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Abstrakt 
 
 
Tato diplomová práce „Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce“ si 
klade za cíl přiblížit aktuálně diskutovaný pojem sociální odpovědnosti – CSR 
(Corporate Social Responsibility). Tento problém analyzuje zejména z hlediska principů 
fungování trhu práce, zabývá se otázkou, jak (a zdali vůbec) lze na základě CSR 
dosáhnout zvýšení jeho efektivity.  
 
Klíčová slova 
CSR, trh práce, efektivita, nezaměstnanost, rovnost příležitostí, spravedlivá odměna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
This thesis „Corporate Responsibility as a Form of Streamlining the Job Market“ aims 
to bring near the currently debated koncept of CSR (Corporate Social Responsibility). 
This problem is analyzed especially in terms of principles on labour market working. 
This work also deals with a question of how (or if any) it is possible to improve the 
effectiveness of labour market on on the basis of CSR.  
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1 Úvod 
 

Společenská odpovědnost firem (společností, organizací) - CSR1 je v dnešní 

době často diskutovaným tématem. Ústřední otázkou pro ty, na kterých koncept CSR 

závisí – tj. podnikatelů, zůstává, zda se jim vyplatí být společensky odpovědnými. 

Nejčastější replikou podnikatelů a podniků (kterou potvrzují i výzkumy)2 na otázku 

„zda a jak by chtěli své jednání změnit“ je z jejich strany odpověď, že dodržují právní 

normy, které se této oblasti týkají a značně podrobně ji upravují. Argument je to do 

určité míry správný. Čím rozsáhlejší je zákonná úprava oblastí, se kterou se obsahově 

CSR prolíná, tím menší je možnost, aby takové žádoucí chování bylo dobrovolné. 

Takové jednání pak v konečném důsledku nerozlišuje ty, kteří se takto chovat chtějí od 

těch, kteří se chovají žádoucím způsobem, protože musí. Tato skutečnost snižuje 

motivaci k „sociálně odpovědnému“ jednání, neboť schází uznaní, které provází konání 

dobra nad rámec povinností. 

Druhou námitkou či argumentem, který zaznívá, je problém výhodnosti, to 

znamená otázka, zda takovéto jednání nebude činit podnik či organizaci slabší, méně 

konkurenceschopnou. Doc. Anna Putnová v knize s názvem Etické řízení ve firmě, jíž je 

spoluautorkou, na několika místech zmiňuje, že být slušný je dobrý byznys.3 Můžeme 

zjistit, zda stačí být slušný, aby měl člověk zaručen úspěch? Ústřední směr této práce 

bude stanoven hledáním odpovědi na otázku, zda se vyplatí chovat v souladu 

s konceptem CSR a to zejména ve vztahu zaměstnance – zaměstnavatele, a bude 

sledovat odraz této situace na trhu práce. 

Cílem této práce je přiblížit čtenáři pojem sociální odpovědnosti, principy 

fungování trhu práce a zvýšení jeho efektivity na základě CSR. Budeme si tak klást 

otázky: Může vést vyšší sociální odpovědnost firem ke zvýšení efektivity trhu práce? Je 

tento nástroj vhodným regulátorem trhu práce? V souvislosti s tím budeme hledat 

odpovědi na další otázky: Jsou určité etické a morální standardy nutným předpokladem 
                                                 
1 CSR = Corporate Social Responsibility; zkratka bude v textu používána jako synonymum společenské 
(možno i sociální) odpovědnosti. 
 
2 TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem: kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu 
v ČR. 2004. Dostupné na WWW: <http://www.blf.cz/publikace.htm>.  
 
3 PUTNOVÁ, A. SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada. 2007. ISBN 978-80-247-
1621-3. 
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sociálně odpovědného jednání? Je morálně ospravedlnitelné sociálně odpovědné 

chování vymáhat? A nakonec i otázka, kterou si kladou sami podnikatelé: bude sociálně 

odpovědné jednání firem přínosem pro tyto firmy?  

Pro  zodpovězení těchto otázek bude nejprve nutné seznámení se základními 

pojmy, kterými jsou: trh práce, tržní selhání, efektivita, společenská odpovědnost, etika 

v podnikání, a společné dobro. Po uvedení do problematiky CSR jako konceptu bude 

naším dalším úkolem  teoretické vymezení výše zmíněných pojmů. Poté analyzujeme 

současnou situaci na trhu práce, platnou legislativu a možný prostor regulace (či naopak 

upuštění od stávající regulace direktivní). Na tuto analýzu navážeme odpovědí na 

stanovené otázky a návrhem na možná opatření s přihlédnutím k jejich možným 

dopadům. 

 

Předpokládaný přínos této práce spočívá v  několika rovinách. První  z nich se 

bude nacházet v pojetí společenské odpovědnosti, jeho vztahu k trhu práce a 

přidružených způsobech úpravy CSR. Druhá rovina spočívá v orientaci na trh práce 

jako celek, to znamená v orientaci na všechny jeho účastníky tak, aby výsledný efekt 

CSR znamenal prospěch4 pro všechny zúčastněné. Třetí rovinou je pak navržení 

konkrétních opatření CSR působení na trhu práce.  

Ač tato řešení nemusí být všeobecně přijata ani v případě teoretického 

vymezení, současná společnost vzhledem ke stavu rozvoje komunikačních technologií a 

přístupu k informacím umožňuje diskusi s širokou členskou i názorovou základnou, kdy 

každý příspěvek k tématu je svým způsobem přínosem. Šíře těchto diskusí a vzrůstající 

počet zainteresovaných osob pak následně posiluje i význam jedince v rozhodování o 

věcech veřejných – zejména pak těch, které jsou předmětem zmíněných diskusí.5 

Vysvětlení této situace je možno nalézt v některých sociologických teoriích – jako je 

                                                 
4 Zde je na mysli zejména prospěch či hodnota subjektivní, která často může být jen obtížně porovnávána 
s např. prospěchem majetkovým. 
 
5 Podle RABUŠIC, L. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních 
společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s. 505-517. -  Toffler poukazuje (teorie třetí vlny) 
na zvýšení váhy jedince v jeho postavení vůči státu díky rozvíjejícím se komunikačním technologiím a 
masmédiím.  
Dále pak in  ČADOVÁ, N. Alvin a Heidi Tofflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, J. Soudobá 
sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. s. 52-67. - 
Toffler upozorňuje na snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklony důvěry lidí v jimi volené 
zástupce. 
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například Inglehartova teorie postmateraliastických hodnot6, či v Tofflerova teorie 

„Třetí vlny“7. To ve svém důsledku může přenést rozhodování o věcech 

zainteresovaných skupin zpět mezi tyto skupiny a tím se stává důležitým právě např. 

ono rozdělení práv vynutitelných a nároků morálních, čili založených pouze na postoji, 

který jinak vynutitelný není. Druhou stranou mince pak je narušení stávající struktury 

propagace (prosazování) zájmů skupin, kdy není problémem vytvořit během okamžiku 

novou zájmovou skupinu – sdružit lidi se stejnými požadavky. Toto umožňuje 

technologický pokrok, který stejně jako příležitosti k prosazování společensky 

pozitivních zájmů dává prostor i pro rychlé šíření jevů negativních a roste tak tlak na 

odpovědnost jedince rozhodovat se o svých preferencích. 

 

Současný stav CSR v České republice – jak jsem zmínil již na samotném 

začátku úvodu – je z hlediska pojetí tohoto konceptu v počáteční fázi vzestupu. Diskuse 

k tématu společenské odpovědnosti a současný zájem o rozvoj tohoto pojmu u nás 

(zejména na akademické půdě) však ukazuje, že toto téma se v blízké době stane 

skutečně aktuálním, zejména pak z důvodu ohlasu a pozitivních výsledků aplikace 

tohoto konceptu v zahraničí.  

 

                                                 
6 Podle RABUŠIC, L. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních 
společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s. 505-517. - Inglehart spatřuje 
postmaterialistické hodnoty v orientaci na : „ ... svobodnou seberealizaci individua, v důrazu občanů na 
možnost více se podílet na důležitých vládních rozhodnutích ... , ve snaze vytvářet méně impersonální a 
více humánní společnost, v níž myšlenky budou důležitější než peníze ... .“  
Děje se tak zejména v závislosti na Maslowově hierarchii potřeb. Po uspokojení základních 
fyziologických potřeb je dán prostor k uspokojování potřeb seberealizace a nárůstu komplexity 
hodnotového rámce. 
 
7 Třetí vlna je pojem popisující změnu způsobu života celé společnosti, která v současnosti přechází 
z fáze druhé – industriální – do vlny třetí. více ČADOVÁ, N. Alvin a Heidi Tefflerovi aneb cesta do 
budoucnosti. In ŠUBRT, J. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. 
Praha : Karolinum, 2007. s. 52-67. s. 62. tamtéž pak  - Toeffler hovoří o snižování důvěry 
v zastupitelskou demokracii a odklonu důvěry lidí v jimi volené zástupce (viz výše). Tím je dána i jejich 
vyšší účast na dění, které společnost svými důsledky formuje. 



 12 

2 Problematika CSR a vztah k trhu práce 
 

„Corporate social responsibility“ je pojmem, který je do Českého jazyka 

překládán jako „společenská odpovědnost [firem]“. Za počátek rozvoje a samotný 

„zrod“ pojmu společenské odpovědnosti jsou pokládána 50. léta 20. století, přičemž za 

výchozí bod bývá uváděna publikace knihy H. R. Bowena s názvem Social 

Responsibility of Businessman vydaná roku 1953.8 Společenská odpovědnost však byla 

svým obsahem v různých formách součástí úvah o lidském jednání již mnohem dříve.  

Antická filosofie, ačkoliv takřka neodlišovala ekonomii (ekonomické chování) 

od ostatní filosofie, se zabývala etickou stránkou vzniku bohatství a jeho užití alespoň 

subsidiárně. Z Aristotelova díla Etika Nikomachova pochází koncept „lidského dobra“, 

který staví –  nad dobro dosažené jednotlivcem – dobro, které tímto vzniká obci a 

národu.9 Tento koncept dodnes není opuštěn, za návaznost na něj lze považovat aktuálně 

používaný pojem „společné dobro“, jak se jím zabývá např. Lubomír Mlčoch ve své 

knize Ekonomie důvěry a společného dobra. Významným pramenem etického a 

morálního jednání je i Bible, která slouží za neopominutelný myšlenkový základ 

konceptů morálky a společného dobra rozvíjených později významnými mysliteli. 

Středověká filosofie poté výrazněji rozvíjí koncept etiky a morálky, který slouží jako 

základ a východisko k novověkému pojetí etického a morálního chování (mezi tyto 

středověké filozofy je možno zařadit např. sv. Tomáše Akvinského). Osobnostmi, na něž 

je odkazováno četnými autory současného myšlenkového vymezení etiky v podnikání a 

společenské odpovědnosti, jsou pak rovněž významní myslitelé novověcí – a to zejména 

Immanuel Kant a Max Weber.  

Ve vztahu k dnešnímu uspořádání a ekonomii jako samostatné 

společenskovědní disciplíně, téma ekonomických dopadů jednání jedince na okolní 

společnost popisuje ve svých dílech již Adam Smith. Téměř každý z jeho následovníků 

se pak touto myšlenkou zabývá – ať již ve formě směřující k liberální, či levicově 

unitářské společnosti. Proto jsou neopominutelné rovněž myšlenky  J. S. Milla, Karla 

                                                 
8 PUTNOVÁ, A. SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada. 2007. 166s. ISBN 978-80-
247-1621-3. s.17 
 
9 SEN, A. Etika a ekonomie. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 119s. ISBN 80-7021-549-6.  s. 15 
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Marxe, a dalších.  

Následně se v tomto historickém vývoji dostaneme opět k výchozímu dílu – 

knize H. R. Bowena  (viz výše) – která vymezuje společenskou odpovědnost jako 

odpovědnost podnikatele, jeho závazek uskutečňovat takové postupy a přijímat 

rozhodnutí či sledovat směr jednání žádoucího z hlediska cílů a hodnot naší 

společnosti.10  

Je třeba se s touto definicí vypořádat, neboť obsahuje pojmy, jejichž samotný 

obsah ne vždy koresponduje se zamýšleným vyzněním definice jako celku.  

Prvním konceptem je „odpovědnost podnikatele“. Podnikatele můžeme chápat 

jako osobu, kterou vymezuje § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ten 

však pojem vymezuje pro své účely. Jak si obecně vysvětlit pojem „podnikatel“?  

Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává určitou činnost a kde 

legitimním cílem takového snažení je vytvářet zisk. Je to zároveň osoba, která sama 

určuje výši své odměny, či odměny osob, které se na dosahování příjmů podílejí. Je to 

osoba, která sama rozhoduje o směru svého vývoje a pokud je omezena ve svém 

rozhodování, je to pouze v rámci platných právních norem. Podle Jiřího Tomana, 

pojednávajícího o Baťově soustavě řízení, je podnikatelem především svobodný člověk, 

sám sobě odpovědný (zejména za své příjmy).11 Tato definice se mi pro 

společenskovědný rozbor tohoto jevu zdá být definicí nejpřesnější. V tomto pojmu tedy 

postoupíme k tomu, že odpovědnost podnikatele je odpovědností osoby, která již sama 

vůči sobě dokázala být odpovědnou, zejména po stránce financí – hmotného 

zabezpečení.12 V rámci rozboru této klíčové definice se tak dostáváme k vysvětlení, že 

odpovědností osoby, která již sama vůči sobě je odpovědnostně vymezenou, je přijímat 

v souladu s tímto taková rozhodnutí, která mají směřovat k naplňování cílů a hodnot 

                                                 
10 PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K. Problematika Corporate Social Responsibility se zaměřením 
na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec : Technická univerzita 
v Liberci. 2008. 162s. ISBN 978-80-7372-289-0. s. 9 
 
11 volně podle TOMAN, M. Baťova soustava řízení – minulost či budoucnost?  2008. dostupný z WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system-_batismus_/batova-soustava-rizeni---minulost-ci-
budoucnost>. 
 
 
12 Rád bych v souvislosti s tímto závěrem zmínil následující: z této teze rozhodně nevyplývá, že by tyto 
osoby dosáhly finanční nezávislosti, či v rámci svých nároků dosáhly všeho, co si předsevzaly. Právě 
naopak, jde o to, že plně převzali odpovědnost za své vlastní jednání a v rámci tohoto se snaží dosáhnout 
vytyčeného cíle. 
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celospolečenských. Částečně tak jde o naplnění teze Adama Smitha o naplnění dobra 

celé společnosti skrze dobro naplňované sledováním cíle jedince.  

V pokračování výkladu této definice se musím vypořádat s dalším pojmem – 

neméně nejasným – a to „cíle a hodnoty naší společnosti“, kdy nás tato definice staví 

před další překážku (mimo etické principy a pojetí morálky) – co je možno považovat 

za uznávané hodnoty naší společnosti a jaký mají cíl. Pokud bychom chtěli odhalit 

význam slova „hodnota“, můžeme si posloužit (v kontextu tohoto případu) definicí 

hodnot, kdy hodnota je: „...měřítkem pro rozhodování a jednání. ...v mnoha situacích 

vytváří kritéria pro posouzení správnosti jednání a míry závaznosti.“13 Rovněž se 

setkáme s vyjádřením, kdy jsou hodnoty představovány jako: „... vlastnosti, které 

jedinec přisuzuje určitému objektu, vlastnosti, situaci, události nebo činnosti ve 

spojitosti s uspokojováním jeho potřeb, zájmů; ...hodnoty odrážejí kulturu 

společnosti.“14 „Jejich hierarchie určuje nejobecnější postoje, životní styl a morálku 

každého člověka.“15 Lze tedy říci, že hodnoty určují život společnosti. Významný 

sociolog Athony Giddens tvrdí, že hodnoty, k nimž se lidé hlásí, jsou jedním ze 

stavebních kamenů kultury, která je dále tvořena normami, které lidé dodržují a rovněž 

hmotnými statky, které vytvářejí.16 Z tohoto vyplývá, že jednou z hlavních úloh jedinců 

jako součásti určité kultury je i výroba vedoucí k hmotnému zabezpečení jejich potřeb. 

Tím se nám tyto – pro společnost podstatné – skutečnosti protínají s významem 

ekonomie, jako vědní disciplíny a výroba jako samotná se tak stává morální a etickou, 

nezbytnou součástí života společnosti. 

Pokud bychom se měli zaměřit na „cíle společnosti“, dojdeme k myšlenkovým 

závěrům obdobně širokým, jako v případě pojmu hodnota. Koncept společností 

sledovaných cílů se odráží v hodnotách společnosti a je nástrojem pro definování 

žádoucího stavu společenských hodnot formou stanovené žádoucího optimální stavu – 

tedy konkrétního cíle. 
                                                 
 
13 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha : Portál. 2001. ISBN 978-80-7367-269-0. s. 97 
 
14 HARTL, P. , HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha : Portál. 2004. ISBN 80-7178-303-
X. s. 192 
 
15 HARTL, P., H ARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha : Portál. 2004. ISBN 80-7178-303-
X. s.187 
 
16 GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha : Argo. 1999. 594s. ISBN 80-7203-124-4. s. 32 
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Ke sledování hodnot na cestě k dosažení žádoucího cíle, je třeba norem, díky 

nimž se úsilí jedinců stává konzistentním. Vzhledem k tomu, že normám se budeme 

věnovat dále, pro naplnění účelu této práce postoupíme ještě k jedné obtíži – relativitě 

hodnot. 

Stejně jako se mění okolí člověka (vesměs v přímém následku jeho snahy o 

změnu a přizpůsobení tohoto okolí), v průběhu času se mění i hodnoty člověka. 

V zásadě lze stále sledovat Maslowovu hierarchii potřeb, nicméně cesta (způsob) 

k jejich zabezpečování prochází proměnou. Ač tato proměna je – tu více, tu méně – 

zřetelná, zůstává zachována intenzita, kterou je ta která potřeba uspokojována ve 

vzájemném poměru, na obdobné úrovni. V rámci odpovědnosti podnikatele je pak 

klíčová právě hodnota spravedlivé odměny (nechat ty, kteří se podíleli na tvorbě hodnot 

participovat na výsledku činnosti) a solidarity, dále i hodnota  jistoty průběhu 

(kontinuality) tohoto procesu. Toto je v přeneseném významu samotnou podstatou 

ekonomie – jejího společenskovědního zaměření. 

Podle W. D. Nordhause a  P. A. Samuelsona: „Ekonomie zkoumá, jak různé 

společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi 

různé skupiny.“17 K tomu, aby bylo možno uskutečnit výrobu užitečné komodity, je 

třeba provést určitou vstupní „investici“. Tímto vstupem jsou nezbytné výrobní faktory 

– práce, půda a kapitál (zahrnující i informace). Je tedy zřejmé, že samotná práce je 

nezbytným předpokladem výroby (ve smyslu materiálním i intelektuálním). Trh práce je 

místem, kde dochází k interakcím mezi těmi, kdo práci nabízejí a těmi, kdo práci 

poptávají. Práce je jedním z výrobních faktorů – lze ji tedy úžeji možno chápat jako čas, 

který člověk stráví vymezenou činností. Takto strávený čas je směňován za život 

zajišťující (nezbytné) a další komodity (sloužící uspokojování jiných než životních 

potřeb). Vzhledem k výše zmíněným hodnotám, mezi něž je možno zařadit v naších 

podmínkách normativní i subnormativní systémy (např. základní lidská práva, 

zakotvená jednak v našich normách morálních a stejně tak i právních), pak existují 

mechanismy, jejichž cílem je jednak určitá předvídatelnost jednání ostatních a rovněž i 

regulace chování v rozporu s (většinově) uznávanými hodnotami. 

Existence samoregulujících společenských, či ekonomických mechanismů je 

v dnešní době těžko uchopitelným pojmem. Jistě dokážeme nalézt mnoho argumentů, 

                                                 
17 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 5 
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které je možno na kteroukoliv ze stran případné diskuse postavit, nicméně realitou (tedy 

ne toho, co považujeme za správné) je, že mimo existenci samoregulujících 

mechanismů, jako je zejména samotný zájem jednotlivce, zde existují mechanismy 

regulace autoritářské. Ty jsou v širším kontextu reprezentovány zejména právními, ale i 

dalšími typy norem, v užším pak samotným vymáháním ustanovených norem. 

Nejvýznamnějším ustanovitelem a vymahatelem takových norem je stát. Tyto normy by 

tak měly směřovat zejména k úpravě skutečností, pro které je v zájmu společnosti 

zřejmá pravidla takto stanovit. V souvislosti s naším tématem to pak je spravedlivá 

odměna, podmínky práce a jistota kontinuality pracovního procesu (ta má dvě stránky – 

jednu směrem od zákonodárce k podnikateli, druhou od podnikatele k pracovníkovi). 

