnému podnikání a vazbu na společenské potřeby
83

. 

V rámci ocenění TOP Odpovědná malá firma se na prvním místě umístila společnost 

Galvamet za silnou vazbu na region a aktivní práci se všemi stakeholdery. Galvamet 

spol. s.r.o. je moderní a ekologicky fungující zakázková kalírna ve Vsetíně. Druhé místo 

v této kategorii obsadila eBrána, což je v současnosti jedna z největších společností 

nabízejících webová řešení v České republice. Tato původně pardubická společnost má 

pobočky i v Praze a Hradci Králové. Mimo ocenění TOP Odpovědná malá firma 2013 

získala například titul Nejžádanější zaměstnavatel regionu 2013 v Pardubickém kraji a 

několik ocenění v oblasti WEB TOP 100. PRK Partners, advokátní kancelář zastává 

v rámci této soutěže třetí místo. 

Cenu veřejnosti, Hospodářských novin a iHNED.cz byla obdržela v rámci TOP 

Odpovědná velká firma 2013 Skupina ČEZ. Společnost EnviWeb získala titul TOP 

Odpovědná malá firma 2013. Tato IT a poradenská společnost se kromě provozování 

portálu EnviWeb.cz zabývá také tvorbou specializovaného software pro životní 

prostředí, marketingem a poradenstvím v tomto oboru
84

. 

Cenu Odpovědný leader 2013 vybojoval Pavel Baudiš a Eduard Kučera, kteří založili 

AVAST Software. Ocenění získali za založení Nadačního fondu AVAST, do kterého 

firma přispívá dvěma a půl procenty hrubého zisku, v posledních letech byla celková 

věnovaná částka do fondu větší než 80 miliónů korun. Nadační fond podporuje projekty 

Člověka v tísni, Konta Bariéry či např. Domova Sue Ryder. Prioritně podporuje 
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projekty, které pomáhají umírajícím. Novinkou je zapojení zaměstnanců AVAST 

Software a podpora jejich dobrovolnických aktivit.
85

 

Tabulka 16 - Vítězové v oblasti CSR 2013 – Projektové a speciální kategorie (Vlastní 

zpracování dle výsledků soutěže) 

Projektové 

a speciální 

kategorie 

2013 

Pracoviště 

budoucnosti  

Firma 

vstřícná 

seniorům  

Leader 

v životním 

prostředí  

Společensky 

prospěšný 

projekt  

Firma 

a 

škola  

Nejangažova

nější 

zaměstnanci  

Největší a 

nejštědřejší 

firemní 

dárci  

vítěz 

Tchibo 

Praha, 

spol. s r.o. 

ČEZ, 

a.s. 

Vodafone 

Czech 

Republic, 

a.s. 

Nestlé 

Česko s.r.o. 

Siem

ens, 

s.r.o. 

KPMG 

Česká 

republika, 

s.r.o 

Skupina 

ČEZ, 

Johnson 

& 

Johnson 

 

V oblasti workplace se vítězem stala firma Tchibo s projektem „S láskou k budoucnosti 

aneb Společně tvoříme budoucnost“. ČEZ zvítězila v rámci projektu „ČEZ blízko 

seniorům“. Leadrem životního prostředí roku 2013 je Vodafone za eko-třídu, tedy 

hodnocení vlivu mobilních telefonů na životní prostředí a společnost. V oblasti 

partnerství s komunitou zvítězil společensky prospěšný projekt „Nestlé pro vodu 

v krajině“.
86

 

Tabulka 17 - Vítězové v oblasti CSR 2013 – Speciální ceny (Vlastní zpracování dle 

výsledků soutěže) 

Speciální ceny 2013 Odpovědný prodejce 
Odpovědný hotel a 

restaurace 

vítěz 
JEDNOTA, spotřební 

družstvo České Budějovice 
Pražské hotely Hilton 
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8.2 European CSR Award 

 

Evropská komise podporou této soutěže vyzdvihuje důležitost společenské 

odpovědnosti firem a chce „zvyšovat viditelnost CSR a šíření dobré praxe" v rámci celé 

Evropy. European CSR Award se zaměřuje na partnerské projekty firem  

s nekomerčními partnery.
87

 Soutěžit mohou malé i velké firmy z 28 evropských zemí  

s partnerskými projekty komerčních firem s alespoň jedním nepodnikatelským 

partnerem (např. nevládní neziskové organizace, organizace z veřejného sektoru, školy, 

nemocnice). 

Komise je tvořena stejně jako u TOP Odpovědné firmy nezávislými zástupci 

komerčního a neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které 

se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. 

8.2.1 Vítězové ročníku 2013 

V roce 2013 se konal historicky první ročník soutěže European VSR Award. Vyhlašují 

se dvě kategorie: 

1. Partnerství malých a středně velkých firem s neziskovým subjektem 

2. Partnerství velkých firem s neziskovým subjektem 
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Tabulka 18 - Vítězové Europen CSR Award 2013 (Vlastní zpracování dle výsledků 

soutěže) 

European CSR Award 2013 Kategorie 1 Kategorie 2 

1.místo 
První chodská stavební 

společnost 
Accenture 

2.místo 
PRK Partners s.r.o. advokátní 

kancelář 
Plzeňský Prazdroj 

3.místo Centrum andragogiky s.r.o. ČEZ 

 

Vítězem první kategorie roku 2013 je První chodská stavební společnost a její projekt 

„Schody do života“. Projekt Schody do života dlouhodobě podporuje vzdělávání 

chlapců z dětských domovů. Partnery projektu jsou dětské domovy a střední odborná 

učiliště. Cílem je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim je poskytnuto zázemí  

a podmínky pro to, aby se mohli vyučit řemeslu, osamostatnit se a zapojit se  

do pracovního procesu. Do projektu se zapojují přímo zaměstnanci i vedení firmy, kteří 

s hochy tráví svůj vlastní čas. Studentům je nabídnuta dlouhodobá stabilní spolupráce  

a rozvíjení projektu. Od chlapců je očekáván svědomitý přístup a pilné plnění 

povinností vyplývajících ze studia. Zapojení se do projektu znamená, že hoši budou 

nejen brát, ale také ukazovat své studijní výsledky a chuť se dále vzdělávat. Cílem je 

rozvíjet projekt po celé ČR, získat více potencionálních učňů a především partnerů, 

kteří budou chtít pomáhat dětem v této oblasti.
88

 Druhé místo získal projekt „Pro Bono 

právní služby Nadaci Terezy Maxové dětem a Fóru dárců“ společnosti PRK Partners 

s.r.o. advokátní kancelář. Projekt Centra andragogiky „Podpora klientů rehabilitačního 

ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci“ obsadil třetí příčku. 

V kategorii druhé zvítězila společnost Accenture s projektem Accenture Academy. 

Projekt Accenture Academy je společným projektem společnosti Accenture Central 

Europe a Nadace Terezy Maxové dětem, realizovaný ve spolupráci s občanským 

sdružením Člověk hledá člověka. Projekt Accenture Academy reaguje a nabízí řešení  

na palčivý celospolečenský problém - a to zvýšení šancí na uplatnění mladých lidí  
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s ústavní historií na trhu práce, zvýšení jejich vzdělání a konkurenceschopnosti. Projekt 

Accenture Academy pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy a ústavní péči 

získat práci a pracovní zkušenosti. V dané oblasti vykrývá bílé místo, neboť většina 

aktivit se věnuje cílové skupině jen do té doby, po kterou pobývá v ústavech.
89

 

Společnost Accenture je globální obchodní společnost poskytující své služby v oblasti 

manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. Jako druhý skončil 

projekt Plzeňského Prazdroje „K-LEE-DECK“. Jde o festivalový projekt tzv. 

odpočinkové zóny s možností se podrobit alkoholtesteru v rámci odpovědné konzumace 

alkoholu. Třetí příčku ovládla společnost ČEZ se svým „Vzdělávacím programem 

ČEZ“. 

  

                                                 

89
 EUROPEAN CSR AWARD SCHEME. Finalisté a ocenění.. Eucsraward.cz. [online]. ©2012 [cit. 

2014-01-24]. Dostupné z: http://www.eucsraward.cz/finaliste-a-oceneni.html. 
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9 METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole jsou podrobněji definovány vybrané metody pro zpracování analytické 

části diplomové práce. K dosažení stanovených cílů je využito informací obsažených 

v teoretické části práce, poznatků z přednášek na téma společenské odpovědnosti a etiky 

podnikání získaných v průběhu studia. Jako základ pro výzkum slouží kvalitativní 

šetření. Dílčí metodou je pak srovnání teoretických principů a práce se sekundárními 

daty, jako jsou výroční zprávy, informace v tisku a veřejných zdrojů. 

Na základě kvalitativního výzkumu byla provedena analýza a srovnání konceptu CSR 

vybraných společností. Jedná se o strukturovaný soubor otázek, týkajících se CSR, 

rozdělených do jednotlivých oblastí a kategorií, jež byly následně položeny kompetentní 

osobě z každé firmy při osobním rozhovoru. Otázky jsou rozděleny do tří hlavních 

oblastí CSR – ekonomická, sociální a environmentální, které se dále dělí na jednotlivé 

kategorie. Ekonomická oblast je rozdělena na systém řízení, transparentnost, 

dokumentaci, zákazníky, dodavatele a korupci. Sociální oblast se zaměřuje  

na zaměstnaneckou politiku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vzdělávání, 

diverzitu a rovné příležitosti, filantropii a dobrovolnictví. Kategorie dokumentace, 

energie a ekologická odpovědnost spadají pod oblast environmentální. Návod  

pro zvolení správných otázek poskytla vybraná literatura. Aby byl výzkum relevantní, 

byly tyto otázky zkušebně otestovány na anonymních respondentech. 

Kategorie otázek byly následně ohodnoceny pomocí bodové škály podle toho, do jaké 

hloubky se jí dané společnosti věnují, implementují a vyvíjejí. Hodnocení bude 

převedeno do grafu. Pro maximální přehlednout byl zvolen paprskovitý graf, tzv. 

„pavouk“. Čím větší plochu grafu společnost zastává, tím lépe si v oblasti CSR stojí 

v porovnání s ostatními podniky. Srovnání implementace konceptů CSR bude 

provedeno na základě etalonu dle použité literatury. 

Pro oblast společenské odpovědnosti byl kvalitativní výzkum upřednostněn před 

kvantitativním, a to z toho důvodu, že je jeho využití mnohem efektivnější. Kvalitativní 

šetření dokáže postihnout hloubku jednotlivých problémů a zjistit jejich příčiny. 

Navržená metodika umožňuje systematické a jednoduché hodnocení jednotlivých 
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otázek. Proto je použití kvalitativních nástrojů v tomto případě výhodnější. 

V diplomové práci bylo upuštěno od výpočtů, neboť vybraná metodika splňuje svou 

funkci a postačuje tedy pro dosažení cíle práce. 

Spolupráci na zpracování mé diplomové práce přijala společnost ČSOB, a. s., 

Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. Tyto firmy byly osloveny, neboť jsou silné, mají 

dobrou pověst a v současné době pracují na rozvoji své CSR metodiky. Všechny 

zmiňované společnosti souhlasí s uvedením a zveřejněním jejich programu. 
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10 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ 

Tato práce je analýzou a srovnáním implementace strategie CSR ve společnosti ČSOB, 

a. s., Raiffeisenbank a. s. (RB) a Tesco SW, a.s. Jedná se o firmy pohybující se v oblasti 

poskytování služeb, které intenzivně pracují na programu společenské odpovědnosti,  

a jejich přínos pro okolí je znatelný. Firma ČSOB a RB jsou mezinárodní firmy 

s obrovským zázemím, tudíž pro mne bylo velkou výzvou spolupracovat s tak silnými 

jmény v podnikatelském prostředí. Tesco SW je česká firma, která klade velký důraz  

na společensky odpovědné chování a snaží se jít příkladem pro ostatní tuzemské 

podniky a snaží se dostat na špičku v oblasti přijetí CSR konceptu.  

10.1 ČSOB, a. s. 

Jednou ze tří srovnávaných společností v rámci případové studie je Československá 

obchodní banka, a. s. Společenskou odpovědností se zabývá již řadu let a její CSR cíle 

jsou úspěšně naplňovány a rozvíjeny. CSR strategie je zaběhnutá a stala se nedílnou 

součástí mise a vize společnosti. Díky tomu drží ČSOB obrovskou konkurenční výhodu 

a získala řadu ocenění v této oblasti. 

10.1.1 Základní informace o společnosti ČSOB, a. s.
90

 

Československá obchodní banka, a. s. v České republice působí jako univerzální banka. 

ČSOB byla založena v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti 

financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 došlo  

k privatizaci – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je 

součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku 

(IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným 

akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; 

slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008.  

                                                 

90
 ČSOB. O společnosti. Csob.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx. 
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ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým 

a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém 

bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB, Era  

a Poštovní spořitelna. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, Era 

Finančních center a na obchodních místech České pošty (Poštovní spořitelna) a jsou  

na nich nabízeny i produkty a služby celé skupiny ČSOB. 

Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i produkty a služby 

celé skupiny ČSOB. Ucelená nabídka služeb tak kromě bankovních služeb zahrnuje  

i pojistné a penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a ČSOB Penzijní společnost), 

financování bydlení (Hypoteční banka a ČMSS), kolektivní investování a správu 

majetku (ČSOB Asset Management) a poskytování dalších specializovaných služeb 

(ČSOB Leasing a ČSOB Factoring). Služby spojené s obchodováním s akciemi  

na finančních trzích poskytuje Patria Finance, sesterská společnost ČSOB. 

Tabulka 19 - ČSOB v číslech (Zdroj: ČSOB. O společnosti. Csob.cz [online]. ©2014 

[cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-

CSOB/Stranky/default.aspx.) 

 31. 12. 2011 31. 12. 2012 

Zaměstnanci 6 431 6 482 

Klienti (tis.) 3 096 3 054 

Uživatelé internet banking (tis.) 1 237 1 379 

Pobočky ČSOB (Retail/SME + CORP) 252 249 

Era Finanční centra 62 73 

PS – obchodní místa České pošty cca 3 200 cca 3 200 

Bankomaty 831 914 

 

10.1.2 Skupina KBC
91

 

Skupina KBC je integrovaná, multikanálová bankopojišťovací skupina, která se 

zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, malých a středních podniků  

                                                 

91
 ČSOB. O skupině KBC. Csob.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Stranky/O-Skupine-KBC.aspx. 
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a středně velkých korporací. Skupina působí především na svých domácích trzích – 

v Belgii a zemích střední a východní Evropy (v České republice, na Slovensku, 

v Bulharsku a Maďarsku) – a působí i v dalších zemích a regionech celého světa. 

Na konci roku 2012 skupina KBC na svých pěti domácích trzích obsluhovala zhruba 

9 milionů klientů a zaměstnávala cca 37 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav; bez 

zaměstnanců společností určených k prodeji), z toho asi polovinu v zemích střední  

a východní Evropy. 

Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných 

papírů v Lucemburku. Kmenovými akcionáři KBC Group jsou KBC Ancora, Cera, 

MRBB (sdružení zemědělců) a ostatní kmenoví akcionáři. 

10.1.3 Správa a řízení společnosti ČSOB, a. s.
92

 

ČSOB se přihlásila k pravidlům správy a řízení akciových společností (Corporate 

Governance), která vycházejí z principů stanovených OECD. Tato pravidla jako součást 

systému řízení rizik zajišťují rovnováhu odpovědností a pravomocí mezi 

managementem a akcionáři. Management tak získává lepší zpětnou vazbu od akcionáře 

a snadněji dosahuje jím definovaných cílů. ČSOB se hlásí k těmto pravidlům v souladu 

se svými firemními hodnotami. 

Jediným akcionářem ČSOB je KBC Bank NV, IČ 90029371, se sídlem Havenlaan 2, 

1080 Brusel (Sint-Jans Molenbeek), Belgie. 

Představenstvo ČSOB, jako statutární orgán společnosti, je osmičlenné a je složeno  

z vedoucích zaměstnanců ČSOB. 

Vrcholové výkonné vedení ČSOB je přímo řízeno představenstvem a je tvořeno 

generálním ředitelem a sedmi vrchními řediteli. 

Dozorčí rada ČSOB má osm členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva. 

Generálním ředitelem ČSOB je v současné době Pavel Kavánek. 

                                                 

92
 ČSOB. Správa a řízení ČSOB. Csob.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Sprava-rizeni-CSOB/Stranky/default.aspx. 
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Základní kapitál společnosti činí 5 855 000 020,- Kč a je 100% splacen. 

10.1.4 Ocenění ČSOB 

Banka získala za dobu své existence řadu ocenění. Za rok 2013 a 2014 byla oceněna 

jako: 

- Global Finance: Nejlepší banka pro směnné operace (2014) 

- The Banker: Banka Roku 2013 v ČR 

- Cena Hospodářských novin: Nejlepší banka 2013 

- Banka roku 2013 

- Euromoney Private Banking Survey 2013 

- Private Bank of the Year in the Czech Republic 

- Global Finance Nejlepší banka pro směnné operace (2013) 

- Zlatá koruna (2013) 

- Top zaměstnavatel roku nad 5000 zaměstnanců (2013) 

- Investice roku 2013 

- Microsoft Awards (2013) 

- ACQ Global Awards 2013: Banka roku 

10.2 Raiffeisenbank a. s. 

Raiffensenbank lze v současné době charakterizovat jako velmi rychle se rozvíjející 

banka, která si je velice dobře vědoma své, dnes tak velmi žádoucí, společenské 

odpovědnosti. Proto i ona zařadila do své strategie mnoho zajímavých CSR aktivit  

a postupně tak dosahuje svých cílů. 

10.2.1 Základní informace o Raiffeisenbank
93

 

Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 

bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování  

s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank 

                                                 

93
 RAIFFEISENBANK. Profil banky. Rb.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/profil-banky/. 
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obsluhuje klienty v síti více než 120 poboček a klientských center, poskytuje rovněž 

služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců.  

Majoritním akcionářem je se 75 procenty rakouská finanční instituce Raiffeisen 

Bank International AG (RBI), která vznikla v říjnu 2010 spojením Raiffeisen 

International a části RZB. Dalšími akcionářem je RB Prag-Beteiligungs GmbH, která 

drží 25 procent. RBI zajišťuje služby firemním a investičním klientům v Rakousku  

a dále obsluhuje klienty v řadě zemí střední a východní Evropy. Majoritním vlastníkem 

Raiffeisen Bank International je RZB se 78,5 procenty, zbývající část se volně 

obchoduje. 

Raiffeisenbank a.s. od samého počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění 

specifických potřeb klientů v různých regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit 

se banka angažuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen rovněž v řadě veřejně 

prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní 

projekty. 

K 30. 9. 2013 činil počet organizačních jednotek (poboček, obchodních zastoupení) 125 

k 2746,98 zaměstnancům. 

10.2.2 Skupina Raiffeisen
94

 

Raiffeisenbank a.s. je součástí Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI je jedním  

z nejvýznamnějších poskytovatelů investičního a firemního bankovnictví v Rakousku  

a vedoucí univerzální bankou ve střední a východní Evropě. Vznikla spojením 

některých aktivit Raiffeisen ZentralbankÖsterreich AG (RZB) a Raiffeisen International 

Bank-Holding AG. Transakce byla právně dokončena v říjnu 2010. RBI je dceřinou 

společností RZB, která drží 78,5 procenta akcií, zbytek se volně obchoduje na vídeňské 

burze. 

RBI nabízí firemní a investiční bankovnictví pro rakouské a mezinárodní společnosti, 

rozsáhlou bankovní a leasingovou síť ve střední a východní Evropě pro firemní  

                                                 

94
 RAIFFEISENBANK. O skupině Raiffeisen. Rb.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/skupina-raiffeisen/o-skupine-raiffeisen/. 
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i retailové klienty, stejně jako firemní a investiční služby v Asii a nejvýznamnějších 

světových finančních centrech. 

V posledních téměř 25 letech působí RBI v regionu střední a východní Evropa, kde 

momentálně nabízí rozsáhlou síť dceřiných bank, leasingových společností  

a specializovaných poskytovatelů finančních služeb na 17 trzích. Na konci roku 2011 

banka zaměstnávala zhruba 56.000 lidí, kteří obsluhovali asi 13,8 milionu klientů  

na 2915 pobočkách. 

10.2.3 Správa a řízení Raiffeisenbank 

Akcionáři: Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, Vídeň, 

Rakouská republika – výše podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech 75%. 

RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, Linec, Rakouská republika – výše 

podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech 25%. 

Představenstvo Raiffeisenbank, jako statutární orgán společnosti, je sedmičlenné a je 

složeno z vedoucích pracovníků Raiffeisenbank. 

Dozorčí rada Raiffeisenbank se skládá z devíti členů.  

Generálním ředitelem Raiffeisenbank je v současné době Mgr. Mario Drosc. 

Základní kapitál společnosti činí 10 192 400 000,- K a je 100% splacen. 

10.2.4 Ocenění Raiffeisenbank 

V roce 2014 byla banka vyhlášena časopisem Euromoney jako Nejlepší privátní banka 

v ČR, dále byla oceněna za Nejlepší vztahy s klienty (Relationship management)  

a Nejlepší služby pro velmi movité klienty s vklady nad 500 tisíc dolarů. V roce 2013 

ocenil Raiffeisen bank časopis Global Finance titulem Nejlepší banka v regionu. 

10.3 TESCO SW A.S. 

Tato softwarová firma se sídlem v Olomouci se specializuje na vývoj software  

a poskytování IT služeb. Je držitelem několika certifikátů, mezi něž patří například ISO 

9001 nebo 14001. Angažuje se v rámci společenské odpovědnosti prostřednictvím 

různých CSR aktivit, jako je zřízení Moravské vysoké školy Olomouc. 
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10.3.1 O TESCO SW a.s.
95

 

TESCO SW a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních 

technologií ve svém regionu i v ČR. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci 

software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Konkrétně se specializuje  

na informační systémy pro facility management (správa a údržba majetku), 

monitorovací systémy strukturálních fondů, ServiceDesk (HelpDesk), vnitřní integraci 

úřadu a služby systémové integrace. 

Historie společnosti TESCO SW a.s. sahá až do roku 1991, kdy byla založena 

společnost TESCO, spol. s r.o., společnost softwarových a obchodních služeb. Mezi 

společnostmi TESCO, spol. s r.o., společnost softwarových a obchodních služeb,  

v postavení prodávajícího a TESCO SW a.s. v postavení kupujícího byla s účinností  

od 1. 1. 2002 uzavřena smlouva o prodeji části podniku. Převáděná část podniku byla 

vymezena aktivitami z oblasti IT. 

Posláním společnosti TESCO SW a.s. je poskytování přidané hodnoty zákazníkům 

formou specializovaných IT řešení s velkou mírou věcného know-how a garancí 

vysokého standardu kvality s nízkými náklady. To vše za využití oboustranně výhodné 

spolupráce s partnery a za důsledného uplatňování Integrovaného systému řízení. 

TESCO SW a.s. má k dispozici přes 200 zkušených odborníků nejrůznějších profesí, 

kteří zajišťují vývoj, implementaci, rozvoj a podporu vlastních i partnerských řešení. 

Společnost TESCO SW a.s. v současné době zaměstnává 219 pracovníků v hlavním 

pracovním poměru. Rovněž zaměstnává studenty partnerských vysokých škol. 

10.3.2 Správa a řízení TESCO SW 

Management společnosti má celkem 11 členů a v jeho čele stojí generální ředitel. 

Představenstvo je tvořeno pěti členy. V jeho čele stojí předseda. 

Dozorčí rada je tříčlenná.  

Generálním ředitelem je RNDr. Josef Tesařík. 

Základní kapitál společnosti činí 54 000 000 a je zcela splacen. 
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 TESCOSW. Tesco SW a.s. Tescosw.cz [online]. ©2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 
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Profesní složení pracovníků společnosti TESCO SW a.s. je následující:
96

 

- Pracovníci vývoje (analytik, designér, programátor, projektant, ...) - 46% 

- Pracovníci implementace a podpory (implementátor, konzultant, vedoucí 

projektu, ...) - 20% 

- Pracovníci infrastruktury (technik, architekt, administrátor, ...) - 9% 

- Pracovníci obchodu (obchodník, pracovník marketingu, ...) - 3% 

- Ekonomičtí pracovníci (ekonom, personalista, účetní, ...) - 8% 

- Řídící pracovníci - 7% 

- Administrativní a provozní pracovníci - 7 % 
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11 ZHODNOCENÍ ZAVEDENÍ KONCEPTU CSR 

V rámci strukturovaných rozhovorů s kompetentními pracovníky vybraných podniků 

jsem se blíže seznámila s prostředím a programem dané společnosti. Dalo by se říct, že 

byl proveden předběžný audit současného stavu implementace CSR ve firmách. Níže 

jsou uvedeny zjištěné skutečnosti. 

11.1 Případová studie ČSOB, a. s. 

 

Etika, transparentnost podnikání, partnerství s klienty i dodavateli představují principy, 

jejichž prostřednictvím jsou naplňovány hodnoty ČSOB. Její přístup k odpovědnosti se 

odráží rovněž v existenci společensky odpovědných produktů, dobrovolnictví 

zaměstnanců či v podpoře sociálního podnikání. 

Hodnoty skupiny ČSOB vycházejí z vědomí, že je třeba zachovávat profesionalitu 

prostřednictvím dobré pověsti při dodržování pravidel hospodářské soutěže  

a respektování důstojných pracovních podmínek. Čestné a poctivé jednání a etické 

hodnoty ČSOB jsou součástí vnitřních politik, například etického kodexu zaměstnanců, 

protikorupčního programu, compliance pravidel týkajících se střetu zájmů a mandátů, 

ale i politik, které jsou uplatňovány v souvislosti s dary, ochranou oznamovatelů (tzv. 

whistle-blowing) nebo poskytováním úvěru.
97

 

Série otestovaných otázek byla položena manažerce pro společenskou odpovědnost  

ve společnosti ČSOB, a. s. na centrále banky v Praze. V organizační struktuře se 
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nachází v kanceláři generálního ředitele, který je hlavním iniciátorem CSR aktivit. Paní 

manažerka má na starosti celou oblast CSR, komunikaci s KBC, jedná s neziskovými 

organizacemi a komisí. Spolu s ní se této oblasti věnují 2 CSR specialisté. 

