






Abstrakt

Diplomová práce ve své teoretické části zkoumá možnosti a pojetí konceptu 

CSR – společensky odpovědné firmy. Popisuje oblasti, kde mohou firmy aktivně 

přispět. Dále popisuje přehled norem, kde je odpovědnost popsána. V druhé, praktické

části, zjišťuje stav v praxi na skupině firem, které spadají svou velikostí mezi malé 

firmy. Neboť tyto mohou rychle implementovat popsané poznatky a zároveň tvoří 

významný potenciál pro ekonomiku a praktické prosazení konceptu CSR.

Abstract

The Master's thesis, in its theoretical part, explores the possibilities and the 

concept of CSR - a socially responsible company. It describes the area where firms can 

actively contribute. It also describes an overview of standards, where responsibilities are 

described. The second, practical part, determines the state of the practice, based on a 

group of companies which fall into small size category. It is because they can quickly 

implement the described knowledge while creating significant potential for economic 

and practical enforcement of CSR.
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Úvod

Společenská odpovědnost firem – téma, které se neustále více a více prosazuje 

jako aktivní součást komunikační politiky jednotlivých firem. Značné finanční 

prostředky jsou nadnárodními firmami investovány pro prezentaci zodpovědnosti a 

toho, jak v rámci těchto aktivit pomáhají. Vlastní principy a myšlenky jsou rovněž 

aplikovány mateřskou společností na dceřiné pobočky po celém světě. Vlivem 

globalizace tak dochází k exportu této myšlenky i do krajin, které nejsou na stejné 

kulturní a společenské úrovni. Mnohdy jsou principy aplikovány stejně, ovšem rovněž 

se modifikují dle vlastních potřeb pro daný stát.

Na popsanou situaci musí, či spíše by měly, reagovat i firmy, které jsou 

lokálního charakteru, neboť díky globalizaci jsou dříve či později konfrontovány nejen 

s myšlenkou CSR. Pro velké firmy implementace CSR nemusí být až tak obtížná, 

protože se zde většinou nachází moderně pojmenovaná oddělení: Public Relations, 

Human Resources atd., která mohou převzít agendu. V malých firmách se slučuje 

spousta různých pozic na jednu osobu, která se musí vypořádat s mnohými výzvami 

nejen v technické a ekonomické oblasti. Právě jednou z těchto oblastí, se kterou se musí 

malé firmy vypořádat, by měla být i CSR, nebo-li společenská odpovědnost firem.

Popsané myšlenky a ideály byly částečně zahrnuty v normách AA 1000, 

SA 8000 a ostatních. Komplexním pojetím, kdy dochází i k samostatné normě, která se 

specializuje pouze na oblast CSR, se v roce 2010 stává ISO 26000. Zde se snaží norma 

integrovat již dřívější požadavky různých stakeholders skupin.

Na vybraných firmách se práce pokusí ukázat, jak moc se klade důraz na CSR 

v České republice a to zejména u malých firem čítajících do padesáti zaměstnanců. 
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1 Vymezení problému a cíle práce

Diplomová práce s tématem „Společenská odpovědnost v malých firmách v ČR“ 

se bude zabývat především tím, zda-li je tento koncept akceptován malými firmami

v českém podnikatelském prostředí. Mnohdy se uvádí, že podmínky u nás jsou 

specifické nebo stát má své specifikum, které zabraňuje nebo spíše způsobuje anomálie 

v naší ekonomice.

V práci bude zkoumáno, jestli etické chování, dodržování legislativy a přidaná 

hodnota v podobě ekologicky (nebo i jiného) uvědomělého chování se již vyžaduje 

trhem. Zmiňované pojmy se řadí do širšího pojmu a tím se dnes stává CSR –

společenská odpovědnost firem.

1.1 Cíle práce

Za velmi aktuální téma pro malé firmy v dnešní době lze označit stanovení 

podmínek pro vybudování kvalitního konceptu CSR. Na základě následujících cílů jak 

se firmy vyrovnaly s výše uvedenými nároky, bude vyhodnoceno, zda se CSR používá.

 Nakolik jsou zaměstnanci zapojení v CSR?

 Stalo se CSR součástí běžné pracovní náplně?

 Doporučení pro malé firmy z hlediska zavedení CSR.

Lze myšlenky, které jsou prosazovány v mnohem silnějších ekonomikách, vůbec 

použít a vyžadovat u nás? Lze potvrdit, že ideály CSR jsou pochopeny vedením, kdy se 

nejedná jen o prohlášení, ale vnímají je i zaměstnanci? A otázka na závěr: týká se i 

malých firem, které vznikaly a fungují v rámci České republiky? 

1.2 Metody a postupy zpracování

Nabízí se mnoho možností pro subjekty, aby získaly prohlášení „Jsme 

společensky odpovědná firma“. Uvedeny budou spíše známější koncepty, zároveň bude 

upozorněno, že myšlenky jsou obsaženy v mnohých normách i standardech, které se 

dnes používají, nicméně nejsou explicitně vysloveny.
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Za první obsáhlou studii o vnímání CSR se označuje často aktivita Business 

Leaders Forum, kdy na jejím základě vzniká průzkum v roce 2003 „Společenská 

odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) - Kompletní průvodce tématem & 

závěry z průzkumu v ČR“.

Pro věrohodné porovnání výsledků práce a studií již dříve zveřejněných budou 

použity otázky, které jsou doporučeny v rámci Evropské unie. Prvním dotazníkem se 

tak pomocí odpovědí na několik okruhů vyhodnotí předvýzkum, jestli zaměstnanci a 

firmy jsou obeznámeny CSR a jakým způsobem se aplikuje společenská odpovědnost.

Druhý dotazník se zaměřuje spíše na vedoucí představitele společností, kdy se 

zkoumají důvody zavedení, způsoby podpory motivace a co pro firmy znamená pojem 

společensky odpovědná firma. Proto budou osloveny firmy, které splní obě následující 

podmínky vyplývající z definice MSP: 1) mají méně než padesát zaměstnanců a 2) roční 

obrat je menší než 10.000.000 €.
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2 CSR

Corporate Social Responsibility - pro následné potřeby práce byl použit český 

překlad společensky odpovědná firma (SOF). Druhý, poměrně častý překlad se uvádí 

jako společensky (sociálně) odpovědné podnikání, nicméně tento význam nebude 

použit. V rámci dalších aktivit slova firma a podnik se pokládána jako synonyma.

2.1 Definice

Mezi nejčastěji používaná vysvětlení významu CSR se používají vybrané

definice. Za častou nevýhodu se vytýká fakt přílišné obecnosti.

„Společenská odpovědnost je kontinuální závazek podniků chovat se eticky 

a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života 

zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místní komunity a společnosti jako celku.“1

„Společenská odpovědnost je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními zainteresovanými 

subjekty.“2

Nepochopení spolu s různými interpretacemi následně způsobují nedorozumění 

mezi jednotlivými účastníky, kdy se považuje obsah za jinak důležitý nebo významově 

odlišný. Co někteří stakeholders vnímají jako dostatečné, se může pro jiné ukázat 

naprostým minimem.

„Být sociálně zodpovědný neznamená pouze naplňovat legislativní požadavky, 

ale jít za jejich hranice a investovat více do lidských zdrojů, životního prostředí 

a věnovat se vztahům se zainteresovanými subjekty.“3

                                                

1 FRANC, Pavel; NEZHYBA, Jiří; HEYDENREICH, Cornelia. KDYŽ SE BERE SPOLEČENSKÁ 

ODPOVĚDNOST VÁŽNĚ. 2006. s. 11.

2 TRNKOVÁ, Jana. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM. 2004. s. 7.

3 KOUBSKÁ, Klára; HRÁLOVÁ, Eva. Společensky odpovědné podnikání jako trend a příležitost. 2006. 

s. 6
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Nejnovější definice, která vstoupila v platnost v roce 2010 v rámci ISO 26000, 

upřesňuje význam a požadavky. Norma přináší ucelený pohled a především sjednocení 

používaných termínů. Přesně se zde však neuvádí, co se může nebo musí splnit, aby 

subjekt mohl prohlásit sám sebe nebo někoho za společensky odpovědného:

„Odpovědnost organizace za následky rozhodnutí a skutků (produkty, servis, 

procesy) na společnost a prostředí za pomocí transparentního i etického chování, které:

 přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a blahobytu společenství

 bere v potaz zájmy stakeholders

 se shoduje s lokálním právem a mezinárodními normami chování.“4

2.2 Tři skupiny zájmů

Principy CSR jsou založeny na třech skupinách zájmů, není zde stanoven 

minimální počet splněných bodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou aktivitu, 

firmy by si měly určit vybrané body, které označí za nejsnadněji splnitelné. Tím bude 

dosaženo s minimálními náklady alespoň základní úrovně. Popsaný krok je zejména 

vhodný pro firmy, které jsou na samém začátku implementace.

Firma, kde se odpovědnost stala samozřejmostí, by měla být aktivní ve všech 

oblastech a snažit se o splnění co nejvíce bodů. Při stanovení cílů se přihlíží

k podnikatelskému zaměření k požadavkům stakeholders.

2.2.1 Ekonomický zájem

Kromě zásadních předpokladů, kdy firma včas uhrazuje své závazky, není zde 

snaha o krácení daňové povinnosti a je dodržen daný zákonný rámec chování, se 

v dnešní době začíná vyžadovat i etika.

Příkladem lze označit ohodnocení „Společensky odpovědná firma podniká 

transparentně, uplatňuje principy dobrého řízení, dodržuje kodexy dobrého chování 

a etické kodexy. Vytváří pozitivní vztahy se všemi stakeholdery.“5

                                                

4 volný překlad ISO 26000
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2.2.2 Sociální zájem

„Společensky odpovědná firma dbá na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, usiluje 

o rozvoj lidského kapitálu, dodržuje pracovní standardy, poskytuje jistotu zaměstnání 

a rovné příležitosti pro ženy, muže, etnické minority, handicapované a starší lidi. 

Nezneužívá práce dětí (zároveň odmítá spolupráci s partnery, kteří by dětské práce 

zneužívali) a zajišťuje rozvoj a profesionalizaci svých zaměstnanců, příp. rekvalifikaci 

propuštěných zaměstnanců k jejich dalšímu uplatnění.“6

Pracovní prostředí – by mělo mít vysoký standard, neboť zde zaměstnanci 

vykonávají pracovní úkoly. Při nevhodném prostředí dochází k narušení kolektivu, ale 

především k nižší výkonnosti pracujících. Proto je zájmem firem podporovat dobré 

pracovní a mezilidské vztahy. Uvádí se, že spokojený zaměstnanec podá větší výkon, 

hledá příležitosti a přichází s novými nápady. Nespokojený zaměstnanec naopak 

oslabuje kolektiv, pomlouvá a snaží se co nejméně pracovat. Celková spokojenost se 

promítá rovněž do oblasti pracovní i soukromé. Při zvýšeném stresu dochází k větší 

nemocnosti nebo nehodovosti na pracovišti. Rovněž pracovní vztahy bývají přenášeny 

do soukromého života a zpět.

Dlouhodobý úspěch firmy závisí na kvalitě zaměstnanců, kteří firmu řídí, 

vyrábějí produkty, poskytují služby zákazníkům či vykonávají další činnosti podporující 

dosahování předem stanovených cílů. Při uplatňování CSR konceptu v oblasti 

pracovního prostředí se směřuje k dosažení situace, kdy je toto vzájemné ovlivnění

a soužití pro firmu i zaměstnance maximálně výhodné.

Do oblasti pracovního prostředí se zahrnují CSR aktivity typu nefinanční 

benefity, vzdělávání a rozvoj, zdraví a bezpečnost (nejen OHSAS), rovné příležitosti či 

aktivní účast zaměstnanců na podpoře místní komunity.

                                                

5 BARTOŠOVÁ, Zuzana. Měření a benchmarking jako součást strategie CSR. 2006. s. 4.

6 tamtéž
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Místní komunita – při zahájení podnikatelské činnosti se firma stává součástí 

okolní komunity. Společensky odpovědná firma by měla navázat dobré vztahy –

zmírňovat své negativní dopady a podílet se na řešení místních problémů. To vše se

vrací v podobě pozitivního vnímání místní komunity, ze které se mohou rekrutovat

potenciální zákazníci i zaměstnanci.

Podnik, který se aktivně zapojí v místní komunitě, může snáze identifikovat 

nové trhy či obchodní příležitosti, posilovat věrnost zákazníků, zvyšovat motivaci svých 

zaměstnanců, budovat kontakty s lokálními úřady, upoutat pozornost médií a také snáze 

navázat nové partnerské vztahy s jinými podniky. V neposlední řadě podpora komunity 

významně pomáhá budovat firemní reputaci.

„Firma se jako dobrý soused může projevovat například finanční či materiální 

podporou veřejně prospěšných aktivit a projektů, dobrovolnou prací svých zaměstnanců 

či spoluprací se školami.“7

2.2.3 Environmentální zájem

V oblasti životního prostředí platí, že firmě, jež se pokusí minimalizovat svůj 

negativní dopad na životní prostředí, může být snaha ohodnocena novými obchodními

příležitostmi z řad partnerských nebo nových firem. Podnik, který aktivně vystupuje v 

environmentální oblasti, má možnost se ucházet o tendry velkých korporací a veřejné 

správy nebo získat nové zákazníky z řad ekologicky uvědomělých spotřebitelů.

„Společensky odpovědná firma vykonává svou činnost v souladu s ekologickými 

standardy. Zároveň chrání přírodní zdroje, podporuje vývoj a šíření technologií 

ohleduplných k životnímu prostředí, prosazuje firemní politiku, která má co nejmenší 

dopad na životní prostředí – používá ekologické produkty, recyklace odpadu apod.“8

                                                

7 Společenská odpovědnost firem [online]. 2008.

 http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=613 [cit. 2011-01-31]

8 BARTOŠOVÁ, Zuzana. Měření a benchmarking jako součást strategie CSR. 2006. s. 4.
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Ekologickým způsobem podnikání lze dosáhnout rovněž finančních úspor. 

Šetrné využití energie, prevence znečišťování, minimalizace odpadu a recyklace, 

uvedenými způsoby podnik dosáhne zefektivnění provozu, značné snížení nákladů 

a jiné výhody. Například optimalizací vytápěcího programu dojde ke zmenšení dopadu

na životní prostředí a zároveň uspoření významných finančních částek.

Ochranou životního prostředí se tedy myslí celková environmentální politika, 

úspora energií, zaměření na odpadní hospodářství, kdy tříděním a recyklací lze získat 

dodatečné zdroje.

2.3 Stakeholders

Zainteresované strany (stakeholdeři) – všechny osoby, instituce či organizace, 

které mají vliv na chod podniku nebo jsou jím ovlivněny. Označují se takto investoři, 

zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, zástupci státní správy, média, odbory, 

mezinárodní organizace a další.9 Stakeholderské skupiny se dělí na interní a externí.

Má-li být CSR úspěšné, musí se budovat dlouhodobá důvěra jednotlivých 

účastníků v samotnou firmu. Toho lze dosáhnout pouze snahou o pochopení a správnou 

identifikací potřeb nebo přání každé skupiny. Vše v rámci možností firmy při 

přihlédnutí na opodstatněnost požadavků. Firma podniká především za účelem dosažení 

zisku (obecně přijímána teorie), ale mnohdy i pro seberealizaci majitele nebo s jinými 

neekonomickými účely.