Pro účelnost norem však existují jistá měřítka. Těmi jsou složitost a náklady spojené s 

pochopením normy, způsob zavedení, ekonomičnost vymáhání dodržování normy a 

především celospolečenské přijetí. Normy, které jsou všeobecně přijímány, nevyžadují 

tak vysoké náklady na vymáhání, neboť množství subjektů, které s nimi není ztotožněno 

je nízké. Takového normy jsou takzvaně efektivní. 

Efektivita je – podle W. D. Nordhause a  P. A. Samuelsona – „... takové použití 

ekonomických zdrojů, které přináší maximální úroveň uspokojení dosažitelnou při 

daných vstupech a technologii,“18  jednou za tří úloh státu v moderní ekonomice. Pokud 

samostatné efektivní fungování trhu práce je založeno zejména na informacích (důvěře, 

očekáváních), alokaci (re-alokací) a nízkých transakčních nákladech (což jsou ostatně 

předpoklady efektivity i pro jiné tržní segmenty), pokud přiznáme důležitou úlohu 

tvůrce a vykonavatele normotvorby státu, je  případnou otázka, na jakých vlastně 

principech společnost stojí. Vracíme se zpět k hodnotám a principům společnosti, které, 

jak jsme si již zmínili, jsou i záležitostí kultury a jako takové jsou z makrosociálního 

hlediska diferencované. Stát je pak do značné míry jejich odrazem (jak o tom pojednává 

teorie veřejné volby), rovněž je však ovlivněn symbiotickým (parazitickým) 

mechanismem – byrokracií. Ta vzniká z pohledu teorie Politické ekonomie pro 

nerovnováhu, či dezinterpretaci, reprezentovanou tlaky zájmových skupin na opatření 

v jejich prospěch. V souvislosti s touto situací je pak nutno posuzovat společenskou 

odpovědnost firem buď jako věc zbytečnou (či nadbytečnou), nebo naopak jako morální 

imperativ směřující na jedince, kteří jsou pojmem firma reprezentováni. Pokud se však 
                                                 
18 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 968 
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začneme zabývat jednotlivci a jejich odpovědností, vrátíme se zpět k etickému a 

morálnímu jednání, a tak se nám uzavírá logický sled pojmů, které tvoří zadání naší 

práce – „společenská odpovědnost firem jako forma zefektivnění trhu práce“. 
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3 Teoretická východiska 
 

V úvodu této práce jsme se zmínili o nutné podmínce zodpovězení otázek, 

kterými směřujeme k řešení zadání této práce. Je jí vymezení jednotlivých složek 

komplexu vlivu společenské odpovědnosti na pracovní trh. K těmto východiskům patří 

jednak přiblížení konceptu sociální odpovědnosti (který zahrnuje vymezení  vztahu 

etiky a morálky či mravnosti), morálnímu jednání, vztahu práva a morálky, 

společenských hodnot a společného dobra. Okrajově bude zmíněn vztah povinnosti, 

práv a odpovědnosti. Druhou částí tohoto teoretického vymezení bude trh práce, jeho 

fungování spojené s pojmy jako je zaměstnanost, alokace lidského kapitálu, informace a 

jejich toky na pracovním trhu, poruchy fungování trhu práce, oproti zvýšení efektivity a 

role státu v tomto procesu.  

Toto vymezení nám umožní na základě vytyčených oblastí popsat současnou 

situaci na trhu práce (zejména pak poruch trhu práce, kterým bývá ve veřejném diskursu 

často věnována pozornost) a dopadů sociální odpovědnosti, či forem jednání obsahově 

se sociální odpovědností spřízněného (etika podnikání a další), a tak i stanovení 

východisek pro aplikační část této práce. 

 

3.1 Společenská odpovědnost  
 

Dnešní význam pojmu společenské odpovědnosti firem je definován jako: 

„Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemním stakeholders19.“20 

Další z pramenů o společenské odpovědnosti říká: „CSR je kontinuální závazek 

podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o 

zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a 

                                                 
19 pojem „stakeholders“ vyjadřuje zainteresované strany, subjekty, které mají vliv na chod podniku, či 
jsou jeho chováním ovlivňováni. V nejširším pojetí tedy zahrnuje zákazníky, akcionáře, obchodní 
partnery, státní správu, média, odbory a další... volně podle [9] 
 
20 Green Paper. European Communities 2001 [online]. [cit. 05-02/2006]. Dostupné WWW: 
<http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/index.htm>. 
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společnosti jako celku.“21 Z těchto definic je zřejmá obsahová provázanost společenské 

odpovědnosti s podnikatelskou etikou, která je oblastí svého zájmu širší: 

„V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských 

činností, zahrnující individuální a korporativní hodnoty.“22  

Hlavním znakem společenské odpovědnosti a podnikatelské etiky je 

dobrovolnost. Je obsažena – ať už v explicitním „...je dobrovolné integrování sociálních 

a ekologických hledisek...“23  – tak i implicitním vyjádření „... jde o reflexi etických 

principů...“24. Má tak jít o instituce25 založené na etice, výstupem má být chování 

označované za morální. Značná významová šíře obou pojmů je tak zřejmá. I cílem 

samotných definic těchto institucí zřejmě byl záměr co nejširšího uplatnění. To s sebou 

nese riziko neurčitosti pojmu a jeho prolínání s pojmy jinými.  

 

Současné pojetí pak pracuje s CSR z aspektu tří rovin:26 

 

1. rovina je rovinou ekonomickou, která zahrnuje: 

• principy dobrého řízení firmy, etický kodex 

• odmítnutí korupce, transparentnost 

• vztahy se zákazníky, investory, dodavateli 

• kvalita a bezpečnost služeb 

• ochrana duševního vlastnictví 

                                                 
21 Green Paper. European Communities 2001 [online]. [cit. 05-02/2006]. Dostupné WWW: 
<http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/index.htm>. 
 
22 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada. 2007. ISBN 978-80-247-
1621-3. s.15 
 
23 PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K. Problematika Corporate Social Responsibility se zaměřením 
na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec : Technická univerzita 
v Liberci. 2008. 162s. ISBN 978-80-7372-289-0. s. 12 
 
24 Tamtéž.  
 
25 Podle MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. 2. vyd. Praha : Karolinum.  2005. 189s. ISBN 80-246-
1029-9. s. 29 Instituce jsou: „....množinou pravidel ovládajících jednání...“ 
 
26 volně podle PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K. Problematika Corporate Social Responsibility se 
zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec : Technická 
univerzita v Liberci. 2008. 162s. ISBN 978-80-7372-289-0., kteří podle Kolektiv autorů. Napříč 
společenskou odpovědností firem. Praha: AISIS o.s., 2005. ISBN 80-239-6111-X. [online]. [cit. 04/2006] 
Dostupné z WWW: <http://www.sof.cz/download/Napric-SOF.pdf>, s. 31 
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2. rovina – sociální: 

• firemní filantropie a dobrovolnictví 

• zaměstnanecká politika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

• vzdělání, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace 

• prosazování lidských (sociálních) práv 

• dodržování a prosazování rovnosti mužů a žen 

• zaměstnávání ohrožených skupin obyvatelstva 

• odmítání dětské práce 

 

3. rovina – environmentální: 

• ekologická výroba, produkty, služby 

• ochrana přírodních zdrojů, investice do ekologických technologií 

• ekologická firemní kultura 

 

a v ucelené myšlence tak tvoří širší pohled na pojetí 3P – people, planet, profit. 

 

V dalším pojetí pak jsou tyto 3 roviny rozšířeny ještě o rovinu čtvrtou – správu 

věcí veřejných.27 Znamená to jednak intervence v podnikovém okolí, kdy jednání 

podniku v souladu s veřejnou správou sleduje svým jednání veřejný zájem, a jednak 

spolupráci s vykonavatelem státní moci. 

V souvislosti se společenskou odpovědností bývají dnes uváděny i pojmy další. 

Patří k nim trvale etika a podnikatelská etika, udržitelný rozvoj28, filantropie a 

altruismus29, etické investice30, corporate citizenship31 a další. Všechny tyto pojmy 

                                                 
27 více PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K. Problematika Corporate Social Responsibility se 
zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec : Technická 
univerzita v Liberci. 2008. 162s. ISBN 978-80-7372-289-0. 
 
28 udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který naplňuje současné potřeby a neohrožuje toto naplňovat 
budoucím generacím 
 
29 filantropie je chápána jako soustavná činnost v určitém měřítku, oproti altruismu, který je považován za 
akci jednotlivce 
 
30 Etické investice byly podle Mlčocha původně investice, které nesměřovali pouze k zisku, ale braly 
v potaz určité etické principy (např. neinvestování do továren vyrábějících zbraně), později se přehouplo 
v širší chápání takových investic, které směřují k projektům majícím za cíl zlepšit život společnosti, 
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spojuje jedno – myšlenka odpovědnosti a konání dobra, soulad s hodnotami 

společensky označovanými za pozitivní a morální. 

Koncept společenské odpovědnosti firem vede podle Mlčocha zejména k 

samotné proměně kultury firmy. Tato koncepce podle něj „... nepožaduje žádnou změnu 

institucí, právního rámce... ani se nedovolává jiných, příznivějších hospodářských 

politik státu, či nadstátních organizací. Pouze modifikuje své cíle, své pořadí hodnot.“32  

Dále myšlenku rozvíjí o to, že firma má mít i nadále zájem o sebe, o prospěch 

všech stakeholders, ale k tomuto zájmu má přidat i cosi dalšího – a to zájem o své okolí, 

municipalitu. Za počátek pochopení a správné aplikace této koncepce považuje „změnu 

smýšlení“ vedení, která je charakterizována jako: „dobrá vůle subjektu vůle, k níž se 

přidávají další lidé dobré vůle. Každá alespoň relativně prosperující korporace ... má 

v teleologii svého jednání a chování dostatek stupňů volnosti k tomu, aby se mohla 

chovat společensky odpovědně a solidárně.“33  

Podle Dembskiho in Mlčoch „... fundamentální a normativní otázkou je otázka 

o pravé povaze podniku: zda je nástrojem kapitálových vlastníků pro vytěžení zisku a 

akcionářské hodnoty, nebo zda je společenstvím, jež musí pečovat o harmonický rozvoj 

všech svých členů.“34 Zároveň však společenská odpovědnost znamená být solidární, 

neznamená jen plnit právní očekávání, ale jít za ně. 

Za zásadní je pak považována dobrovolnost subjektu takto jednat, zejména 

proto, že pro dosažení potřebné efektivity konceptu CSR musí být aktéři přesvědčeni o 

správnosti svého jednání jako nutného předpokladu rozvoje a dosažení cíle, který si 

tento koncept vytyčil. 

 

                                                                                                                                               
beroucí v potaz koncept udržitelného rozvoje. 
 
31 pojem corporate citizenship se jen obtížně překládá, vyjadřuje sounáležitost zaměstnance a 
zaměstnavatele, systém vzájemné odpovědnosti v budování vztahů mezi firmou a jejím okolím 
 
32 Dembski in MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 
195s. ISBN 80-246-1188-0. s. 155 
 
33 op. cit.  
 
34 MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. 2. vyd. Praha : Karolinum.  2005. 189s. ISBN 80-246-1029-9. 
s. 156 
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3.1.1 Vztah podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti 
 

Je zřejmé, že tyto dvě koncepce mají mnoho společného. Vycházejí ze stejných 

základů – tj. víry, že lidské jednání je ovlivňováno souhrnem hodnot, které jsou 

označovány za subjektivně dobré. Rozdíl tedy není v dobru, kterého by mohlo být 

dosaženo, ale v zacílení předmětu. Předmětem podnikatelské etiky je vnitřní chování 

podnikatelských subjektů, s ohledem na etiku a pohnutky jednání. Předmětem SCR sice 

je chování podnikatelských subjektů rovněž, ale z ohledem na konkrétní výsledek ve 

vztahu tohoto jednání k firemnímu okolí i společnosti. Prskavcová a Maršíková ve své 

práci citují I. Pollach a její studii Communicating Corporate Ethics on the World Wide 

Web, kdy uvádí, že základní rozdíl CSR a Podnikatelské etiky lze nalézt v tom, že: „BE 

[etika podnikání] je jednou z forem aplikované etiky; podniky aplikující toto pojetí 

usilují o eliminaci neetických, nepřiměřených či nelegitimních situací, a to především 

využitím interních nástrojů jako jsou etické výbory (ethics committees), etičtí 

pracovníci (ethics officers), etické tréninky a kodexy, sociální a etické audity apod.35 

Oproti CSR je koncepce BE [etiky podnikání] orientována zejména vnitřně. Koncepce 

CSR vychází ze základní představy, že podnik je subjektem odpovědným a že má 

odpovědnost vrátit přiměřenou hodnotu zpět společnosti. Společnosti zapojené do CSR 

se snaží být dobrými „občany“.36  

Vztah podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti je tak možno považovat 

za dvě strany téže mince. Podnikatelská etika vyjadřuje vnitřní přesvědčení o určitých 

pravidlech, které by měly být uplatňovány a je namířeno směrem k realizátorovi a jeho 

filosofii, CSR je založena na jednání navenek a ku prospěchu stakeholders a 

podnikovému okolí. Ve smyslu tří rovin CSR je pak naznačen směr opatření, která svým 

charakterem přispívají ke společnému dobru. 

 

                                                 
35 S takovýmto pojetím BE jako komplexu, je sice pro nás snadné se ztotožnit z hlediska významového, 
ovšem z hlediska praktického považujeme prostředky uplatňování tak jak jsou popsány, jako apriori 
chybné. Zejména etika je ze svého významového hlediska nevynutitelná a vynucování etiky, coby 
vnitřního souboru hodnot, neetickým.  
 
36 Pollach in PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K. Problematika Corporate Social Responsibility se 
zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec : Technická 
univerzita v Liberci. 2008. 162s. ISBN 978-80-7372-289-0. s. 22 
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3.1.2 Etika, morálka a společenské hodnoty 
 

V této části, ač její obsahem naplňuje ať v komplexním, či parciálním pojetí 

nepřeberné množství děl, si pouze stručně přiblížíme zvolené pojmy s přihlédnutím 

k jejich dalšímu užití v  textu.  

Etiku, jako pojem, můžeme charakterizovat jako „...filosofickou nauku o 

dobrém chování...“37, kdy základ slova pochází z řeckého ethos, vyjadřujícího obyčej 

nebo zvyk. Zvyk představuje východisko pro morální pravidla, poskytuje určité základy, 

na kterých lze morálku budovat. Jako takové musí být pochopitelné a spojující pro 

určitou kulturu – kdy za základní a všeobecná pravidla západní civilizace můžeme 

považovat zejména „zlaté pravidlo“ „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ani ty jim“ 

(Bible), či Kantův morální – kategorický – imperativ „jednej tak, aby se tvé jednání 

mohlo stát pravidlem pro všechny.“38  Etiku je tak nutno považovat za základní stavební 

prvek – či východisko – dalších norem, zejména mají-li být všeobecně přijímány a 

uznávány. Z hlediska našeho tématu a příbuzných pojmů, jímž je bezpochyby i 

podnikatelská etika, je zejména třeba vyzdvihnout obtíže spojené s inkorporovaným 

dodržováním etiky subjekty jejího působení. Filosof Jan Sokol říká: „Filosofické etiky 

často vycházejí z úvahy, že mravné jednání se (dlouhodobě) vyplácí,“39 ale pokračuje i 

popisem situace opačné – vztažené k omezující etice – „slabinou etických systémů, 

které vybízejí k sebeomezení protože se to vyplatí, je, že tato úvaha platí dlouhodobě a 

z hlediska celé skupiny (celého lidstva), kdežto krátkodobě jsou zpravidla úspěšnější 

jedinci sobečtí, kteří na nesobeckém chování druhých parazitují.“40 S tímto výrokem 

nelze než se ztotožnit z hlediska nejčastěji zmiňovaných argumentů, proč je etické 

jednání považováno za luxus, který si nemůžeme dovolit. Vhodně Sokol rovněž zmiňuje 

etiku odpovědnosti a etiku smýšlení, kterou považuje za nezbytnou pro politické elity a 

osoby pečují o veřejné blaho. 

                                                 
37 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6. s. 299 
 
38 volně podle SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 
2007. 411 s. ISBN 978-80-721-884-6. s. 300 
 
39 Tamtéž. 
 
40 Tamtéž. 
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Etiku je tedy nutno považovat za předpoklad morálky, za soubor určitých 

zásad, na nichž společnost staví své morální normy – pravidla, která považuje za 

žádoucí a jejichž dodržování vyžaduje. 

Morálka je jednání, které se řídí představou společnosti o tom, co je správné. 

Pro dosažení očekávaného výsledku stanoví určité druhy chování, které považuje za 

žádoucí a které nikoliv. Podle Sokola se koncept osobní morálky objevil historicky 

poprvé u Sókrata a v Bibli ve formě „nepřidáš se k většině, když páchá zlo.“41 Toto 

pravidlo osobní morálky je možno plně uplatnit i dnes. 

Etický základ a morální pravidla jsou odrazem a vyjádřením hodnot 

společnosti. Samotným studiem hodnot se zabývá etika, v obecném slova smyslu jsou 

společenské hodnoty hodnotami vyjádřenými a chtěnými společností, jako souborem 

obyvatel schopných spolu vzájemně komunikovat, sdílejícím životní prostor, tradice a 

tyto chtěné a cílené hodnoty. Pojem hodnota je pak podle Sokola vyjádřením „... že 

svobodná volba není lhostejná, že dává něčemu přednost...“42 

S ekonomickou teorií je tak otázka etiky, morálky a hodnot nerozlučně spojena, 

zejména pak svým posláním, jak již bylo citací W. D. Nordhause a  P. A. Samuelsona 

zmíněno výše.  

 

                                                 
41 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6. s. 341 
 
42 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6. s. 314 
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3.1.3 Vývoj k dnešnímu pojetí sociální odpovědnosti a podnikatelské etiky 
 

V úvodu bylo zmíněno, že samotné počátky konceptu společného dobra, 

společenského prospěchu a etiky nalezneme již ve starověké filosofii. „Jako filozofická 

disciplína pochází etika od Aristotela.“43 Pokud se však zaměříme především na její 

vztah k našemu tématu, zaujme nás Aristoteles knihou Etika Nikomachova, kde 

vysvětluje, že dobro a prospěch jedince je správné, ale ještě lepší a uspokojivější je, 

pokud vzniká dobro celé společnosti. I další díla pak pojednávala o etice a morálce 

způsobem, který je klíčovým pro uchopení pojmu v souvislosti s dnešními institucemi. 

Nejdůležitějším pramenem se stala Bible, z níž vycházela (či jí byla podstatně 

ovlivněna) celá středověká filosofie. Jako představitele bychom zmínili sv. Tomáše 

Akvinského.  

V 17. a 18. století pak byl pro pojetí etiky důležitý britský empirismus 

(empirická etika), jehož jedním z představitelů je i Adam Smith. Z tohoto pojetí se 

později vyvinul utilitarismus, jehož představitelem byl např. J. S. Mill. U principu 

utilitarismu se chvíli zdržíme, neboť je do dnešních dnů rozšířen. Lze jej 

charakterizovat čtyřmi principy.44 První je princip důsledků – kdy jednání je třeba 

posuzovat podle jeho následků, nikoliv podle jeho úmyslu. Dalším je princip 

užitečnosti, kdy měřítkem důsledků je užitek jednání samotného. Třetím pak je princip 

hédonismu, kdy dobrem je naplnění potřeb a zájmů, které si sami určujeme. Posledním, 

pro nás významným principem, je princip sociální. V něm nejde jen o potřeby a zájmy 

jednajícího, ale i všech těch, kteří jsou jeho jednáním zasaženi. Z obsahu těchto 

myšlenek vyplývá, že se prolínají a podstatně ovlivnily ekonomické myšlení. Obecná 

kritika empirického pojetí se pak zakládá na absenci rozumu, jako nezávislého a 

svobodného mechanismu.  

Dalšími v řadě myslitelů, jimiž se budeme zabývat, jsou Immanuel Kant a Max 

Weber. Vzhledem ke skutečnosti, že jejich myšlenky jsou nosnými pro správné 

                                                 
43 ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. 1. vyd. Praha : SPN. 1990. 304 s. ISBN 80-04-25414-4. s. 223 
 
44 O. HÖFF in ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. 1. vyd. Praha : SPN. 1990. 304 s. ISBN 80-04-
25414-4. s. 247  
srovnej PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada. 2007. ISBN 978-
80-247-1621-3. s. 50 
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pochopení společenské odpovědnosti a etiky v podnikání stručně tyto myšlenky 

přiblížíme.  