11.1.1 Ekonomická oblast 

Systém řízení 

Společenskou odpovědností se ČSOB zabývá na několika úrovních. O primární 

naplňování a realizaci politiky CSR ČSOB a Ery pečuje tým Společenské odpovědnosti, 

který je propojen se speciálně sestavenými týmy expertů z různých oddělení a úrovní 

řízení. Strategii CSR určuje Výbor pro společenskou odpovědnost, jehož členy jsou 

představitelé nejvyššího vedení skupiny ČSOB.
98

 

Kontrolním mechanismem jsou reporty předávané komisi. Procesní audit zase hlídá 

dodržování smluv. Z hlediska poskytování grantů dostává banka report od neziskových 

organizací. Hodnocení zaměstnanců probíhá jednak navzájem mezi sebou (zaměstnanci 

zaměstnance) a jednak z pohledu nadřízeného. 

Zákazníci se dělí na externí a interní. Interními zákazníky jsou zaměstnanci. Potřeby  

a očekávání interních zaměstnanců se identifikují prostřednictvím průzkumů, které 

probíhají jednou ročně. Potřeby a očekávání externích zákazníků se zjišťují v rámci 

diskuzí nebo prostřednictvím oddělení Péče o klienty. Za tímto účelem má společnost  

i ombudsmana, se kterým spolupracuje na zkvalitňování péče o klienty. V této oblasti 

probíhají různé aktivity mezi ČSOB a KBC, jako reporting nebo tzv. „call time“. Loni 

poprvé byl uskutečněn „Stakeholders dialog“, řídící se Global Reporting Initiative, kam 

byli přizvání všichni stakeholders, včetně neziskových organizací. 

Transparentnost 

Informace o majetkových změnách a ekonomických výsledcích jsou dostupné všem  

a jsou podávány prostřednictvím mluvčího, tiskových zpráv nebo intranetu. Pro tento 

účel byl speciálně zřízen útvar Vztahy k investorům. 
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Pro zaměstnance a manažery je k dispozici interní časopis, který vychází jednou za dva 

měsíce. Dalším prostředkem sdělování informací jsou emaily, ať už v rámci centrály či 

poboček. 

Dokumentace 

Etický kodex je dostupný jak veřejně, tak na intranetu. Jeho součástí jsou pravidla 

vzájemné dohody a darovacích smluv. Strategie CSR je interní dokument, který není 

veřejně dostupný. Je pravidelně aktualizovaná a odráží se ve výroční zprávě.  

Společenská odpovědnost skupiny ČSOB je jedním ze základních kamenů firemní 

filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání. Ke společenské odpovědnosti ČSOB 

přistupuje jako k přirozené součásti každodenního života firmy a svých zaměstnanců. 

ČSOB nejen v souvislosti s principy CSR staví na rozmanitosti, různorodosti, 

svobodném rozhodování a odpovědnosti, ale i na dobrovolnosti a rozvoji prostředí, 

v němž banka podniká. Od těchto principů se odvíjejí priority společenské 

odpovědnosti. Ty spočívají v podpoře komunity, individuální angažovanosti  

a dobrovolnosti zaměstnanců skupiny ČSOB i široké veřejnosti. Klíčovými oblastmi 

našeho působení jsou odpovědné podnikání, vzdělávání a rozvoj, diverzita a životní 

prostředí.
99

 

CSR aktivity jsou realizovány po navržení samotnými zaměstnanci, z rozhodnutí vedení 

nebo dohodě s neziskovými organizacemi. ČSOB vydává výroční zprávy společenské 

odpovědnosti, kde jsou nejpodrobnější údaje o CSR aktivitách, jejich naplňování  

a budoucích vizí. 

Zákazníci 

Informace o službách jsou podávány zákazníkům prostřednictvím výpisů z účtu, 

webových stránek, emailů, marketingových kampaní a přes média. Komunikace se 

zákazníky funguje i telefonickou formou. Samozřejmostí je ochrana osobních údajů 

klientů, která je bedlivě střežena a obsažena v několika firemních dokumentech, jako 

např. smlouvy, etické kodexy a zákonná ustanovení. Významnou aktivitou v této oblasti 
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je hodnocení zákazníků, na základě kterého jsou identifikovány jejich potřeby  

a očekávání. 

Dodavatelé 

Při výběru dodavatele je kladen důraz na dodržování etických zásad. ČSOB 

upřednostňuje spolupráci s dodavateli, kteří jsou držiteli certifikátů potvrzujících 

dodržování environmentálních norem.  

Součástí smluv s dodavateli je doložka, jejímž podpisem garantují, že jejich vnitřní 

postupy jsou v souladu s postupy ČSOB v oblasti protikorupční politiky, společenské 

odpovědnosti a ekologie. ČSOB se distancuje od spolupráce se subjekty spojenými 

s korupcí.
100

 Po sepsání smlouvy probíhá její aktualizace, revize a hodnocení 

dodržování etických zásad a zákoníku práce. 

Korupce 

Politika pro dary a obdobná plnění stanovuje podmínky pro přijímání a poskytování 

darů, definuje kvalitu a transparentnost vztahů mezi zaměstnanci ČSOB, klienty 

a dodavateli s cílem předcházet střetům zájmů. 

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti protikorupční politiky. Existuje 

Protikorupční program ČSOB, který představuje souhrn pravidel a politik, jejichž 

hlavním záměrem je předcházet korupčnímu jednání a střetům zájmů. 
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Graf 1 - Hodnocení ekonomické oblasti ČSOB (Vlastní zpracování) 

11.1.2 Sociální oblast 

Zaměstnanecká politika 

Každé pracovní místo uvedené na webových stránkách ČSOB má své definované 

požadavky. Ty se skládají jak z dosaženého vzdělání, tak specifických znalostí  

a dovedností vztahujících se ke konkrétnímu pracovnímu místu. Požadavky na pozici 

specifikuje vždy konkrétní manažer, který využívá konzultanta k poradě. Stanoví 

požadovaný profil a typ osoby, žádající o práci. Při výběru správného uchazeče zde 

sehrává důležitou roli reference od zaměstnanců. 

Výběrové řízení probíhá buď formou assessment centra, nebo individuálního pohovoru. 

Hodnotí se odolnost vůči stresu, týmový duch, schopnost rychle reagovat na vzniklý 

problém a další vlastnosti podle toho, o jakou pozici se jedná. V rámci přijímacího 

řízení mohou probíhat i telefonické rozhovory a interakce s KBC. 

Pro zaměstnance jsou zde odbory, které hlídají dodržování zákoníku práce a jiných 

povinných ustanovení. Co se týče fluktuace zaměstnanců, ČSOB si zakládá na dobrých 

vztazích se zaměstnanci během vykonávání své práce, ale i po odchodu pracovníka. 
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Pokud se někdo z vlastní iniciativy rozhodne odejít, vždy je v zájmu každého manažera 

zjistit důvod odchodu v rámci rozhovoru.  

Hodnocení a systém odměňování je nastaven interními předpisy. Komunikace se 

zaměstnanci probíhá hlavně prostřednictvím emailů, nejrůznějších porad i přes časopis 

vydávaný společností. 

Pokud se vyskytnou zaměstnanci nebo v kolektivu problémy, existuje anonymní linka, 

která se zabývá jejich řešením. 

ČSOB klade důraz na slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců 

prostřednictvím řady aktivit. Jedná se především o možnost čerpání zkrácených úvazků, 

možnost zvolit si čas příchodu do práce, pořádá akce pro děti zaměstnanců a podporuje  

i rodiče na mateřské dovolené. Cílem je udržet se zaměstnanci kontakt i v době, kdy 

aktivně nepracují. 

BOZP 

Za BOZP zodpovídá osoba nebo skupina osob. Pravidelně probíhá proškolování 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jak prezenčně, tak online. V rámci 

zákona se provádí preventivní opatření jako nácvik evakuace nebo bombový útok, 

loupež a krádež. 

Vzdělávání 

Manažer navrhuje kariérní postup každého zaměstnance. Iniciativou ČSOB je neustálý 

rozvoj a vzdělávání zaměstnanců formou nejrůznějších interních i externích školení  

na specifické téma. Je vyčleněn rozpočet na tyto aktivity. Zajímavým a přínosným 

školením je například školení zaměstnanců v oblasti komunikace s neslyšícími  

a nevidomými. 

Diverzita a rovné příležitosti 

Oblast diverzity má na starosti HR asistent. ČSOB podporuje rovné pracovní 

příležitosti, rozvíjí talent zaměstnanců a podporuje zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Má zájem o zdraví a životní spokojenost zaměstnanců, proto jim umožňuje 

pracovní flexibilitu prostřednictvím zkráceného pracovního úvazku, práce z domova 
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nebo sdílení pracovního místa. Firma je přesvědčena, že pouze různorodý tým, v němž 

jsou zastoupení lidé různých věkových kategorií, obou pohlaví a rozdílných životních  

a pracovních zkušeností, je efektivní, kreativní a odpovědný. Na podporu zaměstnávání 

lidí se zdravotním postižením probíhá od března 2013 kampaň „Fandím OZP“. Její 

součástí jsou například workshopy pro zaměstnance a manažery. ČSOB rovněž 

spolupracuje s fondem Srdcerváči, jehož cílem je uspořádat originální transparentní 

sbírku finančních prostředků, které by pomohly ostatním zdravotně postižením získat 

adekvátní, férovou a perspektivní práci. Podpora handicapovaných osob spočívá  

i ve vybudování bankomatů pro nevidomé.
101

 

I v postoji k práci žen je ČSOB velmi činná. Vznikl například program „Leadership 

žen“ jako vzdělávací setkání žen. 

Další programy, které byly zmíněny i výše, jsou například programy pro matky a otce, 

jako například home-office nebo zkrácený úvazek. 

Filantropie 

Koncept CSR v ČSOB obsahuje i firemní dárcovství. Banka dlouhodobě spolupracuje 

s neziskovými organizacemi, které poskytuje odbornou a fyzickou pomoc a finanční 

podporu. Za tímto účelem byl zřízen Grantový fond „Pomáháme společně“, v jehož 

rámci žádají zaměstnanci o příspěvek pro neziskovou organizaci, v níž pomáhají. Za 

celou dobu existence tohoto fondu byla podpořena řada projektů.  

Další aktivitou je zřízení CSR regionálního fondu, do kterého mohou zaměstnanci 

poboček hlásit projekty ze svých regionů. Filatropickou aktivitou, jež ČSOB podporuje 

je například charitativní běh na podporu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 

Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny pořádaný Nadačním fondem 

„Rozum a Cit“. ČSOB realizuje  kampaň zaměřenou na darování krve, krevních složek 

a kostní dřeně. V projektu „Splněná dětská přání“ zaměstnanci dělají radost vánočními 

dárky dětem z dětských domovů. Dvakrát ročně pořádá sbírku a darované věci předává 
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do dobročinných obchodů Domova Sue Ryder v Praze. Výtěžek z jejich prodeje 

pomáhá financovat péči o seniory a provoz Domova.
102

 

ČSOB sponzoruje například Dejvické divadlo nebo ZOO ve Dvoře Králové. 

Firemní dobrovolnictví 

Banka pořádá dobrovolnické dny, do nichž jsou zapojováni zaměstnanci. Jeden den 

v roce se zaměstnanci mohou angažovat v dobrovolné činnosti ve prospěch dané 

neziskové organizace. Například jde o pomoc v ZOO, čistění lesů, podílejí se na opravě 

památek nebo doprovází zdravotně postižené osoby na výletech. 

 

Graf 2 - Hodnocení sociální oblasti ČSOB (Vlastní zpracování) 

11.1.3 Enviromentální oblast 

Oblast životního prostředí je propojena s legislativními předpisy a s celou řadou norem 

a standardů. Proto se dá říct, že je tato oblast v rámci CSR nejlépe měřitelnou  

a implementovanou částí společenské odpovědnosti. 
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Dokumenty 

ČSOB je ohleduplná k životnímu prostředí, což potvrzuje fakt, že vlastní certifikát 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), který v roce 2008 získala 

budova centrály v pražských Radlicích. Je to jedna z velkých výhod vlastní budovy. 

Výstavbou budovy a koupením přilehlého pozemku zachovala park a zabránila tak 

výstavbě nových budov. 

Jsou sledovány environmentální cíle a hodnotí se jejich plnění. Vše je pečlivě 

dokumentováno a sledováno ve výročních zprávách firmy a reportech. Za tuto oblast 

zodpovídá Facility management. 