                                                

9 Společenská odpovědnost firem [online]. 2008 

 http://www.csr-online.cz/Page.aspx?stakeholderi [cit. 2011-01-31]
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Oblast Stakeholdeři

Trh

Vlastnící a investoři
Zákazníci
Obchodní partneři
Dodavatelé
Konkurenti
Vládní instituce

Pracovní
prostředí

Zaměstnanci
Odbory

Místní
komunita

Veřejnost
Neziskové organizace
Média
Vzdělávací instituce

Životní
prostředí

Neziskové organizace
Vládní instituce
Veřejnost

Tab. 1 Vliv stakeholderů na jednotlivé oblasti10

2.3.1 Interní skupiny

Především skupiny, které jsou definovány v rámci podniku, mají odlišnou 

strukturu v závislosti nejen na velikosti, ale rovněž i na základě vlastnické struktury, 

lokálních podmínek na trhu, geografické pozici a na moha dalších faktorech. Postavení 

těchto stakeholders a jejich vzájemná interakce bude rovněž vždy jiná. Nejčastější 

účastníci se proto dělí zejména na:

 Vlastníky

 Akcionáře

 Zaměstnance

 Manažery

                                                

10 STEINEROVÁ, Magdaléna; MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi : průvodce odpovědným 

podnikáním. 2008. s. 12.
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Tab. 2 Příklad vztahů stakeholders k CSR11

2.3.2 Externí skupiny

Na straně jedné účastníci, které firma ovlivňuje, na straně druhé činitelé 

ovlivňující. Jsou to zejména skupiny, které se nacházejí mimo pole aktivního působení a 

rozhodování uvnitř definovaného ekonomického celku.

 Zákazníci, spotřebitelé

 Dodavatelé

 Věřitelé

 Konkurenti

 Vláda

 Regióny

 Společnost

                                                

11 STEINEROVÁ, Magdaléna; MAKOVSKI, Dawid. Koncept CSR v praxi : průvodce odpovědným 

podnikáním. 2008. s. 15.
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2.4 Typy firem 

V praxi se vyskytuje model s pěti úrovněmi angažovanosti12 (Tab. 3), od žádné 

(začátečník) až po dokonalou s fungujícími procesy (favorit). Zde je názorně uveden

popis, v jakém stádiu se firma aktuálně nachází a možnosti dalších doporučených kroků

s uvedenými příklady. Model byl vybrán mimo jiné i proto, že se lze poměrně rychle 

zorientovat v jednotlivých bodech.

Tab. 3 Pět úrovní angažovanosti13

                                                

12 Sustainable remuneration : A guide for linking sustainable goals to executive incentives. 2010 s. 18. 

[cit. 2011-02-21]

13 tamtéž
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2.5 Swot analýza CSR

Z pohledu autora má společenská odpovědnost firem následující rozmístění 

jednotlivých vlastností.

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weakness)
věrnost
značka
motivace
konkurenční výhoda
vliv na okolí

zvýšené náklady
význam
mediální podpora
podpora státu

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)
snížení korupce
stakeholders
životní prostředí
etiketa podnikání
atraktivita

nepochopení
móda
nutnost
zneužití

Tab. 4 SWOT analýza CSR

2.5.1 Silné stránky

Věrnost – během krizového období, které zasáhlo nejen světovou ekonomiku, 

ale i české firmy, dochází k jevu, kdy mnoho firem potvrdilo, že následkem zavedení a 

reálného používání společensky odpovědné firmy se vyplatilo. Zaměstnanci projevili 

zvýšenou důvěru ve firmu a zároveň i svoji loajálnost v těžkých ekonomických dobách.

Ať se již uvádí dobrovolné pozastavení růstu mez nebo v některých případech i 

akceptace snížení mezd na úroveň let předešlých.

Značka – lze tak upevnit pozici nebo vybudovat povědomí o značce firmy, 

nejen v klíčové oblasti působení. Především neustálé posilování značky a toho co 

představuje se musí neustále kontrolovat výzkumem u široké veřejnosti (zákazníků)

v rámci odběratelských vztahů.

Motivace – chápe se zde v situaci, kdy interní stakeholdeři přijímají filozofii 

CSR a postoje se prakticky podporují, tedy dojde ke vzájemné shodě mezi zaměstnanci

až k vedoucím činitelům. Při společné iniciativě napříč spektrem se dosáhne lepších 

výsledků, tím se vytyčené úkoly stanou snáze realizovatelnými. Budoucími zaměstnanci 

může být vnímáno jako vhodné pracovat pro firmu, která podporuje správné chování.
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Konkurenční výhoda – v rámci udržitelného rozvoje (a podobných aktivit)

ostatní účastníci na trhu opatrněji vybírají spolupracující části řetězce, aby nedocházelo

vlivem špatného rozhodnutí k poškození dobrého jména společnosti. Státní sféra může 

vyžadovat plnění nejen zákonem daných podmínek, ale i dodatečných kritérií, které se 

odkazují na CSR.

Vliv na okolí – jako příklad se mnohdy uvádí omezení výroby z vlastní vůle, 

kdy se na základě špatných rozptylových podmínek sníží dočasně a dobrovolně 

produkce znečišťujících látek. Rovněž může dojít ke zvýšené míře investic do 

ekologicky šetrnějších technologií, odsíření, atd. Rekultivace zničeného území na 

odpočinkovou zónu bude vnímáno širokým spektrem účastníků rovněž kladně.

Angažovaností v oblasti ekonomické se především rozumí etické jednání firmy 

jako celku, ale rovněž všech zaměstnanců, kdy se nevytváří korupční prostředí. Směrem 

k dodavatelům nebude zneužívat své postavení (ceny pod hranicí nákladů, dlouhé 

termíny splatnosti).

2.5.2 Slabé stránky

Zvýšené náklady – část zvýšených nákladů by se již dnes mělo kompenzovat

politikou státu spolu o jinými zainteresovanými organizacemi. Firmy, kde bylo 

vyvinuto úsilí pro zavedení CSR by se měly zvýhodňovat. Ať již snížením daní za 

znečišťování životního prostředí, snížením pojistného vůči vybraným typům rizika.

V případě ekologické havárie lze předpokládat nižší sankce od oprávněných 

orgánů, protože se ve firmě aktivně předcházelo (snažilo se předejít) události. Tyto 

náklady se však mohou zpětně promítat do ceny výrobků (služeb), kdy vše zaplatí 

spotřebitel. Další možností však může být snížení zisku, kdy si majitelé nebo akcionáři 

uvědomí důležitost CSR a aktivně sami podporují takovýto přístup. 

Význam – není znám přesný důvod toho, proč by mělo být CSR vyžadováno. 

Samotné definice se mnohdy jeví jako příliš obecné.
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Mediální podpora – lze zde zařadit především malou informovanost mezi 

spotřebiteli. Proč by měl spotřebitel preferovat firmy, které CSR aplikují a investují čas 

a peníze. Chce-li se zákazník chovat rovněž odpovědně a preferovat danou skupinu 

firem, je nutno zavést společný symbol nebo označení, které vhodným způsobem 

pomůže při rozhodování zákazníků.

Podpora státu – ať již formou daňových úlev, propagací, zvýhodněním při 

státních zakázkách. 

2.5.3 Příležitosti

Snížení korupce – etický závazek firem, že se nebude aktivně nabízet úplatek 

pro získání výhod před konkurencí nebo jeho pasivní forma, kdy se úplatek nebude 

vyžadovat, ale zároveň se v případě výskytu odmítne.

Stakeholders – při rozhodnutích jsou brány v úvahu názory zaměstnanců, 

neziskových organizací, společnosti, zákazníků.

Životní prostředí – firma si je vědoma dopadů svých aktivit na životní 

prostředí, prevencí náklady na sanaci zcela minimalizuje nebo se hlásí k následkům 

ekologické havárie.

Etiketa podnikání – zavedení etických kodexů vedením, přijetí kodexu 

zájmové skupiny ve které se podniká. Následně jeho praktické používání na všech 

úrovních v organizaci.

Atraktivita – dobrým renomé lze zajistit lepší přístup k zákazníkům a zároveň 

přitahuje kvalitnější spolupracovníky.

2.5.4 Hrozby

Nepochopení – společenskou odpovědnost mnohdy firmy chápou jen jako

marketingový tah, který budou některé organizace propagovat. Pod záštitou společensky 

odpovědné firmy lze budovat lepší obraz v očích dotčených cílových skupin. V rámci 

PR (Public Relations) se aktivity mohou zaměňovat a zveličovat.
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Móda – mnoho firem podporuje z vlastní vůle nebo v rámci sledování 

marketingových aktivit vybrané akce, ať se již jedná o sponzorství sportu, podporu

kulturních akcí. Zacílení na danou skupinu lidí bude probíhat rovněž reklamou, 

podporou oblastních akcí, kdy se firmy budou výrazněji profilovat více jako 

společensky odpovědné než jen jako sponzor.

Nutnost – dříve či později bude vyžadováno od vlivných stakeholderů 

(především odběratelů, kteří mají moc prosadit své zájmy plošně) získání prohlášení o 

shodě s vybranou normou. Na výběr, jak bylo dříve uvedeno, se nabízí poměrně bohatá 

oblast norem, kdy každá má trochu jiné pole působnosti. Trh si vynucuje aktivní 

přihlášení, neboť se na firmu bude pohlížet jako méněcennou, pokud nezíská ocenění. 

Zároveň s růstem počtu udělených ocenění bude norma ztrácet na své hodnotě.

Zneužití – na příkladech, které jsou zmíněny v pozdější části budou doloženy 

případy firem, které se aktivně podílely na konceptu, dosahovaly výborných hodnocení, 

ale nakonec se projevilo jejich selhání.

2.6 Shrnutí argumentů

Kladný přístup společenské odpovědnosti se projevuje zejména v oblastech:

 Očekávání veřejnosti – názory veřejnosti a podpora podnikání při realizaci 

ekonomických a společenských cílů.

 Dlouhodobý zisk – společensky odpovědné firmy mají zpravidla mnohem 

jistější dlouhodobý zisk.

 Etické závazky – subjekty by měly být společensky odpovědné, protože je to 

tak správně.

 Veřejná image – budování příznivé image realizací společenských cílů.

 Lepší životní prostředí – podnikatelské subjekty mohou pomoci řešit 

společenské problémy.
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 Rovnováha moci a odpovědnosti – společenská odpovědnost by měla být 

protiváhou u firem, které mají velkou moc.14

Největší otázkou se tak stane, kdo má určit co je odpovědné, jak se zadává 

společenská objednávka, co je morální a etický přístup. Rovněž za velmi problematické 

mohou být označeny hodnoty, které jsou v jedné lokalitě zásadní a pro druhou lokalitu 

nevýznamné.

Nelze aplikovat a importovat CSR dle standardu jedněch pro oblast jiné

komunity, která se zdá být mnohem vyzrálejší nebo do oblastí, které nedosáhly 

potřebného sociálního a ekonomického rozvoje. Zásadní názory, proč nepoužívat nový 

trend společenské odpovědnosti lze především vyjádřit následujícími body:

 Omezení maximálního zisku – subjekty budou společensky odpovědné jenom 

tehdy, pokud to neohrozí jejich ekonomické zájmy.

 Narušení podstaty podnikání – realizace společenských cílů ovlivňuje účel 

podnikání tj. ekonomickou produktivitu.

 Vyšší náklady – mnoho aktivit v oblasti společenské odpovědnosti nepokrývá 

náklady a někdo to musí zaplatit.

 Příliš velká moc v rukách podnikatelů – subjekty mají dostatek moci, aby 

realizovali následnou odpovědnost.

 Nedostatek schopností – představitelé podnikání nemají dostatek schopností 

na řešení společenských problémů.

 Nedostatečný přehled – v podstatě neexistuje přehled společenských aktivit.

Tak jako každý koncept a myšlenka, má rovněž CSR své podporovatele, ale 

zároveň i kritiky, kteří jsou zmíněni později.

                                                

14 JANKOVICHOVÁ, Eva. Etiketa ako súčasť podnikovej kultúry. 2008. s. 60-66.
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3 Vývoj CSR

Myšlenka společenské odpovědnosti firem není ve své podstatě nikterak nová 

nebo převratná. Při detailním zaměřené na jednotlivé body, které si lze zvolit za své 

primární cíle, se mnohdy zjistí, že CSR bylo uplatňováno každým odpovědným 

hospodářem, který měl zájem na ekonomické prosperitě i následujících generací. Zde 

byl zájem spíše čistě ekonomický než ekologický, v minimální nebo žádné míře 

sociální. Toto chování se vyskytovalo například u těžby dřeva, kdy tehdejší 

„podnikatel/firma“ musela kromě kácení zároveň vysadit určité procento nových 

stromků. Popisované chování lze uvést za ekologické (nedochází jen ke spotřebě) a 

zároveň jako o trvale udržitelný rozvoj (příští generace budou moci znovu těžit).

3.1 Historie

Novodobé pojetí se datuje k roku 1953, kdy ekonom Howard Bowen definuje 

poprvé myšlenku CSR v díle Social Responsibilities of the Bussinesman „ […]jedná se 

o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo 

následovat takový směr jednání, které je žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší 

společnosti“.15

Mezi nejznámější kritiky CSR patří Milton Friedman16,17 (Nobelova cena za 

ekonomii), který zastává názor, že odpovědnost managementu je pouze k akcionářům a 

vlastníkům pomocí maximalizace zisku. 

Pozornost odborné veřejnosti získal v 1979 A.B. Caroll, který v rámci své 

definice spojil dohromady čtyři oblasti, které byly považovány do té doby jako 

protikladné.18

                                                

15 BLAŽEK, Ladislav; DOLEŽALOVÁ, Klára; KLAPALOVÁ, Alena. Společenská odpovědnost 

podniků : Working paper č. 9/2005. s. 18. [cit. 2011-02-20]

16 XXX Friedman, M., The Social Responsibilty of Business is to Increase Its Profits, The New York 

Times Magazíne. http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/dunnweb/rprnts.friedman.html [cit. 2011-02-21]

17 FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 2002
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Významnost jednotlivých oblastí stanovil v poměru 4:3:2:1.

 závazky podniku uspokojovat potřeby trhu, zhodnocovat investice vlastníků

(ekonomická odpovědnost)

 závazek podniku dodržovat místní legislativu (zákonná odpovědnost)

 závazek podniku chovat se v souladu s očekáváními společnosti, která nejsou 

upravena legislativou (etická odpovědnost)

 dobrovolnictví (později označováno za filantropii).

Ostatní teorie a jejich tvůrci jsou uvedení v následující tabulce (Tab. 5).

Instrumentální teorie – dosahování ekonomických cílů prostřednictvím sociálních aktivit

Autoři či obhájci Základní východisko

Friedman (1970), Jensen (2002) Maximalizace zisku vlastníků (sociální cíle nejsou součástí 

firemních cílů).

Porter a Kamer (2002) Strategická konkurenční výhoda (investice do sociální 

oblasti jsou přijatelné, pokud se stávají konkurenční 

výhodou).