Immanuel Kant je považován za klasika novověké etiky, založené na postulátu 

rovnosti: „člověk by měl jednat tak, aby se jeho jednání mohlo stát normou pro 

všechny“.45 Při aplikaci této teze však vzniká nebezpečí nevědomého přenosu našich 

představ o normách správného jednání na ostatní.46 S tím poté souvisí i další nechtěná 

skutečnost jako následek obsahového naplnění přenosu našich představ o správném 

jednání – a to možnosti vymáhání určitého jednání na základě našich představ. Oproti 

právu totiž morálka působí v oblasti svobody jedince, opírá se o dobrovolné 

sebeomezení každého člověka, a není tak možné v rámci zachování toho, co uznáváme, 

takové etické chování vymáhat.47  

Max Weber, zase hovoří o rozdělení etiky ve veřejném jednání na etiku 

smýšlení, která rozhoduje podle předem přijatých hodnocení (a motivace) a etiku 

odpovědnosti, která bere v úvahu předvídatelné důsledky každého činu.48 Zde je pak 

součástí etiky odpovědnost nést následky svého jednání současného i budoucího. 

Pojem společenské odpovědnosti byl již částečně nastíněn v úvodní části. V ní 

byl zmíněn v souvislosti s historickým dílem H. R. Bowena. K dalšímu rozvoji – až do 

dnešní podoby – dochází od 70. let 20. století v USA. Diskuse o společenské 

odpovědnosti probíhá rovněž v rámci OSN. Podle A. Putnové „za zrod disciplíny 

s názvem podnikatelská etika můžeme považovat rok 1974. Na univerzitě v Kansasu 

proběhla první konference... Sborník referátů byl vydán jako kniha s názvem Ethics, 

Free Enterprise and Public Policy: Essay on Moral Issues in Business.“49 Roku 1979 

byla A. B. Carrollem zformována existence CSR jako souhrnu čtyř složek – 

ekonomické, zákonné, etické a dobrovolné (filantropické) zodpovědnosti. 

                                                 
45 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6. s. 199 
 
46 Tamtéž. 
 
47 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6.  s. 200 
 
48 volně podle SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 
2007. 411 s. ISBN 978-80-721-884-6.  s. 201 
 
49 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada. 2007. ISBN 978-80-247-
1621-3. s. 17 
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V osmdesátých letech pak pokračuje rozvoj této disciplíny. Je rozšiřována o další 

pohledy, mezioborový rozvoj. V tomto období byly publikovány knihy A. Sena (On 

Ethics and Economics) a A. Etzioniho (The Moral Dimension – Toward a New 

Economy). Do realizace konceptu etického podnikání se zapojují i vrcholní 

představitelé korporací. V devadesátých letech pak dochází k institucionalizaci 

podnikatelské etiky. Dochází dále i k poukazům na nutnost rozlišení několika úrovní 

CSR – institucionální, manažerskou a organizační (koncept Wood, D. J., dílo  Corporate 

Social Performance Revisited.). Významným dílem se stalo i dílo F. Fukuyamy The 

End of History and the Last Man.50 Roku 1997 začíná vycházet didakticky zaměřený 

časopis Teaching bussiness ethics. Významnou měrou přispěla všeobecnému zájmu o 

podnikatelskou etiku Nobelova cena za ekonomii udělená Amartyu Senovi roku 1998.  

V rámci České republiky, potažmo předchozích státních útvarů (ČSR, ČSSR, 

ČSFR) můžeme svébytné sociálně-odpovědné jednání nalézt v bezkonkurenčně 

efektivní formě u významného českého podnikatele – Tomáše Bati. Je jistě na místě jej 

zde zmínit, protože v rámci aplikace a své podnikatelské praxe svými projevy ať již 

ústními, či písemnými, a zejména pak dodržením takto vytyčené cesty vytvořil ucelený 

a prakticky fungující společensko-odpovědní princip. Tento byl založen na oboustranné 

odpovědnosti – podnikatele za své zaměstnance a okolí (město, kraj, stát), odpovědnosti 

zaměstnance za svou práci a rozvoj podniku. 

V dalších letech – a střídání totalitních režimů, bychom jistě našli mnoho důkazů 

jednání v souladu s dnešním pojetím CSR principů, nicméně z hlediska teorie konceptu 

CSR, nosnou myšlenkou tohoto období však byla odpovědnost státu za zajištění potřeb 

svých občanů. To se dělo skrze politiku (a sociální politiku) podniků, tato odpovědnost 

však byla řízeným výstupem požadavků státní moci, nikoliv již CSR v dnešním slova 

smyslu. K rozvoji CSR dochází u nás až v posledním desetiletí, teoretickými pracemi 

akademických pracovníků, z nichž mnoha na tomto místě zmíníme prof. Lubomíra 

Mlčocha,  Doc. Annu Putnovou, PhDr. Pavel Seknička, Ing. Martina Prskavcovou a 

mnoho dalších, které jsem zde nezmínil a přesto by si zasloužili být zde uvedeni. 

                                                 
50 To bývá v dnešní době některými ekonomy označováno za překonané, zejména z důvodu úspěchu 
čínské ekonomiky a tím zdánlivým popřením teze svobodné společnosti a důvěry jako jediné cesty 
vedoucí k úspěchu. Naopak mám za to, že Čína, ač nemůžeme hovořit o svobodné společnosti dle našich 
měřítek, má vzhledem k rostoucím úspěchům značnou důvěru svého obyvatelstva, důvěru do té míry, že 
nahrazuje svobodu v našem pojetí. 
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3.1.4 Normy CSR 
 
 Na tomto místě zmíníme normy, které jsou vytvářeny pro sjednocení chápání. 

Jejich výčet nebude absolutní, za východisko pro jejich uvedení budeme považovat 

jejich zveřejnění na webových stránkách csr-online.cz, jako jednom z nejvýznamnějších 

informačních kanálů CSR v České republice.  

 Za nejvýznamnější (a dlouho očekávanou) je norma ISO 26000, jejímž 

předmětem je „... návod k základním principům společenské odpovědnosti, hlavním 

předmětům a záležitostem náležícím do oblasti společenské odpovědnosti a k cestám 

implementace společensko-odpovědného chování do existující strategie, systémů, praxí 

a procesů organizace. Tato norma zdůrazňuje význam výsledků a výkonnosti.“51 Norma 

sama zdůrazňuje, že „... není určená, ani vhodná pro účely certifikace nebo pro použití 

při tvorbě předpisů, nebo pro smluvní účely.“52 a to zejména z dodržení myšlenky 

dobrovolnosti, s přihlédnutím k rozdílným národním, legislativním a kulturním 

podmínkám. Na oficiálních webových stránkách ještě ke dni odevzdání této práce 

nebyla zveřejněna oficiální verze dokumentu.  

 Dalším významným dokumentem je referenční norma SA 8000, jejím výstupem 

je posouzení schopnosti posuzované organizace v péči o zaměstnance nezávislým 

auditorem. Slouží jako významný prostředek interní evaluace podnikové etiky a sociální 

odpovědnosti. 

 Norma AA 1000 organizace AccountAbility představuje koncept pro vytvoření 

CSR společnosti, navázání dialogu zainteresovaných skupin, účetnictví, audit a 

reporting s ohledem na CSR. Její držitel tímto získává na důvěryhodnosti.53 

 ISO 14001 představuje systém environmentálního managementu – zahrnuje 

postupy využívané pro environmentální řízení. Organizace, které tuto normu splňují je 

možno považovat za prosazující ochranu životního prostředí a zavazující se toto své 

jednání v souladu s ochranou životního prostředí do budoucna zlepšovat. 

                                                 
51 cit. podle pracovní verze normy ISO 26000. Dostupné z WWW: <http://www.csr-
online.cz/netgenium/(S(tsubbrn2ysbk2h45o50uje55))/Download.aspx?3kJZ23TjBr3pC6eUzD3t/JsKevxK
Os6P> . 
 
52 Tamtéž. 
 
53 podle www.csr-online.cz 
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 EMAS – systém environmentálního řízení a auditu je určen pro země EU a 

představuje audit společnosti zavazující se poskytovat veřejnosti informace o své 

činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. 

 OHSAS 18001 – systém managementu a ochrany zdraví při práci. Tato norma si 

klade za cíl snížit prostřednictvím svého působení rizika pro zaměstnance a další osoby, 

které jsou vystaveny riziku v důsledku činnosti podniku. 

 Dalšími iniciativami v oblasti CSR pak jsou EFQM Framework, Global 

compact, GRI a další.54 

 

3.1.5 Společné dobro 
 

Společné dobro, jako pojem, obsahově nalezneme ve více podobách. Tento 

termín – ač se může zdát poněkud nadnesený – jsme pro účely této práce vybrali jako 

reprezentanta pojmů obsahově podobných, zejména pro tu skutečnost, že se jím zabývá 

významná osobnost zaměřená na ekonomii a morálku –Lubomír Mlčoch. Tento autor 

nabízí ucelený koncept s přesahem k aktuálním tématům, včetně pokračující evropské 

integrace (až federalizace). Mlčoch ve své knize odůvodňuje nedostatek zájmu o 

společné dobro či koncepty obsahově obdobně takto: „Dnešní hlavní proud 

ekonomického myšlení je individualistický, utilitaristický a konsekvencionalistický: 

metodologickým východiskem této filosofie je jednotlivec sledující svůj vlastní zájem, 

své ‚individuální dobro‘, a zajímá se jen o důsledky svých akcí.“55 Dále pak pokračuje 

„... důvody pro tento neblahý stav jsou hlubší, spočívají v samotném jádru 

ekonomického uvažování hlavního proudu. Ekonomie se v podobě důležité části svých 

představitelů stala ve 20.  století „inženýrskou disciplínou“ (A. Sen), která se snaží 

prezentovat samu sebe jako objektivní vědu na hodnotách a morálních soudech 

nezávislou.“56  

                                                 
54 více PRSKAVCOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K. Problematika Corporate Social Responsibility se 
zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec : Technická 
univerzita v Liberci. 2008. 162s. ISBN 978-80-7372-289-0. 
 
55 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. s. 10 
  
56 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. str. 12 
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Je s podivem, že, v souvislosti s popisem vztahu zájmu jedince a společnosti, je 

v dnešní době objevováno již objevené. Vztah vlastní míry sledování osobního zájmu a 

obecného blaha vymezil již A. Smith, ač zmiňován bývá zejména jeho citát o blahu 

všeobecném v kontextu absolutního vyjádření pouze skrze blaho osobní, na jiném místě 

podle A. Sena A Smith zmiňuje, že „ ... by neměl člověk sám sebe vidět vytrženého a 

vyděleného ze společnosti.... a měl by vždy být ochoten vzdát se svých malých zájmů 

ve prospěch toho velkého společenství“.57 

Důležitost pojmu společného dobra pro ekonomii jako společenskou vědu je 

v jejím vyjádření univerzální hodnoty – morální jednání, etického principu. Je to 

koncept slušnosti a udržení jak míry rozvoje, tak i kontinuality individuálního 

podnikání. Ekonomie je společenská věda, jejímž předmětem je zkoumání, jak lze 

využívat vzácné statky a jak je rozdělovat.58 S tím souvisí i chápání poslání ekonomie, 

neboť zadání podle výše zmíněné definice je značně široké. Předmětem zkoumání je 

jednání člověka, stejně jako je toto předmětem každé společenskovědní disciplíny „ ... 

ekonomická teorie se v průběhu svého vlastního vývoje vzdálila bohatosti chápání 

motivací ekonomického člověka, jak jí rozuměl Adam Smith. Omezila se na 

„selfinterest“, sebelásku, sobectví, a vzdálila se tak morální filosofii, z níž Smith vzešel 

a jíž zůstal věrný v několika dalších konceptech. ...“59 Je tak třeba znovu obrátit svou 

pozornost i na poli ekonomie od inženýrského hodnocení směrem k necílenému a 

mnohdy obtížně předvídatelnému prvku, který ovlivňuje všechny trhy – pochopení 

člověka a směřování k všeobecnému blahu skrze blaho jednotlivců.60 

 

                                                                                                                                               
 
57 A.  Smith (1790) in SEN, A. Etika a ekonomie. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 119s. ISBN 80-7021-549-6.   
  s. 28 
 
58 volně podle SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-
0494-X. 
 
59 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. s. 56 
 
60 ... neboť opačná tendence – tedy všeobecné dobro bez ohledu na zájem jednotlivce se nám v podání 
mnohých totalitních režimů bohužel stále a stále opakuje... 
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3.1.6 Odpovědnost 
 

 CSR již v samotném názvu obsahuje slovo odpovědnost. Odpovědnost znamená 

„... schopnost, ochotu resp. povinnost člověka přičítat si a nést následky svých činů i 

činů druhých lidí: odpovídat za sebe, své děti, zaměstnance... podmínka svobody a 

svobodné společnosti...“61 Autoři zabývající se tématem odpovědnosti (např. Sokol, 

Putnová) člení odpovědnost do určitých oddílů – odpovědnost politickou, právní a 

morální.62 Pro problematiku CSR je za zásadní považována odpovědnost morální. 

Podnikatel, je tak odpovědný za aktivity zaměstnanců, vlastnosti nabízených statků – 

coby výstupu jeho podnikatelské činnosti, dopadu jeho podnikání na jeho okolí a mnoho 

dalších. Jedná se o odpovědnost za výsledek – směrem k vlastníkům kapitálu, 

zaměstnancům a osobám na nich závislým, odpovědnost municipalitám, za rozvoj a 

spolupráci, odpovědnost všem osobám, za dopady jeho podnikatelské činnosti na 

životní prostředí, odpovědnosti zákazníkům a to za produkované statky, odpovědnost 

věřitelům a v rámci konceptu stakeholders všem takto zainteresovaným skupinám. 

 S rostoucí mocí – a tak schopností ovlivňovat šíři a množství zainteresovaných 

osob – společnosti roste i její odpovědnost. „Moc by měla sledovat ‘obecné dobro‘, 

respektive etický ideál, v jehož zájmu by měla být i vykonávána, avšak mnoho 

negativních jevů v ekonomice (jak české tak i globální) svědčí o tom, že tomu tak 

není.“63 Odpovědnost podnikatelských organizací lze pojímat z několika úhlů pohledu, 

které se v současnosti dají zařadit pod některou z těchto variant:64  

 

• podnik je pouze legální entita a nemá žádnou morální odpovědnost – což 

můžeme chápat ve smyslu dnešních právnických osob, které nemají např. trestní 

odpovědnost, respektive tuto odpovědnost má statutární orgán, či jiná 

odpovědná osoba 
                                                 
61 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6. s.. 349 
 
62 více SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 
411 s. ISBN 978-80-721-884-6. s. 56 
 
63 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6. s 57.  
 
64 Tamtéž. 
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• podnik je morální subjekt, protože je tvořen lidmi  

 

• podnik je morální aktér, což je méně než subjekt, protože vzniká k určitému 

účelu, má tak užší morální odpovědnost než jedinec – kdy odpovědnost je 

omezena v souladu s účelem existence podniku 

 

Každé z těchto pojetí nese svou část pravdy, přičemž rozpory chápeme spíše 

jako nesoulad v terminologii a přikládání významu pojmům. Každý z těchto názorů 

totiž neupírá povinnost lidí jednat v rámci morálních pravidel, pouze vymezuje, kdy 

následky jednání má nést který subjekt. Zejména v případě velkých korporací je však 

složité určit míru odpovědnosti jednice jako takřečeného kolečka v soukolí, proto je na 

místě, aby tato neurčitá odpovědnost jedince byla nahrazena určitou odpovědností 

takové společnosti jako celku. 

 

3.1.7 Důvěra 
 

Zcela nezbytným prvkem všech vztahů je důvěra. „Koncept důvěry je jedním 

z klíčových konceptů společenských věd, svou povahou je to koncept psychologický, 

ale pracuje s ním nejen sociální psychologie, ale i sociologie, teorie mezinárodních 

vztahů, ... je to právě hladina důvěry ve společnosti, která rozhoduje o prosperitě, 

blahobytu a civilizačním pokroku (F. Fukuyama).65 Praktické naplnění pojmu důvěry ve 

společnosti nese tedy podíl na samotném pokroku, tvorbě hodnot, zaopatření základních 

životních potřeb a dalších událostech v životě člověka.  

Důvěra je nehmotné aktivum, jehož přítomnost výrazně snižuje náklady. 

S důvěrou se totiž pojí ochota být účastníkem transakce, respektive ochota být 

účastníkem transakce v případě určitého subjektu na straně druhé. Dherse a Minguet ve 

svém díle Etika nebo chaos? citovaném v díle L. Mlčocha poznamenávají: „...vytváření 

základů důvěry potřebuje čas a velkou roli v něm hraje příklad vybízející k následování. 

                                                 
65 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. s. 16 
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... Zničení přediva důvěry postupuje rychle a je rovněž nakažlivé, ale spíše jako stádní 

efekt ve směru destrukčním.“66 Z tohoto tedy vyplývá, že důvěra je statek, jehož 

přítomnost výrazně snižuje náklady. V souladu s tím pak můžeme říci, že „...důvěra  se 

rodí tam, kde ustupuje strach ze zrady.“67 Důvěru je třeba dlouze budovat, ztratit ji lze 

zato velmi rychle. Na podporu důvěry je třeba mít stanoveny pevné hranice, které 

vymezí možnou šíři jednání. Tyto hranice musí být bez výjimky uplatňovány – je totiž 

potřeba v základě mít důvěru alespoň v něco a tato důvěra by neměla být zklamána. 

Slouží totiž jako výchozí bod dalšího budování důvěry. Tuto roli by měly v moderní 

společnosti zastávat právní normy. To, že jsou zákony pouze základem, na nichž musí 

být budováno, a že se toto neobejde bez dobré vůle a morálky, dokládá i tento výrok 

Stiglitze, jak jej cituje L. Mlčoch: „ I dobré zákony lze zneužít. Bez morálky jsou i 

soudci úplatní. Ekonomický systém ovlivňuje morálku a morálka ovlivňuje chování lidí 

v ekonomickém systému.“68   

  

                                                 
66 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. s. 120 
 
67 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. s. 121 
 
68 MLČOCH, L. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha : Carolinum. 2006. 195s. ISBN 80-
246-1188-0. s. 90 
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3.2 Trh práce 
 

Tento druhý oddíl teoretických východisek se bude zabývat zejména trhem 

obecně, trhem práce, efektivností, poruchami  trhu práce, náklady na lidský kapitál. 

Jednotlivé pojmy budou zpracovány způsobem umožňujícím jejich další integraci 

konceptu CSR v části třetí této práce. 

 „Trh je zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží 

vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a 

prodá.“69 Jde tedy o realizaci průsečíku ceny a hodnoty daného zboží, pro subjekty, 

které mají zájem provést transakci odpovídající jejich potřebám. 

Pro trh práce platí na jedné straně totéž, co platí pro ostatní trhy – např. zboží a 

služeb. Dochází zde ke vztahu, který je založen jednak na ochotě stran do transakce 

vstoupit a za jakých podmínek. Základní podmínkou je nejčastěji cena. „Vše má svou 

cenu a to nejen zboží a služby, ale i lidská práce. Ta má svou cenu také, totiž mzdu – 

mzdové sazby. Za to, co prodáváme, dostáváme důchod, který využíváme k nákupu 

toho, co potřebujeme.“70  

Význam ceny je závislý na postavení subjektu, který na trh vstupuje. Pro 

podnikatele by měla být směrodatná možnost dosažení odpovídajícího zisku, pro 

spotřebitele zase dosažená užitná hodnota. Jakým způsobem je však dosahováno 

kompromisu - nutné podmínky pro realizaci svobodného obchodu a svobodného tržního 

rozhodování? Prostředí tržní ekonomiky se řídí zákonem nabídky a poptávky. 

Obchodník je ochoten nabízet a produkovat více, pokud je mu za dané zboží či služby 

nabízena cena, díky níž dosahuje zisku, přičemž jeho „ochota“ se vzrůstajícím ziskem 

narůstá. Zákazník je ochoten kupovat více, pokud toto může realizovat za cenu, která je 

nižší než hodnota, kterou transakcí získává. Takto je velmi zjednodušeně a ve zkratce 

popsán princip fungování trhu. Do hry mimo to budou samozřejmě vstupovat i další 

faktory, jimiž jsou např. konkurence, omezené zdroje, nasycení trhu a další. Ač se 

chceme vyhnout přehnanému redukcionismu, na chvíli tyto další faktory opustíme a 

zaměříme se na odlišnosti trhu práce. 

                                                 
69  SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 39 
 
70  Tamtéž. 
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Je tedy jasné, že správné a přiměřené zásahy státu do tržního prostředí jsou 

nezbytné zvláště proto, že tyto zásahy plní funkci ochrannou – jak pro trh, tak – 

v našem případě – pro jeden ze vstupů – lidi – a jejich práci. 