Energie 

ČSOB přijala energetickou politiku jako závazek snižování energetické náročnosti své 

činnosti v České republice. Jejím cílem je snížit v letech 2009–2015 spotřebu elektrické 

energie o 12%. Pokles spotřeby se pozitivně projeví jak v nákladech na energie, tak 

v poklesu vyprodukovaného oxidu uhličitého, který významně zatěžuje životní 

prostředí. V rámci energetické politiky využívá obnovitelné zdroje energie, participuje 

na snižování uhlíkové stopy a hospodárně využívá přírodní suroviny a zodpovědně 

likviduje odpad.
103

 

Z výroční zprávy vyplývá, že každoročně dochází ke snižování energie.  

Ekologická odpovědnost 

K dalším aktivitám patří používání kancelářského papíru se sníženou gramáží  

a kancelářských potřeb, jejichž výroba a likvidace nezatěžují životní prostředí, 

snižování produkce kancelářského odpadu, který se navíc dále třídí, nebo přednostní 

spolupráce s dodavateli, kteří jsou držiteli certifikátů potvrzujících dodržování 

environmentálních norem. V budově ústředí je provozována ekologická myčka aut  

pro firemní i soukromá vozidla. ČSOB zavedla nový způsob komunikace: 

prostřednictvím technického vybavení (PC, notebooky, videokamery) kolegové mohou 
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spolupracovat na dálku, čímž lze odhadem odbourat až 40 % jízd služebními vozidly. 

Rovněž zavedla spánkový režim osobních počítačů, které se po hodině nečinnosti 

automaticky přepnou do režimu s minimální spotřebou elektrické energie. Společnosti 

se pravidelně připojuje k celosvětové akci Hodina Země.
104

 

Zaměstnanci se pravidelně zapojují do celorepublikové kampaně Do práce na kole 

pořádané občanským sdružením Auto*Mat. 

 

Graf 3 - Hodnocení environmentální oblasti ČSOB (Vlastní zpracování) 

11.2 Případová studie Raiffeisenbank a. s. 

 

Za společnost Raiffeisenbank byl rozhovor veden s vedoucím externí a interní 

komunikace na centrále v Praze. Ten má na starosti jak vnější a vnitřní komunikaci, tak 

oblast CSR spolu s jednou kolegyní. 
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Na první pohled je zřejmé, že RB bere koncept CSR jako ryze sociální odpovědnost.  

V ostatních oblastech se sice angažuje, ovšem o nich už méně reportuje. 

11.2.1 Ekonomická oblast 

Systém řízení 

Společnost má jednoduchou organizační strukturu, která je uvedena v příloze. Oddělení 

komunikace se zodpovídá generálnímu řediteli. Představenstvo uděluje budget, který je 

věnován CSR strategii. Ta je každoročně obnovována. Z pohledu sebehodnocení se 

využívá průzkumů mezi klienty a zaměstnanci. Potřeby a očekávání zákazníků jsou 

identifikovány pomocí sofistikovaných průzkumů. 

Transparentnost 

RB je členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením 

usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Je otevřena všem 

subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného 

a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.
105

   

Informace o majetkových změnách a ekonomických výsledcích jsou pravidelně 

zveřejňovány formou výroční zprávy. Zaměstnanci se o dění v podniku dozvídají  

ze všech možných zdrojů, jako jsou emaily, porady, intranet a jiné. 

Skupina RZB se zavazuje včas poskytovat přesné, srozumitelné, korektní a úplné 

informace svými komunikačními prostředky. A to také v rámci povinností sdělovat 

informace dohledovým orgánům a veřejnosti. Sdělované finanční informace odpovídají 

platným standardům v oboru.
106

  

Dokumentace 

Etický kodex je jednotný pro celou skupinu i v Evropě. Je k dispozici veřejně na 

internetových stránkách. Strategie CSR je výsledkem průzkumu. V rámci CSR je 

společnosti zaměřuje především na znevýhodněné a handicapované, vzdělávání  
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a finanční gramotnost prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Cíle CSR nejsou veřejně 

k dispozici. 

CSR aktivity jsou realizovány z vlastní iniciativy, jsou výsledkem spontánní 

komunikace či komunikace s neziskovými organizacemi. Poté je sjednocena metodika  

a stanovují se cíle CSR. V rámci Velikonoční sbírky „Pomozte dětem“ se zapojují 

zaměstnanci do grantového programu. Dnes je mezi zaměstnanci RB 130 dobrých 

andělů. CSR aktivity se reportují formou výroční zprávy. Nejde tedy o samostatnou 

výroční zprávu za společenskou odpovědnost, ale je součástí výroční zprávy firmy. 

Informace o CSR jsou minimální. 

Klíčovými stakeholdery jsou pro RB klienti, akcionáři a neziskový sektor. 

Zákazníci 

Potřeby zákazníků se identifikují v rámci zpětné vazby formou rozhovorů či dotazníků. 

Ochrana osobních údajů je zakotvena v etickém kodexu. Informace o službách RB se 

zákazníkům (klientům) dostávají prostřednictvím emailu, osobního rozhovoru 

s poradcem, telefonicky, poštou nebo jsou k dispozici na internetových stránkách. 

Jednání se zákazníky je součástí etického kodexu. 

Konkurence 

V rámci konkurenčního boje RB dbá na vnímání značky a hodnotu firmy. Konkurence 

je monitorována a v případě zavedení nového produktu na trh se snaží reagovat. 

Dodavatelé 

V rámci výběru dodavatele, případně obchodního partnera, probíhá striktní proces 

spolehlivosti v oblasti etických standardů. Po uzavření spolupráce se dodavatel stále 

monitoruje a kontroluje v oblasti dodržování etických zásad. 

Korupce 

Toto téma je obsaženo v etickém kodexu RB. Vzhledem k předmětu činnosti  

a nakládání s finančními prostředky klientů, jsou zaměstnanci banky na toto téma 
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školeni. Na téma antikorupčních zásad jsou školeni i noví zaměstnanci a to probíhá  

i formou e-learningového školení. 

V rámci etického kodexu jsou tyto zásady pevně zakotveny, a to jak v oblasti uplácení, 

darů nebo příspěvků charitativním či politickým organizacím. 

 

Graf 4 - Hodnocení ekonomické oblasti RB (Vlastní zpracování) 

11.2.2 Sociální oblast 

Zaměstnanecká politika 

Požadavky na pracovní místo definuje personální oddělení ve spolupráci s příslušnými 

manažery.  

Výběrové řízení probíhá formou osobního pohovoru nebo skupinového výběrového 

řízení (tzv. assessment centrum). Výběrová řízení jsou obvykle dvoukolová (maximálně 

tříkolová) a trvají 2 – 8 týdnů podle počtu kol výběrového řízení nebo podle typu 

pracovního místa. Pokaždé se během nich uchazeč setká se svým přímým nadřízeným. 

Obě setkání se mohou odehrát i během jediného dne.
107
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Co se týče fluktuace zaměstnanců, vždy je důležitá zpětná vazba. Pokud se tedy někdo 

rozhodne z firmy odejít, absolvuje výstupní pohovor s personalistou. 

Systém hodnocení a odměňování je písemně stanoven. Existuje i hodnocení výkonu, 

kde jsou zaměstnanci odměňováni podle výkonnosti, tzv. scoring. 

Všichni zaměstnanci mohou pravidelně komunikovat nejen se svými kolegy během 

celobankovních akcí, ale stejně tak se mohou pravidelně dotazovat generálního ředitele 

na zaměstnaneckém chatu. Na fórech na intranetu se také mohou vyjadřovat k tématům, 

která jsou v bance klíčová. Velmi důležitá je v Raiffeisenbank vzájemná komunikace 

mezi zaměstnanci a otevřenost k myšlenkám každého z kolegů. Každoročně proto 

připravuje průzkum spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců a s jeho výsledky 

následně celý rok pracuje.
108

 Informace se k zaměstnancům dostávají také 

prostřednictvím nadřízených nebo přes newslettery. Problémy řeší oddělení Compliance 

a bezpečnost a přímí nadřízení (manažeři). 

BOZP 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má na starost určená osoba nebo skupina 

osob. Zaměstnanci jsou v této problematice pravidelně školení formou e-learningu. 

V rámci celé budovy, kde centrála RB sídlí, probíhá preventivní opatření, jako nácvik 

evakuace atp. 

Vzdělávání 

Co se týče rozvoje, vzdělávání a odborného růstu zaměstnanců, zde přichází velká 

podpora ze strany managementu. Pro tyto účely je vyhrazený budget, který se rozděluje 

na různé vzdělávací aktivity. Každý zaměstnanec obdrží plán rozvoje, v rámci kterého 

navštěvuje různá školení na téma „timemanagement“ nebo „training on a job“. Noví 

zaměstnanci absolvují školení, kde se seznámí s hodnotami, vizí a strategií společnosti  

a se základními systémy a procesy banky. Stávající zaměstnanci jsou pak podporování 

v měkkých a manažerských dovednostech, navštěvují interaktivní workshopy a jiné. 
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Diverzita a rovné příležitosti 

Tuto oblast má na starosti oddělení lidských zdrojů. RB se zaměřuje na podporu 

zaměstnanců v podobě vyvážení osobního a pracovního života například tím, že zřídila 

firemní mateřskou školku, kterou navštěvují děti zaměstnanců.  

V RB se starají i o rozvoj žen na mateřské dovolené. Mají tak možnosti pracovat 

z domova nebo na zkrácený úvazek. 

Filantropie 

Klientům, kteří splní věrnostní podmínky u eKonta, dává banka každý měsíc bonus  

za vedení účtu ve výši 20 korun. Klient má možnost se této částky vzdát ve prospěch 

charity. Banka v tuto chvíli spolupracuje se třemi velkými nadacemi (Konto Bariéry, 

Český červený kříž, Pomozte dětem).
109

 

V rámci sponzoringu se banka zaměřuje především na oblast vzdělání a charity, 

podporuje však také kulturní a sportovní programy či zdravotní projekty. 

Firemní dobrovolnictví 

V rámci vzdělávání se zaměstnanci angažují do programu „Bankéři do škol“ v oblasti 

severní a jižní Morava. Vše je postaveno na dobrovolnosti. Banka spolupracuje  

i s platformou Matematika s chutí. V rámci této iniciativy se žáci základních a středních 

škol zábavnou formou a nad rámec standardních osnov zapojují do řešení různých 

matematických úkolů.  

                                                 

109
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Graf 5 - Hodnocení sociální oblasti RB (Vlastní pracování) 

11.2.3 Enviromentální oblast 

O čem Raiffeisenbank vůbec nereportuje, je právě oblast životního prostředí. Uvnitř 

firmy sice funguje nějaký systém environmentální politiky, ale společnost tuto oblast  

do své strategie nezahrnula. Na internetových stránkách ani ve výroční zprávě není  

o environmentální odpovědnosti žádná zmínka. Nicméně rozhovor s panem manažerem 

pro komunikaci dal nahlédnout do praktické stránky věci.  

Systém environmentální politiky je nastaven prostřednictvím norem a standardů. 

Existují některé cíle a hodnotí se jejich dosahování. Za dodržování zodpovídá Facility 

management. Zaměstnanci nejsou na toto téma školeni. Ve firmě se recykluje odpad  

a měří se spotřeba pohonných hmot. Žádné další environmentální aktivity nebyly 

zjištěny ani dohledány. Jde o nejslabší oblast CSR za firmu Raiffeisenbank. 
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Graf 6 - Hodnocení environmentální oblast RB (Vlastní zpracování) 

11.3 Případová studie TESCO SW a.s. 

 

Za společnost Tesco SW odpovídal na otázky směřující k CSR pracovník úseku 

Integrovaný systém řízení, který se mimo jiné zabývá i konceptem společenské 

odpovědnosti. Rozhovor proběhl v přímo sídle společnosti v Olomouci. 

Tesco SW je investorem BEA centra. To nabízí unikátní prostředí, jehož hlavním cílem 

je podpora malých a středních podniků v regionu se zaměřením na rozvoj byznys 

inovací. Mimo ni v BEA centru sídlí i Moravská vysoká škola Olomouc. BEA centrum 

je nejinteligentnější kancelářská budova v Olomouci, která dlouhodobě uspoří až 30% 

režijních nákladů. Výstavba této budovy je největší CSR aktivitou společnosti Tesco 

SW. 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Dokumenty 

Energie Ekologická odpovědnost 



99 

 

11.3.1 Ekonomická oblast 

Systém řízení 

Na vrcholu organizační struktury je generální ředitel, který má zástupce. Další stupeň 

řízení tvoří jednotlivé úseky (10) v čele s řediteli. Podřízené úsekům jsou oddělení. 

Konceptem společenské odpovědnosti se zabývá úsek Integrovaného systému řízení, 

který se dále dělí na oddělení Normy ISO, Audit a Ochrana informací.  

Oblasti CSR jsou podněcovány a podporovány ze strany vedení. To rozhoduje  

o zavedení norem a vyčlení pro to potřebné finanční prostředky, lidské a kapacitní 

zdroje. 