Etické teorie – zaměřené na dosahování dobra ve společnosti

Autoři či obhájci Základní východisko

Freeman (1984), Evan a Freeman 

(1988), Donaldson a Presto (1995)

Teorie stakeholders (odkazuje na některé normativní morální 

teorie: Kant, utilitarismus, teorie spravedlnosti a jiné). Autoři 

prosazují zohlednění zájmů i zainteresovaných skupin.

The Global Sullivan Principles (1977) Univerzální práva (respektování lidských práv, pracovního 

práva a odpovědnost k environmentálnímu prostředí).

World Commission on Enviroment and 

Development (1987)

Udržitelný rozvoj (zachování lidského vývoje pro současnost 

i budoucí generace)

Politické teorie – zaměření na odpovědné využití moci byznysu v politické sféře

                                                

18 KAŠPAROVÁ, Klára. Vývoj společenské odpovědnosti podniku a její konkurenční koncepty. [cit. 

2011-04-20]
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Davis (1960,1970) Řízení korporací (sociální odpovědnost roste s velikostí 

byzynsu).

Donaldson a Dunfee (1999) Teorie integrující sociální smlouvu – (předpokládá, že lze 

najít soulad mezi sociální společností a byznysem).

Wood a Lodgson (2002), Andriof a 

Macintosh (2001)

Princip občanství (koncept představuje firmu jako občana se 

stejnými požadavky ze strany komunity)

Integrující teorie – zaměřené na začlenění sociálních požadavků

Mitchell at al. (1997) Rowley (1997) Stakeholder management (management je zodpovědný za 

slaďování zájmů stakeholders firmy).

Caroll (1997), Watrick a Cohran (1985), 

Swanson (1995)

Sociální výkonnost korporace (hledání sociální legitimity 

jako odpovědnost na sociální otázky)

Tab. 5 Přehled teorií se společenskou odpovědností19

3.2 Současnost

Vlivem celosvětové ekonomické krize mnoho firem redukovalo své investice na 

poli CSR. Došlo tak zejména k oddělení firem, které chtěly aktivně spolupracovat a 

firem, které tento trend využívaly spíše jako Public Relations nástroje.

Současný kritik profesor Robert Reich v knize Supercapitalism: The 

Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life 20 (bývalý ministr práce 

USA 1994-1997) odmítá koncept CSR. Domnívá se, že firmy a především nadnárodní 

korporace prosazují tuto myšlenku jenom proto, aby došlo k manipulaci stakeholderů. 

Jde na straně jedné o nástroj PR, na straně druhé pak o snahu vyhnout se zásahům ze 

strany státu.

Další záporné hlasy tvrdí, že jde jen o šanci k lepšímu přístupu peněz od 

investorů či různých podpůrných fondů EU v rámci ESF.

                                                

19 PUTNOVÁ, Anna; SEKNIČKA, Pavel. Etické řízení ve firmě. 2006. s 127.

20 SRPOVÁ, Jitka; KUNZ, Vilém. CSR bychom neměli opouštět v době ekonomické krize.

http://www.ekonomikaamanagement.cz/getFile.php?fileKey=CEJVB0NUCAdVCEZIU1VHB0MIUU

MEBAVDVFVWQ1VUBAVGQ1VCXgQFBERIRENDZg==〈=cz [cit. 2011-03-20]
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3.2.1 10 základních principů CSR

Devět principů bylo představeno v rámci organizace OSN již v roce 200021, 

poslední, desátý bod byl přidán relativně pozdě, až v roce 2004. Přitom by se o něm 

dalo uvažovat jako o samozřejmosti. Je patrné, že úplatky a formy s tímto jevem 

související mají velký vliv na stav společnosti a především ekonomiky.

 Podpora a respektování mezinárodních lidských práv v oblasti podnikání.

 Jistota, že se firma nepodílí na porušování lidských práv (lidská práva).

 Zachování práv svobody sdružování a účinného uznávání práv z kolektivní 

smlouvy.

 Odstranění jakékoliv formy nucených prací.

 Odstranění dětské práce.

 Odstranění diskriminace při zaměstnání (pracovní prostředí).

 Podpora preventivních opatření ve vztahu k problémům životního prostředí.

 Uchopení kroků pro podporu větší odpovědnosti za životní prostředí.

 Spoluúčast na vývoji a rozšiřování technologií šetřících životní prostředí

(životní prostředí).

 Firmy mají postupovat proti všem formám korupce včetně vydírání a 

nabízení úplatků.

Mezi konkurenční směry patří například Corporate Citizenship, které se ovšem 

stalo spíše synonymem k CSR.

                                                

21 MIKULÁŠKOVÁ, Marta., (Corporate) Social Responsibility - Společenská odpovědnost – Trvale 

udržitelný rozvoj. s. 13-18.
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4 Trendy v oblasti odpovědnosti firem

Vlivem vývoje kapitálu a lidské společnosti se začalo požadovat po firmách, aby 

přestaly pouze preferovat zisk na úkor ostatních činitelů, se kterými přicházejí do 

kontaktu. Pokud při výrobě, distribuci atd. například zanedbáme životní prostředí, lze u 

firmy dosáhnout lepších ekonomických výsledků. Konečnou cenu však zaplatí všichni. 

Není možné některé externality přenášet na ostatní účastníky. Společenská odpovědnost 

firem se právě snaží zabývat touto oblastí tak, aby si firma byla vědoma svých následků. 

Pokud si uvědomí následky, může jim efektivně předcházet preventivní činností nebo 

změnou v myšlení.

„Společenská odpovědnost firem je považována za součást konceptu 

udržitelného rozvoje a je mezinárodně podporována ze strany OSN, EU, OECD

a množstvím mezinárodních nevládních organizací.“22

„ […] CSR není jen o tom vysadit před sídlo firmy pár stromů, odstranit kouřící 

komín nebo vybudovat bezbariérový přístup do budovy…“23

4.1 Důvody pro zavedení

CSR předpokládá především plnění právních požadavků a nad tento vymezený 

rámec dobrovolné odpovědné chování především v oblasti ekonomické (etický kodex), 

v sociální (rozvoj lidského kapitálu), environmentální (zlepšování ekologického profilu 

firmy) a dále v místní komunitě (spolehlivý partner).

Protože management si je vědom narůstající důležitost CSR nejen jako 

konkurenční výhody, ale rovněž jako nutnost. Spousty firem se této oblasti věnuje již 

delší dobu, zejména podporou místní komunity, sportovců, charitativních akcí.

                                                

22 DYTRT, Zdeněk. Dobré jméno firmy.

23 CHARVÁT, Jan. Marketing.journal.cz. <http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/sponzoring-

fundraising/corporate-social-responsibility-%28csr%29__s387x5067.htm> [cit. 2011-04-01]
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Mnohdy lze výrazně ovlivnit postoj společnosti ke vnímání jednotlivých aktivit. 

Společensky odpovědnou firmou lze nazvat i firmy nebo organizace, které se k této 

myšlence nehlásí, nemají certifikáty. Ve své podstatě jde o slušné a poctivé jednání ke 

všem účastníkům, které firma aktivně či pasivně ovlivňuje.

4.2 Předpoklady

Aby společnost využila plně možností a výhod CSR je nutné, aby chápání 

společenské odpovědnosti bylo věrohodné a skutečné. Snažení lze podpořit 

následujícími postupy, které vnímá veřejnost jako správné:

 Unikátnost – firma zaujme veřejnost svým neotřelým přístupem k věci, 

vymezí se odlišným přístupem.

 Autentičnost – pokud vedení a zaměstnanci jsou vnitřně přesvědčeni

o správnosti.

 Transparentnost – ochota poskytovat informace, dovolit nezávislé audity.

 Důslednost – dodržování principů.

Dochází-li k nesouladu u výše zmíněných podmínek, firma nezíská kýžený 

obraz „správné firmy“. Rozpory lze nejčastěji pozorovat mezi proklamací vedení, které 

se obvykle nachází ve firemních prezentacích, kde se firma prezentuje dle zásad

a realitou, kterou vnímá veřejnost.

Příkladem, kdy firma selhala v rámci konceptu se nejčastěji uvádí firmy BP

(British Petroleum), která byla členem mnoha CSR a ekologických aktivit. Všude se 

prezentovala, byla ukazována za příklad dobré firmy. Indexy GRI byly dlouhodobě 

s označením A+, indexy DJSI, FTSE4Good rovněž dosahovaly příkladných hodnot.24

Nicméně po ekologické katastrofě vrtné plošiny byla BP z mnoha organizací vyloučena.

                                                

24 CSR-NEWS.NET. BP and Corporate Social Responsibility.

http://csr-news.net/main/2010/09/01/bp-and-corporate-social-responsibility [cit. 2011-02-15]
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Za podobnou ztrátu a selhání se uvádí nadnárodní společnost Nestlé, která 

nakupovala suroviny od dodavatele, který postupoval neeticky při kácení pralesu.25 Na 

základě silného bojkotu firmy spotřebiteli a antikampaně, která se vedla především 

prostřednictvím internetové sítě, došlo k poškození dobrého jména této firmy a jejího 

odpovědného chování. Svoji pozici ztratila způsobem komunikace se stakeholdery 

(zákazníky), kterou velice podcenila.

4.3 Vybraný přehled povinných aktivit

V následující podkapitole se uvede vybraný přehled povinných aktivit, které se 

vztahují k environmentálnímu prostředí.

4.3.1 EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) se 

provádí v České republice dle zákona č. 100/2001 Sb.

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí, zahrnující vlivy na 

živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima

a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky vymezené zvláštními 

právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.26

EIA především zkoumá, dokumentuje a hodnotí vlivy, které mohou nastat při 

realizaci záměrů na životní prostředí v zákonem dotčených oblastech. Rovněž by na 

základě posouzení mělo dojít ke snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí při 

realizaci. V neposlední řadě jde rovněž o hledání synergického efektu při požadavcích 

na ochranu veřejného zdraví, racionální využití území, ochrany životního prostředí se 

záměry investora.

                                                

25 ZANDL, Patrick. http://www.lupa.cz/clanky/nestle-greenpeace-a-krizove-pr-na-facebooku . [cit. 2011-

02-13]

26 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
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4.3.2 IPPC

Proces integrované prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution 

Prevention and Control – IPPC) byl zaveden zákonem č. 76/2002 Sb. Integrovaná 

prevence a omezování znečištění. Jde o pokročilý způsob regulace vybraných 

průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí jako celku.

Úkolem opatření je předcházet znečištění a pokud to není možné, omezovat 

vznik emisí. Nižší zátěže životního prostředí je dosaženo snižováním produkovaných 

emisí především aplikací preventivních opatření, nikoli použitím koncových 

technologií, které odstraňují již vzniklé znečištění.

Preventivní přístup tak umožňuje při vhodné volbě výrobních postupů snížit 

investiční náklady na koncové technologie, suroviny a energie. „Integrovaná prevence 

překonává princip složkového přístupu, který často vedl k přenosu znečištění z jedné 

složky životního prostředí do druhé.“27

4.3.3 Ostatní

Do skupiny nařízení a zákonů, které spadají do ochrany životního prostředí, lze 

řadit i mnoho dalších zákonů a vyhlášek, například Integrovaný registr znečišťování 

(IRZ). Znečištěním se rozumí jak úniky vybraných chemických látek do ovzduší, vody

a půdy, tak přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách a v odpadech a nakonec i 

přenosy množství odpadů, a to nebezpečných i ostatních.

„Stanovenou mez lze definovat jako ohlašovací práh (prahovou hodnotu), který 

pokud je u dané ohlašované látky či odpadů během roku překročen, vzniká ohlašovateli 

(provozovateli zařízení) povinnost je ohlásit do IRZ.“28

                                                

27 Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 O integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

28 CENIA http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGRHB06 [cit. 2011-02-26]
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4.4 Přehled dobrovolných aktivit environmentálních

Rovněž zde bude uvedeno několik aktivit, které si firma může vybrat v rámci 

svých podnikatelských záměrů a snaze přispět ke zlepšení ekologické zátěže.

4.4.1 CP

Podniky s registrovaným EMAS či vypracovaným projektem CP mají nárok na 

snížení poplatku za propůjčení certifikátu „Ekologicky šetrný výrobek/služba“.29

„Čistší produkce (Cleaner Production) je stálá aplikace integrální preventivní

strategie na procesy, výrobky nebo služby s cílem zvýšit jejich efektivnost, čímž se

omezí rizika jak vůči člověku, tak i životnímu prostředí.“30

U výrobních procesů čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin, 

materiálů, energií, vyloučení toxických, nebezpečných materiálů a prevenci vzniku 

odpadů a emisí přímo u zdroje.

U produktů se strategie zaměřuje na snížení jejich dopadu na životní prostředí,

a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití.

4.4.2 EMAS

Program zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního

prostředí (v anglickém znění „Eco-Management and Audit Scheme“ - EMAS) patří 

mezi dobrovolné aktivity organizací vedoucích ke zlepšování vlivu jejich činnosti na 

životní prostředí a poskytování příslušných údajů veřejnosti a jiným zúčastněným 

subjektům.

                                                

29 REMTOVÁ, Květa. Dobrovolné environmentální aktivity - orientační příručka pro podniky. Planeta. 

2006

30 ŠLESINGER, Josef; KOZIELOVÁ, Zuzana; NAJMANOVÁ, Klára. Čistší produkce - Příručka pro 

podniky a veřejnou správu. s.12.
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„Environmentální řízení je záměrné působení na ty činnosti a výrobky podniku, 

které mají, měly, nebo mohou mít vliv na životní prostředí. Jeho cílem je ochrana 

přírodních zdrojů, omezování emisí znečišťujících látek a environmentálních rizik

a ochrana zdraví pracovníků a obyvatel.“31

EMAS představuje podporu neustálého zlepšování vlivu činností organizací na 

životní prostředí tím, že: 32

 Jsou zaváděny systémy environmentálního řízení podniku (EMS).

 Fungování a účinnost těchto systémů je systematicky, objektivně a pravidelně 

hodnoceno.

 Veřejnost a ostatní zúčastněné strany jsou o vlivu činnosti organizace se 

zavedeným EMAS na životní prostředí pravidelně informovány formou 

environmentálního prohlášení.

 Pracovníci organizace se zavedeným EMAS jsou vhodnými formami vedeni 

k aktivní účasti na činnostech spojených s fungováním EMAS.

Klade především důraz na33 34:

 Dobrovolnost – realizace na základě dobrovolného rozhodnutí, nad rámec 

požadavků legislativy.

                                                

31 ENGEL, Heinz Werner; TÓTH, Gergely. EMAS jednoduše!. s. 1.

32 Ministerstvo životního prostředí České republiky. NÁRODNÍ PROGRAM ZAVEDENÍ SYSTÉMU 

ŘÍZENÍ PODNIKU A AUDITU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

(Aktualizovaný program EMAS).

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/legislativni_a_organizacni_zabezpeceni/$FILE/opzp-

aktualizovany_program_EMAS-20080808.pdf [cit. 2011-02-26]

33 KAŠPAR, Jakub. MŽP jako první orgán státní správy v ČR pracuje s certifikací EMAS.

http://www.mzp.cz/cz/news_tz090206EMAS [cit. 2011-02-26]

34 Ministerstvo životního prostředí České republiky : EMAS Systém environmentálního řízení a auditu. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090206EMAS/$FILE/co_je_EMAS.pdf [cit. 2011-

02-26]
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 Prevenci – zaměření na odstraňování příčin environmentálních problémů.