Trh práce je specifický předmětem svých vztahů – lidskou prací. Při hledání 

výkladu pojmu „práce“ narážíme na omezené množství definic. Sokol práci vysvětluje 

jako: „... soustavná a cílevědomá činnost, která slouží k zajištění živobytí, případně i 

výsledek této činnosti. V archaických společnostech byla práce často chápána jako trest 

a atribut otroctví...“71 Tato definice však má na jednu stranu značnou šíři, na druhé 

straně je omezující.72 Vzhledem k tomu, že pojetí práce je pro naše účely klíčové, 

zkusíme tento pojem přiblížit z různých úhlů pohledu. Práci můžeme charakterizovat 

jednak jako vytvořenou hodnotu – a to prostřednictví času, který jí byl obětován a 

vědomostí (informačního kapitálu), které musely být nabyty proto, aby čas věnovaný 

vymezené činnosti byl využit efektivně. Dále by bylo třeba doplnit tuto definici o  

„...normami společnosti vymezené konání, které není chápáno jako jednoznačně 

škodlivé...“73. Práce je tedy nejen činnost, ale celý proces, který přidává hodnotu věcem 

na vstupu, ať již se jedná o hmotný, či nehmotný materiál (informace), které jsou touto 

činností modifikovány.  

Chápání pojmu práce je do značné míry závislé na subjektivním postoji 

vykonavatele, tj. zda svoje jednání za práci považuje, či nikoliv, a dále na výsledku 

takto soustavně prováděné činnosti – zda koresponduje se zamýšleným výsledkem této 

činnosti v pozitivním chápání slova smyslu, či vzdálenost od původního záměru 

poukazuje na záměrně nesprávné využívání vstupního potenciálu74. Subjektivní 

hledisko může být samozřejmě matoucí, proto stejně jako u většiny společenských jevů 

budeme považovat za směrodatný názor většiny společnosti na toto jednání, neboť 

                                                 
71 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 
ISBN 978-80-721-884-6.  s. 361 
 
72 Pokud bychom totiž uplatnili definici Sokola, ač jednu ze zdařilejších, doslova (a to nikoliv ad 
absurdum), zjistíme, že krádež je práce, neboť jde o soustavnou a cílevědomou činnost, prostřednictvím 
které si vykonavatel zajišťuje prostředky na obživu. Na druhou stranu předmětem práce jako cílevědomé 
a soustavné činnosti nemusí být vždy nutně obživa (pro jednoho hobby, pro druhého práce, činnosti 
obsahově zcela totožné). 
 
73 vlastní citace jako doplnění pojmu 
 
74 tj. osoba poškozující majetek jiného s tímto záměrem v důsledku negativního chápání výsledku této 
činnosti, práci nejspíše nevykonává, či toto jednání většinová společnost za práci nepovažuje 
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odrazem společnosti jsou její instituce (zde práce), které ji zároveň vytvářejí. Situace se 

však komplikuje, neboť proměnou společnosti jsou zároveň měněny i její instituce (tedy 

chápané jednání určitého druhu).75 Nelze být tedy vždy absolutním zastáncem jednoho 

stanoviska pro každý případ, je třeba dokázat rozlišit dobu a místo – pro určení 

vhodného obsahu pojmu. 

 

3.2.1. Specifika trhu práce 
 

Trh práce je – jak jsme již výše uvedli – značně diferencovaný. Tato skutečnost 

je dána zejména rozdílnosti vstupů – rozdílnost jednotlivých pracovníků, rozdílný 

informační, sociální a kulturní kapitál. K těmto pojmům by bylo dobré se na tomto 

místě blíže vyjádřit s těmito pojmy, či jejich obsahem, budeme pracovat dále.  

Ekonomické determinace je dle sociologa Pierra Bourdieuho sociální 

diferenciace podmíněna i dalším faktorem, který nazývá kulturní kapitál. Jde o kulturní 

praktiky sdílené v určitém sociálním poli (sociální vrstva, třída, ale také určité pracovní 

odvětví či profesní skupina), které odrážejí nejen ekonomické postavení daných jedinců, 

ale také sdílené způsoby jednání, vyjadřování, vkusu, spotřeby, životního stylu, sdílené 

pensum očekávaných znalostí a dovedností, atd. To, že jedinec disponuje určitým 

sociálním a ekonomickým kapitálem, legitimizuje jeho příslušnost k dané sociální 

skupině a odráží jeho sociální status. 

Informační kapitál – pojem pocházející též od P. Bourdieuho. Jedná se o pojem 

podřazený konceptu kulturního kapitálu. jde o sumu znalostí či informací, kterou 

disponuje určitý jedinec, skupina nebo instituce. Objem informačního kapitálu 

příslušející jedinci, skupině či instituci je jedním z faktorů moci a sociálního statusu.  

Sociální kapitál – podle sociologa Pierra Bourdieuho je to „(…) množina 

aktuálních či potenciálních zdrojů, která vycházejí z vlastnictví trvalé sítě více či méně 

institucializovaných vztahů a známostí, jinými slovy z členství ve skupině, které 

vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými 

oprávněními.“76 Sociální kapitál z pohledu Bourdieuho představuje individualizovaný 

                                                 
75 více BERGER, P. L. LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. 1. 
vyd. Brno : CDK. 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. 
 
76 více BOURDIEU, P. „The Forms of Cupital.“ in Handbook of Theory and Research for the Sociology 
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přístup k různým výhodám a benefitům prostřednictvím sociálních kontaktů. Je to tedy 

schopnost mobilizovat sociální kontakty ve vlastní prospěch. Předpokladem tohoto 

přístupu je zakotvenost jedince v sociální struktuře. Tento autor pojímá koncept 

sociálního kapitálu zejména z hlediska reprodukce sociálních tříd, předpokládá, že 

rozdílné kontakty, jichž je možno využít, predisponují jedince k různému (a nerovnému) 

zařazení v sociální struktuře nebo na pracovním trhu.  

Tento pojem dále rozpracoval James Coleman,77  který jej pojímá jednak jako 

měřitelný aspekt sociálních struktur a jednak jako rozdílnou výbavu jedinců, jenž jsou 

včleněni do těchto struktur, tedy do společností. Coleman hodnotí sociální kapitál 

z hlediska závazků a očekávání přítomných v sociálním prostředí, z hlediska toků 

informací a fungování informačních kanálů a z hlediska sociálních norem a sankcí.  

Odlišný zorný úhel nabízí Robert Putnam,78 který chápe sociální kapitál nikoliv 

jako základ nerovností (jak tomu bylo u Bourdieuho), ale jako „vlastnost“ společnosti, 

tedy zdroj sociální koheze a pospolitosti. Putnam staví sociální kapitál na takových 

entitách, jako jsou sociální normy, sociální sítě, důvěra a reciprocita laskavostí, jenž 

jsou zakořeněny v užších jednotkách společnosti – v rodině či komunitě. Tam, kde jsou 

tyto vlastnosti přítomny ve vysoké míře, lze hovořit o společenské soudržnosti a 

prosperitě, jenž pramení z dobrého fungování „neoficiálních“ sociálních sítí. 

Pokud bereme v úvahu specifičnost lidské práce z hlediska čistě tržního, 

zůstává nám zde nabídka a poptávka, svoboda stran vstoupit do transakce, či nikoliv. 

Stejně tak i ideální tržní prostředí a jeho samoregulující mechanismy zajistí dostatečnou 

distribuci v případě převisů ať již nabídky, či poptávky.  

Na druhé straně lze považovat některé děje v lidském životě za nevratné a tak 

zde nastupuje institut základních lidských práv, který tuto volnost v prvním stupni 

omezuje. V okamžiku, kde je trh omezován z důvodu ochrany života, zdraví, důstojnosti 

a dalších nezadatelných práv člověka, musí docházet k regulaci trhu jako takového, tedy 

vzniku zdánlivé asymetrie. Slovo „zdánlivé“ užívám záměrně, neboť skutečná 
                                                                                                                                               
of Education. edited by JYG Richardson. New York: Greenwood, 1986. s. 241-59. 
cit. dle: Sedláčková, M. ŠAFR, J. „Měření sociálního kapitálu. Koncepty, výzkumné pro-jekty a zdroje 
dat.“ SDA Info – informační bulletin Sociologického datového archivu. 2005, roč. 1, č. 7. s. 4  
  
77 více COLEMAN, J. „Social Cupital in the Creation of Human Capital.“ American Journal of 
Sociology. 1988, Vol. 94. Supplement S95 – S120. 
 
78 Viz PUTNAM, R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. 2000, New 
York: Simon&Shuster, Inc. 
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asymetrie vznikla již před jakýmkoliv normativním zásahem, a to tím, že lidský život je 

omezený svou délkou – existuje tedy konečné množství času, který může být práci 

věnován. Tento fakt je doplněn skutečností, že je potřeba zajistit kontinuální přísun 

odměny za práci proto, aby mohly být uspokojovány základní lidské potřeby způsobem, 

kterým uspokojovány být musí. Není tedy možno odložit někdy do budoucna nasycení, 

potřebu spánku apod. Tím vznikla původní nerovnováha ve volnosti subjektů vstupovat 

do zamýšlených transakcí – člověk si nemůže vybrat, zda bude, či nebude účastníkem 

pracovního trhu. Motivem jeho účasti totiž není jen ekonomický zisk, ale v první řadě 

udržení fyzické existence.79 Další skutečností, již neohrožující samotnou existenci, ale 

např. zdraví, či důstojnost, je určitý životní standard – standard životních potřeb 

každého z účastníků na pracovním trhu. Tento standard však nelze z hlediska 

ekonomického chování v případě nedostatečných zdrojů zefektivňovat [optimalizovat], 

tyto životní potřeby jdou pouze omezovat.80 Je tedy zřejmé, že vzhledem k výše 

popsanému je žádoucí trh práce určitou formou upravovat, regulovat. 

Mimo specifičnost subjektu vztahů a předmětu trhu práce, jsou zde ještě další 

okolnosti, které se podílejí na rozporu stavu trhu se zamýšleným výsledkem. Jsou jimi 

tzv. tržní selhání. Jednou z forem takového selhání může být tvorba a převládnutí 

monopolů, znečištění životního prostředí, nezaměstnanost a případně další tržní selhání, 

která povedou k zániku dokonalého tržního prostředí.81 Každé z těchto selhání snižuje 

efektivitu takového trhu a to přímo úměrně výši transakčních nákladů spojených 

s možností nápravy takového selhání. 

 Vzhledem k tomu, že trh práce se pak nechová vždy žádoucím způsobem, je 

nutné tento trh do určité míry regulovat.  

 Stejně, jako vznikají poruchy trhu práce cestou tržních selhání, nezřídka bývají 

dále umocňována pozitivně zamýšlenými opatřeními ve prospěch slabšího ze subjektů. 

Nabídka a poptávka v tomto případě nedokáže uspokojivě řešit problémy: v případě 

                                                 
79 Volně podle SIROVÁTKA, T. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy 
univerzity v Brně. 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-X. sr. 21. 
 
80  Srovnej tamtéž. 
 
81  Srovnej: SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-
X. s. 43. 
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nezaměstnanosti úpravou výše mzdy  při převisu poptávky82, neboť možnost takové 

úpravy je kogentní normou omezena.83 Další překážkou k dosažení rovnovážného stavu 

je nestejnost subjektů – osob vykonávajících práci. Jednotlivý pracovníci se liší 

pohlavím, věkem, dosaženým vzděláním a kvalifikací, zkušenostmi (délkou praxe), 

fyzickými dispozicemi nebo tzv. soft skills. Pracovní činnost, ač obdobného charakteru, 

je zase odlišná v podmínkách jednotlivých zaměstnavatelů (s jejich nároky na provedení 

práce), v různím pracovním prostředím, rozdílnost je daná i vzdáleností od bydliště 

pracovníka, výší vyplácené odměny a vztahy na pracovišti.  

Z tohoto důvodu je na trhu práce vysoká diverzita až unikátnost jednotlivých 

interakcí. Z důvodu této rozmanitosti klesá neomezená možnost substituce – tj. jsou zde 

značné náklady na změnu, neboť tato diverzita trhu práce vyvolává potřebu věnovat 

značné úsilí opětovnému dosažení žádoucího stavu. V důsledku všech těchto aspektů je 

trh práce v neustálé nerovnováze. 

Způsoby, kterými je možné dopady takto vzniklé nerovnováhy řešit, jsou 

charakteru nepřímého (stimulace podnikání fiskální a monetární politikou), či přímého –

realizací politiky zaměstnanosti (pobídky zaměstnavatelům). Otázkou zůstává, zda tato 

opatření jsou více ke škodě, či k užitku.84 

 

                                                 
82 Kdy by – čistě teoreticky – mělo být možné dosáhnout dokonalé flexibility pohybem mezd. Pokud by 
tedy došlo k převisu strany nabídky, mzda by podle tohoto tvrzení měla klesat tak dlouho, až dojde 
k vyrovnání nabídky a poptávky.  
 
69 Srovnej:  SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy 
univerzity v Brně. 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-X. 
 
83  Srovnej: minimální mzda. 
 
84 Jako příklad mohu uvést omezování udělování pracovních povolení cizincům. Pro trh je toto opatření 
krajně nevýhodné – jak z hlediska omezení konkurence na straně zaměstnanců a úspor na straně 
zaměstnavatelů, dosahování vyšší úrovně produktivity jako následku konkurenčního prostředí,  tak 
svobodného fungování trhu jako celku. 
     Srovnej: FRIEDMAN, M., FRIEDMANOVÁ, R. Svoboda volby. 1. vyd. Praha : H&H. 1992. 318 s. 
ISBN 80-85467-85-2. 
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3.2.2 Rozdíly mezi skupinami pracovníků vstupujících na trh práce 
 

Když jsme v předchozích kapitolách zmiňovali nehomogenitu vstupů, měli 

jsme na mysli zejména individuální vlastnosti každého subjektu – účastníka – 

pracovního trhu. Výrazně ovlivňují kvalitu pracovní síly následující faktory:85 

 

• Rozdílné schopnosti a dovednosti. Lidé se velmi odlišují svými schopnostmi a 

dovednostmi. Tyto rozdíly mohou být povahy tělesné, duševní či povahové. Souvisejí 

s biologickými předpoklady, stejně jako se sociálními podmínkami (ekonomickým 

potenciálem rodiny atd.), ve kterých jednotliví pracovníci vyrůstali a s výchovou. 

Nicméně různá šetření prokázala, že rozdíl ve výši důchodů je vyšší, než rozdíly v této 

charakteristice (schopností a dovedností). Možné vysvětlení je v problému přecenění 

zjevných vlastností (jako je fyzická síla a IQ) na úkor „měkčích“ charakteristik – jako 

např. ochoty tvrdě pracovat či přejímat rizika, nebo i neměřitelných veličin – jako je 

štěstí (a další proměnné, především v závislosti na okolním prostředí).  

 

• Dalším rozdílem je intenzita práce – jediná věta, ostatní body máš heslovitě. Mezi 

jednotlivými lidmi existují významné rozdíly v intenzitě jejich práce. Jsou lidé, kteří 

stráví prací až 16 hodin denně, stejně jako lidé, kteří pracují jen po dobu, která jim 

zajistí základní obživu. Rozdíly pak nedosahují pouze poměru odpracované doby, ale 

efektivita tohoto pracovníka je vyšší i v přepočtu na prací strávenou dobu. 

 

• Rozdíly v druzích povolání. Nerovnost ve výši důchodů stejně jako v ochotě 

zaměstnávat, se významně odráží v rozdílném hodnocení jednotlivých povolání. 

Zatímco nejníže stojí domácí služebnictvo apod., na opačném konci najdeme např. 

odborníky s vysokými výdělky – jako jsou třeba informatici, právníci, atd. Přestože je 

toto samozřejmě omezováno nabídkou a poptávkou, obecně lze říci, že základní rozdíl 

vyplývá zvláště z později zmíněné hodnoty lidského kapitálu. 

 

• Rozdíly ve vzdělání. V současné společnosti obecně vydělávají, či nacházejí uplatnění 

lidé s vyšším vzděláním významně více než lidé se vzděláním nižším. Lidé s vyšším 

                                                 
85 převzato a upraveno z STOJASPAL, O. Pozice žen na trhu práce v ČR a srovnání s EU. Brno, 2006. 64 
s. Diplomová práce. VUT v Brně - Fakulta podnikatelská. Vedoucí práce Anna Putnová.  
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vzděláním jsou schopni vykonávat náročné, specializované práce, na což se dlouhodobě 

připravovali, je zde tedy přítomen ještě důsledek jejich minulého jednání. Tato investice 

do lidského kapitálu totiž umožňuje snížení např. materiálních nákladů a v konečném 

důsledku má význam ve zvýšení produktivity právě proto, že daný člověk je schopen 

nejen vykonávat to, co se po něm chce, ale ještě hledat (a nalézt) cestu, vedoucí 

k zefektivnění procesu, jehož je účasten. 

 

• Poslední rozdíl je v tom, jak je subjekt ochoten přijímat rizika. Jedná se o to, zda je 

ochoten v pracovním procesu vsadit na svůj úspěch a případnou vyšší odměnu, či 

v případě neúspěchu být nucen se obejít zcela bez odměny. 

 

Z toho vyplývá, že je rozdílná kvalita pracovníků – jejich osobního – lidského 

– kapitálu, který nabízejí na trhu práce. A stejně jako si za stejné peníze raději koupíme 

kvalitnější věc, poptávající bude preferovat vyšší potenciál a kvalitu budoucího 

zaměstnance.  

V teorii CSR jsme zmiňovali, že odpovědným jednáním je i zaměstnávání osob 

společensky znevýhodněných. Za osoby znevýhodněné lze považovat osoby se 

ztíženým uplatněním na pracovním trhu, zejména z důvodu jejich tělesného postižení, či 

skupinu osob, která bývá často postihována nedůvodnou diskriminací.  

Vzhledem k výše zmíněné nestejnorodosti vstupů na straně pracovní síly 

dochází často k jevu, který je nazýván segregací. Samotný význam slova segregace 

znamená odlišení, vyloučení druhu ze souboru. Pojmovým znakem je zde existence 

v rozdílném pohledu na určitou skupinu pracovníků, očekávání, která jsou na ně 

kladena, kterými jsou stiženi. Organizace uplatňující CSR by tuto skutečnost měla 

sledovat a jednat tak, aby mimovolním jednáním nedocházelo k témuž i v jejím případě, 

neboť některé ze segregačních důvodů jsou v rozporu se zákonem (diskriminace), jiné 

se závazkem CSR např. „corporate citizenship“ (např. kdy by měl rozvoj a růst 

společnosti po stránce personální být zajištěn z lokálních zdrojů, pokud je to možné). 

Pro vysvětlení důvodu a průběhu segregace pak existuje několik teorií.86 

Neoklasická teorie je postavena na předpokladu efektivního fungování trhu.87 

                                                 
86 převzato a upraveno ze STOJASPAL, O. Pozice žen na trhu práce v ČR a srovnání s EU. Brno, 2006. 
64 s. Diplomová práce. VUT v Brně - Fakulta podnikatelská. Vedoucí práce Anna Putnová  
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Pracovníci mají určité pozitivní vlastnosti – schopnosti – jako jsou vzdělání, praxe, ale také 

omezení – vyžadují určité pracovní prostředí – či jsou v důsledku svých charakteristik tímto 

omezení (ženy pečují o dítě). Zatímco cílem zaměstnanců je nalézt práci maximálně 

odpovídající jejich představám a mzdovým podmínkám, zaměstnavatel se snaží najít výkonného 

a spolehlivého pracovníka s nízkými mzdovými nároky. Taková preference pak z ekonomického 

hlediska není diskriminací, společenská norma (např. právní) může tyto případy vymezit a 

stanovit, kdy takto podnikatel – v protikladu s požadavkem jeho výkonnosti – takto uvažovat 

nesmí. 

Teorie přitažlivosti profese – a kompenzace rozdílu vysvětluje odlišné preference 

různých skupin pracovníků v jejich upřednostňování – chtěném– povolání. Osoby preferující 

jistotu a kontinualitu musí často udělat ústupek v oblasti výše odměny a naopak. 

Teorie statistické diskriminace se opírá o statistická šetřeni výkonu, úrovně dovedností, 

řídících schopností a spolehlivosti v jednotlivých vlastnostech. Tato šetření pak rozlišují a 

srovnávají různé skupiny pracovníků. Tím může dojít k situaci, kdy zaměstnavatel ve věci přijetí 

či povýšení, se může přidržet takovýchto výsledků a neztrácet čas s individuálním šetřením 

kvalit určitého jedince – a tak tohoto jedince diskriminovat – neboť v důsledku očekávání 

potencionálního zaměstnavatele mu ani nebylo umožněno dokázat, zda by požadavky dokázal 

plnit. Takovéto diskriminační jednání má potenciál snižovat výkonnost podnikatele a jeho 

potírání je cestou jednak k rovnému a spravedlivému přístupu, jednak ke zvyšování výkonnosti 

organizace. 