Systém kontroly tu finguje pomocí kontrolních auditů, které jsou v pravomoci ředitele 

(představitel vedení každého úseku). Kontrolu provádí nezávislá osoba. 

Jedenkrát ročně probíhá hodnocení zaměstnance v celkem pěti oblastech. Jde o získání 

zpětné vazby. Hodnocení má jednotný řád a strukturu. 

Zpětné vazby se dostává i od zákazníků v podobě elektronických dotazníků, na které 

reaguje ředitel. Identifikaci potřeb a očekávání zákazníků má na starosti úsek PR  

a marketingu. Požadavky od zákazníka vznikají z každodenního procesu. 

Transparentnost 

Informace o změnách společnosti, jejích ekonomických výsledcích atp. jsou sdělovány 

na celofiremních poradách, ve výročních zprávách nebo ojediněle z momentálního stavu 

ve skupině. Důraz na informovanost je zahrnut i ve firemní kultuře. 

Dokumentace 

Tesco SW má definovanou firemní kulturu, která vychází z hodnotového rámce. 

Obsahuje 10 bodů, které vytváří zásady vzájemného soužití mezi pracovníky. Firemní 

kultura je určena novým i stávajícím zaměstnancům. Etický kodex je dostupný pouze 

zaměstnancům firmy. Strategie CSR není definována. Je součástí firemní kultury  

a různých oblastí PR.   
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CSR aktivity schvaluje vedení na poradách. Dále se přidělí danému úseku podle jeho 

oblasti zaměření. Následně se sdělí zaměstnancům a implementuje se do dokumentace. 

Společnost Tesco SW si vede záznamy o naplňování CSR cílů a aktivit, nejsou ale 

součástí výroční zprávy. Ve výroční zprávě jsou zmíněny jen okrajově v rámci pár vět, 

a to zejména v oblasti životního prostředí a zaměstnanecké politiky. 

Firma je držitelem několika standardů, jako je ISO 9001 (Systém managementu 

kvality), ISO 14001 (Systém environmentálního managementu) nebo 27001 (Systém 

managementu bezpečnosti informací). 

Klíčové stakeholdery určuje vedení firmy, které vychází z regionální strategie. 

Zákazníci 

Informace o službách se k zákazníkům dostávají prostřednictvím sociálních sítí, 

osobního jednání, účastí ve veřejných zakázkách, referencemi či formou PR článků. 

Samozřejmostí je ochrana utajovaných informací. 

Dodavatelé 

Do smluvních vztahů společnost v maximální možné míře zařazuje požadavek  

na ekologickou likvidaci veškerých vzniklých odpadů a provádí kontrolní opatření 

plnění těchto povinností u jednotlivých dodavatelů. Aplikaci a kontrolu etických zásad 

tedy zajišťuje smluvně.  

Každoročně je prováděno hodnocení dodavatelů z hlediska kvality dodávky, ceny nebo 

vstřícnosti. 

Korupce 

Zaměstnanci jsou školeni na téma korupce. Zásady a principy protikorupční politiky 

jsou součástí etického kodexu a firemní kultury. Problematika korupce se probírá  

i na poradách firmy. 
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Graf 7 - Hodnocení ekonomické oblasti Tesco SW (Vlastní zpracování) 

11.3.2 Sociální oblast 

Zaměstnanecká politika 

Požadavky na pracovní místo jsou definovány u každé volné pracovní pozice. Jednak 

jsou dány obecně, například dosažené vzdělání, jednak určují specifické požadavky pro 

každé místo. Pracovní příležitosti a stáže jsou zveřejňovány na webu nebo sociálních 

sítích. Ze zaslaných životopisů se vyberou vhodní uchazeči. Následně probíhá několik 

kol výběrového řízení, během kterého probíhají pohovory, absolvují se testy  

a rozhovory s nadřízeným. Nakonec vybraní uchazeči projdou rozhovorem s generálním 

ředitelem. 

V případě, že se zaměstnanec rozhodne rozvázat pracovní poměr, pak se v rámci 

rozhovoru s nadřízeným, personálním manažerem, případně i generálním ředitelem, 

zjišťuje důvod odchodu. 

Odměňování zaměstnanců je dáno směrnicí, kterou má na starosti úsek lidských zdrojů. 

Postup odměňování je nastaven vnitřním dokumentem.  

Komunikace s pracovníky probíhá prostřednictvím porad, intranetu, emailu a pomocí 

dalších nástrojů. Své problémy a nedostatky mohou zaměstnanci vyjádřit v rámci 
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hodnocení zaměstnance. Podle závažnosti problému se pak situace řeší s nadřízeným, 

případně s personálním oddělením. 

BOZP 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci má na starosti úsek lidských zdrojů. Probíhají 

pravidelná školení i cvičení, a to jak nových, tak stávajících pracovníků. Ze zákona 

probíhá jednou ročně nácvik evakuace. Z požadavků na budovu probíhá například 

nácvik tzv. havarijní připravenosti. 

Vzdělávání 

Odborný růst zaměstnanců je dán kariérním plánem. Rozvoj a vzdělávání probíhá  

na základě směrnic a v rámci různých projektů podpořených Evropskou unií. Školení 

nových zaměstnanců probíhá v několika oblastech, poté obdrží sadu dokumentů 

k hlubšímu seznámení a na konci jsou testováni. Školení stávajících zaměstnanců jsou 

jak externí, tak, interní. Každý z pracovníků má možnost sám zažádat o školení 

v oblasti, které se věnuje v rámci pracovního oboru. Jsou vyčleněny finanční prostředky 

určené ke vzdělávání zaměstnanců. 

Diverzita a rovné příležitosti 

V rámci stmelování kolektivu, vyvážení pracovního a osobního života se konají 

nejrůznější společenské akce, jako sportovní a dětský den nebo vánoční a mikulášský 

večírek. Díky přesídlení do nové, větší budovy jsou si zaměstnanci dál, proto se 

pořádají společenské aktivity a neformální akce.  

Obchodní ředitel a místopředseda představenstva společnosti Tesco SW a.s. Josef 

Tesařík jr. v rozhovoru pro Deník.cz řekl: „Základem je naše firemní kultura, která 

určuje směřování nejen členů vedení firmy, ale každého pracovníka. Tím hlavním je 

apel na osobní angažovanost každého pro úspěch firmy. Hodně energie věnujeme 

vytváření tvůrčího kolektivu, kde vedle sebe působí nováčci a zkušení pracovníci. 

Velmi se nám osvědčila spolupráce právě s mladými absolventy, kteří u nás nejen 

získají odborné znalosti, ale především si rychle osvojí zásady, které je pak provázejí 

celý život. Jsme rodinná firma, a to se projevuje i v mezilidských vztazích. Pořádáme 

různá setkání i pro rodinné příslušníky, ale i děti zaměstnanců, protože jsme poměrně 
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mladý tým s průměrným věkem 35 let. Vycházíme vstříc matkám s malými dětmi, které 

mají flexibilní úvazky. Dlouhodobě realizujeme koncept společensky odpovědné firmy, 

což je u podniku naší velikosti spíše výjimkou. Myslíme si, že úspěch TESCO SW nás  

k tomu zavazuje.“ 

Filantropie 

Společnost Tesco SW je patronem Nadace Malý Noe, partnerem a sponzorem časopisu 

CSR Forum. Dále sponzoruje různé umělecké a zájmové a kulturní organizace, jako je 

hudební festival Dvořákova Olomouc. Angažuje se i v podpoře malých a středních 

podniků.  

Letos se společně s Moravskou vysokou školou Olomouc stala patronem nové soutěžní 

kategorie „Odpovědná firma Olomouckého kraje 2014“ v 11. ročníku soutěže TOP 

odpovědná firma. 

Jak již bylo zmíněno výše, partnerskou organizací je Moravská vysoká škola Olomouc, 

jejímž zakladatelem je právě generální ředitel Josef Tesařík. Se studenty i absolventy 

Tesco SW úzce spolupracuje. 

Tesco SW a vůbec celé BEA centrum významně podporuje rozvoj Olomouckého kraje. 

Firemní dobrovolnictví 

Každý, kdo má zájem pořádat dobrovolné aktivity, má možnost. Zaměstnanci se podílí 

na těch aktivitách, ke kterým inklinují z hlediska svých osobních vlastností. Mezi 

dobrovolné aktivity patří například sportovní turnaj nebo dětský den. 
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Graf 8 - Hodnocení sociální oblasti Tesco SW (Vlastní zpracování) 

11.3.3 Enviromentální oblast 

Enviromenální politika je jediná reportovaná oblast společenské odpovědnosti  

na internetových stránkách společnosti. 

Dokumenty 

Tesco SW má vymezený předmět a zásady politiky enviromentu.  

Politika přihlíží k environmentálním aspektům podnikání s přímým dopadem  

na všechny činnosti společnosti:
110

 

- Úspora všech druhů energií 

- Odpadové hospodářství 

- Výchova zaměstnanců k trvale udržitelnému rozvoji 

- Vyvíjet a nabízet SW, který má pozitivní dopad na životní prostředí. 

                                                 

110
 TESCO SW. Enviromentální politika. Tescosw.cz [online]. ©2013 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www.tescosw.cz/cz/o-spolecnosti-1/environmentalni-politika/art_3990/environmentalni-

politika.aspx. 
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Jedna ze zásad je právě uchopení environmentální politiky jako důležitou součástí 

podnikatelských rozhodnutí managementu společnosti. Cíle se stanovují na každý rok  

a kontroluje se jejich plnění. Tesco SW je držitelem normy ISO 14001. 

Vyžaduje se aktivní spoluúčast pracovníků na řízení v environmentální oblasti včetně 

zpětné vazby. 

Ekologická odpovědnost 

V rámci ochrany životního prostředí se v rámci firmy třídí odpad (baterie, tonery, papír, 

plast, elektro zařízení), sleduje spotřeba pohonných hmot a dbá na úsporu energie.  

Při pracovních cestách je podporováno cestování veřejnou dopravou. 

Spotřeba materiálu a energie je měřena a monitorována. Každoročně se porovnávají 

výsledky a následně společnost přijímá opatření. Zodpovědnost za danou oblast má 

vždy konkrétní osoba. 

Zaměstnanci jsou v oblasti ochrany životního prostředí školeni i v rámci problematiky 

osobních vozidel. 

Energie 

Samotná budova má vztah k zákonům na základě svých technologických předpokladů  

a chrání životní prostředí. Díky solárním panelům, úspornému osvětlení a jiné, přispívá 

ke snižování spotřeby energie. 
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Graf 9 - Hodnocení environmentální oblasti Tesco SW (Vlastní zpracování) 
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12 SROVNÁNÍ KONCEPTŮ CSR 

Nyní se práce bude věnovat srovnání jednotlivých firem mezi sebou. Cílem této 

kapitoly je poukázat na silné stránky a nedostatky v každé oblasti společenské 

odpovědnosti. 

Ze všech tří srovnávaných firem nejlepších výsledků dosáhla společnost ČSOB, která 

má nejrozvinutější strategii CSR. Za všechny oblasti (ekonomická, sociální  

a environmentální) byla ohodnocena celkem 66 body. Tesco SW, jakožto firma 

s menším polem působnosti a s několikanásobně nižším počtem zaměstnanců, je 

hodnocena jako druhá nejpokročilejší v oblasti CSR a získala za všechny oblasti 53 

bodů. O něco málo bodů za ní je společnost Raiffeisenbank se 47 body. Všechny tři 

firmy ale vybudovaly a budují velmi silnou politiku společenské odpovědnosti a tím si 

drží obrovskou konkurenční výhodu. 

12.1 Ekonomická oblast 

Co se týče ekonomického směru v CSR, nejlépe se daří naplňovat koncept společnosti 

ČSOB. Za všechny kategorie ekonomické oblasti získala celkem 27 bodů. RB a Tesco 

SW byly ohodnoceny stejně 23 body. Plného počtu bodů dosáhla ČSOB v kategorii 

systému řízení. Zasloužila si to zejména za obrovskou podporu vedení  

i za angažovanost samotných zaměstnanců v oblasti CSR. Společensky odpovědné 

chování a dodržování etických pravidel vycházejí z hodnot skupiny ČSOB. Do oblasti 

CSR se zapojuje v několika úrovních řízení. Naplňování svých cílů a dodržování zásad 

bedlivě sleduje, hodnotí a zaznamenává. Velice dobrým nástrojem je zřízení 

ombudsmana, který se podílí na zkvalitňování péče o klienty, nebo Stakeholders dialog. 

Oproti tomu Raiffeisenbank tak silnou podporu vedení nemá. Společnost Tesco SW se 

může chlubit velmi dobrým průkopnickým vedením svého generálního ředitele. Ten se 

totiž angažuje pro rozvoj celého regionu a je si velmi vědom smyslu a důležitosti 

odpovědného chování vůči společnosti. Je to právě vedení Tesco SW, které je hlavním 

iniciátorem celého konceptu CSR. 
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Všechny tři společnosti dbají na transparentnost. ČSOB zřídila speciální útvar Vztahy 

k investorům a k zaměstnancům se veškeré důležité informace dostanou 

prostřednictvím interního časopisu. RB je zase členem Koalice pro transparentní 

podnikání, která usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Tesco 

SW zveřejňuje informace o majetkových změnách či ekonomických výsledcích  

na celofiremních poradách a velmi často se objevují i v tisku. Všechny tři společnosti 

dbají na pravidelné, přesné a srozumitelné podání informací a na transparentnost kladou 

důraz i v rámci interních předpisů a norem. 