 Systematičnost – záměrné působení na činnosti organizace, pravidelné 

hodnocení a přezkoumávání.

Zavedený a certifikovaný systém EMS má vliv i v oblasti pojištění. Společnost 

při jednání s pojišťovnami ohledně návrhů pojistných smluv předkládá platné certifikáty 

včetně certifikátu EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005, což má příznivý vliv na výši 

sazeb s možností uplatnění slev.35

Obr. 1 Logo EMAS

4.4.3 EVVO

Mezi další vybrané dobrovolné nástroje patří „Environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta (EVVO). Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k 

myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí 

odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě 

k životu ve všech jeho formách.“36

Tuto iniciativu lze dělit na 4 základní části, kde se zahrnuje veřejná správa, 

školství, podniková sféra a veřejnost. 37

                                                

35 Subterra a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ.

http://www.subterra.cz/Modules/PictureDocuments/Files/2007-10-12-03-41-58_CS.pdf [cit. 2011-02-

26]

36 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

37 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.

http://www.esfcr.cz/file/3770_1_1/ [cit. 2011-02-26]
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Veřejná správa, kterou reprezentuje Ministerstvo životního prostředí, má za 

úkol především spolupracovat s ostatními orgány státní správy, neziskovými nestátními 

organizacemi.

Agenda zahrnuje zpracování, vydání a využívání rešerše o zabezpečení 

environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy v různých zemích světa, především v 

zemích Evropské unie.

Ve školství se již od 80. let minulého století vedlo k výchově o životním

prostředí, kde vybrané projekty byly částečně realizovány. Pozdější požadavky na 

environmentální vzdělávání byly zahrnuty ve většině nových pedagogických 

dokumentů, které následně ovlivnily rovněž učebnice vybraných předmětů (např. 

občanská výchova, přírodověda, zeměpis a další).

Modernější, zároveň i přesnější označení „udržitelný rozvoj“ již nenašel tak 

velkou odezvu při implementaci, neboť zásadním problémem se staly odlišné poznatky

a pohled na problematiku. Vzdělávací aktivity se zaměřují na celé spektrum škol, od 

mateřských až po vysoké.

Firemní sféra má specifické postavení, protože se zde musí zohlednit přímá 

podpora státu tak, aby nenarušila konkurenční prostředí. Proto se pro cílené ovlivnění 

používají nepřímé metody v kombinaci s osvětovými a propagačními aktivitami. Klade 

se zde důraz na dobrovolnost a metody, které činí EVVO pro firmy atraktivním 

tématem.

Cílovou skupinu tvoří vrcholový a střední management firem, u kterých se 

EVVO má zasadit o vyšší právní a odborné povědomí ochrany životního prostředí.

Management by takto měl mít potřebné informace, především preventivního charakteru. 

Zmiňované zaměření by se mělo týkat všech firem, nezávisle na velikosti či produktech, 

které firmy nabízejí.

Úkolem státu by mělo být podchycení, podpora nebo zvýhodnění některých z 

možností (propagace, daňové úlevy, zvýhodněné úvěry, atd.) pro firmy, které splnily 

nebo dokonce překračují mezinárodní standardy kvality a zároveň produkují některé 

výrobky nebo technologie vyhovující státní politice životního prostředí.
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Dále pak šířit informace o šetrné výrobě, chování k životnímu prostředí

a podporovat všechny aktivity směřující ke zlepšení pracovního prostředí, provozů

šetrných k životnímu prostředí a šetřících přírodní zdroje. Vytvářet povědomí o 

spoluzodpovědnosti pracovníků za šetrnost a preventivní dodržování technologických 

norem a postupu.

Veřejnost představuje poslední a zároveň nejdůležitější skupinu, které je EVVO 

určeno. Na straně jedné se firemní sféra snaží ovlivnit vnímáni veřejnosti ve svůj 

prospěch, na straně druhé veřejnost vytváří „veřejnou objednávku“ ať již zákonů nebo 

společenského myšlení. Je-li veřejnost aktivní, může se, a často tomu tak je, zasadit o 

změnu podnikatelských záměrů (stavba supermarketů) nebo státní politiku (výstavba 

dálnic, atomové elektrárny) v rámci veřejných slyšení, kulatých stolů, zájmových 

skupin.

4.5 Přehled dobrovolných aktivit sociálních

4.5.1 MA21

Místní Agenda 21 (MA21) „je zastřešující metodou řízení kvality ve veřejné 

správě – metodou s aktivní účastí veřejnosti, vedoucí k udržitelnému rozvoji dané 

lokality. Má mezinárodní zázemí (OSN, EU, OECD) a klade důraz na partnerství, 

spolupráci s občany a jejich skutečnou účast na veřejném životě.“38

Dokument Agenda 21 byl přijat na „Earth summit“ OSN v Rio de Janeiro v roce 

1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který 

stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji pro 21. století.

Z MA21 rovněž vyplývá, že podporu odpovědného podnikání by jednotlivé státy 

měly provádět vhodnou kombinací regulace, ekonomických stimulů, zjednodušené 

administrativy a efektivnějšího schvalování žádostí.

                                                

38 KAŠPAR, Jakub; PETROVÁ, Marie. Místní agenda 21 - metodická příručka. s.1
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Příležitosti, které podnikání a obchod vytváří ženám, přispívají k jejich 

profesnímu rozvoji, posilují jejich ekonomickou roli a napomáhají transformaci 

sociálního systému. Podnikatelé, obchod a průmysl, včetně nadnárodních korporací

a organizací, které je reprezentují, by se měly v plném rozsahu zapojit do realizace

a vyhodnocování aktivit Agendy 21.39

Obr. 2 Logo MA21

Rovněž se zde zmiňují nadnárodní korporace, které by měly sdílet své poznatky 

se svými sesterskými organizacemi a ve spolupráci s místní správou by měly rovněž 

vytvářet partnerské vztahy s malými a středními podniky v dané oblasti.

Nicméně v politicky nestabilních oblastech nebo méně ekonomicky vyspělých 

státech si tyto společnosti určují vlastní pravidla, která se neshodují s proklamacemi. 

Tragický příběh, který začal v roce 1996 a vyvolal celosvětovou vlnu pobouření, dospěl 

ke svému konci v roce 2009 po dlouhých třinácti letech.

Britsko-nizozemská těžařská společnost Royal Dutch Shell 9.6.2009 přistoupila 

na mimosoudní vyrovnání s účastníky protestů proti její těžbě v Nigérii.

Protesty obyvatel z delty řeky Nigeru vyvrcholily v roce 1995 popravou devíti 

lidí tehdejším vojenským režimem.40 Jak ukazuje tento příklad, místní samospráva se 

spíše zajímala o výhody spolupráce s nadnárodní společností, než aby upřednostňovala 

místní zájmy občanů.

                                                

39 Agenda 21, 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b56f757c1507c286c125705000

34ba62?OpenDocument [cit. 2011-02-27] 

40 Shell vyplatil odškodné za popravy. Hospodářské noviny. http://hn.ihned.cz/c1-37398540-shell-

vyplatil-odskodne-za-popravy [cit. 2011-02-28]
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4.5.2 AA 1000

Norma AA 1000 (AccountAbility 1000) byla vypracována Institute of Social 

and Ethical Accountability, kde se zohledňuje etika a společenská odpovědnost při 

strategickém řízení. Tímto by se mělo dosáhnout zejména: zlepšení finančních 

ukazatelů, silnější spolupráce se stakeholders, která má nejen předcházet konfliktům

nebo hledání rozumných kompromisů, ale zároveň budovat důvěru organizace 

v relacích s okolím.

Společnosti usilující o toto hodnocení se musí řídit mnohými požadavky, mezi 

které patří: ochota přijmout následky za chování, transparentnost, braní v potaz zájmů 

stakeholders, věnovat se celé činnosti a složkám, které jsou součástí organizace. 

Vymezení cílů s možností jejich následné kontroly, kdy report bude proveden tak, aby 

se dal porovnat i s jinými organizacemi podobného zaměření.

4.5.3 SA 8000

Mezinárodní norma sociální odpovědnost (Social Accountibility, přesněji 

SA 8000:2008) byla vydána nevládní mezinárodní organizací Social Accountibility 

International (SAI) se sídlem v New Yorku. Jako zajímavost lze uvést, že již v roce 

2009 byla certifikována první česká společnost.41

Certifikace podle SA 8000 potvrzuje, že společnost věnuje patřičnou péči zdraví

a bezpečnosti svých pracovníků, zajišťuje vhodné podmínky pro další rozvoj svých 

zaměstnanců a pro vyváženost jejich pracovního a osobního života. Certifikovaná 

organizace ctí principy etického podnikání a deklaruje svůj závazek boje proti 

porušování lidských práv nebo dětské či nucené práci. 42

                                                

41 Zevyp, a.s. http://www.zevyp.cz/o-spolecnosti/slozeni/sa-8000/ [cit. 2011-02-26]

42 Det Norske Veritas . SA 8000 

http://www.dnv.cz/nase_sluzby/hodnoceni/spolecenska_odpovednost/sluzby_reseni/spolecenska_odpov

ednost/SA8000/index.asp [cit. 2011-02-28]
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Obr. 3 Počet certifikací SA8000 podle států43

Popisovaná norma přináší do oblasti CSR velmi důležitý aspekt, a to možnost 

měřitelnosti a ověřitelnosti.

Požadavky na společenskou odpovědnost podle SA 8000:44

Dětská pracovní síla - zabránit dětské práci (většinou dětem mladším 15 let). 

Certifikovaná společnost musí vyčlenit finanční prostředky pro vzdělání dětí, které by 

mohly ztratit práci v důsledku splnění požadavků této normy.

Donucování pracovních sil - po pracovnících nesmí být požadováno přenechání 

svých identifikačních dokumentů nebo placení „zálohy“ jako podmínky zaměstnání.

Právo na sdružování - pracovníci mají právo bez obav z následků se sdružovat

a tvořit odborové organizace, kolektivně vyjednávat.

Udržení kázně - zakázány jsou tělesné tresty, psychický nebo fyzický nátlak

a slovní napadání pracovníků.

                                                

43 Zdroj http://www.saasaccreditation.org/ [cit. 2011-02-28]

44 Bureau Veritas Czech spol s.r.o : SA8000 http://www.bureauveritas.cz [cit. 2011-02-28]
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Ochrana zdraví a bezpečnost při práci - společnosti musí vyhovět základním 

standardům pro vytvoření bezpečného a zdravého pracovní prostředí, včetně zajištění 

pitné vody, odpočinkové místnosti, odpovídajícího bezpečnostního vybavení a zařízení

a nezbytného výcviku pracovníků.

Diskriminace - v organizaci nesmí existovat žádná diskriminace na základě 

barvy pleti, společenského postavení, pohlaví, původu, náboženství, snížené pracovní 

schopnosti, věku, sexuální orientace, členství v odborech, politické příslušnosti nebo 

přesvědčení.

Pracovní doba - musí být zajištěno, že pracovní doba je maximálně 48 hodin 

týdně, minimálně 1 den volna týdně a maximálně 12 hodin přesčasů týdně odměněno 

prémiovou sazbou.

Odměna za práci - vyplacená odměna za práci musí splňovat zákonné 

požadavky a předpisy na minimální mzdu, pracovníkům poskytovat dodatečný příjem 

na pokrytí základních potřeb plus navíc částku podle uvážení organizace.

Management – nejdůležitější část, systém řízení definuje procesy a postupy pro 

efektivní řízení podle požadavků normy SA 8000, od jmenování představitele vedení, 

přes vedení záznamů, výběru dodavatelů, provedení přezkoumání vedením, až po řešení 

nedostatků a přijímání opatření k nápravě.

Z předešlého výčtu je zcela patrné, že se SA 8000 doplňuje s principy řízení 

kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí podle standardů ISO 9001, 

OHSAS 18001 a ISO 14001.

4.5.4 OHSAS 18001

Norma OHSAS45 18001, u nás známá spíše jako systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)46, má široké uplatnění pro jakoukoli 

velikost firmy nebo její zaměření.

                                                

45 Occupational Health and Safety Assessment Specification

46 ČSN OHSAS 18001:2008. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
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Doporučuje se především pro firmy, které mají zvýšený počet úrazů (např. 

stavebnictví). Firma tímto certifikátem dává najevo, že se významně věnuje bezpečnosti 

svých pracovníků, zároveň aktivně vyhodnocuje nové hrozby a snaží se o bezpečné 

prostředí.

Pozitivním výstupem při správné implementaci a dodržováním OHSAS by měl 

být menší výskyt nemocí z povolání, omezení pracovních úrazů a minimalizace nákladů 

vlivem nehod na pracovištích.

Norma volně navazuje na ČSN EN ISO 9001:2008 a řady ČSN EN ISO 

14001:2005 s ohledem na možnost integrovaného systému řízení organizace. Zaměřuje 

se více na procesy jako identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a následné omezení 

rizika.

Pro potřeby společensky odpovědné firmy jsou zajímavá především témata 

zvyšování povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví, zavádění

spolupráce při BOZP. Posiluje spolupráci se zainteresovanými stranami při prevenci 

vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí. Klade na stejnou úroveň důležitosti 

bezpečnost práce, kvalitu, ekonomické ukazatele a životní prostředí. V podstatě 

zahrnuje všechny složky odpovědného chování firmy. 

4.5.5 Ekoznačení

Pro získání ekoznačky musí být firmou vyvinuté úsilí a to v závislosti na tom, o 

kterou značku má zájem. Po finanční stránce se jedná zejména o registrační a roční 

poplatek. Je-li zároveň držitelem EMS, lze získat bonus do výše 50% u Ekologicky 

šetrné služby. Cenové srovnání vychází pro české firmy velice příznivě, v porovnání 

s většinou států, lze cenu označit za zanedbatelnou položku vůči ostatním registračním 

agenturám. 

Na spotřebitelském trhu České republiky se nachází šest ekologických značek, 

které mnohdy matou zákazníka. Rozlišit význam jednotlivých symbolů ve správné 

kombinaci s daným produktem pro neznalé není mnohdy jednoduché.

Recyklovatelnost obalu – symbol nesignalizuje, že je potravina bio, ale že je 

obal vyroben z recyklovatelného materiálu.



49

Produkt ekologického zemědělství – používá se pouze pro potraviny. Uděluje 

Ministerstvo zemědělství společně se svazem organických zemědělců (PRO-BIO). 

Ocenění získá taková potravina, která nebyla chemicky ošetřena. Zemědělské produkty 

musí být hnojeny pouze přírodním hnojivem a nesmí být použity žádné pesticidy (půda, 

na které plodiny rostou, nesmí být minimálně tři roky chemicky ošetřena). Při výrobě 

produktů se nepoužívají žádné konzervanty ani jiné umělé látky (barviva či sladidla).47

Květina (The Flower) - především používána v členských státech EU, kterou na 

sobě mají veškeré šetrné výrobky kromě nápojů, léčiv, léků a potravin. Můžeme ji najít 

například na kancelářských a čistících výrobcích nebo na matracích.