Na závěr bych zmínil teorii, která v mnohém shrnuje, co bylo zmíněno výše a je 

pojmenovaným následkem rozdílu v postavení pracovních sil. Je to teorie duálního trhu práce.88
 

Jak jsme zmínili výše, vzhledem k přirozeným, či získaným schopnostem a dovednostem 

jednotlivých uchazečů o práci, stejně jako vzhledem ke specifickým požadavkům 

potencionálního zaměstnavatele, dochází k rozvrstvení trhu na různé úrovně. V důsledku toho 

je omezena mobilita nebo jsou realizovány rozdílné mzdy za stejnou práci a to z různých 

důvodů.89 Trh se pak začne rozdělovat na dva segmenty – a to trh primární a trh sekundární.  

Primární trh práce je pojem, který označuje tu část pracovního trhu, která se 

                                                                                                                                               
87 Z toho vyplývá, že jde o situaci modelovou, která svými prvky a v nižším rozsahu částečně reflektuje i 
situaci reálnou. 
 
88 Srovnej: SIROVÁTKA, T. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy 
univerzity v Brně. 1995. s. 25- 30. 
 
89 Jako je například rozlišování mezi stálým a externím pracovníkem. 
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vyznačuje vyšší stabilitou, odměnami, jejichž výše není vždy stanovena jen produktivitou a 

užitečností pracovníka, ale i zvykem. Tyto odměny bývají obecně vyšší. Jedná se většinou o 

kvalifikovaný typ zaměstnanců. Jejich nezaměstnanost bývá především frikční, nebo cyklická. O 

tento typ zaměstnanců je obecně lépe pečováno, mají možnost postupu.  

Sekundární trh práce je nestabilní, je zde vysoká konkurence a nižší mzdy. Jedná se 

především o nekvalifikované zaměstnance, jejich případná nezaměstnanost bývá nejčastěji 

strukturální a je dlouhodobého charakteru. Mívají menší zaměstnanecké výhody, omezenou 

možnost růstu. Pravděpodobnost mobility do primárního sektoru trhu je nízká.90 

 

V důsledku tohoto dělení je také naznačení směru cesty, kterou by se 

organizace praktikující CSR měly ubírat. Podle slov, která zazněla na přednášce PhDr. 

Vladimíra Špidly, je nezbytností uvědomění si pracovní síly faktu, že v důsledku 

rozvoje společnosti a nároků, které klade na občany (pracovníky) stále se zvyšující 

rychlost vývoje, bude podle současného stavu situace nutné, aby pracovník 3krát za 

život dokázal změnit zaměstnání nejen co do místa výkonu, ale i co do charakteru 

vykonávané práce. Naznačil tak nutnost stálého vzdělávání, zvyšování kvalifikace a 

rekvalifikace. Tím nejodpovědnějším jednáním organizace je tak průběžné vzdělávání 

svých zaměstnanců tak, aby vždy dokázali být na trhu práce konkurenceschopnými. 

Platí to dvojnásob pro přístup k účastníkům sekundárního trhu práce, nahlíženým často 

jako na zaměstnance druhé kategorie. Tito by měli být v centru pozornosti mnohem 

více, zejména proto, že v důsledku svého mnohdy nedostatečného vzdělání si tuto 

potřebu osobního rozvoje dostatečně neuvědomují, či ji nepovažují za záležitost 

odpovídající důležitosti.  

 

                                                 
90 Srovnej také : Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský 
výbor. 2002. 95 s. ISBN 80-86436-11-X. 
 



 44 

3.2.3 Funkce trhu práce 
 

Na trh práce je možno nahlížet z mnoha oblastí disciplín společenských věd, a 

přisuzovat mu základní charakteristiky vždy v závislosti na úhlu zkoumání působení 

tohoto trhu té které oblasti lidského života. Vzhledem k ekonomickému charakteru naší 

práce se zaměříme zejména na řešení dvojího systému vztahů, tak, abychom mohli dále 

navázat  na předmět zájmu této práce – význam důvěry a odpovědnosti v pracovních 

vztazích a uplatňování CSR.  

Za dva systémy vztahů na pracovním trhu považujeme vztahy mezi pracovní 

silou a pracovními místy (vztah nabídky a poptávky, kde je práce směňována za mzdu), 

který bývá nazýván jako alokační funkce trhu práce a vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli (zejména určení ceny práce, podílu na vytvářených hodnotách), o kterém 

bývá hovořeno jako o distribuční funkci pracovního trhu.  

Vztah mezi pracovní silou a pracovními místy můžeme chápat zejména jako 

otázku uspokojení poptávky po pracovnících, případně vyhledávání nabídek pracovníky. 

Poptávka i nabídka jsou v tomto případě ovlivněny potřebou doplnění výrobního 

faktoru – práce – na straně zaměstnavatele a zajištění životních potřeb na straně druhé – 

pracovníka (zaměstnance). Poptávka po pracovnících je důsledkem nutnosti podnikatele 

zajistit pro již existující kapitál, či poptávku, zdroje pro její realizaci – tentokráte 

v podobě času, který pracovník musí k naplnění cíle určitou činností strávit. Optimum 

pro něj představuje, aby po uspokojení této potřeby mohl bez dalšího tuto pracovní sílu 

opustit s tím, že až ji bude potřebovat, opět ji nalezne. Na druhé straně pracovník 

potřebuje práci jen pro získání obživy a ne proto, aby podnikatel dosahoval zisku. Je 

zřejmé, že tento pohled je příliš redukcionistický, než aby mohl být pravdivý. Hlavní a 

určující faktor pracovního vztahu však v realitě i výše uvedeném případě je 

v načasování potřeb jednotlivých stran, které se ve výše uvedeném případě časově 

rozcházejí, proto nemohou být uspokojeny. Toto musí být zřejmé oběma stranám při 

vzniku potenciálního pracovního vztahu a musí tak dojít ke kompromisu.  

Z hlediska historického vývoje byla dříve nejčastějším důvodem kompromisu 

na straně zaměstnavatele skutečnost transakčních nákladů při získání nového 

zaměstnance odpovídající úrovně. Čím nižší tyto náklady byly, tím vyšší byla nejistota 

zaměstnance. Zásluhou průmyslové revoluce a dělnických hnutí v průběhu 
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předminulého století došlo k postupnému zlepšování situace – zejména z hlediska 

zajištění obživy pracujících. Došlo k rozvoji práv zaměstnance – a to zejména práv 

sociálních, která ve své podstatě stanovila nepodkročitelná minima z hlediska 

pracovních vztahů, jako postupný zákaz dětské práce, omezení délky pracovní doby a 

další. Na základech těchto sociálních práv stojí i dnešní normativní úprava pracovních 

vztahů a slouží jako minimální standard pracovních vztahů. 

Vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli – distribuční funkce, dnes nejčastěji 

operuje s pojmem „spravedlivá odměna“. Je to taková odměna, jejíž výše koresponduje 

s přidanou hodnotou, která výkonem práce vznikla, výší odměny za takové jednání 

obvyklé v daném místě a čase. V této oblastí je potenciál pro nesprávné určení výše 

odměny, která může ohrozit buď existenci pracovníka, nebo podnikání zaměstnavatele. 

Značná část situací, které není možno označit za přiměřené, či spravedlivé, jde na vrub 

diskriminaci, kterou v této práci budeme dále zmiňovat a na jejím přikladu dále řešit 

zvýšení možné efektivity trhu. 

Samotný výkon práce jako zaměstnání je důležitou součástí života každého 

jedince – ať již z hlediska existenčního, tak i společenského, neboť touto činností 

jedinec tráví značné množství času a vytváří sociální skupiny na základě dovedností, 

které má, na základě místa pracovního nasazení a dalších pracovníků, kteří s ním 

přicházejících do styku. Způsob výkonu práce a úspěch v ní determinuje sociální situaci 

jedince, v případě selhání může dokonce způsobit sociální exkluzi. Výkon práce a trh 

práce „... je tedy nejen systémem ekonomických vztahů, ale i sociální institucí.“91 

Jako každá sociální instituce tak i trh prochází nezbytnými proměnami, 

přizpůsobuje se potřebám společnosti a přizpůsobuje společnost svým obsahem. 

 

                                                 
91 SIROVÁTKA, T. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity 
v Brně. 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-X. s. 5  
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3.2.4 Efektivnost 
 

 Efektivnost, efektivita je pojem známý z každodenního života, pojem, který se 

opakuje. Je opozitem slova „plýtvání“. A. Samuelson říká: „...efektivnost je jedním 

z ústředních pojmů ekonomie, znamená absenci plýtvání...“92 

 Efektivita se v ekonomii úzce pojí s dalšími pojmy, které je nutno zmínit pro 

dostatečné pochopení významu a důležitosti tohoto výrazu. Jsou jimi „vzácnost“ a 

„hranice produkčních možností“. Jak jsme již zmiňovali výše v souvislosti s lidskou 

prací, a totiž jejím omezeným množstvím, totéž platí i pro další z ekonomických statků. 

Samuelson k tomuto říká „... je omezené maximální množství každého ekonomického 

statku...“93 Pokud vycházíme z tohoto paradigmatu, zjišťujeme, že statky jsou vzácné a 

omezené, kdy pojem „vzácnost“ je velmi trefně popsán následujícími řádky. Pokud 

vycházíme z předpokladu, že statků je jen určité množství (tj. jakékoliv počitatelné 

množství, nikoliv nekonečno). Naproti tomu potřeby člověka, nebo subjektivní přání 

uspokojování těchto potřeb jsou založeny na přání spotřebovávat více, takovéto potřeby 

jsou neomezené. Podle Samuelsona zákon vzácnosti říká, že „... statky jsou vzácné, 

protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí 

spotřebovávat...“94 Omezené statky tak vstupují do interakce s neomezenou potřebou. 

Ekonomickou vzácnost je tedy nutno brát jako fakt, na základě něhož je možno říci, že 

existuje konečné množství lidských a věcných výrobních zdrojů, které je možno 

vyrobit. Takový stav je pak vyjádřen pojmem „hranice výrobních možností“. Samuelson 

terminologii této oblasti uzavírá výrokem: „Jestliže ekonomika operuje na hranici 

produkčních možností, pak vyrábí efektivně.“95 V souvislosti s výrobou dále uvádí: 

„Výrobní efektivity je dosaženo, pokud společnost nemůže zvýšit výstup jednoho 

statku, aniž by snížil výstup druhého statku.“96  

Kdybychom si tedy efektivitu vztáhli na trh práce, znamenalo by to, že pokud by 

                                                 
92 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 27 
 
93 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X.s. 29 
 
94 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X.s. 26 
 
95 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. s. 27 
 
96 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X.s. 28 
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trh práce byl efektivní, jakákoliv další změna, transfer, by již situaci nemohla zlepšit. 

Tato situace je podle výše popsaných specifik trhu práce zcela absurdní – znamenalo by 

to konečný počet potenciálních pracovníků,97 efektivní alokaci, nikoliv jen pracovních 

sil, ale i kapitálu tak, aby všechny vstupy byly využívány efektivně, a pak bychom se 

dostali do situace, že vzhledem k teorému vzácnosti by toto stejně nebylo dost. 

Přibližme tedy efektivitu a její plnění trochu blíže k reálné situaci trhu práce, tak, 

abychom mohli zejména říci, zdali se efektivita zvýšila.  

 Jako výchozí prvek bychom měli upravit chápání efektivity pro potřeby této 

práce. Nebudeme o ní dále hovořit jako o stavu Paretovy optimality, ale jako o stavu 

minimalizace tržních selhání, která běžně efektivitu trhu snižují. Nebudeme uvažovat 

dokonalost alokace kapitálu, neomezené informace. Za dostatečně efektivní budeme 

považovat situaci, která se blíží stavu kdy máme přirozenou míru nezaměstnanosti,98 

spravedlivou odměnu za vykonanou práci, minimální transakční náklady a překážky na 

prováděnou změnu.  

 

3.2.5 Tržní selhání a jejich korekce 
 

 Již v minulých kapitolách bylo zmíněno, že v případě trhu práce dochází 

k tržnímu selhání. Obecně je za tržní selhání považována tvorba monopolů a vznik 

externalit.99 V případě trhu práce je třeba za tržní selhání považovat okolnosti ohrožující 

některou ze stran této interakce. Za selhání – či negativní situace tak můžeme považovat 

nezaměstnanost jako problém alokace a nerovné odměňování – jako problém distribuce. 

Tyto situace, či jejich následky, lze to určité míry korigovat, mírnit. 

                                                 
 
97  Co se týká konečného počtu lidských zdrojů – v každém okamžiku dochází ke generační obměně 
pracovníků, kdy tato obměna s sebou nese modifikaci informačního, sociální a kulturního kapitálu. Pokud 
uvažujeme jednotlivé lidské bytosti a originalitu každé z nich, vyplývá nám z tohoto, že jsou zcela 
nezaměnitelné a vstupem každého takového účastníka na trh práce dochází k jeho změně z hlediska 
kvalitativního.  
 
98 tj. takové míry nezaměstnanosti, při níž jsou síly působící směrem ke zvyšování a snižování mzdové 
inflace vyrovnané. Inflace je stálá. Je to nejnižší míra nezaměstnanosti, která je dlouhodobě udržitelná a 
při nižší míře nezaměstnanosti by hrozila inflace; srovnej SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : 
Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 297 
 
99 srovnej SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. 
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3.2.5.1 Selhání trhu práce, příčiny a důsledky 

 

 Projevy selhání trhu práce jsou všudypřítomné a každá osoba v průběhu svého 

(minimálně ekonomicky aktivního) života byla v rámci tohoto selhání buď účastníkem, 

či alespoň svědkem. Za nejvýznamnější poruchu trhu práce bývá označován problém 

správné alokace pracovní síly – nezaměstnanost. Tento jev může mít více příčin, které 

zmíníme dále. Druhou z poruch trhu práce je porucha distribuce – problém 

nespravedlivé odměny. Oba tyto projevy spolu často úzce souvisí a každý je odrazem 

několika faktorů. Pokud bychom v případě těchto faktorů nehovořili zcela obecně, jako 

o volním a mimovolním lidském jednání, případně vis maior, jsou základními příčinami 

těchto selhání specifika subjektů vstupujících na trh práce, chování subjektů na trhu 

s jinými statky a nedostatek informací (determinující nedokonalé tržní prostředí). 

Vzhledem k faktu, že každá akce vyvolá reakci a v rámci komplexu, jež trh a jeho 

jednotlivé součásti tvoří, nelze říci, která z nepříznivých příčin nastala dříve – vždy jde 

o vzájemně se doplňující akce, které v konečném důsledku vyvolají negativní důsledky. 

Prvním ze zmíněných důsledků tržního selhání je nezaměstnanost. Ta primárně 

závisí na  stadiu hospodářského cyklu. Hospodářské cykly vznikají dle Okuna proto, „že 

se zvětšuje, nebo zmenšuje mezera mezi potenciálním a skutečným GNP.“100 Tento 

pohyb následně ovlivňuje i zaměstnanost – neboť není možno neprodukovat a platit 

pracovní sílu. Vztah mezi změnou produktu (poklesu či růstu vzhledem k fázi 

hospodářského cyklu) se nazývá Okunův zákon, který říká: „Každá 2%, o něž GNP 

poklesne vzhledem k potencionálnímu produktu101, se míra nezaměstnanosti zvýší o 

1%.“102 I toto tedy představuje vzájemnou závislost trhu práce na hospodářském cyklu a 

to právě z hlediska nezaměstnanosti – kdy oproti výchozí situaci je buď rozdílná výše 

                                                 
100 GNP (Gross National Product) = Hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených občany dané 
země během určitého období, vyjádřená v běžných tržních cenách. SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. 
vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 204 
 
101 Potenciální produkt je maximální úroveň GNP, kterého lze dosahovat při daném stavu (technologie, 
počet obyvatel, půda, kapitál, pracovní kapitál), aniž dochází k urychlení inflace. Dnes je všeobecně 
chápán jako ekvivalent úrovně produktu, která odpovídá přirozené míře nezaměstnanosti. 
 
102 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 204 
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mzdy zbylých zaměstnaných103, nebo jejich množství, protože toto jsou prvky, na něž 

má fáze hospodářského cyklu podstatný vliv. Pokud bychom to chtěli vysvětlit 

konkrétněji, je možno považovat recesi za takové období, kdy ve dvou po sobě jdoucích 

čtvrtletích klesá GNP. V souvislosti s tím klesají i spotřebitelské nákupy, rostou zásoby 

a je nutno snížit produkci. To vede ke snížení poptávky po práci – která se projeví buď 

poklesem ceny práce, či snížením počtu pracovníků, případně oběma těmito následky. 

V případě expanze pak dochází k postupu opačnému. Další rozdíly pak vznikají 

v soukromé, či veřejné sféře – kdy tento rozdíl může být znatelný, zejména pokud se 

veřejný sektor chová svým obvyklým způsobem – vykazujícím konzistenci trvalého 

mírného růstu. Ve světle těchto okolností je možno pak konstatovat, že trh práce reaguje 

na celkové tržní podmínky určitého okamžiku, nezaměstnanost tak není vždy tržním 

selháním trhu práce, je často pouze důsledkem fáze hospodářského cyklu. 

 Pro účely naší práce si vymezíme nezaměstnanost na dobrovolnou (lidé, kteří 

pracovat nechtějí) a nedobrovolnou. Z klasického rozdělení nezaměstnanosti – na 

nezaměstnanost frikční (ke které dochází v důsledku pohybu zaměstnanců mezi 

pracovními místy – jde tedy o dobrovolnou nezaměstnanost dočasnou), cyklickou (kdy 

v určitém časovém úseku dochází k celkově nižší poptávce po práci) a strukturální (ke 

které dochází kvůli nesouladu mezi poptávkou a nabídkou).104 

 Z pohledu našeho tématu je zřejmé, že se budeme zajímat o nezaměstnanost ze 

všech zmiňovaných důvodů, protože i dobrovolná nezaměstnanost může být zapříčiněna 

důvody, které lze prostřednictvím CSR ošetřit.  

Druhou negativní situací, která na trhu práce vzniká, je problém v distribuci – či 

rovném odměňování. Odměna za vykonanou práci musí být úměrná úsilí na dosažení 

výsledku, zejména pak musí být srovnatelná s odměňováním v situacích obdobných. 

Tématem spravedlivé odměny se zabývá v současnosti Robert B. Reich, který za základ 

společenské smlouvy považuje následující: „Každý kdo usilovně pracoval si vydělal na 

lepší život pro sebe a svoji rodinu. To znamená každý – tedy nikoliv jen lidé z dobrých 

                                                 
103 k níž se připojuje ještě činitel další – totiž inflace,  pokles produkce a tyto a další jevy se navzájem 
ovlivňují 
     Srovnej: FRIEDMAN, M., FRIEDMANOVÁ, R. Svoboda volby. 1. vyd. Praha : H&H. 1992. 318 s. 
ISBN 80-85467-85-2. 
    
104 STOJASPAL, O. Pozice žen na trhu práce v ČR a srovnání s EU. Brno, 2006. 64 s. Diplomová práce. 
VUT v Brně - Fakulta podnikatelská. Vedoucí práce Anna Putnová. 
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rodin, nikoliv jen ti, kdo měli dobré styky...“105 (tématem se budeme zabývat dále). 

Znamená to, že odměna za práci má být korigována i jiným způsobem, než je 

srovnatelný pracovní výkon. Tímto způsobem bychom se jen dostávali stále znovu 

k sebenaplňujícímu proroctví. Odměna za řádně vykonávanou práci má být v základu 

taková, aby člověku (rodině) umožnila zaopatření jeho životních potřeb. Zde dochází 

k regulaci z několika hledisek – a to k tomu, aby za práci byla dána odpovídající 

protihodnota, aby někteří na základě určitých znaků nedostávali méně, než je obvyklé, 

za práci stejné hodnoty (diskriminace106). 

Všechna tato selhání mají tendenci nemít izolovanou působnost a zasahují 

veškeré oblasti lidského života. Ztráta výdělku, prostředků zaopatření obživy, či jen 

pokles příjmů v důsledku nepříznivé situace na trhu práce, ovlivňuje sociální postavení 

takto postižených osob a hrozí změnou jejich sociálního statusu. Od něj se odvíjí i jejich 

místo ve společnosti – komunitě – a tak tato okolnost ovlivní samotné bytí takto 

dotčených jedinců ve společnosti.  