Společnost ČSOB si je moc dobře vědoma důležitosti reportingu CSR cílů a aktivit. 

Vydává samostatnou výroční zprávu CSR, která se dělí podle oblastí. Obsahuje  

i naplňování cílů a reportuje všechny důležité aktivity. Jediné, co by se dalo vytknout je, 

že celá strategie CSR je pouze interní dokument, tudíž není veřejně k dispozici.  

U společnosti Raiffeisenbank je zřetelné, že má zájem se angažovat v rámci 

odpovědného chování. Koncept CSR ale chápe spíše jen jako sociální odpovědnost. 

Další slabou stránkou je nedostatek informací o společenské odpovědnosti v rámci 

výroční zprávy. RB své aktivity málo reportuje a nemá veřejně definované cíle CSR. 

Ani Tesco SW nereportuje o svých CSR cílech a aktivitách. Ve výroční zprávě se 

zmiňuje ve dvou větách pouze o environmentální politice. Nemá definovanou CSR 

strategii. Silnou stránkou pro Tesco SW jsou certifikáty ISO 9001 a 14001. 

Všechny tři společnosti dbají na spokojenost svých zákazníků. Proto každoročně 

hodnotí jejich spokojenost prostřednictvím dotazníků a snaží se podávat všechny 

důležité informace prostřednictvím sociálních sítí, internetových stránek či formou 

článků v tisku. Protože všechny srovnávané firmy pracují s velice citlivými údaji  

o zákazníkovi, jsou zavázány mlčenlivostí a ochranou osobních údajů. 

Vysoký počet bodů všechny hodnocené firmy obdržely za výběr svých dodavatelů  

a vůbec všech obchodních partnerů. Nejenom, že se samy snaží být odpovědní, ale 

zároveň to vyžadují od dodavatelů jako součást obchodních smluv. Každoročně provádí 

hodnocení dodavatelů a přezkoumávají plnění tohoto závazku. Avšak ČSOB obdržela 

bod navíc za větší nároky na dodržování CSR zásad svých dodavatelů. 
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Na téma korupce jsou pravidelně proškolováni zaměstnanci všech tří společností. ČSOB 

navíc vytvořila Protikorupční program, jehož cílem je předcházet korupčnímu jednání  

a střetům zájmů. ČSOB a RB jsou v každodenním styku s klienty, kteří mají vysoké 

nároky. Je zde vysoká pravděpodobnost, že se setkají s určitou formou úplatku, proto je 

tato oblast bedlivě střežena. Ve všech společnostech jsou zásady a principy 

protikorupční politiky zakotveny v etickém kodexu. 

 

Graf 10 - Srovnání firem ekonomické oblasti CSR (Vlastní zpracování) 

12.2 Sociální oblast 

I v sociální oblasti je nejpokročilejší firma ČSOB, která byla ohodnocena 27 body. Ani 

RB a Tesco SW významně nezaostávají. RB získalo 23 bodů a nejslabší je v této oblasti 

Tesco SW s 21 body. ČSOB má vynikající zaměstnaneckou politiku. Silnou stránkou je 

zřízení odborů, které hlídají dodržování zákoníku práce. Chvályhodná je i možnost 

využít anonymní linku, na kterou se může zaměstnanec obrátit v případě vzniklého 

problému. ČSOB vychází vstříc svým zaměstnancům v podobě možnosti využití 

zkráceného úvazku pro rodiče na mateřské dovolené, zvolit si čas pro práci, dále pořádá 

programy pro maminky a tatínky, nabízí nejrůznější přednášky na téma podpory zdraví 

apod. Stejnou podporu dává svých zaměstnancům i RB. V tomto ohledu se ČSOB a RB 

zhostily výborné péče o své pracovníky a vytvořily ideální podmínky pro vyvážení 
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osobního a pracovního života. RB umožnila zaměstnancům komunikovat s generálním 

ředitelem na zaměstnaneckém chatu a zvolila výbornou cestu ke spokojenosti svých 

zaměstnanců tím, že zřídila firemní mateřskou školku. Stejný záměr, slaďovat osobní  

a pracovní život zaměstnanců, má i Tesco SW, které pořádá nejrůznější akce pro své 

zaměstnance. Nejde ovšem o tak významnou podporu jako ze strany ČSOB a RB. 

Tím, že ČSOB a Tesco SW sídlí ve vlastní budově, mají možnost provádět nácviky 

nejrůznějších pohrom a situací prakticky podle svého vlastního uvážení. Všechny tři 

společnosti ale neustále pracují na BOZP, své zaměstnance pravidelně školí  

a na pracovištích nevznikl v poslední době žádný pracovní úraz s dobou pracovní 

neschopnosti delší než 3 dny. Ostatně tomu ani neodpovídá povaha podnikání. 

V oblasti vzdělávání jsou firmy hodnoceny stejným počtem bodů. Každá firma má 

vyčleněny prostředky na financování vzdělávání zaměstnanců, stejně jako tvoří 

individuální kariérní plán a pořádá nejrůznější formy externích a interních školení. 

Zajímavostí u ČSOB je například školení zaměstnanců v oblasti komunikace 

s neslyšícími a nevidomými. Zaměstnanci Tesco SW zase mají možnosti požádat  

o školení v rámci svého oboru. Protože všechny tři firmy jsou založeny na výzkumu  

a neustálému vývoji jak po technickém, tak finančním směru, je třeba se neustále 

vzdělávat a tyto společnosti jsou si toho vědomi. 

ČSOB podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pomáhá nejrůznějšími 

způsoby zdravotně postiženým získat adekvátní a perspektivní práci. Silnou stránkou  

a obrovskou výhodou pro ČSOB je vybudování bankomatů pro nevidomé. Ani 

v přístupu k práci žen nezůstala firma pozadu a dala vzniknout programu zvanému 

„Leadership žen“. RB podporuje práci žen například ve formě zkráceného úvazku. Jinak 

se na vytváření rovných příležitostí značně nepodílí. Výše bylo zmíněno, že RB i ČSOB 

významně podporuje slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců. Tesco SW 

se řídí heslem rodinné firmy, takže se snaží vytvářet příznivé pracovní prostředí  

pro rozvoj mezilidských vztahů. 

Z pohledu filantropie si nejlépe stojí opět ČSOB. Má velice dobře zvolené aktivity, 

podporuje významné projekty, spolupracuje s neziskovými organizacemi a sponzoruje 

mnohé kulturní akce a ZOO ve Dvoře Králové. RB se také soustřeďuje na dárcovství  
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a spolupráci s nadačními fondy. Angažuje se i v oblasti charity. Tesco SW vytváří řadu 

aktivit v oblasti filantropie, je patronem Nadace Malý Noe, sponzoruje a podílí se  

na řadě dalších aktivit. V případě Tesco SW a RB jsou ale v této oblasti mezery. 

Do dobrovolných aktivit se angažují zaměstnanci všech srovnávaných firem. ČSOB 

uchopila tuto oblast poctivě a podílí se například na čistění lesů, opravě památek nebo 

spolupracuje se zdravotně postiženými osobami. RB se zapojuje především  

do vzdělávacích programů pro studenty základních a středních škol a je partnerem 

Poradny při finanční tísni. I zaměstnanci společnosti Tesco SW vyvíjí řadu 

dobrovolných aktivit, jako je sportovní či dětský den. Oblast dobrovolnictví ale nemá 

tak významně propracovanou. 

 

Graf 11 - Srovnání firem v sociální oblasti CSR (Vlastní zpracování) 

12.3 Enviromentální oblast 

Na environmentální politiku se v poslední době zaměřuje čím dál více malých i velkých 

podniků. Důležité je ale mít na paměti, že to, o čem podnik nereportuje, jako by nebylo.  

V rámci srovnání politiky u sledovaných firem, si v oblasti životního prostředí opět stojí 

ČSOB s 12 body. Za ní je Tesco SW s 9 body. Jediným bodem byla ohodnocena 

společnost RB, která do své CSR strategie tuto oblast vůbec nezahrnula.  
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Jak společnost Tesco SW, tak ČSOB sídlí ve vlastní budově. Navíc jsou to budovy 

mladé a jsou opatřeny mnoha úspornými zařízeními. Vlastní budova dává firmě 

možnost více se zapojit do ochrany životního prostředí, od úspory energie po třídění 

odpadu. ČSOB je držitelem certifikátu LEED a plnění svých environmentálních cílů 

zaznamenává ve výroční zprávě CSR. Tesco SW se rovněž zapojuje do environmentální 

politiky, dokonce vlastní certifikát ISO 14001. Své cíle sleduje, ale už o nich 

nereportuje. Na rozdíl od ČSOB a Tesco SW Raiffeisenbank o oblasti životního 

prostředí vůbec neinformuje, ani ji nezmiňuje na internetových stránkách. Nějaké snahy 

angažovanosti v této oblasti zde existují. 

ČSOB postupně naplňuje svůj cíl snížit do roku 2015 spotřebu elektrické energie  

o 12%. Společnost se podílí i na dalších významných aktivitách environmentalistiky. 

Výborným nápadem například bylo vybudování ekologické myčky aut pro firemní  

a soukromá vozidla nebo úspora 40% služebních jízd zavedením komunikace na dálku. 

Tesco SW se do ochrany životního prostředí zapojila například cestováním veřejnou 

dopravou při pracovních cestách. 

 

Graf 12 - Srovnání firem v environmentální oblasti CSR (Vlastní zpracování) 
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13 DOPORUČENÍ 

Tato kapitola bude věnována návrhům CSR aktivit v oblasti ekonomické, sociální  

i enviromentální pro společnost ČSOB, Raiffeisenbank a Tesco SW v rámci zkvalitnění 

konceptu CSR. 

Níže uvedená doporučení vychází z mé znalosti prostředí, se kterým jsem se seznámila 

v průběhu strukturovaných rozhovorů a jsou „šitá na míru“ každému z vybraných 

podniků. 

13.1 Návrh CSR aktivit společnosti ČSOB, a. s. 

Koncept CSR je téměř dokonale implementován do strategie ČSOB, proto by její 

aktivity mohly sloužit jako návod pro zavedení CSR ostatním společnostem. Společnost 

ČSOB má nejpokročilejší CSR strategii ze všech srovnávaných podniků. Níže uvádím 

návrhy pro utvoření dokonalého obrazu společenské odpovědnosti firem. 

Zveřejnění CSR strategie. Společnost ČSOB má vypracovanou CSR strategii. Jde ale 

pouze o interní dokument, který není veřejně dostupný. Pokud by byla strategie CSR 

zpracována zajímavou, kreativní nebo zábavnou formou a hlavně srozumitelně, mohlo 

by její zveřejnění přinést společnosti ještě větší prestiž, získala by si přízeň mnoha 

dalších zákazníků a zvětšila by tím svou konkurenční výhodu. Mohla by být umístěna 

jak na internetových stránkách nebo vymezena ve výroční zprávě. 

Kurz ISO 26000. Pro ucelení obrazu o společenské odpovědnosti navrhuji zařadit  

do plánu CSR přijetí normy ISO 26000. Tato norma obsahuje návod implementace 

CSR, její principy a základní oblasti. Na základě normy se hodnotí výkonnost 

organizace a pokrok ve společensky odpovědném chování. 

Kurz AA 1000. Absolvování kurzu normy AccountAbility by zvýšilo důvěryhodnost 

organizace. Proto navrhuji zahrnout tento cíl do konceptu CSR. 

Vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanci firmy, zejména v tomto případě každodenního 

styku s klienty a nakládání s jejich citlivými údaji, utvářejí obraz celé organizace. Proto 

by měli být pracovníci pravidelně školeni v nejrůznějších oblastech. ČSOB by měla 
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svých zaměstnancům naslouchat a snažit se vycházet vstříc, přijde-li zaměstnanec 

s vlastním návrhem pro oblast vzdělávání. Navrhuji také pravidelně zaškolovat 

zaměstnance v oblasti CSR, přinášet jim nejnovější informace z této oblasti, ztotožnit 

pracovníky s konceptem CSR, a to nejen na úrovni centrály, ale i v pobočkových sítích. 

Důležité je, aby zaměstnanci věděli, proč je CSR implementována do firmy a jaké jsou 

její přínosy. 

Péče o odcházející zaměstnance. Prostor pro zdokonalení se nachází v oblasti 

outplacementu, neboli pomoci odcházejícím zaměstnancům při hledání nového 

pracovního uplatnění. Pro tento účel navrhuji jmenovat konzultanta, ať už z interního či 

externího prostředí.  