Obr. 4 The Flower podle země výrobce 48

                                                

47 MATĚJOVSKÝ, Lukáš; VONŠOVSKÁ, Iveta. Ekologické zemědělství v ČR.

48 Zdroj Evropská komise
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Ekologicky šetrný výrobek - se používá pro všechny druhy produktů kromě 

potravin. Označení najdeme například na drogistických nebo papírových výrobcích,

barvách, elektronice, apod.

Česko Maďarsko Polsko Německo

Obr. 5 Národní ekoznačky

Ekologicky šetrná služba - mohou požádat úřady, instituce nebo firmy, jež 

splňují následující požadavky: omezují spotřebu vody a energie, neprodukují 

nadbytečné množství odpadu, využívají obnovitelných zdrojů a dalších prostředků, 

které příliš neohrožují životní prostředí, a vzdělávají se v oblasti životního prostředí.

4.5.6 Ekodesign

Obecně lze ekodesign definovat jako systematický proces navrhování a vývoje 

výrobku, který vedle klasických vlastností, se rovněž zaměřuje na dosažení 

minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, během jeho celého 

životního cyklu.49

                                                

49 REMTOVÁ, Květoslava. Ekodesign.
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Obr. 6 Kolo strategií ekodesignu50

4.6 ISO 26000 - CSR norma

ISO 26000:2010 Společenská odpovědnost.51 Počátky normy jsou v roce 2001, 

kdy Rada mezinárodní organizace pro normalizaci ISO požádala ISO/COPOLCO (ISO 

Committee on Consumer Policy) zvážit vytvoření nové normy ISO pro společenskou 

odpovědnost organizací. V roce 2005 se Česká republika připojila k této iniciativě, 

k první účasti na zasedání pracovní skupiny dochází v Lisabonu 2006.

                                                

50 Ekodesign energetických spotřebičů. Praha : TÜV SÜD Czech s.r.o.

51 ČSN ISO 26000 , ÚNMZ připravuje ve spolupráci s externími partnery překlad ISO 26000. 

Předpokládaný termín pro vydání ČSN ISO 26000 je květen 2011.
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Po devíti letech od „společenské objednávky“, pěti letech práce s rekordním 

počtem expertů (nejvíce v historii ISO), ke konci roku 2010 došlo ke schválení 

a vstupuje v platnost. Vlivem zájmových skupin, nebo-li stakeholders dochází 

k průtahům, až se z normy stalo doporučení52. Doporučení53, zvané též doporučení ISO 

26000 není určeno k certifikaci, netýká se managementu kvality, nezasahuje do 

legislativy. Za pozitivní by se dalo označit sjednocení názvosloví, definice významu 

jednotlivých termínů..

Obr. 7 Vztah ISO 26000 k ostatním normám54

Ve zkratce jde o dobrovolnou normu, která shrnuje poznatky, postupy 

s doporučeními jiných dobrovolných norem, které paradoxně lze certifikovat.

Zajímavým faktem zůstává způsob prezentace této normy, kterou mají na starost 

„registrovaní přednášející pro ISO 26000“.

                                                

52 Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) vyjádřila nesouhlas s celkovým zněním normy a její 

vymahatelností, kdy se z ISO, které se chápe vesměs jako norma, stává návod. 

http://www.spcr.cz/files/G-2010-50_FINAL_IOE_POSITION_ON_ISO_26000.pdf . [cit. 2011-02-28]

53 Vyjádření Českého institutu pro akreditaci k výkladu ISO 26000. [cit. 2011-02-28]

54 zdroj TÜV SÜD
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Při detailním prostudování ISO 26000, které vychází z ostatních výše zmíněných 

norem, aktivit, ale i doporučení, nastává zajímavá situace, kdy lze prakticky certifikovat 

jednotlivé dílčí části normy, ale nelze již certifikovat normu jako celek.

Norma popisuje sedm základních témat:55

 Organizace a management

 Lidská práva

 Pracovní podmínky

 Životní prostředí

 Korektní podnikání

 Péče o spotřebitele

 Zapojení a rozvoj místních komunit

Obr. 8 Grafická podoba ISO 260056

                                                

55 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ISO 26000. 

http://www.unmz.cz/urad/iso-26000-%E2%80%93-spolecenska-odpovednost [cit. 2011-02-28]
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5 Vliv velikosti firem na vnímání CSR

Evropská unie si je problematiky porušování lidských práv nadnárodními 

firmami vědoma, proto také vždy podporovala činnost zvláštního zmocněnce OSN pro 

byznys a lidská práva, Johna Ruggieho, který se touto věcí dlouhodobě zabývá. Aktivita 

EU však pokračuje dále a v roce 2010 si Evropská komise nechala od Univerzity v 

Edinburghu vypracovat studii o možnostech právní odpovědnosti korporací. Kromě 

toho Evropská komise již zpracovává návrhy týkající se zveřejňování sociálních

a environmentálních informací.57

5.1 Důvody proč by mělo být CSR povinné

V rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce by se měli všichni účastníci 

chovat odpovědně. Velké firmy mají prostředky a schopnosti kontroly svých 

dodavatelů, zda-li se nedopouštějí jednání, které by se dalo označit za neslučitelné 

s názory a postoji, které jsou prezentovány veřejnosti. Každá firma, která dostane 

informaci o možném porušování svých principů, by se měla snažit o nápravu v rámci 

svých možností. V extrémním případě ukončením spolupráce, pokud dodavatel nechce 

učinit požadované kroky. Firmy s menší nebo žádnou vyjednávací pozicí by rovněž 

měly prosazovat dodržování podmínek. Neměly by se skrývat za alibi, že nejsou 

schopny vyvinout potřebný tlak. „Jednoduše řečeno, odpovědnost malých i velkých 

firem se přímo odvíjí od jejich moci.“58

                                                

56 zdroj iso.org

57 Amnesty International Czech Republic. Nerovné hrací pole. http://www.zakazdoucenu.cz/pro-

firmy.php [cit. 2011-03-02]

58 Byznys pro společnost. Bez posílení odpovědnosti firem nezastavíme porušování lidských práv. 

http://www.byznysprospolecnost.cz/z-medii/39/bez-posileni-odpovednosti-firem-nezastavime-

porusovani-lidskych-prav.html [cit. 2011-03-02]
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5.2 Rozdělení

Zde bude popsán možný vliv velikosti podniku na zavedení CSR, stručný popis 

toho, jak jsou firmy (firma a podnik má zde stejný význam) důležité z hlediska 

ekonomického a jejich dělení na čtyři základní části.

5.2.1 Osoby samostatně výdělečně činné 

Zde se bude aplikovat přístup na základě myšlení jednotlivců. Je-li majitel, 

manager a zaměstnanec (různí představitelé stejné skupiny stakeholders) jedna a tatáž 

osoba, výsledné chování bude čistě závislé od názorů a postojů dané osoby. Zde se lze 

rychle rozhodnout pro plnění vybraného odpovědného chování. Ať již jako uvědomělý 

spotřebitel, který rozlišuje původ zboží a podmínky při výrobě nebo zvýhodňuje 

ekologicky zaměřené produkty a služby.

5.2.2 Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) tvoří v rámci Evropské unie přibližně 99% 

ekonomicky aktivních firem, které zaměstnávají přes 50% pracujících.59 Z těchto 

jednoduchých ukazatelů lze snadno odvodit, že právě MSP jsou nejdůležitější cílovou 

skupinou pro osvětu, implementaci a rozvor Společenské odpovědnosti firem. EU se 

proto snaží mnoha projekty aktivně působit na tuto popisovanou cílovou skupinu. 

Nejznámější podporou je Evropský sociální fond (ESF). 

Pro Českou republiku jsou nejdůležitější právě MSP, neboť zaměstnávají 62,2% 

ekonomicky aktivních lidí, jsou zastoupeny 99,8% na celkovém počtu firem. Podílejí se 

35% na exportu, 50% na importu a konečně 33% na HDP.60

                                                

59 Zdroj Euroskop [cit. 2011-03-03]

60 Unie malých a středních podniků ČR. Fakta a čísla. http://www.sme-union.cz/index.php?p=17 [cit. 

2011-03-03]
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Zaměstnanci a veřejnost jsou nejvíce ovlivněnou skupinou stakelhoderů, neboť 

firma podniká v poměrně blízkém okolí takovýchto firem. Za žádoucí lze proto označit 

dobré vztahy se stakeholdery pomocí CSR. Zákazníci, kteří se rekrutují z řad firemní či 

občanské klientely, tak rovněž výrazným způsobem ovlivňují chování dodavatelských 

subjektů.
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Graf 1 Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v ČR v letech 1999-200961

Principy odpovědnosti překračují okraje vymezení jednotky z pohledu 

ekonomické definice, která se běžně chápe a používá. Pro správný obraz musí firma

rovněž zohlednit celý dodavatelský řetězec. Pokud nemá problém odebírat služby nebo 

výrobky od dodavatele, který využívá dětskou práci (i mimo EU), nelze označit firmu 

jako společensky odpovědnou. Patří zde rovněž politika diskriminace zaměstnanců62, 

kterou není tak snadné odkrýt a často se toleruje společensky.

                                                

61 Zdroj Ministerstvo průmyslu a obchodu [cit. 2011-03-03]

62 Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
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5.2.3 Velké podniky

Dle definice ministerstva průmyslu a obchodu se jedná o podniky s počtem 

převyšující 250 zaměstnanců. Takto velké podniky dosahují značné ekonomické síly a 

mají významný společenský dopad. Firmy, které podnikají na mezinárodním trhu již 

mají certifikáty nebo certifikované činnosti na základě požadavků odběratelů a pro 

získání konkurenční výhody při výběrových řízeních. Vlivem zmíněného 

mezinárodního prostředí rovněž tak mohou posoudit přínosy u spolupracujících 

zahraničních firem, které tyto koncepty zavedly mnohem dříve. Rovněž je zde 

předpoklad zahraničních majitelů nebo investorů, kteří mají významné zkušenosti 

s implementací CSR.

5.2.4 Nadnárodní firmy

Ať už vědomě či nevědomě, nadnárodní firmy zneužívají své finanční zázemí a 

získaný vliv, který není slučitelný s jejich prohlášením. Mnohdy dokonce vyžadují 

neetické chování. Dle informací OSN 63 firmy za porušování lidských práv zodpovídají 

v 59% přímo, z 18% jsou původcem problémů jejich dodavatelé. Díky silnému 

postavení na trhu však mohou nadnárodní firmy zásadně ovlivňovat tyto podmínky

a často zneužívají získanou moc. 

I přes výše uvedený negativní dopad, lze nadnárodní firmy označit za hlavní 

nositele CSR, zejména u firem, které CSR aktivně podporují a chovají se podle něj. 

Jde o to, aby firmy, které se rozhodnou zohlednit odpovědnost na území Evropy 

nebo se snaží dodržovat své zásady i v rozvojových zemích nebyly v hospodářské 

soutěži znevýhodněny.64

                                                

63 Zdroj http://www.zakazdoucenu.cz/pro-firmy.php Pracovní podmínky dělníků a dělnic v Evropě se 

nedají srovnat s podmínkami v Asii, Africe a Latinské Americe, kde se podle zprávy OSN odehrává 70 

% všech případů porušování lidských práv v oblasti byznysu na světě. Výrobcem či kupcem těchto 

produktů jsou přitom ve velké míře právě evropské firmy, které by podobné pracovní podmínky v 

Evropě nemohly akceptovat.

64 Ekologický právní servis. ČASTO KLADENÉ DOTAZY.

http://www.responsibility.cz/index.php?id=427 [cit. 2011-03-03]
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Konkrétní návrhy reformy odpovědnosti nadnárodních firem:

 Mateřské firmy – se nebudou moci zříct odpovědnosti za své dceřiné 

podniky a subdodavatele v rozvojových zemích.

 Veřejnosti – budou dostupné informace, jakým konkrétním rizikům 

porušování lidských práv se firmy vystavují.

 Zákazníci – si mohou ověřit, zda-li při výrobě nedošlo k porušení aktivit 

CSR. Lze se dovolat evropského práva při porušování práv.

5.3 Ostatní stakeholders

Ve výše uvedeném textu byl popsán vztah mezi firmou dané velikosti a snahou 

ovlivňovat okolí. Pojmem ostatní stakeholders se myslí zejména pohled z druhé strany 

zájmových skupin na dané firmy.

5.3.1 Veřejnost

Vnímání široké veřejnosti na vliv firem a jejich okolí bývá často minimální. 

Významnou roli ovšem hraje společenská nezodpovědnost, kdy se významná část 

populace nezajímá aktivně o své prostředí. Pokud se nás problém vyloženě netýká, 

nejsme ochotni dát najevo svůj názor hromadně. Této situace využívají firmy, které by 

si dané chování na spotřebitelsky uvědomělejších trzích nedovolily.

Společnost potřebuje dospět, cesta k poznání a uvědomění bude ještě dlouhá. Je 

rozdíl mezi sebeprezentací firmy jako součástí marketingové aplikace a skutečnou CSR 

činností. 

5.3.2 NNO

Neziskové nestátní organizace (NNO) se vesměs zabývají problémy, které 

souvisí s lokální úrovní. Nevhodnou prezentací svých záměrů a vyhrocením situace 

spíše připomínají nátlakové radikální organizace, než aby byly vnímány jako seriózní 

partner pro diskuzi. Vlivem špatné image tak nedosahují výsledků, které by byly 

společensky více akceptovatelné.

NNO sice mají své podporovatele a sponzory, ovšem nejsou schopny cíleně 

vysvětlit své záměry. Pobočky nadnárodních organizací mají často zastoupení, která 

nejsou mediálně známá či nejsou schopny se adaptovat na místní podmínky.
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Jednou z mála oblastí, kde tak mají úspěchy jsou aktivity zaměřené na 

ekologickou osvětu na úrovni škol, kdy ovlivňují především mládež, nepřímo pak i 

rodiče. Výsledky práce této skupiny se projeví až se stane jejich dnešní cílová skupina

ekonomicky aktivní.

5.3.3 Státní správa

Významným způsobem pro chování firem dle CSR jsou podmínky, které vytváří 

vláda i ministerstva spolu s úřady všech úrovní. Deklarace vlády v rámci programového 

prohlášení se snaží řešit problémy v dané lokalitě65, avšak uvádění do reálné praxe často 

zaostávají.

Poslední výraznou aktivitou pro zlepšení životního prostředí jsou tzv. „Emisní 

povolenky“, kdy vláda v nich spatřuje další možný stimul pro ekologické chování firem.

Příkladem dobré spolupráce lze označit projekt, který se rozvíjí na severní 

Moravě. Zde se krajské zastupitelství rozhodlo během špatných rozptylových 

podmínek, označovaných jako „smogová situace“, v Ostravě financovat hromadnou 

dopravu, která je tak pro všechny na území města zdarma.

Tímto se kraj stal prvním, který se snaží aktivně snížit škodlivé emise během 

nepříznivé situace. Rovněž se zde snaží iniciovat dohodu s největšími znečišťovateli na 

tom, aby dobrovolně snížili emise ještě dříve než nastanou krizové podmínky. 