 

3.2.5.2 Korekce negativních jevů – tržních selhání 

 

Korekce negativních projevů pracovního trhu je důsledkem funkce pracovního 

trhu, práce jako prostředku k opatření a zajištění základních životních potřeb. Vzhledem 

k jevům, na které taková opatření reagují, můžeme tato opatření chápat jako preventivní 

– tj. působící proti některým jevům, které by mohly poškozovat účastníka pracovního 

trhu a následná opatření – zmírňující dopady některých tržních mechanismů. Ta jsou 

nejčastěji upraveny právními normami.  

Způsoby, jak napravit tržní selhání (tj. následná opatření), jsou v zásadě tři. 

Prvním z nich je samostatný mechanismus tržního prostředí, které v rámci svých 

mechanismů (které je možno označit za neviditelnou ruku trhu) v určitém časovém 

horizontu bude směřovat opět k rovnovážnému stavu. Další dva druhy možné nápravy 

                                                 
105 REICH, R B. Řeknu to stručně : Základy slušné spoelčnosti. 1.vyd. Praha : Mangement Press. 2005. 
127 s. ISBN 80-7261-122-4. s. 16 
 
106 více STOJASPAL, O. Pozice žen na trhu práce v ČR a srovnání s EU. Brno, 2006. 64 s. Diplomová 
práce. VUT v Brně - Fakulta podnikatelská. Vedoucí práce Anna Putnová.  
STOJASPAL, O. Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi. Brno, 2009. 89 s. Diplomová 
práce. MU Brno – Právnická fakulta. Vedoucí práce Dana Hrabcová. 
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jsou umělé povahy a je možno označit je buď jako konstruktivní, nebo reparační.  

První ze zmíněných (tj. opatření konstruktivní) se snaží zvrátit nepříznivou tržní 

situaci, tj. snaží se dosáhnout snížení počtu nezaměstnaných, či dosáhnout 

spravedlivého odměňování. Tohoto dosahuje prostřednictvím fiskální či monetární 

politiky, respektive pobídek vedoucích v nepříznivém období k větší atraktivitě 

zaměstnávání (např. sleva na dani pro určité období a výší korelující k nově vzniklým 

zaměstnaneckým pozicím). Toto je v kompetenci moci zákonodárné, realizace je 

v rukou moci výkonné, jedná se o legitimního držitele svrchované moci. 

Za druhé reparační opatření můžeme označit všechna opatření směřující ke 

zmírnění nastalé nepříznivé situace pracovníka, který zaměstnán není, či být nemůže 

(invalidita, hmotné zabezpečení ve stáří, mateřská a rodičovská dovolená). Mezi tato 

opatření můžeme zařadit podporu v nezaměstnanosti, nemoci, dávky státní sociální 

podpory a další v závislosti na legislativě a terminologii té které země. Část těchto 

opatření má charakter renty (starobní a invalidní důchod) vázaný na zdravotní stav či 

věk, další je možno označit za pomoc dočasnou (po dobu trvání nezaměstnanosti) – a to 

po dobu trvání situace, která ze zákonu nárokování pomoci umožňuje. 

Všechna tato opatření si tedy kladou za cíl napravit vzniklou chybu, nebo 

zmírnit její následky. Proto, aby takovýchto selhání bylo méně, působí opatření povahy 

preventivní. Jde o úpravu vztahů prostřednictvím legislativy, která si klade za cíl zvýšit 

efektivitu trhu a zachovat hodnoty, na nichž je naše kultura založená. Tato regulace se 

dotýká omezení a úpravy nabídky – kdo může práci nabízet, jaké podmínky musí 

dodržet a za jakých podmínek práce ta která práce může být vykonávána, zajištění 

kontinuality výkonu práce, spravedlivá odměna za práci, tak i omezení poptávky – kdo 

může svou práci nabízet, co pro konkrétní práci musí splňovat, dobře vykonávat práci a 

svědomitě plnit uložené povinnosti. Mezi těmito mantinely pak musí obě strany 

operovat tak, aby nepřicházely v rozpor s normativní úpravou a navíc dokázaly v rámci 

těchto omezení dosáhnout svého cíle – tj. vytvářet zisk (hodnoty), či opatřit si 

prostředky na obživu. 

Za funkce vlády, jak o nich hovoří Samuelson107, jsou považovány zachování 

                                                 
107 Srovnej: SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-
X. 
 



 52 

efektivnosti, spravedlnosti a stability.108 Všechny tyto funkce mají v zásadě za cíl zajistit 

kontinualitu a vyrovnanost tržních mechanismů s tím, že pro případ selhání má být 

v záloze zmírňující opatření, jejichž aplikace pak bude společnost směřovat směrem 

k efektivnímu tržnímu stavu. Vláda má pro aplikaci takového jednání k dispozici různé 

druhy opatření – fiskální či monetární, pomocí legislativy upravuje pravidla jednání a 

transfery pro udržení spravedlnosti a stability.  

V některých těchto rolích je možno stát a jeho funkce do jisté míry suplovat,             

i když právě Samuelson funkce vlády stanovil s přesvědčením, že by je trh suplovat 

neměl mít povinnost. S tímto se ztotožňujeme do té míry, že povinnosti je možno 

ukládat pouze na základě zákona a to ještě za zachování spravedlivého stavu o 

vyrovnanosti práv a povinností. O současném stavu a spravedlnosti můžeme do jisté 

míry polemizovat. Spravedlnost je značně ohebný pojem, neboť i dnes je jedna skupina 

osob s obdobným sociálním, kulturním a informačním kapitálem, žijící na stejném místě 

schopna tvrdit, že spravedlnost je rovnost ve výsledku, oproti tvrzení srovnatelné 

skupiny druhé, že spravedlnost je zajištění rovnosti příležitostí. Každopádně však CSR 

hovoří o odpovědnosti nad rámec stanovenou zákonem a budeme právě proto považovat 

za výchozí stav i to, že zákon na základě tohoto nebude takové společnosti 

zvýhodňovat. 

 

                                                 
108 SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-X. s. 43 
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4 Současný stav trhu práce 
 

 V dnešní době se nacházíme ve fázi hospodářského cyklu poklesu, který s sebou 

nese negativní projevy, jež mají významný odpad na trh práce. Ten projevuje citlivost na 

těžší dostupnost kapitálu a výsledkem je pokles produkce a omezení investic. 

V okamžiku poklesu produkce se některá pracovní místa stávají nadbytečnými, dochází 

tak k úbytku příležitostí i stávajících pozic pracovníků. Omezení investic s sebou nese 

nižší než plánované akvizice do pracovní síly, proto společně s poklesem produkce 

můžeme zcela jednoznačně hovořit o rostoucí nezaměstnanosti. Druhou variantou – či 

výstupem tohoto jevu – může být i stabilní hladina nezaměstnanosti, pokud však dojde 

k omezené distribuci – tj. stavu, že v důsledku méně práce budou mít všichni 

zaměstnanci méně práce a samozřejmě s tím i spojenou odpovídající úpravu výše 

odměny. 

Ať již by nastal kterýkoliv z výše popsaných stavů jako reakce na aktuální situaci, vždy 

bude možnost vzájemné substituce těchto projevů aktuálního stavu trhu práce závislá na 

legislativní – direktivní – úpravě. Je zřejmé, že pokud nemůže poklesnout příjem 

zaměstnance pod určitou mez, bude růst počet osob bez práce a naopak, pokud je mzdy 

přechodně možno snížit, ziskem podnikatele v takovém případě je udržení prověřených 

zaměstnanců a jejich připravenost k nasazení při změně situace, pro zaměstnance je pak 

zajištěna kontinualita příjmů a zajištění účasti v pracovním procesu. 

V této kapitole se blíže podíváme na aktuální ekonomické ukazatele, transakční 

náklady, CSR v ČR a platnou legislativu, upravující podmínky pracovního trhu. 

 

4.1 Ekonomické ukazatele 
 

 Ekonomické ukazatele – mají základní vyjadřovací schopnost stavu pracovního 

trhu. Ke správnému posouzení situace je však třeba uvažovat s nimi v komplexním 

pojetí, nejen v izolované působnosti. Interpretace hodnot je tak závislá na faktorech, 

které mnohdy s pojmem trhu práce nebývají uváděny na prvních místech. Statistická 

data je tak třeba vhodně uvést na pravou míru, neboť mnohdy dochází k jejich záměrné 

dezinterpretaci např. v souvislosti s  prosazování větší míry regulace. V této části se 
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zaměřím zejména na stávající situaci dvou hlavních tržních selhání a jejich projevů – 

nezaměstnanosti a rozdílu ve mzdách.  

 

4.1.1 Nezaměstnanost 
 

V současnosti je více než 400.000 ekonomicky aktivních lidí bez zaměstnání, 

což představuje 6,2% pracovní síly. Tato čísla nejsou nijak alarmující ve své podstatě, 

z hlediska ekonomické teorie je toto číslo blízké přirozené míře nezaměstnanosti. Na 

druhé straně je třeba brát v úvahu, že přirozená míra nezaměstnanosti se liší v závislosti 

na kultuře a mentalitě obyvatel té které země, stejně jako fází hospodářského cyklu.109 

Samuelson v souvislosti s trendem rostoucí přirozené míry nezaměstnanosti tímto 

rovněž říká „Ekonomové poukazují na tři faktory: demografické změny, vládní politika, 

strukturální změny.“110 Je zřejmé, že přirozená míra nezaměstnanosti není totožná 

s ideální mírou nezaměstnanosti – hranicí produkčních možností a maximální efektivity 

– stejně jako nepředstavuje hranici nezaměstnanosti minimální. Charakteristikou značné 

části pracujících v ČR je dožívající představa o minimální (avšak již neefektivní) míře 

nezaměstnanosti z doby totalit minulého století, nebo, jak zmiňuje R. Reich: „Starší 

generace braly propuštění z práce jako morální selhání – osobní nedostatek ... Od 

zaměstnavatele by přece nebylo rozumné, aby vyhodil někoho, kdo pracuje dobře.“111 I 

z tohoto důvodu – ač se míra nezaměstnanosti v ČR se dlouhodobě pohybuje pod 

průměrnou nezaměstnaností EU – je aktuální míra nezaměstnanosti společností 

považována za výši nežádoucí. 

Vývoj počtu osob zaměstnaných a nezaměstnaných se odvíjí i od demografické 

populace. V současnosti směřuje věkové rozložení společnosti – zejména vzhledem ke 

klesající natalitě a zkvalitňování zdravotní péče k rostoucímu počtu osob ekonomicky 

neaktivních z důvodu vysokého věku.  

Graf níže pak zobrazuje v absolutních hodnotách současný stav osob 

                                                 
109 Srovnej: SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-
X. s. 299 
 
110 Tamtéž. 
 
111 REICH, R. B. V pasti úspěchu : diagnóza kapitalismu 21. století. 1. vyd. Praha : PROSTOR. 2003. 
423 s. ISBN 80-7260-096-6. s. 144 
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zaměstnaných a nezaměstnaných a vývoj trendu ve vzájemné závislosti. 

 

Graf č. 1: Zaměstnaní a nezaměstnaní 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Na grafu níže vidíme, že vývoj nezaměstnanosti  v minulém desetiletí je 

relativně vyrovnaný, za významně pozitivní je třeba považovat klesající míru 

dlouhodobé nezaměstnanosti, která představuje výsledek opatření politiky 

zaměstnanosti i postupujících změn v dostupnosti informací které pomáhají zvýšit 

alokaci pracovních sil. 
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Graf č. 2 : Vývoj zaměstnanosti 

Vývoj nezaměstnanosti

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rok

%

Obecná míra nezaměstnanosti Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

 

Zdroj: data ČSÚ 

 

Pokud bychom výše uvedený graf považovali v jeho izolované působnosti za 

směrodatný, z hlediska posuzování pracovního trhu bychom mohli trend interpretovat 

špatně.  

Dalším ukazatelem, který pomáhá  k pochopení skutečného stavu pracovního 

trhu je vztah vývoje HDP v porovnání s nezaměstnaností. K náhledu na význam hodnot 

grafu je třeba uvést, že křivka zobrazující vývoj HDP ve sledovaném období představuje 

hodnotu relativní – vždy je za východisko považováno období minulé, kdežto křivka 

nezaměstnanosti je reprezentována hodnotami nezaměstnanosti absolutními – tj. 

celkovou mírou nezaměstnanosti. Přesto je možno považovat vzájemnou simulaci za 

přínosnou, neboť staví vedle sebe možnost sledování např. Okunova zákona, či trend po 

sobě jdoucích období. Zejména s propadem  růstu HDP v posledním roce je možno 

sledovat mírné zvýšení nezaměstnanosti, které by korelovalo s vývojem HDP podle 

Okunova zákona. 
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Graf č. 3 : Vztah růstu HDP a zaměstnanosti 
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V rámci jevu nezaměstnanosti je třeba zmínit ještě jeden jev, který se k němu 

vztahuje a na který bylo odkazováno a který byl popsán112 a tím je diskriminace, 

vedoucí k rozdílnému zaměstnávání mužů a žen. Na průběhu absolutní nezaměstnanosti 

a jejím rozdělení podle pohlaví je zřejmé, že nezaměstnanost žen je vyšší. Otázkou pak 

zůstává, zda jde o nezaměstnanost strukturální či nikoliv. Toto téma je nahlíženo 

různými úhly pohledu, ztotožníme se však s výstupy minulých prácí113 , v nichž byl 

učiněn závěr, že z hlediska ekonomického, ženy diskriminovány většinou nejsou, 

z hlediska rovnosti příležitostí diskriminovány jsou, ale méně, než na kolik ukazují 

strohé ekonomické ukazatele. 

V tomto ohledu je vývoj v posledním desetiletí poměrně konstantní, je 

zřejmé, že faktory na těchto rozdílech se podepisující jsou neměnné. 

                                                 
112 srovnej STOJASPAL, O. Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi. Brno, 2009. 89 s. 
Diplomová práce. MU Brno – Právnická fakulta. Vedoucí práce Dana 
 
113 zejména STOJASPAL, O. Pozice žen na trhu práce v ČR a srovnání s EU. Brno, 2006. 64 s. 
Diplomová práce. VUT v Brně - Fakulta podnikatelská. Vedoucí práce Anna Putnová. 
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Graf č. 4 : Nezaměstnanost muži - ženy 
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Zdroj: data ČSÚ 

 

Nezaměstnanost tak jako jeden z hlavních důsledků tržního selhání podle 

našeho názoru v rámci ČR nepředstavuje závažný problém. Ze statistických údajů 

vyplývá114, že míra nezaměstnanosti v ČR je pod průměrem EU, který je určujícím 

obecným tržním prostředím i pro české trhy. Snahu o zlepšení situace je však třeba 

projevovat vždy, proto je důležité navrhovat cesty vedoucí k dosažení takového cíle. 

 

4.1.2 Výše mezd 
 

Druhým významným projevem tržního selhání – selhání distribuční funkce 

trhu, jsou rozdíly ve mzdách a to takové rozdíly, pro něž neexistuje ekonomické 

vysvětlení. Jde o okamžik, ať už ve své absolutní hodnotě (nízká odměna za práci 

hodnoty vyšší) či relativním srovnání (např. výše mezd mužů a žen), toto neodpovídá 

skutečné hodnotě za odvedenou práci. 

Rozdíly ve srovnání odměňování žen a mužů si můžeme prohlédnout v grafu 

níže. Obdobně, jako je tomu v případě rozdílné míry nezaměstnanosti, i zde časová řada 

                                                 
114 pozn. ač to může být zavádějící, nebereme v potaz při určení absolutní hodnoty nezaměstnanosti různé 
metodiky (v průběhu let), které jsou k tomuto užívány - tato práce si neklade za cíl hodnotit statistické 
metody, ale to, zda lze zvýšit efektivitu fungování pracovního trhu; samotné časové řady, k jejichž 
vytvoření posloužili data Českého statistického úřadu jsou homogenní – či byly z různých metodik 
přepočítány – pro možnost jejich srovnatelnosti 
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vypovídá o setrvalé distanci těchto průběhů. To svědčí pro tvrzení teorie duálního trhu 

práce, kdy ženy v důsledku většího podílu účastníků sekundárního trhu práce mají nižší 

mzdy než muži. 

 

Graf č. 5 : Vývoj průměrných mezd 
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Zdroj: data ČSÚ 

 

Další skupina osob, jejíž odměňování je závislé na společném znaku, který 

lze jen obtížně objektivně prokázat jako rozhodující pro uplatnění na pracovním trhu, je 

věk pracovníků. Důvodem nižších mezd či platů ve skupině osob do 19-ti let věku (viz 

graf níže) je často nižší dosaženýé vzděláním těchto osob, která je zároveň i příčinou 

jejich brzkého zapojení do pracovního procesu. Dále můžeme sledovat vzestup osob 

v závislosti na dosaženém vzdělání a rostoucích zkušenostech, kdy je možno nejvyšší 

mzdy v kategorii 30-39 let zdůvodnit jednak nejvyšší pracovní výkonností v tomto 

věku, jednak i konkurenční výhodou prvního porevolučního přístupu k informacím, 

novým technologiím a uspokojování poptávky po dovednostech ceněnými informační 

společností. Osoby ve vyšším věku jsou pak odměňovány méně z důvodu objektivního 

poklesu výkonnosti (nikoliv ve smyslu snížení efektivity, ale např. poklesu počtu 
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„odpracovaných“ hodin). Objektivně mají často nižší dovednosti v práci s novými 

technologiemi i jazykovou výbavu, na druhou stranu déle pracují většinou výše 

postavení muži (ženy odcházejí do důchodu dříve). 

 

Graf č. 6 : Rozdíly v odměňování v závislosti na věku 
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Zdroj: data ČSÚ 

 

Rozložení mezd představuje asymetrické rozložení příjmů – nejde o normální 

rozdělení, neboť nižší než průměrnou mzdu, která je aktuálně ve výši okolo 26,5 tis Kč, 

pobírá 2/3 všech zaměstnaných. Tato asymetrie je např. Robertem Reichem115 

považována za negativní společenský trend, neboť „nůžky se rozevírají stále více“ a 

děje se tak na úkor zejména střední vrstvy, která přestává představovat nejpočetnější 

společenskou vrstvu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 REICH, R. B. V pasti úspěchu : diagnóza kapitalismu 21. století. 1. vyd. Praha : PROSTOR. 2003. 
423 s. ISBN 80-7260-096-6. 
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Graf č. 7 : Rozdělení četnosti mezd zaměstnanců v roce 2008 

  

Zdroj: ČSÚ 

 

Jak tedy vidíme na grafu výše, distribuční funkce trhu práce působí 

nerovnoměrnost důchodů. Zastánci rovnosti ve výsledku mají tendenci na tuto asymetrii 

upozorňovat s poukazem na regulaci výše mezd směřující k menšímu rozptylu výše 

mezd na obě strany směrem od průměru. 

Jednou ze snah, jak zajistit základní životní potřeby osob, jejichž hodnota práce 

je všeobecně považována za velmi nízkou, je institut minimální mzdy. Pomocí něj se trh 

může chovat neefektivně a cenou za tuto vytvářenou asymetrii je vyšší 

nezaměstnanost.116  

 

 

 

 

                                                 
116 Srovnej: SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vyd. Praha : Svoboda. 1991. 1011 s.  ISBN 80-205-0494-
X. s. 299 
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Graf č. 8 : Vývoj minimální mzdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data ČSÚ 

 

Hranice minimální mzdy se v průběhu let zvyšuje – v závislosti na inflaci a 

chápání jiného životního standardu, jako minima, zvyšujícího se nároku na prostředky 

nezbytné k přežití. Její existence coby regulátoru trhu má mimo stinné stránky i stránku 

světlou a z hlediska sociální odpovědnosti žádanou. Stanoví minimální standard 

spravedlivé odměny za vykonanou práci. Jistě je nyní prostor k námitce, že trh by cenu 

určil spravedlivěji. Ano, určil, ale z hlediska transakčních nákladů a zejména pak 

skutečnosti, že člověk potřebuje prostředky na svou obživu kontinuálně a ne tehdy, až 

trh vyvolá změnu v důsledku nerovnováhy je z našeho pohledu jednodušší institut 

minimální mzdy zachovat a přijmout, jako jedno z nutných omezení vyplývajících 

z charakteru vztahů, které jsou na trhu práce navazovány. 
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4.2 Transakční náklady 
 

Pojem transakční náklady je definován jako „... náklady na provoz 

ekonomického systému, jsou jakousi analogií tření ve fyzikálních systémech...“117 

Představují tak nějakou ztrátovost, nutnost dalších výdajů spojených s dosažením 

žádoucího stavu. Nepředstavují operaci samu o sobě, jsou jakýmsi přívažkem operací 

jiných. „Nulové transakční náklady jsou jen mezním, limitním stavem...“118 

Transakční náklady je možno téměř vždy vyjádřit v penězích. Mezi transakční 

náklady je v jistém úhlu pohledu možno zařadit i nerealizovaný zisk v důsledku selhání 

jednání o průběhu směny. V našem pojetí – pracovního trhu – reprezentují významnou 

veličinu. Představují důvod, proč má být pracovní trh regulován. Podle výše zmíněné 

definice transakční náklady existují vždy, ale člověk má omezenou délku života. I 

pouhou ztrátu času nelze z tohoto důvodu považovat za nulový transakční náklad. Tímto 

omezením, spojeným se skutečností, že člověk nemůže omezit dočasně svou spotřebu (v 

absolutní míře) nám vyplývá nutnost regulace trhu práce na mikro i makro úrovni. Na 

makro úrovni bude povinností státu zajistit dostatečnou legislativní úpravu – vymezení 

práv, povinností, odpovědnosti, mikro úroveň se pak přímo nabízí ke zkoumání 

uplatnění vlivu CSR.  