Zapojení se do Kampaně zdravé pracoviště (Healthy Workplaces). Tato kampaň si 

klade za cíl pomoci společnostem úspěšně zvládnout a zabránit pracovnímu stresu  

a psychosociálním rizikům. Zapojit se organizace může několika způsoby, například 

účastí na Evropském týdnu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo používáním 

a prosazováním praktických nástrojů pro řízení pracovního stresu a psychosociálních 

rizik. 

Posílení filantropie a dobrovolnictví. Oblast filantropie firmě ČSOB není lhostejná. 

Její filantropické aktivity jsou pozoruhodné. Jako velká firma by rozhodně v těchto 

aktivitách neměla polevovat. Naopak do budoucna by jejím cílem mělo být rozšíření 

filantropie formou partnerství a spolupráce s nadacemi. Dobrovolné aktivity posilují 

vztah a přístup zaměstnanců ke komunitě a vůbec celému konceptu CSR. Důležité je 

tedy zaměstnance motivovat a stimulovat jejich zájem o dobrovolnictví.  

Rozšiřování spolupráce firmy v oblasti vzdělávání. Navrhuji firmě více se angažovat 

do vzdělávání žáků středních a vysokých škol nebo spolupracovat s úřadem práce. 

Forma spolupráce by mohla spočívat v možnosti stáže studentů, brigády a odborné 

praxe. 

13.1.1 Ekonomické zhodnocení navržených CSR aktivit 

Tato kapitola odhaduje náklady na navrhované aktivity pro společnost ČSOB. 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané náklady na jednotlivé CSR aktivity.  
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Vzdělávání zaměstnanců v oblasti CSR se týká krajských poboček. Péče o odcházející 

zaměstnance (outplacement) by měla na starosti jedna osoba, platila by metodika  

pro celou republiku. Náklady na filantropii a dobrovolnictví se odvíjí na základě 

rozhodnutí vedení podle toho, do jakých projektů se zapojí. Spolupráci při vzdělávání 

by měli na starosti např. dva zástupci z 5 krajů ČR. Celkové roční náklady pro navržené 

CSR aktivity jsou odhadovány na 557 000 Kč, náklady jednorázového charakteru činí 

246 500 Kč. 

Tabulka 20 - Ekonomické zhodnocení navržených doporučení pro ČSOB (Vlastní 

zpracování) 

Návrh Odhadované náklady Frekvence plnění 

Zveřejnění CSR strategie 17 500 Kč jednorázově 

Kurz ISO 26000 5 000 Kč x 5 krajů = 25 000 

Kč 

jednorázově 

Kurz AA 1000 4 000 Kč jednorázově 

Vzdělávání zaměstnanců 14 000 Kč/školení (oblast 

CSR) x 13 krajů = 182 000 

Kč 

ročně 

Péče o odcházející 

zaměstnance 

30 000 Kč x 12 měsíců = 

360 000 Kč 

ročně 

Zapojení do Kampaně zdravé 

pracoviště 

15 000 Kč ročně 

Posílení filantropie a 

dobrovolnictví 

100 000 Kč jednorázově 

Rozšiřování spolupráce firmy 

v oblasti vzdělávání 

10 000 Kč x 10 pracovníků = 

100 000 Kč 

jednorázově 

 

13.2 Návrh CSR aktivit společnosti Raiffeisenbank a. s. 

Společnost Raiffeisenbank vyvíjí velice dobré společensky odpovědné aktivity. 

K dokonalé implementaci a správnému pochopení principu CSR musí ujít ještě kus 

cesty. Celkově by se měla RB více soustředit na ekonomickou a především 

environmentální oblast CSR. Jedná se o nejslabší podnik v implementaci konceptu  

ze všech tří srovnávaných společností. Níže jsou uvedeny návrhy a doporučení  

pro zkvalitnění strategie CSR. 
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Zesílení podpory vedení. Společnost by se měla zabývat společenskou odpovědností 

na všech úrovních řízení a měla by se taky prostřednictvím celé organizační struktury 

aplikovat. Doporučila bych zřízení samostatného oddělení, která by se zabývala 

samotnou společenskou odpovědností. V rámci CSR by měla spolupracovat s celou 

skupinou Raiffeisen. 

Vypracování strategie CSR. Navrhuji navrhnout, vytvořit a zveřejnit CSR strategii 

srozumitelně všem zainteresovaným stranám. 

Reportování o CSR. RB by se měla soustředit primárně na informování o svých CSR 

cílech a aktivitách. Do své výroční zprávy by měla zahrnout svou strategii, zobrazit 

naplňování cílů a definovat své CSR aktivity. Doporučuji i upravit, zpřesnit a rozšířit 

informace o CSR na internetových stránkách. 

Vzdělávání zaměstnanců. Co se týká školení zaměstnanců, mohla by RB zvolit 

například školení na téma komunikace s nevidomými a neslyšícími, stejně jako 

dopodrobna je seznámit s konceptem CSR, jeho přínosy, účelem a posláním. Pracovníci 

by měli být ztotožněni s filozofií CSR. 

Péče o odcházející zaměstnance. Stejně jako u předchozí společnosti doporučuji 

poskytovat poradenství odcházejícím zaměstnancům a pomoci jim tak zorientovat se  

na trhu práce při hledání nového zaměstnání. 

Zapojení se do Kampaně zdravé pracoviště (Healthy Workplaces). Tato kampaň si 

klade za cíl pomoci společnostem úspěšně zvládnout a zabránit pracovnímu stresu  

a psychosociálním rizikům. Zapojit se organizace může několika způsoby, například 

účastí na Evropském týdnu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo používáním 

a prosazováním praktických nástrojů pro řízení pracovního stresu a psychosociálních 

rizik. 

Větší diverzita a rovné příležitosti. Navrhuji určit osobu odpovědnou za rozvoj 

rovných příležitostí. Současně by měla být věnována pozornost podpoře zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením nebo spolupráce v různorodých týmech pro zefektivnění 

a větší kreativnost pracovníků. Existuje řada dalších aktivit, do kterých by se mohla RB 

zapojit, například pořádat sbírky na podporu znevýhodněných občanů nebo pořádat 
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setkání žen v oblasti leadershipu.  Podnik by mohl uvažovat i o vybudování bankomatů 

pro nevidomé. 

Posílení filantropie a dobrovolnictví. V oblasti filantropie by měla RB rozšířit okruh 

svých aktivit. Může se zapojit do charitativního běhu, potěšit děti z domovů vánočními 

dárky nebo darovat výpočetní techniku či nábytek neziskovým organizacím. Posilovat 

by se měla angažovanost zaměstnanců o dobrovolné aktivity, jako je například Den 

Země. 

Zavedení environmentální politiky do strategie CSR. Navrhuji se primárně zaměřit 

na tvorbu a implementaci environmentální politiky do strategie firmy. To znamená 

definování cílů a rozšíření aktivit. Následně by bylo vhodné umístit tuto oblast CSR  

na internetové stránky a formulovat strategii ve výroční zprávě. 

Zavedení environmentálních opatření. Součástí environmentálních aktivit by mělo 

být snižování energie, snižování spotřeby pohonných hmot například hromadnou 

dopravou při pracovních cestách nebo nahradit část těchto cest komunikací na dálku. 

Zaměstnanci by se mohli zapojit do celorepublikové kampaně do práce na kole. 

Uvažovat by firma mohla i o spotřebě materiálu. 

Měření a reportování environmentálních aktivit. Aby tyto aktivity splnily svůj účel, 

je důležité monitorovat, vyhodnocovat a přijímat opatření, které povedou k naplňování 

cílů. Navrhuji hlavně reportovat o těchto aktivitách například v rámci výroční zprávy.  

13.2.1 Ekonomické zhodnocení navržených CSR aktivit 

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti CSR se týká krajských poboček. Péče o odcházející 

zaměstnance (outplacement) by měla na starosti jedna osoba, platila by metodika pro 

celou republiku. Náklady na filantropii a dobrovolnictví, stejně jako posílení diverzity  

a rovných příležitostí, se odvíjí na základě rozhodnutí vedení podle toho, do jakých 

projektů se zapojí. Celkové roční náklady pro navržené CSR aktivity jsou odhadovány 

na 569 000 Kč, náklady jednorázového charakteru činí 162 500 Kč. 
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Tabulka 21 - Ekonomické zhodnocení navržených doporučení pro Raiffeisenbank 

(Vlastní zpracování) 

Návrh Odhadované náklady Frekvence plnění 

Vypracování strategie CSR 17 500 Kč jednorázově 

Reportování o CSR 12 000 Kč ročně 

Vzdělávání zaměstnanců 14 000 Kč/školení (oblast 

CSR) x 13 krajů = 182 000 

Kč 

ročně 

Péče o odcházející 

zaměstnance 

30 000 Kč x 12 měsíců = 

360 000 Kč 

ročně 

Zapojení do Kampaně zdravé 

pracoviště 

15 000 Kč ročně 

Diverzita a rovné 

příležitosti 

20 000 Kč/školení 

15 000 Kč ost. náklady 

jednorázově 

Posílení filantropie a 

dobrovolnictví 

100 000 Kč jednorázově 

Zavedení environmentální 

politiky do strategie CSR 

10 000 Kč jednorázově 

 

13.3 Návrh CSR aktivit společnosti Tesco SW, a.s. 

Vzhledem ke své velikosti je Tesco SW podnik s obrovskou podporou vedení a velkou 

angažovaností vůči celému regionu. Obecně doporučuji více se věnovat sociální oblasti 

CSR, zachovat stávající a rozšířit další aktivity pro úspěšnou a efektivní implementaci 

CSR do firemní politiky. Organizace musí především myslet na to, že aktivity, o nichž 

nereportuje, jako by nebyly. Věřím, že vzdělávání a školení manažerů a pracovníků 

v oblasti CSR, pomůže pochopit principy a účel přijímání konceptu CSR. Společnost 

Tesco SW má velký potencionál, stát se významnou společností, jejíž hodnoty a poslání 

vycházejí ze zásad společenské odpovědnosti. 

Níže jsou uvedeny návrhy a doporučení pro hlubší aplikaci CSR. 

Změna systému řízení. Protože na první pohled je zřejmé, že podnik koncept CSR 

stále rozvíjí, bylo by vhodné jmenovat odpovědnou osobu nebo skupinu osob, 

soustředící se pouze na oblast CSR. Pokud má podnik tak silnou podporu vedení, pak 
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by jí tenhle krok pomohl zefektivnit jeho snahu a v implementaci by se posunul více  

do jádra společenské odpovědnosti. 

Zpracování CSR strategie. Vytvořením strategie CSR získá firma přehled o svých 

cílech a aktivitách. Na konceptu CSR se musí odrážet hodnoty firmy. Celou strategii 

navrhuji zveřejnit a přehledně a srozumitelně o ní informovat. 

Reportování o CSR aktivitách. Tesco SW se velmi významnou měrou podílí  

na naplňování konceptu CSR. Je proto škoda, o těchto snahách neinformuje své okolí. 

Navrhuji tedy začlenění CSR aktivit a cílů jednak na internetové stránky v samostatné 

záložce a jednak připojit k výroční zprávě. Snaha o naplňování konceptu nemusí mít 

takovou odezvu, jako v případě jeho reportování. 

Zkvalitnění zaměstnanecké politiky. Přestože firma nemá tolik zaměstnanců jako 

srovnávané firmy, vždy by měl podnik klást důraz na jejich spokojenost. V tomto směru 

navrhuji vyvíjet aktivity, které by vedly ke slaďování pracovního a osobního života, 

například pořádáním různých akcí pro děti zaměstnanců, možností práce z domova nebo 

na zkrácený úvazek pro rodiče na mateřské dovolené. V případě problémů a za účelem 

pomoci pracovníkům v případě nastalých nepříznivých události, navrhuji určit 

kompetentní osobu, která by se podílela na vyřešení problémů.  

Vzdělávání zaměstnanců. Navrhuji také pravidelně proškolovat zaměstnance v oblasti 

CSR, přinášet jim nejnovější informace z této oblasti, ztotožnit pracovníky s konceptem 

CSR. Důležité je, aby zaměstnanci věděli, proč je CSR implementována do firmy a jaké 

jsou její přínosy. 

Zapojení se do Kampaně zdravé pracoviště (Healthy Workplaces). Tato kampaň si 

klade za cíl pomoci společnostem úspěšně zvládnout a zabránit pracovnímu stresu  

a psychosociálním rizikům. Zapojit se organizace může několika způsoby, například 

účastí na Evropském týdnu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo používáním 

a prosazováním praktických nástrojů pro řízení pracovního stresu a psychosociálních 

rizik. 

Větší diverzita a rovné příležitosti. Podnik si zakládá na dobrých vztazích mezi 

zaměstnanci. Měla by ale věnovat větší pozornost podpoře znevýhodněných občanů 
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v pracovní oblasti. V tomto ohledu by se firma mohla podílet na nejrůznějších akcích  

na podporu této skupiny. Navrhuji určit osobu, která by vyhledávala a realizovala 

aktivity podporující rovné příležitosti. 