                                                

65 Usnesení vlády České republiky ze dne 9. dubna 2010 č. 260 ke Zprávě o způsobech řešení nevhodné 

situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji.
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6 Praktická část

V práci se bude vycházet z následující definice MSP (Obr. 9), kde počet 

zaměstnanců byl stanoven jako povinné kritérium. Pro druhé kritérium si lze zvolit 

například roční obrat nebo roční bilanční sumu. Volba v nové definici byla umožněna 

především proto, neboť podniky distribučního a obchodního charakteru mají větší 

obraty. Díky tomuto opatření se srovnají podmínky pro spravedlivé zacházení v rámci 

podpor, dotací a operačních fondů.

6.1 Vymezení cílové skupiny

Vhodným způsobem, na základě kterého se podniky rozřadí do příslušné 

kategorie, je poslední roční účetní závěrka. U nově zřizovaných podniků by se měl 

provést kvalifikovaný odhad.

Obr. 9 Definice MSP66

                                                

66 Nová definice malých a středních podniků : Uživatelská příručka a vzor prohlášení. s. 14.
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pro práci budou vhodné podniky, které mají 

pod 50 zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo bilanční suma nepřesáhne 10 milionů € 

(cca 245 mil. Kč).

Vzhledem k velikosti oslovených podniků se nezapočítávají pracovníci s 

částečným pracovním úvazkem, sezónní zaměstnanci a ostatní. Takto podrobné 

informace by vedly k prodloužení získání dat a značnému snížení ochoty vyplnit 

potřebné údaje.

Procentuální podíl MSP na celku

Odvětví
Počet 

podniků

Počet 

zaměstnanců

Účetní přidaná 

hodnota

Mzdové 

náklady
Investice

Průmysl 99,42 49,62 37,00 43,40 32,65

Stavebnictví 99,93 78,92 69,84 70,51 64,76

Obchod 99,94 77,06 82,41 78,6 72,26

Pohostinství 99,96 88,89 86,29 84,05 93,68

Doprava 99,79 34,95 35,62 27,77 30,24

Peněžnictví 99,82 20,00 14,27 22,59 37,04

Služby 99,95 78,74 85,86 78,98 90,45

Zemědělství 99,92 86,62 84,11 85,03 88,29

MSP celkem 99,85 61,79 53,43 56,01 52,88

Tab. 6 Význam MSP v ČR (2005)67

Většina průzkumů, které se věnovaly CSR, ať již v rámci diplomových prací 

nebo na popud organizací, se vesměs zabývaly spíše organizacemi s velkým počtem 

zaměstnanců. 

Údaje poskytnuté malými podniky v rámci této práce se snaží pokrýt širší oblast, 

proto nejsou podniky vzájemnými konkurenty a ani nespadají do stejných kategorií 

podnikání. Účastníci mají dva společné faktory, prvním je průmysl jako oblast 

podnikání a druhým pak, že všechny firmy nemají zahraniční majitele.

                                                

67 Zdroj sme-union.cz
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Procentuální podíl MSP v ČR

Odvětví
Počet 

podniků

Počet 

zaměstnanců

Účetní přidaná 

hodnota

Mzdové 

náklady
Investice

Průmysl 99,41 52,23 42,12 46,00 38,10

Stavebnictví 99,95 82,58 77,97 73,78 90,67

Obchod 99,91 72,53 75,38 73,16 72,49

Pohostinství 99,96 87,29 86,49 81,82 94,46

Doprava 99,74 41,22 53,55 33,35 45,26

Peněžnictví 99,87 20,86 23,14 22,58 50,71

Služby 99,92 70,44 83,04 70,68 93,49

Zemědělství 99,88 89,66 81,34 88,15 88,64

MSP celkem 99,83 62,33 55,87 56,28 60,79

Tab. 7 Význam MSP v ČR (2009)68

Během tolik zmiňované hospodářské krize (2008-2009) je patrné, že na 

vybraných údajích není příliš velký pokles ekonomiky.
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68 Zdroj Ministerstvo průmyslu a obchodu
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6.2 Definování problémů výzkumu

Jsou malé firmy v ekonomickém prostředí České republiky obeznámeny 

s konceptem CSR? Lze vůbec aplikovat mezinárodní koncept na místní specifika? Na 

základě doporučeného dotazníkových otázek se provede šetření, zda-li firmy mají 

dostatečný přehled, kde všude se CSR dá využívat a co jím lze označit. Bude tak 

zmapováno pět oblastí: pracovní, životní, obchodu, společenství a hodnoty společnosti. 

Otázky a odpovědi jsou součástí předvýzkumu.

6.3 Metodologie

Na základě již dříve zmíněných kriterií (Obr. 9) byly zpracovány odpovědi 

celkem devíti firem, které se plně zapojily do vyplnění formulářů. 

6.3.1 Charakteristika zkoumaného vzorku firem

 Firmy podnikající na území ČR

 Velikost firmy do 50 zaměstnanců

 Působnost podniku bez omezení

 Bez zahraničního majitele

 Orientace na průmyslové zákazníky

6.3.2 Výzkumné metody

Pro spolupráci na výzkumu bylo osloveno v počáteční fázi dvanáct firem. 

Konečný počet devíti účastníku byl dán nízkým počtem odpovědí (v jednom případě 

celkem 1x vyplnění dotazníku1 a 1x dotazníku2), v druhém případě firma neodpověděla 

do stanovené uzávěrky.

Všem účastníkům (firmám i zaměstnancům) byla nabídnuta možnost spolupráce 

i v anonymní formě, kterou firmy většinou nevyužívaly. Situace byla jiná u 

zaměstnanců, kde naopak převážná část odpovědí byla anonymních.

                                                

69 Zdroj Ministerstvo průmyslu a obchodu



64

Dotazníková metoda byla zvolena vzhledem k počtu firem a jejich 

geografickému rozložení v elektronické formě, přes webové rozhranní Google 

Documents.

Časový rámec pro výzkum jako celku bylo období listopad 2010 až květen 2011. 

Sběr dat z dotazníků byl stanoven v termínu od 2. března 2011 až do 8. května 2011.

Květen 2011 byl rovněž určen pro zpracování dat a prezentaci dat.

Předvýzkum se zakládal na otázkách doporučených Evropskou komisí. Otázky 

v následném výzkumu mají za úkol zmapovat situaci a motivaci pro zavádění CSR 

majiteli u malých firem.

Kvalitativním výzkumem, který zde byl použit, se rozumí především, 

standardizovaný dotazník (jak bylo již dříve uvedeno dva dotazníky pro dvě cílové 

skupiny).

6.4 Seznam firem

Stručný popis a charakteristika firem v následující podkapitole má dvě základní 

dělení, jednu skupinu tvoří firmy (celkem osm), které souhlasily s uvedením 

identifikace a stručným popisem, druhou menší skupinu pak tvoří firma (jedna), která se 

zúčastnila průzkumu pod anonymním názvem.

AIR TECHNOLOGY s.r.o. – firma se nachází v Hodoníně a má dva majitele 

(zároveň jsou i jednateli) se stejnou majetkovou účastí. Počet zaměstnanců v současné 

době udává 32. Založeno v roce 1996. Podnikatelská činnost se zaměřuje na oblast 

vzduchotechniky a věcí s tím souvisejících. Působnost i mimo ČR. Byly zde využity 

prostředky v rámci podpory EU „Společný regionální operační program (SROP)“. 

Firma nemá dostupné informace o aktivitách CSR ani jiné podobné dokumenty na 

svých webových stránkách. Jedinou zmínkou o certifikaci tak je odkaz ISO 9001.

Rovněž nelze dohledat výroční zprávu s CSR obsahem.

EMBEX s.r.o. – ve Valašském Meziříčí byla založena v roce 2009 firma 

EMBEX s.r.o. Jde poměrně o novou firmu. Dva majitelé jsou zároveň jednateli firmy

čítající 15 zaměstnanců. Zaměřuje se především na dodávky (sw, hw, služby) v IT 

oblasti pro průmyslové podniky.
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Působí pouze v přilehlém okolí. Mezi ostatní obchodní aktivity patří rovněž 

prodej koncovým uživatelům. Na webových stránkách se nenachází žádná informace, 

která by se dala označit za CSR. Kromě základních údajů je na úvodní stránce uveden 

rozsah činnosti. Výroční správa neobsahuje CSR část.

HA-SOFT, s.r.o. – brněnská firma s jedním jednatelem a šesti rovnocennýmí

společníky (jednatel je zároveň společník), založena v roce 1992. Nabízí vlastní sw 

řešení pro dřevařský průmysl. Aktuálně má 23 zaměstnanců. Pole působnosti bylo 

v nedávné době rozšířeno na Slovenskou republiku. Aktivity jsou na celém území ČR.

V přehledu na webových stránkách lze dohledat pouze certifikát ISO 9001. 

V dostupných materiálech se nikde neuvádí CSR aktivity.

H-TECHNIK s.r.o. – historie firmy začíná roku 2000, po pěti letech působí s

novým názvem v Praze firma H-technik, která má v současné době 11 zaměstnanců. 

Jednatel je rovněž druhým společníkem s majetkovou účastí 75%. Hlavním oborem 

činnosti jsou pouze dodávky technologie a řídící techniky. Webové stránky nemají 

zmínku o CSR.

INGTOP, s.r.o. – v Opočně založená firma, která od svého vzniku v roce 1990 

má široké spektrum předmětu podnikání. Podstatnou část tvoří návrh a realizace 

technologických celků v procesním průmyslu. Působnost v rámci EU. Čtyři jednatelé 

zastupují dva vlastníky se shodným obchodním podílem. V současné době zaměstnává 

48 pracovníků. Jeden z jednatelů má kromě jiných povinností i pozici, kterou lze 

označit za CSR manažera. Webové stránky obsahují ke stažení certifikace ISO 9001, 

ISO 14001. Rovněž vystaveno „Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění 

EKO-KOM“. 

V rámci vyhrazené webové stránky s názvem „Politika kvality a ochrany 

životního prostředí“ jsou deklarace „Politika kvality, Politika ochrany životního 

prostředí“ a jako poslední třetí je uvedena „Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci“. Mezi uvedenými firmami jde o druhý případ, kdy exitují stránky nebo 

dokument, který lze dohledat a označit jej za CSR aktivitu.
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PROSOTON, s.r.o. – firma situovaná v Brně, rok založení 2000, dva jednatelé 

jsou rovněž společníci, každý s 25% obchodním podílem. Zbylých 50% vlastní jiná 

společnost. Jedná se tedy o ovládanou společnost. Firma se profiluje jako dodavatel 

zakázkové výroby pro divadla, auly, sály. Své zkušenosti aplikuje i v průmyslu, kdy se 

specializuje na repasi řídících systému a dodávky nízkonapěťové části. Vlastní webové 

stránky s názvem „Certifikáty“ obsahují jen ISO 9001.

SECTRON s.r.o. – firma s jednatelem a majitelem v jedné osobě. Počet 34 

zaměstnanců není konečný, plánuje se výrazné posílení během následujících let. 

Zaměření na zákazníky nejen v průmyslové oblasti pro instalaci a provoz 

telekomunikačních zařízení. Založena roku 1995 v Ostravě. Webové stránky obsahují 

odkaz „Certifikáty“, kde se prezentuje ISO 9001, Prohlášení o shodě se směrnicí RoHS, 

Osvědčení o plnění povinností směrnice WEEE. Kromě uvedeného odkazu, je rovněž 

na hlavní stránce odkaz na CSR aktivity. Firma se účastní „Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost“ financovaného z Evropského sociálního fondu. Zde se 

firma hlásí a popisuje důvody, proč se přihlásila do programu. 

„Při zařazování účastníků do jednotlivých vzdělávacích kurzů bude respektován 

princip rovných příležitostí. V rámci odborného vzdělávání budou účastníci seznámeni 

se vztahem daného oboru k životnímu prostředí, s možnými environmentálními riziky a 

se způsoby pozitivního ovlivňování udržitelnosti pomocí nově získaných znalostí a 

dovedností.“ 70

Lakovna – první firma, která si přála zůstat v anonymitě. Firma se nachází 

v Moravsko-slezském kraji v příhraniční oblasti. Založení společnosti se datuje k roku 

1997. Jednatel a společník v jedné osobě. První žena, která se nachází ve výčtu firem, 

která je majitelkou. Počet zaměstnanců ve dvou lokalitách (lakovna, prodejna) celkem 

činí 18 osob. Webové stránky obsahují stránku „Certifikace, Politika jakosti“, zde je 

vystaven certifikát ISO 9001 a Politika jakosti společnosti. Zmínka o CSR se nikde 

nenachází.

                                                

70 Dostupné z http://www.sectron.cz/home/novinka/265-skoleni-je-sance.html [cit. 2011-04-25]
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ROSPED TRANS s.r.o. – Rok založení 1990 znamená, že se jedná o 

nejstaršího účastníka ve výzkumu. Celkový počet zaměstnanců je 15 osob. Firma 

zajišťuje přepravu Just In Time v rámci celé EU, nejčastější destinací jsou Dánsko, 

Nizozemí a Lucembursko. Mezi zákazníky patří firmy z oblastí automobilového, 

potravinářského, chemického a zbrojního průmyslu. Rovněž žádná zmínka o CSR.

6.5 Rozsah výzkumu

Samotný výzkum je rozdělen do dvou částí, potažmo dotazníků, kdy první část 

se týká všech zaměstnanců oslovených firem. Na základě získaných údajů a následném 

vyhodnocení bude představitelům jednotlivých firem představena druhá část, která by 

měla řešit specifické otázky.

6.6 Předvýzkum

Otázky v prvním dotazníku (CSR dotazník1, viz příloha), který je určen všem 

dostupným stakeholderům, tedy zaměstnancům, vedení firem a majitelům, kteří se 

vyjádří k otázkám, které byly vydány Evropskou komisí71. Jde o standardní sadu otázek. 

Ty byly zvoleny proto, aby se dosáhlo určitého společného základu s již realizovanými 

průzkumy nebo aby sloužily jako základna pro další realizace v příštím období. 

Nevýhodou dosavadních šetření lze spatřovat především v tom, že každý výzkum se 

zabýval sice CSR, ale za jiných podmínek, s jiným cílem šetření. Seznam otázek viz 

příloha dotazníku. 

Snahou, podloženou na základě odpovědí, je především získat stejný pohled na 

problematiku a postoje jednotlivých firem. Odpovědi v této části především prokáží, 

jestli a zda-li vůbec koncept společensky odpovědné firmy znají nejen majitelé, ale 

rovněž zaměstnanci.

                                                

71 Zodpovědné podniky : Dotazník pro zvýšení informovanosti.
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6.6.1 Spolupráce se zaměstnanci

Pracovníci mají pocit, že firmě záleží na názorech a podnětech, které mají. 

Zvyšuje se tím nejen motivace podávat špičkové výkony, ale i loajalita 

k zaměstnavateli. Pokud vedení naslouchá připomínkám, lze problémy nejen 

technického, ale i hospodářského nebo sociálního charakteru odstranit ihned v počátcích

nebo je zcela eliminovat.

Spokojený zaměstnanec udělá i práci nad rámec svých povinností. Mnohdy 

k nadstandardním vztahům na pracovišti stačí málo nebo jen minimální investice, které 

způsobí, že celá organizace pracuje pružněji. Motivovaní zaměstnanci prospívají firmě a 

zároveň sdílejí zkušenosti mezi spolupracovníky. Doporučuje se, aby vládla 

obousměrná důvěra ve vztahu vedení – zaměstnanec. 