Transakční náklady však vždy zasahují obě strany kontraktu. Stejně, jako 

doléhají na zaměstnance či potenciální pracovníky, ohrožují i zaměstnavatele. V případě  

výběru vhodného uchazeče o zaměstnání, je mimo čas (a peníze placené pověřené 

osobě) riziko, že se nenajde odpovídající zaměstnanec a celý proces bude nutno 

opakovat. Existuje ještě i riziko, že nalezne pracovníka, který se ale v dlouhodobém 

hledisku ukáže jako nevyhovující, a tak bude nutno hledání nové pracovní síly opět 

podstoupit. K těmto nákladům je nutno připočíst cenu zaškolení a nižší produktivity 

v počáteční fázi pracovního procesu. Můžeme tedy konstatovat, že podnikatel je závislý 

na kvalitních zaměstnancích a měl by i jen ze svého zájmu vytvářet kvalitním 

pracovníkům dobré podmínky a pozitivně tak ovlivňovat jejich zájem setrvání ve firmě. 

                                                 
117 MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. 2. vyd. Praha : Karolinum.  2005. 189s. ISBN 80-246-1029-9. 
s. 32 
 
118 MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. 2. vyd. Praha : Karolinum.  2005. 189s. ISBN 80-246-1029-9. 
s. 33 
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4.3 Legislativa 
 

Způsob regulace trhu práce je v současnosti prováděn právními normami, 

které představují obecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynucováno.  

Současná právní úprava trhu práce vychází z pramenů rozdílné právní síly. 

Prameny nejvyšší právní síly jsou v českém právním řádu Ústava a ústavní zákony.119 

Žádný z právních předpisů nižší právní síly nesmí být s jejich ustanoveními v rozporu. 

Prameny nižší právní síly jsou pak zákony a dále podzákonné předpisy. Česká republika 

je také vázána ratifikovanými, a následně transponovanými, nebo implementovanými 

mezinárodními smlouvami.120 Jejich schválení podléhá podmínce neexistence rozporu 

takovéto smlouvy s Ústavou a ústavními zákony. Mezi tyto smlouvy je pak možno 

zařadit i Nařízení, Směrnice a další povinnosti pro Českou republiku plynoucí z členství 

v Evropské unii.  

Nutno podotknout, že právní úprava oblasti pracovního práva, respektive trhu 

práce, se v současném pojetí neřídí rovností subjektů, ale principem ochrany subjektu 

slabšího – člověka. Například evropská sociální charta121 jde tak daleko, že deklaruje 

mnohá práva zaměstnanců, opomíná však skutečnosti, základě kterých by si toto měli 

zasloužit. Do určité míry lze její ustanovení o proklamované rovnosti označit za 

opatření směřující k nerovnovážnému stavu.  

Česká právní úprava je pak reprezentována zejména zákoníkem práce, kde za 

významnou je možno považovat ochranu kontinuality pracovního procesu zaměstnance, 

zákaz dětské práce (stanovení minimální věkové hranice), odkaz na minimální 

odměňování (institut minimální mzdy), úpravu délky trvání pracovní doby, ochranu 

zdraví zaměstnanců, vzájemnou odpovědnost v případě porušení pracovních povinností, 

či vzniku škody. Ve všech těchto případech lze hovořit o ochraně zaměstnanců, která 

v některých ustanoveních (možnosti ukončení pracovního poměru, určení minimální 

hranice mzdy) představuje překážku efektivnějšího fungování pracovního trhu 

z hlediska alokačního. Zaměstnanec, který by měl pracovat za částku neadekvátní 

uspokojení životních potřeb, by byl nucen změnit oblast svého působení, či zvýšit své 

předpoklady pro úspěch na trhu práce. Za současné situace slouží hranice minimální 

                                                 
119     KNAPP, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C.H.Beck. 1995. 247s. ISBN 80-7179-028-1. s. 157 
 
121  více na WWW:  <http://www.mpsv.cz/cs/1132>. 
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mzdy obdobně kartelové dohodě zaměstnavatelům k určení, kam až si při minimálním 

odměňování mohou dovolit zajít. 

 

4.4 CSR v ČR 
 

V publikaci Společenská odpovědnost firem – kompletní průvodce tématem a 

závěry průzkumu v ČR, jejímž autorem je Jana Trnková, jsou zmiňněny následující 

případy společenské odpovědnosti firem. My jsme pro potřeby této práce původní 

společnosti ověřili v jejich pokračování, k jakému došlo rozvoji a dále jsme přidali 

společnosti další, které program CSR v posledních letech rozvíjejí. 

Citibank122 - zaměřuje se na filantropické a společensky odpovědné iniciativy. 

„Peníze pro život“ je projekt určený dětem v dětských domovech, který si klade za cíl 

zvýšit povědomí těchto osob o řešení životních situací (hledání zaměstnání, jednání 

s úřady, nakládání s vlastními penězi), do kterých se mohou dostat a na které v důsledku 

absence rodinné výchovy nejsou připraveny.  Další z projektů, který Citibank zaštiťuje 

je „Poznej své peníze“, který je určen středoškolákům a za cíl si klade uvedení do světa 

moderních financí a nakládání s penězi. Tyto a další aktivity jsou financovány z fondů 

společnosti, kdy je provozován i Zaměstnanecký charitativní fond, do něhož je 

společností Citibank vkládán ekvivalent zaměstnaneckých vkladů. O způsobu využití 

prostředků tohoto fondu rozhodují zaměstnanci. 

 Dalkia Česká republika a.s.123 – jejím zaměřením je výroba a rozvod tepla a 

elektřiny; mimo to zajišťuje svým klientům poradenství a certifikaci v oblasti životního 

prostředí. Nadační fond této společnosti podporuje osoby, sdružení i podnikatele, kteří 

díky svému úsilí zajistí vznik nebo rozšíření nových zaměstnaneckých míst, zejména 

pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, nebo se zdravotním postižením. Tento fond 

spolupracuje s orgány územní samosprávy i státní správy, zejména pak v důsledku 

přístupu k potřebným informacím o příležitostech a rozšíření svého působení. Stejně 

jako v případě Citibank i zde je významná účast zaměstnanců účastna tohoto procesu, 

kdy jednotliví zaměstnanci pomáhají v realizaci projektů směřujících k tvorbě nových 

                                                 
122 viz http://www.citibank.cz/czech/consumer-banking/czech/docs/doc542.htm 
 
123 viz http://www.dalkia.cz/pdf/VZ-Nadacni-fond-Dalkia-CR-2008.pdf 
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pracovních míst, zejména svými znalostmi v oboru a poskytováním informací. Je zde 

zajištěna kontinualita v průběhu života takto nastartovaného procesu se spoluprácí 

zaměstnance společnosti. Z pomocí této společnosti již od roku 2000 vzniklo téměř 

1500 pracovních míst. O své činnosti a dalších aktivitách, stejně jako výsledcích těchto 

aktivit společnost pravidelně veřejnost informuje. 

Johnson & Johnson124  – společnost je svou filantropií zaměřena oblast svého 

podnikání – tj. péči o zdraví a oblast zdravotní péče, dále pak i vzdělání v této oblasti. 

Společnost má svou vlastní deklaraci odpovědnosti vůči svému okolí, zaměstnancům, 

zákazníkům a dalším stakeholders v moderním pojetí. Z dotazů zaměstnancům 

společnosti vyplývá, že s existencí a realizací tohoto jednání své mateřské společnosti 

jsou spokojeni. 

KPMG125 – je poradenská společnost, zajišťujcí např. daňové poradenství. CSR 

společnosti bylo v minulosti zaměřeno především na její zaměstnance a jejich osobní 

rozvoj. Dnes se umisťují na čelních místech žebříčků firemní filantropie, jejich etický 

kodex je příkladný. Jejich orientace směřuje na vzdělání, sociální programy a ochranu 

přírody. Z oblasti své působnosti poskytují neziskovým organizacím odborné 

poradenství. Mezi konkrétní aktivity pak patří zajišťování rovných příležitostí pro muže 

či ženy na rodičovské dovolené, k jehož projevům patří úprava pracovní doby, zajištění 

vzdělávání a účasti na firemních akcích, ponechané zaměstnanecké benefity a další. 

Firmě tato její aktivita přináší zejména vyšší loajalitu zaměstnanců a tím i hladký chod 

společnosti v oblasti personální. 

MUCOS Pharma CZ126 je společnost zabývající se dovozem a distribucí léčiv. 

Mezi její hlavní projekty společenské odpovědnosti patří podpora vzdělání lékařů a 

pracovníků ve zdravotnictví, podpora domovů s ošetřovatelskou službou (zejména 

domova Sue Ryder v Praze, pečujícího o těžce postižené seniory), podpora projektu 

Umění ke svobodě, zaměřené na děti z dětských domovů, kdy tyto děti navštěvují 

umělci a umožní jim sledovat a účastnit se vzniku uměleckého díla. Samotní 

zaměstnanci se ve svém volném čase podílí na realizaci těchto projektů. Společnost za 

                                                 
124 viz http://www.jnjcz.cz/text-csr.html 
 
125 viz http://www.kpmg.cz/czech/images/but/0901_CSR-brozura.pdf 
 
126  viz http://www.mucos.cz/hlavni-stranka/socialni-a-kulturni-projekty/projekty/tabid/197/Default.aspx 
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svou činnost obdržela významná ocenění. 

Ness Czech127 - společnost, která deklaruje dodržování principů CSR. 

Projevuje se spoluprácí s VŠ, podporou neziskových organizací, zejména pak je 

příkladnoá svou komunikací se zaměstnanci – setkávání zaměstnanců s vrcholovým 

vedením, kde každý má možnost zeptat se na to, co jej zajímá. Tato setkání mají velmi 

pozitivní ohlas zejména pro svou neformálnost a interakcí, které vedou k tomu, že bez 

ohledu na organizační strukturu dochází k diskuzi nad tématy, která zaměstnance 

zajímají.  

Nestlé Česko128 - společnost Nestlé má podrobně propracovaný systém 

podnikové filosofie, ve kterém deklaruje ochotu upřednostňovat dlouhodobý rozvoj 

společnosti před krátkodobým ziskem, hlásí se k myšlence hodnoty pro všechny a trvale 

udržitelný rozvoj, odpovědnost vůči všem steakhodlers, rozšiřuje místní legislativu o 

Zásady, jejichž cílem je dosažení maximální kvality a odpovědnosti jednání. 

Nezapomíná na péči o životní prostředí, a v konečném výčtu aktivit se věnuje i 

sponzorství a firemní filantropii. Nestlé představuje propracovaný komplex uvažování 

nad CSR v jeho aplikační úrovni, což mu značně usnadňuje jeho globální rámec 

podnikání.  

TESCO Stores ČR a.s.129 je velkým hráčem na poli maloobchodního prodeje. 

Svou snahu nyní směřuje mimo jiné oblasti corporate citizenship – projektu „odpovědné 

sousedství“. Souvisí s tím snaha lépe integrovat své působiště do místních struktur, 

snaha být součástí komunity. Projevy jsou zejména v oblasti péče o životní prostředí, 

ekonomickou podporu rozvoje, snaha o budování férových vztahů s dodavateli, 

budováním energeticky úsporných obchodů a další. V obrazu médií Tesco za poslední 2 

roky významně zlepšilo své chování k zaměstnancům, byla na minimum omezena 

arogance vůči dodavatelům a celkově lze kladně hodnotit rozvoj firemní filosofie a 

směr této společnosti. 
                                                 
127 viz http://www.ness.com/Global/Company/Documents/HUMANRIGHTSPOLICYSTATEMENT.pdf,    
http://www.ness.com/Global/Company/Documents/EnvironmentPolicyStatement.pdf, 
http://www.ness.com/Global/Company/Documents/NessCodeofBusinessConductEthics20081209.pdf 
 
128 viz http://www.nestle.cz/files/ncbp_2004_cz.pdf, http://www.nestle.cz/files/np-environmental-
sustainability.pdf, http://www.nestle.cz/files/she-brozura-2008-en.pdf, http://www.nestle.cz/charitativni-a-
sponzorske-projekty.asp 
 
129 viz http://corporate.itesco.cz/spolecenska-odpovednost.html, http://corporate.itesco.cz/zodpovedny-
soused.html 
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ABB130 - nadnárodní společnost, která dbá na rozvoj CSR při svém podnikání. 

Od partnerství s neziskovými organizacemi, zapojení zaměstnanců do projektů a výběru 

neziskových organizací, spolupráce se vzdělávacími institucemi, přes uplatňování 

rovnosti příležitostí, zavádění práce z domova, po ochranu životního prostředí, která je 

propracována jako součást podnikatelské strategie. Společnost realizovala prostředky 

prosazování svého etického kodexu společnosti, snahu o zapojení do procesu zlepšování 

podnikatelského prostředí stakeholdery všeobecně. 

DHL131 je další ze společností, která se dlouhodobě angažuje v oblasti CSR a 

považuje ji za klíčovou součást podnikové strategie. Tu rozděluje do tří oblastí – 

podporu ochrany životního prostředí, kterou realizuje i nabídkou přepravy snižující 

uhlíkovou stopu. Další oblastí je potom úsilí o zlepšení životních podmínek lidí. Tuto 

snahu společnost realizuje spoluprácí s humanitárními organizacemi, pro něž zajišťuje 

logistiku. Za klíčovou oblast považuje svobodu a rovnost ve vzdělání a rozvoji člověka. 

T-Mobile132 deklaruje svou filosofii takto „Jsme jednou z největších firem 

působících v České republice, a proto bereme problematiku společenské odpovědnosti 

firmy velmi vážně. Aby byla firma v dnešním světě úspěšná, musí totiž kromě výše 

ceny a zisku plnit i jiná, daleko vyšší očekávání ze strany zákazníků, zaměstnanců i 

investorů. I proto se T-Mobile systematicky zaměřuje na korektní chování ke svým 

zaměstnancům, obchodním partnerům a životnímu prostředí a v rámci svých možností 

rovněž pomáhá potřebným.“133 Společnost se snaží rozvíjet úsporná opatření 

s přihlédnutím k ekologickým dopadů snížení spotřeby energií. Společnost podporuje 

zapojení svých zaměstnanců do dobrovolnictví, podporuje regionální projekty kladoucí 

si za svůj cíl zlepšení sociálního, kulturního a životního prostředí. Ve své filosofii 

zahrnuje snahu o trvale udržitelné podnikání, dobré vztahy se všemi steakholders, výběr 

obchodních partnerů s přihlédnutím k jejich vztahu k životnímu prostředí, prosazování 

etického podnikání a podpory firemního okolí. 

                                                 
130 viz http://www.abb.cz/cawp/czabb016/a8440b6ab1cd5af5c1257601004c9ba3.aspx 
 
131 viz http://www.dhl.cz/cs/o_nas/trvala_udrzitelnost.html#approach 
 
132 viz http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/ospolecnosti/odpovednost-firmy 
 
133  Tamtéž. 
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Skanska134 se řídí svou globálně nastavenou strategií rozvoje společenské 

odpovědnosti, kde za základní linii odpovědnosti svého podnikání považuje vzdělání, 

pomoc obětem přírodních katastrof, zájem o přírodní prostředí, korektní vztahy se 

steakholders a další. Samostatnou kapitolu pak představuje koncepce trvale udržitelného 

rozvoje, snaží se, aby o obezřetný výběr investičních projektů, minimalizaci dopadů na 

životní prostředí, zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví pracovníků, vyhýbaání se a 

uplatňování nulové tolerance nízké transparentnosti a úplatkářství. Skanska má 

zpracovaný etický kodex, který platí celosvětově. 

Siemens135 je přímým propagátorem 3P a jeho snaha směřuje k významnému 

snížení spotřeby nerostných surovin, zejména pak omezení produkce uhlíkových plynů. 

V místech, kde společnost působí se snaží být prospěšní místní komunitě a řídit se 

heslem „We are a good corporate citizens in all of the countrie in which we do 

business“136. K naplňování této vize tak slouží podpora vzdělání, firemní filantropie, 

snaha o korektní vztahy se všemi zainteresovanými skupinami. 

Microsoft137 si svou cestou společenské odpovědnosti klade za cíl rozvoje 

regionů, v nichž působí. Za významné považuje investice do vzdělání, spolupráce 

s veřejnou správou v oblasti zvýšení přístupnosti služeb občanům, podpora projektů 

umožňujících kvalitnější život osobám handicapovaným. 

Společností, které prosazují koncept společenské odpovědnosti je samozřejmě 

více. Četnější zastoupení větších společností je dáno zejména faktem, že tyto 

společnosti  věnují větší pozornost a více prostředků etickému kodexu a etickému 

jednání obecně138 interním evaluačním procesům, péči o zaměstnance, kterou lze 

v případě jejich většího množství pojímat komplexně a rovněž jejich personální zázemí 

v podobě public relation či human resources představuje startovací bod k zavádění 

nových opatření. 

 

                                                 
134 viz http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Sponzoring-a-spolecenska-odpovednost/,    
http://www.skanska.cz/cz/ O-nas/Udrzitelny-rozvoj/, http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Na-Eticky-kodex/ 
 
135 viz http://www.siemens.com/sustainability/en/, 
 
136 Tamtéž. 
 
137 viz http://www.microsoft.com/cze/onas/pomahamehendikepovanym/default.mspx 
 
138 Toto představuje i sebezáchovný mechanismus společnosti. 
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4.5 Sociálně odpovědné podnikání Tomáše Bati 
  

Zařazení této kapitoly nebylo zcela automatickou záležitostí, ale nakonec převážil 

názor, že by bylo chybou hovořit o zefektivnění trhu práce prostřednictvím CSR a 

pominout jeden z nejzdařilejších příkladů takového jednání. Dílo Tomáše Bati zasahuje 

do všech složek života a podnikání. Vychází z jeho životní a podnikatelské filozofie: 

Podnikání musí být založeno na morálních principech. Slouží člověku, jeho rozvoji a 

zdokonalování. Uskutečňováním této filozofie vytvářel Baťa nový typ člověka – 

podnikatele – spolupodnikatele, spolupracovníka.139 Na definici slova podnikatel jsme 

narazili již v teoretickém vymezení, pro chápání konceptu a důvodu úspěchu Tomáše 

Bati. Právě základní ctnosti, které zmiňuje již Max Weber, byly i klíčem k úspěchu 

Baťovu. Byla to odpovědnost, a bylo to i přesvědčení, že vydělávání peněz není hanba, 

ale Boží přízeň. V tomto se podle Baťova vyjádření lišil tehdejší způsob myšlení 

pracovníků. V americkém pojetí dělník pracoval s nasazením (oproti Taylorově 

přesvědčení, že dělník stráví nejvíce času přemýšlením nad tím, jak pracovat méně 

efektivně), zatímco dělník evropský pracoval jen tolik, kolik musel.  

Na základě této znalosti byl tedy zvolen motivační systém odměňování. Toto 

bývá často zmiňovaná cesta k Baťovu úspěchu, v souladu s přesvědčením pisatele této 

práce však za Baťovým úspěchem stál jeho životní postoj, v němž zaujímal tu 

nejvýznamnější část pocit odpovědnosti. Jedním z jejích projevů směrem 

k zaměstnancům byla i skutečnost, že dělník si má sám spočítat svou mzdu.  

„Proč Tomáš Baťa trval na tomto postupu, kterého se dnes rádi vzdáme s odkazem na 

účetní software a školené pracovnice účtárny? Protože si byl vědom, že podnikatele dělá právě 

to, že si sám umí spočítat svůj výdělek. Člověk může mít při práci jakoukoliv volnost, ale jakmile 

mu někdo počítá mzdu, aniž by z ní při tomto procesu zahlédl a promyslel jedinou položku, je 

pouhým námezdním pracovníkem.“140 

I nastupující pracovníci dostávali informační materiály k nástupu do práce. 