Posílení filantropie a dobrovolnictví. Vhodným krokem pro úspěšné naplňování CSR 

konceptu je také firemní dárcovství. Existuje spousta neziskových organizací, do jejichž 

kampaně by se mohla společnost zapojit. Navrhuji zapojit se do charitativního běhu, 

dětského dne pro opuštěné děti nebo realizovat kampaň zaměřenou na darování krve  

a jiných programů. V neposlední řadě by mohla firma uvažovat o darování výpočetní 

techniky neziskovým organizacím. Jako dobrovolnou aktivitu podniku doporučuji 

vzdělávat a rozvíjet IT dovednosti u seniorů a jiných skupin obyvatelstva nebo by se 

mohla firma zapojit do aktivit, jako je výpomoc v ZOO, čistění lesů nebo se podílet  

na opravě památek. 

Rozšiřování spolupráce firmy v oblasti vzdělávání. Navrhuji firmě více se angažovat 

do vzdělávání žáků středních a vysokých škol nebo spolupracovat s úřadem práce. 

Forma spolupráce by mohla spočívat v možnosti stáže studentů, brigády a odborné 

praxe.  

Rozšíření environmentálních aktivit. Tesco SW si zakládá na environmentální 

politice. Přesto navrhuji rozvíjet další aktivity na ochranu životního prostředí. Zapojit se 

podnik může do celorepublikové kampaně „Do práce na kole“, k celosvětové akci 

„Hodina Země“ nebo snižování počtu služebních jízd a nahradit je komunikací na dálku 

prostřednictvím technického vybavení. 

13.3.1 Ekonomické zhodnocení navržených CSR aktivit 

Náklady na filantropii a dobrovolnictví, stejně jako posílení diverzity a rovných 

příležitostí, se odvíjí na základě rozhodnutí vedení podle toho, do jakých projektů se 

zapojí. Celkové roční náklady pro navržené CSR aktivity jsou odhadovány na 326 000 

Kč, náklady jednorázového charakteru činí 172 500 Kč. 
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Tabulka 22 - Ekonomické zhodnocení navržených doporučení pro Tesco SW (Vlastní 

zpracování) 

Návrh Odhadované náklady Frekvence plnění 

Změna systému řízení 25 000 Kč * 12 měsíců = 

300 000 Kč 

ročně 

Zpracování CSR strategie 17 500 Kč jednorázově 

Reportování o CSR 

aktivitách 

12 000 Kč ročně 

Zkvalitnění zaměstnanecké 

politiky 

15 000 Kč/akce jednorázově 

Vzdělávání zaměstnanců 14 000 Kč/školení (oblast 

CSR) 

ročně 

Diverzita a rovné 

příležitosti 

15 000 Kč/školení 

5 000 Kč/ost. náklady 

jednorázově 

Posílení filantropie a 

dobrovolnictví 

100 000 Kč jednorázově 

Rozšiřování spolupráce 

v oblasti vzdělávání 

10 000 Kč x 2 pracovníci = 

20 000 Kč 

jednorázově 
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ZÁVĚR 

Práce zanalyzovala současné naplňování strategie CSR ve všech třech vybraných 

společnostech, k čemuž přispěly informace od zástupců těchto firem získané v průběhu 

rozhovorů. Na základě těchto skutečností byly ohodnoceny vyvíjené CSR aktivity 

v jednotlivých oblastech a kategoriích. Srovnání vybraných firem mezi sebou pak 

ukázalo, v jaké úrovni implementace se nacházejí, co jsou jejich silné stránky  

a příležitosti pro zlepšení. Výsledkem celého výzkumu jsou vznesené návrhy  

a doporučení doprovázené ekonomickým zhodnocením. Tímto práce naplnila svůj 

hlavní cíl a splnila všechny stanovené dílčí cíle. 

Společnost ČSOB, a. s. se velice intenzivně zabývá implementací CSR do svého 

podnikání, což se odráží na zjištěných skutečnostech. Podnik má velmi silnou podporu 

vedení v oblasti naplňování CSR cílů a angažuje se v CSR aktivitách. Má precizně 

zpracovanou samostatnou výroční zprávu o společenské odpovědnosti, kde odkazuje na 

všechny své CSR aktivity a především hodnotí naplňování stanovených cílů. Její 

komunikační síť a přenos informací mezi pobočkami, na centrále, zákazníkům, místní 

komunitě a jiným stakeholderům je výborně zajištěna. Svým zaměstnancům poskytuje 

silné zázemí, vytváří příznivé pracovní podmínky, vyrovnává jejich osobní a pracovní 

život a dává jim příležitost vzdělávat se a podílet se na unikátních projektech. Firma 

ČSOB nezapomíná ani na znevýhodněnou skupinu obyvatel, opuštěné děti, seniory či 

studenty všech stupňů vzdělání. Zapojuje se do dobrovolných aktivit, spolupracuje 

s řadou neziskových organizací a podporuje celostátní i mezinárodní akce. Výstavbou 

ekologicky šetrné budovy centrály v Praze, začala intenzivně naplňovat 

environmentální oblast CSR. Každým rokem snižuje spotřebu energie, pohonných hmot 

a produkci odpadu. Jde o nejpokročilejší ze srovnávaných firem, co se naplňování 

filozofie CSR týká. Pro zvýšení úrovně implementace byly vzneseny návrhy. 

Nejslabší srovnávanou firmou je Raiffeisenbank a.s., přesto vyvíjí velice dobré 

společensky odpovědné aktivity. K dokonalé implementaci a správnému pochopení 

principu CSR musí ujít ještě kus cesty. Celkově by se měla RB více soustředit  

na ekonomickou a především environmentální oblast CSR. Pozoruhodná je její péče  
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o zákazníky, výběr dodavatele a své zaměstnance, kterým poskytuje řadu výhod a utváří 

příjemné pracovní podmínky. Snaží se o zapojení svých zaměstnanců do CSR aktivit  

a jejich spolupráci při dobrovolných aktivitách. Největší zájem má RB na vzdělávání 

studentů na všech úrovních vzdělávání a snaží se o rozvoj jejich znalostí a dovedností 

zábavnou formou. Nezapomíná ani na sponzoring, firemní dárcovství a partnerství 

s neziskovými organizacemi za účelem podpory opuštěných či nemocných dětí. 

Největší příležitost pro zlepšení je v environmentální oblasti společenské odpovědnosti. 

Zde podnik nevyvíjí tak podstatné aktivity a je zapotřebí určit environmentální politiku, 

zahrnout ji do svého podnikání, měřit naplňování stanovených cílů a reportovat o nich. 

Výborný příklad zapojení firem do společensky odpovědných aktivit, které nejsou 

součástí mezinárodní skupiny, je olomoucká společnost Tesco SW, a.s. V posledních 

letech zaznamenala velký pokrok v naplňování CSR strategie a řadí se mezi významné 

konkurenty v oblasti CSR. Již její řízení má velice vysoké požadavky na plnění této 

politiky a dává podnět ke společensky odpovědnému chování svých zaměstnanců, celé 

firmy a dodavatelů. Má velmi dobře nastavenou ekonomickou oblast, která je 

srovnatelná s politikou Raiffeisenbank. V sociální oblasti se snaží o podporu a péči  

o své zaměstnance, spolupracuje se studenty partnerské vysoké školy a spolupracuje 

s neziskovými organizacemi. Právě sociální oblast CSR je nejslabší stránkou celého 

konceptu a je potřeba na ní neustále pracovat a rozvíjet. I Tesco SW postavila svou 

vlastní budovu, která zároveň slouží pro rozvoj celého regionu. I tato stavba je 

postavena za účelem úspory energie, která je součástí environmentální politiky podniku. 

Firma se snaží minimalizovat i spotřebu odpadu, pohonných hmot a soustředí se  

na likvidaci všech nebezpečných zařízení. Mezi navržená doporučení patří  

i vypracování podrobného reportu o CSR, neboť aktivity, o kterých není informováno, 

jako by nebyly. 

Budou-li srovnávané podniky dále držet svůj současný standard a zájem o CSR, 

motivovat své pracovníky k odpovědnému chování a pohledu na udržitelný rozvoj, 

stanou se významnými organizacemi, které se vysokou mírou podílejí na podpoře  

a rozvoji společnosti a vůbec celé své pověsti. V dnešní době silné konkurence, 

nekalých praktik, lobingu, zkreslování informací a neetického chování firem, znamená 

přijetí CSR konceptu, který je založen čistě na dobrovolném charakteru, obrovský 
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posun, snahu něco změnit, nemyslet jen na sebe a vytvářet čisté, spravedlivé  

a odpovědné podnikatelské prostředí. 
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I 

 

PŘÍLOHA 1 - KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

A) Ekonomická oblast 

 

Systém řízení 

1. Jak je pracována struktura úrovně řízení organizace? 

2. Jak má organizace zpracovaný systém kontroly z pohledu odpovědnosti a 

pravomocí? 

3. Jaký systém sebehodnocení je využíván? 

4. Jak jsou identifikovány potřeby a očekávání zákazníků? 

 

Transparentnost 

1. Jak je zajišťována informovanost o majetkových změnách? 

2. Jak je zajišťována informovanost o ekonomických výsledcích?  

3. Jak je udržována informovanost zaměstnanců o dění v podniku? 

 

Dokumenty 

1. Má organizace zpracovaný etický kodex a v jaké formě? 

2. Jak je stanovena strategie CSR? 

3. Jak jsou stanoveny cíle CSR? 

4. Jaké jsou postupy pro realizaci CSR aktivit? 

5. Jsou vedeny záznamy o CSR činnostech? 

6. Je vytvářen report CSR? 

 

Zákazníci 

1. Jak je zajišťováno pochopení očekávání zákazníků? 

2. Jakým způsobem jsou podávány informace o službách? 

3. Jak je nakládáno s osobními údaji zákazníků a jak je zajišťována jejich ochrana? 

 

Dodavatelé 

1. Jak je zajišťováno dodržování obchodních smluv v dodavatelsko-odběratelských 

vztazích? 

2. Jak je zajišťována aplikace etických zásad u dodavatelů? 

3. Jak je dodržování etických zásad u dodavatelů kontrolováno? 

 

Korupce 

1. Jak jsou upraveny zásady a principy protikorupční politiky v podniku? 

2. Jaké jsou důsledky protikorupčního jednání ve firmě? 

3. Jsou zaměstnanci školeni o zásadách a principech protikorupční politiky? 

4. Jaká jsou opatření proti korupci? 

 



 

II 

 

B) Sociální oblast 

 

Zaměstnanecká politika 

1. Jak jsou definovány požadavky na pracovní místo? 

2. Jak probíhá organizace výběrového řízení? 

3. Jak je zajišťováno dodržování Zákoníku práce? 

4. Jak podnik přistupuje k fluktuaci zaměstnanců? 

5. Jak je nastaven systém hodnocení a odměňování? 

6. Jakým způsobem probíhá komunikace se zaměstnanci? 

7. Jaký je postoj k řešení stížností, problémů a nedostatků? 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Je určena osoba, která má na starosti BOZP? 

2. Jak organizace zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti BOZP? 

3. Jaká preventivní opatření probíhají v oblasti BOZP v podniku? 

4. Došlo v posledním roce k úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 dny? 

 

Vzdělávání 

1. Jak je zajišťován rozvoj, vzdělávání a odborný růst zaměstnanců? 

2. Jaký je postoj k interním a externím školení? 

3. Je stanovený rozpočet věnovaný školení pracovníků? 

 

Diverzita a rovné příležitosti 

1. Jak má organizace upravenou antidiskriminační politiku? 

2. Jaká je postoj k zaměstnávání minoritních a rizikových skupin obyvatelstva? 

3. Jak jsou eliminovány diskriminační praktiky? 

4. Jaký je přístup k práci žen? 

 

Filantropie 

1. Jak organizace přistupuje k firemnímu dárcovství? 

2. Vytváří organizace nadační fond nebo je některého fondu členem? 

3. Jak se organizace staví ke sponzoringu? 

 

Dobrovolnictví 

1. Jaký je postoj k dobrovolným aktivitám? 

2. Jak se zapojují zaměstnanci do dobrovolných aktivit? 

 

 

 

 

 



 

III 

 

C) Enviromentální oblast 

 

Dokumenty 

1. Vlastní organizace nějaký certifikát kvality enviromentu? 

2. Jak je stanovený systém enviromentu? 

3. Jak jsou sledovány a hodnoceny environmentální cíle? 

4. Je stanovena osoba odpovědná za environmentální politiku? 

5. Jak organizace o svých environmentálních aktivitách reportuje? 

 

Energie 

1. Eviduje organizace spotřebu energií? 

2. Jak je zajišťována minimalizace spotřeby energie? 

 

Ekologická odpovědnost 

1. Probíhá školení zaměstnanců na téma environmentální politiky? 

2. Jak společnost předchází environmentálním rizikům? 

3. Jaký je postoj k recyklaci a opětovnému použití odpadu? 

4. Jaký je postoj k minimalizaci spotřeby materiálu zatěžující životní prostředí? 

5. Jak je zajišťováno minimalizaci spotřeby pohonných hmot? 

6. Jaké další aktivity chránící životní prostředí organizace vyvíjí? 

 