Otázky:

1. Povzbuzujete své zaměstnance, aby rozvíjeli své dovednosti a dlouhodobou 

kariéru (např. s pomocí procesu hodnocení výkonu, plánu školení)?

2. Existuje proces, který zajišťuje, aby byla přijímána adekvátní opatření vůči všem 

formám diskriminace, jak na pracovišti, tak v době náboru nových zaměstnanců 

(např. proti ženám, etnickým skupinám, invalidům atd.)?

3. Radíte se se zaměstnanci o důležitých záležitostech?

4. Má váš podnik vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální 

péče,která jsou pro vaše zaměstnance zárukou dostatečné ochrany?

5. Nabízí váš podnik aktivně svým zaměstnancům vhodnou rovnováhu práce-

osobní život, například tím, že umožňuje pružné pracovní hodiny nebo práci 

zaměstnanců z domova?
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6.6.2 Podpora životního prostředí

I v malé firmě lze začít s ekologickým chováním. Omezení produkce 

škodlivých látek (např. emisí) nebude až tak významné, jako při snížení škodlivin u 

největšího lokálního znečišťovatele, ale lze recyklovat odpad, šetřit s energiemi, snížit 

zátěž životního prostředí omezením služebních cest, využívat více elektronických 

prostředků komunikace. Různé ekologické aktivity uvádějí například sníženi služebních 

jízd, omezení konání porad, kdy lze efektivně využívat telekonferenční prostředky. Při 

počtu cca deseti obchodníků, kteří musí každý měsíc přijet z celé ČR vlastním 

automobilem, lze dosáhnout zajímavé finanční úspory nejen na provozu automobilů, ale 

rovněž zvýšit časovou efektivitu. Toto chování se tedy projeví okamžitým přínosem 

nejen v ekologii, ale rovněž v nákladech na konání porady. Ekologičtější produkce 

může zvýšit cenu výrobku nebo služby, ale narůstající počet uvědomělých zákazníků 

toto navýšení akceptuje a nemá problém zaplatit vyšší cenu.

Otázky:

6. Snažili jste se již snížit dopad svého podniku na životní prostředí s pomocí: 

úspory energie?, minimalizace odpadu a recyklace?, prevence znečišťování 

(např. emise do vzduchu a vody, odpadní vody, hluk)?, ochrany přírodního 

prostředí?, udržitelných možností dopravy?

7. Může váš podnik ušetřit peníze tím, že sníží svůj dopad na životní prostředí 

(např. s pomocí recyklace, snížení spotřeby energie, prevence znečišťování)?

8. Uvažujete o potenciálních dopadech na životní prostředí, když vyvíjíte nové 

výrobky a služby (např. stanovujete využívání energie, recyklovatelnost nebo 

vznik znečištění)?

9. Poskytuje váš podnik zákazníkům, dodavatelům, obci atd. jasné a přesné 

ekologické informace o svých výrobcích, službách a aktivitách?

10. Napadá vás, jak by váš podnik mohl využít udržitelnost svých výrobků a služeb, 

aby získal výhodu nad konkurencí (např. recyklovatelnost výrobků, efektivnost 

energií atd.)?
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6.6.3 Situace na trhu

Včasné placení závazků představuje neustálý problém, který začal zhruba před 

dvaceti lety a pořád se jej nedaří eliminovat. Mnohé firmy platí vědomě pozdě, některé 

vlivem druhotné platební neschopnosti. Jiné využívají svého dominantního 

ekonomického postavení v rámci regionu nebo partnerských organizací.

Lze zde zahrnout i požadavky na velmi dlouhou dobu splatnosti, mnohdy 

převyšující devadesát dní, kdy důvodem není dlouhá doba realizace projektu u 

koncového zákazníka, ale pouze levný zdroj financí. Pro dobrou pověst patří plnění 

povinností mezi základní předpoklady.

Vyhledávání partnerů se stejným postojem může vést k synergickému efektu, 

kdy v rámci celého dodavatelského řetězce každý přinese přidanou hodnotu pro 

zákazníka nebo jen sdílí své pozitivní i negativní zkušenosti s aplikací společensky 

odpovědné firmy. Etické chování výrazně podporuje šanci na obchody a dlouhodobou 

spolupráci.

Otázky:

11. Má vaše společnost politiku zajišťující poctivost a kvalitu všech smluv, jednání 

a propagace (např. čestnou politiku nákupu, zajišťování ochrany spotřebitelů 

atd.)?

12. Poskytuje váš podnik jasné a přesné informace o výrobcích a službách (včetně 

odpovídajících označení), včetně svých povinností po prodeji?

13. Zajišťuje váš podnik včasné placení faktur dodavatelů?

14. Má váš podnik proces, který zajišťuje efektivní zpětnou vazbu, konzultace a/nebo 

dialog se zákazníky, dodavateli i ostatními, s nimiž jedná?

15. Eviduje a řeší váš podnik stížnosti od zákazníků, dodavatelů a obchodních 

partnerů?

16. Spolupracuje vaše společnost s jinými společnostmi nebo jinými organizacemi 

při řešení problémů souvisejících se zodpovědným podnikáním?
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6.6.4 Vztah k okolnímu společenství

Firma těšící se dobré pověsti v okolí má větší potenciál získat aktivní a čestné

lidí, kteří chtějí spojit svoji kariéru s firmou nejen kvůli finančního ohodnocení, ale i 

pro její názory. Zaměstnanci jsou zároveň motivováni a hrdí na svou firmu. Spokojený 

zaměstnanec nebo zákazník dále šiří dobré jméno. Nespokojení zaměstnanci nebo 

občané z okolí pomlouvají a škodí firmě často záměrně. Sponzorování, ale rovněž i 

dárcovství v rámci lokální komunity, se může sladit se zájmy firmy, může najít nový 

prostor pro oslovení zákazníků, získání nových kontaktů a příležitostí.

Mnohdy firmy nabízejí své školící prostory, znalosti i pro nefiremní aktivity, ať 

již pro vzdělávací, sportovní nebo kulturní akce. Na tomto základě lze získat i 

spolupráci s ostatními podniky, které svým jednáním oslovíme a motivujeme.

Otázky:

17. Nabízí váš podnik možnosti školení lidem z obce (např. učební místa nebo 

pracovní zkušenosti pro mládež nebo invalidní občany)?

18. Vedete s obcí otevřený dialog o negativních, kontroverzních nebo citlivých 

problémech, které se týkají vašeho podniku (např. hromadění odpadu před 

vašimi objekty, překážející vozidla na silnicích nebo stezkách)?

19. Snaží se váš podnik uskutečňovat nákupy v nejbližším okolí?

20. Povzbuzujete své zaměstnance, aby se účastnili veřejných aktivit (např. tím, že 

jim poskytujete čas a odborné znalosti nebo jiné praktické pomůcky)?

21. Poskytuje váš podnik pravidelnou finanční podporu veřejným aktivitám a 

projektům (např. charitativní dary nebo sponzorská činnost)?

6.6.5 Hodnoty společnosti

Etický kodex, principy jednání i základní hodnoty jsou věci, které spolu velice 

úzce souvisí a vytváří jako celek dobré jméno. Definice a sdělování hodnot a principů 

pomáhá k tomu, aby firma byla čitelná pro zaměstnance, okolí, partnery, investory.

Mnohé firmy přebírají etické chování a věci s tím související na základě smýšlení 

majitele (ředitele, jednatele nebo jinou nejvýše postavenou osobou v organizaci).
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Otázky:

22. Máte jasně definované hodnoty podniku a pravidla chování?

23. Sdělujete hodnoty svého podniku zákazníkům, obchodním partnerům, 

dodavatelům a jiným zainteresovaným stranám (např. na prodejních 

prezentacích, materiálovém marketingu nebo neformálních schůzkách)?

24. Jsou si vaši zákazníci vědomi hodnot vašeho podniku a jeho pravidel chování?

25. Jsou si vaši zaměstnanci vědomi hodnot vašeho podniku a jeho pravidel 

chování?

26. Školíte zaměstnance vzhledem k důležitosti hodnot podniku a jeho pravidel 

chování?

6.7 Výzkum

Dotazník číslo dvě (CSR dotazník2, viz příloha) se zaměřuje na vedoucí pozice 

ve firmě. V rámci práce se zde zahrnují majitelé, jednatelé, vysoce postavení manažeři 

nebo osoby, které mají společenskou odpovědnost v popisu. Dále jen již souhrnné 

označení vedení.

Pokud dochází k nasazení směrem od vedení k řadovým zaměstnancům, je nutno 

vysvětlit, proč se firma snaží o koncepci společensky odpovědné firmy. Při správné 

komunikaci zaměstnanci pochopí, jaké jsou cíle a snad mohou i aktivně přistupovat 

nebo podporovat vedení. Pokud se nevysvětlí o, co vlastně jde, dojde k nepochopení a 

pocitu, že se jedná „zase o nějakou hloupost, kterou si tam nahoře zase někdo honí 

triko“.

Názory zaměstnanců jsou zachyceny v dotazníku jedna, který zkoumá obecnější 

otázky. Zároveň podává reálnější obraz o stavu CSR ve firmě, neboť na základě širšího 

okruhu dotazovaných lze posoudit prosazování této myšlenky. Jsou-li deklarace vedení 

a názory zbylých zaměstnanců shodné, domnívám se, že koncept se v dané firmě daří 

prosazovat a také se podle něj chovat.
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6.7.1 Propagace

Pokud firma používá a hlásí se ke konceptu CSR, jakým způsobem dává najevo 

tuto skutečnost? Lze být aktivním zastáncem a přitom nedávat okolí najevo své 

rozhodnutí? Autor práce se domnívá, že lze být aktivní firmou, ale přitom nijak výrazně 

informovat o činnostech, které zde patří.

Bez komunikace sice nedáváme najevo jak jsme dobří, ale nemění se nic na 

významu a důležitosti chování a rozhodnutí firmy. Firma, která všude prezentuje své 

výsledky, audity atd., však neznamená automaticky odpovědnější.

Otázky:

1. Máte webovou stránku s CSR?

2. Používáte reporty, komunikujete?

3. Cítíte tlak na CSR?

4. V rámci aktivit, které máte, víte že je lze označit o CSR?

6.7.2 Přístup k CSR

Zde se otázky zaměřují na praktický přístup, zejména jakým způsobem se 

opravdu řeší otázky, kdo zodpovídá za danou problematiku. Nejjednodušší by bylo 

vytvoření nové pozice „CSR manager“, ovšem v malých firmách se často pozice spojují 

a tak dotyčná osoba vykonává více funkcí.

K některým funkcím lze mít lepší vztah, jindy si zaměstnanec uvědomuje 

důležitost, mnohdy funkce a zájmy nebo koníčky splývají dohromady, kdy díky 

synergickému efektu zaměstnanec preferuje a prosazuje oblíbenou oblast na úkor

ostatních. Lze vůbec vykonávat funkci, která se spíše než technicky a manažersky řídí 

spíše citem a přesvědčením?

Otázky:

5. Které oblasti CSR považujete za prioritní?

6. Proč se CSR zabýváte?

7. Kdo má CSR v popisu práce?

8. Které z uvedených norem si myslíte, že jsou vhodné pro vás (ISO 9000, 14000, 

26000, OHSAS, atd.).

9. Jak dlouho se CSR zabýváte?
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10. Používá konkurence CSR?

11. Jak využíváte CSR v rámci podnikání?

12. Informovanost zaměstnanců?

6.7.3 Ekonomické stimuly

Posledních šest otázek se snaží zachytit důvody proč firmy používají CSR

v dané formě a zda-li existuje stimul, který by způsobil větší nasazení firmy pro danou 

věc. Otázka financování interním nebo externím zdrojem patří mezi zajímavou oblast, 

především z důvodu, jestli by firmy využily možností dotací.

Mezi hlavní důvody neochoty pro dotace patří vysoká byrokratická zátěž, nejistý 

výsledek, mnohdy pocit ztráty samostatnosti. Ostatně, dělá firma maximum z vlastní 

vůle nebo se snaží získat přístup k financím?

Otázky:

13. Náklady CSR

14. Přínosy CSR

15. Stakeholders a vaše pozice vnímaní požadavků

16. Uvažujete o fondech ESF nebo jiných pro vlastní podporu CSR?

17. Co by vás motivovalo k větší aplikaci

18. Podstatné překážky podle vás

6.8 Předvýzkum – výsledky

V rámci uvedených firem byl teoretický počet oslovených účastníků 224, 

odpovědělo celkem 30 osob. Dotazník1 má úspěšnost 14%. Forma pro oslovení 

účastníků byla zvolena přes vedení, kdy se předpokládala následná větší angažovanost.

Návratnost dotazníků podle firem 81%.

6.8.1 Spolupráce se zaměstnanci

Následujících pět grafů dokumentuje vztah mezi vedením a zaměstnanci. Na 

základě získaných dat lze konstatovat, že zaměstnanci v této oblasti cítí podporu ze 

strany vedení, které bere v potaz názory. Kladné odpovědi značí, že CSR se ve 

spolupráci se zaměstnanci osvědčuje. 
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Z grafu je patrné, že firmy se snaží podporovat kariéru a vědomostní znalosti 

(87%). Uvědomují si, že investice do zaměstnanců jsou velice důležité. Zároveň tak 

chrání své „investice“ před zvýšenou fluktuací.

ano; 19; 64%ne; 3; 10%

částečně; 7; 23%

nevím; 0; 0%
nelze použít; 1; 3%

Dot1: 1 Povzbuzujete své zaměstnance, aby rozvíjeli své dovednosti a dlouhodobou kariéru 

(např. s pomocí procesu hodnocení výkonu, plánu školení)?72

Třetina odpovídajících je přesvědčena, že firmy podnikají kroky proti 

diskriminaci. Celkový kladný součet 64% dokládá pozitivní přístup v otázce 

diskriminace.

ano; 9; 30%

ne; 6; 20%
částečně; 10; 34%

nevím; 4; 13%
nelze použít; 1; 3%

Dot1: 2 Existuje proces, který zajišťuje, aby byla přijímána adekvátní opatření vůči všem 

formám diskriminace, jak na pracovišti, tak v době náboru nových zaměstnanců (např. proti 

ženám, etnickým skupinám, invalidům atd.)?

                                                

72 Ve všech grafech je následující pořadí: odpověď; počet odpovědí; vyjádření v %
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Téměř 83% firem bere v potaz názor zaměstnanců při důležitém rozhodování. 

Polovina z uvedeného počtu se aspoň snaží brát v potaz mínění.

ano; 13; 43%

ne; 2; 7%

částečně; 13; 43%

nevím; 0; 0%
nelze použít; 2; 7%

Dot1: 3 Radíte se se zaměstnanci o důležitých záležitostech?

Žádná záporná odpověď deklaruje, že firmy jsi jsou vědomy nutnosti ochrany 

zdraví, bezpečnosti. To je velice příznivý výsledek, protože náklady jsou mnohdy 

značné.

ano; 24; 83%

částečně; 5; 17%

nevím; 0; 0%

nelze použít; 0; 0%

ne; 0; 0%

Dot1: 4 Má váš podnik vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče,

která jsou pro vaše zaměstnance zárukou dostatečné ochrany?
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Pružná pracovní doba se využívá ve velké části firem. Vlivem cílové skupiny, 

však není vždy možno aby si zaměstnanec volil sám pracovní dobu, ale bývá určena. 