Jejich obsahem však nebyl seznam možných benefitů, čerpaných zaměstnanci. Bylo to 

                                                 
139 TRNKA, F. Odkaz Tomáše Bati dnešku. BataStory.net [online]. [cit. 01-05-2010]. dostupný z WWW: 
<http://batastory.net/en/stopa/odkaz-tomase-bati-dnesku>. 
 
140 TOMAN, M. Baťova soustava řízení – minulost či budoucnost? [online]. 2008 [cit. 01-05-2010].   
dostupný z WWW: <http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system-_batismus_/batova-soustava-
rizeni---minulost-ci-budoucnost>. 
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vysvětlení způsobu a účelu práce: „Účelem naší a od této chvíle i Vaší práce je 'Služba 

veřejnosti'."141   

Podle M. Tomana profesor Milan Zelený v rozhovoru pro časopis Úspěch říká: 

"Baťa a jeho soustava řízení byla jediná, která všechna úskalí … úspěšně adresovala a vyřešila. 

Úspěch byl pro ně prostým následkem dobrého konání při konání dobra. Za hlavní faktor tedy 

můžeme označit ‚pravdivost‘.. Mezi posláním firmy a jeho naplňováním nebylo rozporu. V tom 

je podstatný rozdíl mezi Baťovým podnikem a mnoha dnešními velkými společnostmi.“142  

Odraz dnešního pojetí sociální odpovědnosti v Baťově systému je možno 

nalézt v základních myšlenkách – cílem snahy o lepší uspokojení zákazníka není přínos 

podnikateli, ale zákazníkovi (společnosti). Cílem snahy o vyšší produktivitu práce 

nejsou větší příjmy podnikatele, ale zbohatnutí pracovníka.143 

Baťovi pracovníci tak věděli, proč a pro koho pracují, stejně tak věděli, že 

dobrý pracovní výkon znamená, že dostanou zaslouženou odměnu. Baťa tak velmi 

efektivně vyřešil odměňování i motivaci. 

Podle M. Tomana, který hovoří o výzkumu v roce 2006 „... mezi českými 

zaměstnanci, je smysluplná a společensky přínosná práce na druhém místě žebříčku 

pracovních hodnot, hned po jistotě. Těžko se tedy domnívat, že takové preference 

nemají vliv na pracovní výkony a kvalitu práce – o samostatné aktivitě ani nemluvě. 

Zatímco ale téměř samozřejmě podnikáme potřebné kroky, aby pracovníky nesužovalo 

horko nebo zima, hluk, prach a další škodliviny, nejistotu, bezperspektivnost a ideovou 

prázdnotu za rizikové faktory nepovažujeme.“144 

Pokud vezeme v potaz práci Tomáše Bati, jako práci osobnosti vytvářející 

pracovní příležitosti, dávající spravedlivou odměnu za dobře vykonanou prácovní 

činnost, jeho starost o vzdělání, zajištění ubytování, kulturního vyžití obyvatelstva, 

dosahuje v pojetí CSR naplnění takřka všech bodů, o kterých v kapitole dvě hovoříme. 

                                                 
141 Tamtéž.  
 
142  Tamtéž. 
 
143  volně podle TOMAN, M. Baťova soustava řízení – minulost či budoucnost? [online]. 2008 [cit. 01-
05-2010]. dostupný z WWW: <http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system-_batismus_/batova-
soustava-rizeni---minulost-ci-budoucnost>. 
 
144  Tamtéž. 
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5 CSR a zvýšení efektivity trhu práce 

 

 V úvodní části, teoretických východiscích i v popisu současného stavu na trhu 

práce v ČR, jsme předpokládali, že CSR jako koncept může fungování trhu práce 

zefektivnit. Prostor je vymezen přesně mezi zákonnými opatřeními státu a poruchou 

trhu práce – tedy v rozmezí povinnosti zákonem kladené na subjekty a účelnosti – 

hranice, do které je třeba taková opatření provádět. Mimo zmiňovanou oblast etiky, 

která je hlavním hybatelem lidského jednání, byl na místě druhém zmíněn ekonomický 

prospěch. Zaměnitelnost pořadí je samozřejmě na každém z nás.  

Trh práce inklinuje k nerovnováze a poruchám trhu, je zde tedy významný 

prostor pro zvýšení jeho efektivity jak kvalitativním, tak i kvantitativním snížením 

těchto nerovností a poruch. Obecně lze za zvýšení efektivity trhu práce považovat 

jakékoliv ovlivnění trhu ve výše vymezeném smyslu (tj. redukce tržního selhání), kdy 

za tržní selhání je možno považovat každé nenaplnění jeho účelu – místa a prostředku 

směny. 

CSR jako koncept je vztažen k firmám, obchodním společnostem, soukromým 

korporacím, proto jde o jednání těchto firem (ať již navenek prostřednictvím svých 

zástupců, či uvnitř např. působením podnikové kultury). Zároveň je takové jednání 

považováno za odpovědnost – tj. stanovení určité míry povinností.  

 

5.1 Metody zvýšení efektivity 
 

Za zefektivnění trhu práce tak můžeme považovat například tvorbu nových 

pracovních míst, namísto realizace vyššího zisku (růst obratu na úkor růstu zisku 

v relativním poměru). Můžeme za ně považovat udržení míst stávajících na úkor 

dosahování vyššího zisku. Můžeme za ně dokonce považovat i obezřetné propouštění 

zaměstnanců, pokud toto opatření odvrátí blížící se zánik většího množství pracovních 

míst.145 Za zefektivnění můžeme považovat prosazování rovnosti příležitostí (ač se 

s ním často pojí vyšší transakční náklady), neboť poskytne uplatnění hůře 

                                                 
145 S tímto je v ostrém kontrastu standardní vyjednávání odborových hnutí založených v případě nutné 
restrukturalizace na požadavku „ani koruna ze mzdy, ani jeden muž ze závodu...“ 
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zaměstnatelným osobám a zvýší tak jejich uplatnění ve společnosti. Spravedlivá 

odměna pracovníkům je častým tématem prací R. B. Reicha146, který považuje za krizi 

kapitalismu skutečnost, že poctivě pracující člověk není schopen ve většině případů 

vydělat dost na to, aby, uživil sebe a svou rodinu, což jej odkazuje buď na hledání 

pomoci u státu, nebo nutnost hledání druhé práce (či nutnosti práce matek 

vychovávajících děti). Skutečností zůstává, že pomoc státu působí často demotivujícím 

způsobem – ne ve smyslu nezájmu o práci, ale nezájmu a absenci snahy o zvýšení 

vlastních schopností pro zvýšení možnosti uplatnění na pracovním trhu (vzdělání) – 

tentokrát již za výrazně lepších podmínek.   

Pokud bychom brali v úvahu problém distribuce a alokace lidských zdrojů 

z hlediska efektivnosti a pojali jej celostněji, skrze CSR dochází ke zvyšování 

efektivnosti i v případě úspory nákladů společnosti prostřednictvím CSR, která pak 

může tyto prostředky použít na další rozvoj. A. Putnová si ve své knize147 klade otázku, 

zda uplatňování norem CSR nezpůsobí firmě obtíže a ztrátu konkurenceschopnosti. 

Odpověď na tuto otázku byla rozvrstvena do několika oblastí. 

První oblastí, vyznačující se pozitivním efektem při uplatňování podnikatelské 

etiky a z ní pak plynoucí CSR, je snížení transakčních nákladů. Tyto náklady se pojí 

jednak s náklady na získávání nových zaměstnanců, opatřeními směřujícími 

k zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, korupčního jednání, tak i 

úspory z absence častějších reparačních plateb (odstupné, platba v nemoci z povolání, 

pokuty). Prostředky, které jsou takto ušetřeny a použity ke zlepšení pracovního 

prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti, či činnosti v rámci corporate citizenship pak 

přispívají k další návratnosti takto vhodně „investovaných“ prostředků. 

Za další významný prvek je považováno posílení loajality zaměstnanců. Ta se 

v rámci hodnocení přínosu pro podnikatelskou činnost projevuje zejména nižším 

transakčními náklady v důsledku fluktuace zaměstnanců a jejím přínosem je vyšší 
                                                 
146 např. REICH, R. B. The new meaning of CSR. California management review. [online]. 1998 [cit. 05-
05-2010].1998. Dostupný z WWW: 
<http://www.lib.nsysu.edu.tw/exam/doctor/mana/mana/mana_96.pdf>. 
více REICH, R B. Řeknu to stručně : Základy slušné společnosti. 1.vyd. Praha mangement Press. 2005. 
127 s. ISBN 80-7261-122-4. 
REICH, R. B. V pasti úspěchu : diagnóza kapitalismu 21. století. 1. vyd. Praha : PROSTOR. 2003. 423 s. 
ISBN 80-7260-096-6. 
 
147 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada. 2007. ISBN 978-80-247-
1621-3. 
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produktivita a efektivita práce takto motivovaných zaměstnanců. Je tak de facto zvýšena 

efektivita v distribuční a stabilita v alokační funkci pracovního trhu. 

Další, tentokráte z hlediska přímého přínosu efektivity pracovního spíše 

okrajovou oblastí, je posílení pozitivního obrazu firmy v důsledku uplatňování CSR. 

Pomineme-li v tento aspekt, lepší dostupnost ke kapitálu takovéto společnosti 

(transparentnost, očekávaná stabilita), je jedním z přínosů zlepšení podmínek 

společnosti v případě akvizic nových pracovních míst. Společnost, která je vnímána 

širokou veřejností pozitivně, je z hlediska zájmu o zaměstnání obdařena větší 

poptávkou, než pokud by společnost tento obraz měla neutrální. 

Spokojenost zákazníků je alfou a omegou podnikání každé společnosti. Ve 

většině oblastí realizují společnosti nejvyšší zisk na opakovaných nákupech stálých 

zákazníků. Ač se zdá, že v našich lokálních podmínkách je rozhodujícím kritériem cena, 

pomalu, ale jistě, se větší a větší část spotřebitelů (zákazníků) kloní i k jiným kritériím 

výběru, než je cena. Tato část je nosnou zejména z hlediska rozvoje a stability 

společnosti, neboť v případě nenadálých obtíží finančního charakteru sahá většina takto 

dotčených společností k omezování nevýrobních nákladů – tj. sponzoring, benefity, 

podpůrné programy a vzdělání zaměstnanců. 

Péče o životní prostředí je jednou ze zásad trvale udržitelného rozvoje. 

V dnešním světě se tato skutečnost prolíná s obrazem společnosti i spokojeností 

zákazníků. Správně zvolenými opatřeními lze navíc ušetřit i značnou část nákladů 

(zejména surovinové vstupy, energie). Přímý vztah k pracovnímu trhu je zde opět 

subsidiární. 

Všechny tyto oblasti mají společnou jednu základní myšlenku, která je spojuje 

s CSR a je významná pro trh práce. Pokud společnost dokáže být odpovědná v oblasti 

jedné (například v péči o životní prostředí), je vysoce pravděpodobné, že dokáže být 

odpovědná i v péči o své zaměstnance. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud by mělo společensky odpovědné 

jednání firmy vést ke ztrátě její konkurenceschopnosti, či pro ni představovalo jinou 

zátěž, nejedná se o CSR v pravém slova smyslu. Jistě může naopak způsobit problémy 

přehnaná filantropie, nebo nedůsledný postoj vůči zaměstnancům (či nesprávně 

nastavené mantinely práv a povinností v rámci firmy), ale v těchto případech by se 

nejednalo o selhání konceptu CSR, nýbrž jednalo by se o selhání firmy. CSR staví na 
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udržitelném rozvoji a to i rozvoji společnosti, protože bez zajištění prosperity firmy by 

nebyla zajištěna ani prosperita pracovníka.  

Vztahu efektivity firmy a uplatňování konceptu CSR se zabývalo množství 

výzkumů148 které i v případě dodržení obdobné metodologie uspokojivě otázku vztahu 

uplatňování CSR a růstu efektivity firmy nezaznamenaly. Část výzkumů ji potvrdila, 

část nikoliv. Co nás může na tomto výsledku zaujmout, je fakt, že žádný z výzkumů 

nepotvrdil negativní vztah uplatňování CSR a efektivity firmy. Je tedy možné zaujmout 

stanovisko, že z čistě ekonomického hlediska uplatňování konceptu CSR firmám možná 

nepomůže, ale rozhodně neuškodí. I v případě, že z hlediska hospodaření firmy nedojde 

ke zlepšení v důsledku uplatňování tohoto konceptu, zůstávají zde ještě všechny 

pozitivní přínosy uplatňování CSR nefinančního charakteru. 

Uplatňování konceptu CSR je i investicí do slušnější společnosti, jakákoliv 

investice do společenského klimatu a vzájemných vztahů je investicí dlouhodobou.  

Efektivita pracovního trhu je jednoznačně uplatňováním konceptu CSR 

zvyšována. Slušnost v pracovních vztazích, ať již se jedná o budování pozitivního 

klimatu na pracovišti, či jen pouhé dodržování smluvních ujednání, může představovat 

kvantitativně neměřitelnou veličinu, která má však tendenci se projevit v růstu 

efektivity společnosti, která v rámci rozšiřování své působnosti bude vytvářet nové 

pracovní příležitosti.  

Druhou cestou chápání růstu efektivity pracovního trhu skrze uplatňování 

konceptu CSR je její filosofická rovina, stavějící prospěch všech stakeholders nad 

přechodnou maximalizaci tržní hodnoty společnosti. Společnost, která se profiluje tímto 

směrem (nejen svou péči o zaměstnance) zvyšuje jejich hodnotu na pracovním trhu a 

tím i hodnotu vlastního lidského kapitálu, ale svou tendencí např. odpovědných investic, 

investic do rozvoje, buduje pracovní příležitosti.  

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí souvisí s pracovním 

trhem hned v několika oblastech. Možnost odpočinku po práci, prostředí neohrožující 

zdraví pracovníků, motivace k ohleduplnosti, to jsou možné výstupy činnosti této části 

zaměření CSR. Nižší množství čerpaných nemocenských v důsledku kvalitního 

prostředí je jistě měřitelným výsledkem z hlediska efektivního využití potenciálu 

                                                 
148 např. zde je vyhodnocení většího množství takovýchto studií: KUKAČKA, J. Společenská 
odpovědnost firem – mikroekonomický přístup. Praha , 2008. 119s. UK v Praze – Fakulta sociální věd. 
Diplomová práce. Vedoucí práce Jiří Hlaváček. 
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zaměstnance. 

Spravedlivé odměňování je jedním z nejvýznamnějších motivačních faktorů. Je 

asi jen málo věcí, které člověka motivují pracovat produktivněji a efektivněji, než na 

tato kritéria navázat i odměnu. Ta musí korespondovat s hodnotou, kterou zaměstnanec 

vytváří, zároveň pak musí být v případě nutnosti úsporných opatření zřejmé, že jsou tato 

opatření podnikána plošně, nikoliv selektivně, pokud tato selekce není dobrovolná 

(např. při ztrátě společnosti si manažeři nevyplatí odměny).  

Touto oblastí – jak již bylo zmíněno výše – se zabývá R. Reich, v hodnocení 

kapitalismu pak spatřuje, že v minulosti existovalo určité morální jádro kapitalismu ve 

třech příslibech.149 První příslib obsahoval pravidlo, že pokud se vedlo dobře firmám, 

vedlo se dobře i firemním zaměstnancům. Nebylo tedy standardem propouštění když 

firma dosahovala zisku. Pokud byla recese, řešilo se to poklesem mezd, případně 

dočasným propuštěním. Druhé ustanovení této smlouvy spočívalo v dostatečné odměně. 

„... že pracujícím jedincům se dostane takové odměny, že budou schopni uživit sami 

sebe a své rodiny...“150 Obsahem třetího ustanovení pak byl svobodný přístup 

k bezplatnému vzdělání. 

R. Reich současný stav považuje za krizi kapitalismu ve smyslu zachování 

tohoto morálního jádra, zejména odměnu za práci chápe jako příliš nízkou a považuje 

tento stav za příčinu rozvratu americké společnosti (rozvrat rodinného systému). 

Je zřejmé, že uplatňováním konceptu – filosofie – CSR je možno efektivitu 

trhu práce zvýšit. Rozvojem podnikové strategie v jejím duchu bude všeobecným 

přínosem pro všechny pracující. Současné sociální transfery pod taktovkou státu 

nedosahují takové efektivity, kterých by byla schopna komunitární solidarita, nebo i jen 

prostá slušnost. 

 

 

                                                 
149 volně podle REICH, R. B. Řeknu to stručně : Základy slušné společnosti. 1.vyd. Praha : Management 
Press. 2005. 127 s. ISBN 80-7261-122-4. s. 19-22 
 
150 REICH, R. B. Řeknu to stručně : Základy slušné společnosti. 1.vyd. Praha : Management Press. 2005. 
127 s. ISBN 80-7261-122-4. s. 20 
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6 Závěr 
 
 

V této práci jsme se zabývali zkoumáním vlivu konceptu CSR na efektivitu 

trhu práce. Efektivita je narušována tržními selháními. V rámci pracovního trhu jsou 

jimi nezaměstnanost, jako problém alokace a spravedlivé odměňování, jako selhání 

funkce distribuční. 

Trh práce je regulován právními normami a to do té míry, že mnohdy je obtížné 

jim dostát, ne tak se vždy chovat nad jejich rámec. Společenská odpovědnost je totiž 

založena na dobrovolnosti jednání a svůj účinek staví zejména na vůli vykonavatele 

takto jednat. Jednáním v souladu s konceptem CSR pomáhá nejen budovat stabilní 

podnik, ale rozvíjí i okolí podniku – ať již z pohledu zkvalitňování životní prostředí, tak 

i společenských vazeb – vazeb na komunitu. 

V úvodu této práce jsme si kladli otázky, na které tato práce měla pomoci najít 

odpověď.  

Jsou určité etické a morální standardy nutným předpokladem sociálně 

odpovědného jednání? Odpověď na tuto otázku zní: Jednoznačně ano. Účinek a osobitý 

projev CSR je důsledkem morálního jednání firmy – jako souboru jednotlivců – je 

integrován do celé firemní filosofie. Osoba, u které absentuje etika a mravnost, může 

dobro činit jen omylem. Účinky morálního jednání nejsou vždy na první pohled patrné, 

proto je zisk jako primární motiv morálního jednání sporným cílem. 

Další otázkou pak bylo: Je morálně ospravedlnitelné sociálně odpovědné 

chování vymáhat? Tato otázka směřovala především k rostoucí snaze kodifikovat etické 

standardy, vymáhat je, či stanovit normy, které je z hlediska CSR společnost plnit, má-li 

být za společensky odpovědnou označena. V nejvýznamnějším dokumentu této 

normotvorby – ISO 26000 – je výslovně uvedeno, že uplatňování této normy je 

dobrovolné a norma nemůže sloužit jako dokument, na základě něhož jsou ukládány 

povinnosti. Pokud má být určité jednání vymahatelným, je potřeba k vymezení 

takového jednání zvolit vhodnou formu. Tuto v našich podmínkách reprezentuje platná 

legislativa, její doplňování dokumenty CSR v duchu normotvorby by bylo škodlivé a 

nadbytečné (z hlediska vymáhání povinností a ukládání závazků). „Baruch Spinoza 
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napsal – kdo chce morálku řídit zákonem, nakonec ji zničí...“151. V naší práci 

zmiňujeme, že je neetické etické normy vymáhat. Ve světle tohoto výroku je nutno 

považovat mnohé etické kodexy pouze za další vnitropodnikové předpisy. 

A nakonec i otázka, kterou si kladou sami podnikatelé: bude sociálně 

odpovědné jednání firem přínosem pro tyto firmy? Na tuto otázku za posledních 30 let 

hledalo odpověď mnoho badatelů. Byly prováděna kvalitativní i kvantitativní šetření, 

propracována metodika, přesto jsou výsledky značně rozporuplné. Část vědců dopěla 

k názoru, že společensky odpovědné formy více prosperují, jiní tyto jejich závěry 

vlastními šetřeními vyvracejí. Odborné texty, které jsme pro účely této práce přečetli, 

však měly jeden výsledek společný. CSR rozhodně není pro firmy, které ji aplikují, 

ztrátou. Mám za to, že výzkumy této oblasti svědčí o jednom – je stále co zlepšovat, 

neboť okamžik, kdy nebude třeba tyto jevy dále zkoumat bude znamenat, že dosáhly 

svého cíle.  

 

 

  

  

  
 

                                                 
151 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 1. vyd. Praha : Vyšehrad. 2007. 411 s. 

ISBN 978-80-721-884-6. s. 157 
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