Zejména při dokončování zakázek se předpokládá delší pracovní doba, na straně druhé, 

pokud firmy nemají potřebné vytížení, mohou zaměstnanci odejít dříve.

ano; 15; 50%

ne; 3; 10%

částečně; 11; 37%

nevím; 0; 0% nelze použít; 1; 3%

Dot1: 5 Nabízí váš podnik aktivně svým zaměstnancům vhodnou rovnováhu práce-osobní 

život, například tím, že umožňuje pružné pracovní hodiny nebo práci zaměstnanců z domova?
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6.8.2 Podpora životního prostředí

Odpovědné chování se projevuje i ve vnímání k životnímu prostředí. Kladný 

postoj firem vyjadřuje podpora a snaha o minimalizaci následků podnikatelské činnosti.

Úspora dopravních nákladů spolu s úsporou energií jsou značným potenciálem, 

kde lze přispět k ochraně prostředí a zároveň ušetřit náklady. Firmy se snažily omezit 

negativní vlivy.
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ano ne částečně nevím nelze použít

Dot1: 6 Snažili jste se již snížit dopad svého podniku na životní prostředí s pomocí: úspory 

energie?, minimalizace odpadu a recyklace?, prevence znečišťování (např. emise do vzduchu a 

vody, odpadní vody, hluk)?, ochrany přírodního prostředí?
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Výše popsaná snaha o ekologické chování, kdy se předpokládá úspora financí, se 

potvrdila otázkou, kde se ptáme přímo na finanční dopady.

ano; 18; 60%

ne; 2; 7%

částečně; 9; 30%

nevím; 0; 0% nelze použít; 1; 3%

Dot1: 7 Může váš podnik ušetřit peníze tím, že sníží svůj dopad na životní prostředí (např. 

s pomocí recyklace, snížení spotřeby energie, prevence znečišťování)?

Firmy se snaží myslet na životní cyklus výrobků již během návrhu. Tato aktivita 

se dá označit jako Ekodesign, ovšem nikdo se k ní nepřihlásil.

ano; 12; 40%

ne; 4; 13%

částečně; 8; 27%

nevím; 1; 3%

nelze použít; 5; 17%

Dot1: 8 Uvažujete o potenciálních dopadech na životní prostředí, když vyvíjíte nové 

výrobky a služby (např. stanovujete využívání energie, recyklovatelnost nebo vznik znečištění)?
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Snaha o sdílení ekologických informací vychází zejména z potřeb, které jsou 

vynucovány Evropskou unií. Jde zde o RoHS, WEEE a další certifikáty, které jsou 

nutné pro prodej výrobků a služeb.

ano; 15; 50%

ne; 3; 10%

částečně; 7; 23%

nevím; 2; 7%

nelze použít; 3; 10%

Dot1: 9 Poskytuje váš podnik zákazníkům, dodavatelům, obci atd. jasné a přesné 

ekologické informace o svých výrobcích, službách a aktivitách?

Nejistota nebo spíše neznalost možností využití udržitelného rozvoje brání 

firmám k získání konkurenční výhody. Zaměstnanci pouze z třetiny vědí, jak využít 

nabízenou konkurenční výhodu.

ano; 10; 34%

ne; 4; 13%částečně; 10; 33%

nevím; 4; 13%

nelze použít; 2; 7%

Dot1: 10 Napadá vás, jak by váš podnik mohl využít udržitelnost svých výrobků a služeb, 

aby získal výhodu nad konkurencí (např. recyklovatelnost výrobků, efektivnost energií atd.)?

6.8.3 Situace na trhu

Nejlépe hodnocená část dotazníku, kdy se naprostá většina odpovědí shoduje 

v ekonomické oblasti. Později se rovněž dokáže, že tato oblast se pro firmy jeví nejvíce 

zajímavou pro aktivity CSR.
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Za velkým počtem odpovědí typu „nevím“ lze nalézt skladbu tazatelů, kteří 

nemají přístup k uzavíraným smlouvám.

ano; 8; 26%

ne; 6; 20%částečně; 8; 27%

nevím; 6; 20%

nelze použít; 2; 7%

Dot1: 11 Má vaše společnost politiku zajišťující poctivost a kvalitu všech smluv, jednání a 

propagace (např. čestnou politiku nákupu, zajišťování ochrany spotřebitelů atd.)?

Úplné poskytnutí informací v obchodě se dnes stalo nutným předpokladem pro 

uzavření smluv. Mezi další důvody patří jasné specifikace produktů, kdy se mohou lišit 

jen nepatrnou změnou ve značení, která má však podstatný vliv na funkci výrobku či 

služby.

ano; 24; 80%

ne; 0; 0%

částečně; 6; 20%

nevím; 0; 0%
nelze použít; 0; 0%

Dot1: 12 Poskytuje váš podnik jasné a přesné informace o výrobcích a službách (včetně 

odpovídajících označení), včetně svých povinností po prodeji?
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Platba faktur, základní předpoklad pro dlouhodobou spolupráci s dodavateli. 

Rovněž poukazuje na vysokou morální stránku ekonomického oddělení. Naprosto 

dominující odpověď.

ano; 27; 90%

nevím; 1; 3%

ne; 0; 0%

částečně; 2; 7%

nelze použít; 0; 0%

Dot1: 13 Zajišťuje váš podnik včasné placení faktur dodavatelů?

Komunikace se zákazníky, dodavateli patří mezi přidanou hodnotu, která často 

ovlivní dlouhodobou spolupráci. Lze zde zařadit předprodejní i poprodejní služby, kdy 

zákazníci akceptují vyšší ceny.

ano; 22; 73%

ne; 2; 7%

částečně; 6; 

20%

nevím; 0; 0%
nelze použít; 0; 

0%

Dot1: 14 Má váš podnik proces, který zajišťuje efektivní zpětnou vazbu, konzultace a/nebo 

dialog se zákazníky, dodavateli i ostatními, s nimiž jedná?
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Celých 80% zaměstnanců udává, že podnik řeší problémy. Problémy jsou 

nedílnou součástí obchodu. Firmy tímto dávají najevo snahu o jejich odstranění.

ano; 23; 80%

částečně; 4; 14%

ne; 1; 3%

nevím; 1; 3%

nelze použít; 0; 0%

Dot1: 15 Eviduje a řeší váš podnik stížnosti od zákazníků, dodavatelů a obchodních 

partnerů?

Výsledek který potvrzuje, že koncept CSR není příliš aplikován v praxi. 

Z uvedených odpovědí 48% se buď nesetkalo nebo neví o tom, že spolupracují se

společensky odpovědnými firmami.

ano; 11; 38%

ne; 7; 24%

částečně; 4; 14%

nevím; 7; 24%
nelze použít; 0; 0%

Dot1: 16 Spolupracuje vaše společnost s jinými společnostmi nebo jinými organizacemi při 

řešení problémů souvisejících se zodpovědným podnikáním?

6.8.4 Vztah k okolnímu společenství

Část dotazníku, která se věnovala nejméně atraktivnímu tématu. Vztah firmy a 

okolí není na vysoké úrovni.
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Problém při výchově studentů a mládeže v návaznosti na pracovní trh potvrzuje 

otázka č. 17. Firmy většinou chtějí hotové profesionály místo aby si vychovaly své 

vlastní zaměstnance již během školy. Postavení invalidních občanů se rovněž ukázalo 

jako velmi špatné.

ne; 22; 74%

nevím; 1; 3% nelze použít; 0; 0%

ano; 3; 10%částečně; 4; 13%

Dot1: 17 Nabízí váš podnik možnosti školení lidem z obce (např. učební místa nebo 

pracovní zkušenosti pro mládež nebo invalidní občany)?

Velký počet negativních odpovědí, kdy 63% respondentů se nezajímá o vliv na 

okolní prostředí. S tímto problémem se často potýkají firmy v městské zástavbě bez 

vyhovujících podmínek pro parkování.

ano; 3; 10%

ne; 18; 63%

částečně; 3; 10%

nevím; 3; 10%

nelze použít; 2; 7%

Dot1: 18 Vedete s obcí otevřený dialog o negativních, kontroverzních nebo citlivých 

problémech, které se týkají vašeho podniku (např. hromadění odpadu před vašimi objekty, 

překážející vozidla na silnicích nebo stezkách)?
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Kladné odpovědi představují u těchto firem především velkoobchody, kdy se 

předpokládá rychlá dostupnost materiálů. Toto je jeden z hlavních předpokladů při 

volbě dodavatele služby nebo produktu.

ano; 14; 46%

ne; 5; 17%

částečně; 11; 37%

nevím; 0; 0% nelze použít; 0; 0%

Dot1: 19 Snaží se váš podnik uskutečňovat nákupy v nejbližším okolí?

Téměř tři čtvrtiny respondentů se shodují na tom, že jim firmy umožňují nebo 

aktivně pomáhají účastnit se mimofiremních aktivit. 

ano; 14; 46%

ne; 5; 17%

částečně; 8; 27%

nevím; 2; 7% nelze použít; 1; 3%

Dot1: 20 Povzbuzujete své zaměstnance, aby se účastnili veřejných aktivit (např. tím, že 

jim poskytujete čas a odborné znalosti nebo jiné praktické pomůcky)?
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Poměr mezi firmami, které sponzorují nebo vystupují v charitativních činnostech 

je srovnatelná se skupinou, která se činnosti nevěnuje. Sponzorství není ještě bráno jako 

součást podnikání.

ano; 10; 33%

ne; 11; 37%

částečně; 4; 13%

nevím; 5; 17% nelze použít; 0; 0%

Dot1: 21 Poskytuje váš podnik pravidelnou finanční podporu veřejným aktivitám a 

projektům (např. charitativní dary nebo sponzorská činnost)?

6.8.5 Hodnoty společnosti

Komunikace s okolím patří mezi největší problémy popisovaných firem. Ačkoli 

na svých webových stránkách většinou nemají žádný údaj nebo jen minimální (získání 

ISO certifikátu), existují i firmy, které mají prohlášení dostupná. Na základě získaných 

informací z dotazníku a s studiem webových stránek je jasně patrné, že problém nastává 

ne v interní, ale v externí komunikaci.

Jen každá desátá osoba uvádí, že nemají definované hodnoty podniku a pravidla 

chování. Výsledek tak hodnotit jako velice kladný.

ano; 17; 59%

ne; 3; 10%

částečně; 9; 31%

nevím; 0; 0%
nelze použít; 0; 0%

Dot1: 22 Máte jasně definované hodnoty podniku a pravidla chování?
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Hodnoty a jejich definice jsou důležité pro navázáni obchodních vztahů, firmy 

s podobnými hodnotami lépe nacházejí kompromisy a jsou ochotny k dlouhodobé 

spolupráci.

ano; 13; 44%

ne; 1; 3%

částečně; 11; 37%

nevím; 4; 13%
nelze použít; 1; 3%

Dot1: 23 Sdělujete hodnoty svého podniku zákazníkům, obchodním partnerům, 

dodavatelům a jiným zainteresovaným stranám (např. na prodejních prezentacích, materiálovém 

marketingu nebo neformálních schůzkách)?

Výsledky zde uvedené znamenají, že zákazníky hodnoty firmy zajímají, ovšem 

míra povědomí není nejvyšší.

Dot1: 24 Jsou si vaši zákazníci vědomi hodnot vašeho podniku a jeho pravidel chování?
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Více než polovina zaměstnanců souhlasí s hodnotami, které představuje jejich 

zaměstnavatel. Celkově přes 80% ví čeho chce vedení dosáhnout. Jde o podmínku, aby 

se firma navenek chovala tak, jak deklaruje. Proto pochopení zaměstnanců je nanejvýš 

důležité.

ano; 16; 56%

ne; 1; 3%

částečně; 9; 31%

nevím; 2; 7%
nelze použít; 1; 3%

Dot1: 25 Jsou si vaši zaměstnanci vědomi hodnot vašeho podniku a jeho pravidel chování?

Skutečné školení není silnou stránkou firem. Informace jsou spíše náhodného 

nebo ne zcela jasného významu. 

ano; 14; 46%

ne; 5; 17%

částečně; 8; 27%

nevím; 1; 3% nelze použít; 2; 7%

Dot1: 26 Školíte zaměstnance vzhledem k důležitosti hodnot podniku a jeho pravidel 

chování?
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6.9 Výzkum výsledky

Dotazník2, který byl určen pro úzkou cílovou skupinu typu majitel, jednatel 

nebo osoba, která má CSR v popisu práce. Zde se dosáhlo návratnosti 81%. Na základě 

odpovědí v předešlé kapitole Předvýzkum – výsledky byly stanoveny otázky pro 

vedení. Záměrem je porovnání odpovědí na základě otázek z „Dotazník1“ spolu 

s dostupnými informacemi pro případné zájemce o spolupráci a názory vedení firem.

6.9.1 Propagace

Jak již bylo dříve popsáno a doloženo, komunikace firem v oblasti CSR je velice 

špatná. Pouze dvě firmy se mohou označit za aktivní v tématu společenské 

odpovědnosti firem.

Komunikace a informovanost je základ pro získání konkurenční výhody a 

možností nových obchodních příležitostí se stejně smýšlejícími firmami.

Graf potvrzuje co bylo zjištěno studiem webových stránek. Pouze dvě firmy 

mají skutečnou stránku s CSR aktivitami, třetí firma má dostupné jen seznam ISO 

norem.

ano; 3; 33%

ne; 4; 45%

chystáme; 2; 

22%

bez odpovědi; 

0; 0%

Dot2: 1 Máte webovou stránku s CSR?
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Většina zde uvádí, že komunikují a používají reporty. Informace se na základě 

výzkumu neshoduje s tímto prohlášením. Běžně dostupnými metodami nelze nalézt 

žádný report nebo zmínku používání reportů.

ano; 7; 78%

ne; 1; 11%

částečně; 1; 

11%

Dot2: 2 Používáte reporty, komunikujete?

Poptávka, aby se firmy chovaly dle pravidel CSR se začíná projevovat. Přes 

75% účastníků odpovědělo kladně. Jednoznačný požadavek ale nepřevažuje.

ano; 2; 22%

často; 2; 22%
někdy; 3; 34%

ne; 2; 22%

Dot2: 3 Cítíte tlak na CSR?

Firmy si nejsou vědomy toho, že prováděné aktivity mohou, a často tomu tak je, 

spadat pod označení CSR. Chovají se mnohdy spíše na základě tušení než cílevědomě.

ano; 1; 11%

částečně; 4; 

45%

nevím; 3; 33%

spíše ne; 1; 

11% ne; 0; 0%

Dot2: 4 V rámci aktivit, které máte, víte že je lze označit o CSR?
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6.9.2 Přístup k CSR

Přístup k CSR se snaží zjistit proč a jakým způsobem se firmy snaží vyrovnat se 

společenskou odpovědností firem v rámci svých možností.

Dobrovolně se CSR věnuje 45% dotázaných. Jako příležitost, kterou mohou 

využít pro své podnikání považuje 22%.

dobrovolně; 4; 

45%

vlivem 

konkurence; 0; 

0%

vyžadují 

zákazníci; 2; 

22%

příležitost; 2; 

22%

vůbec; 1; 11%

Dot2: 5 Proč se CSR zabýváte?

U malých firem není možné mít vyhrazenou pozici pro CSR. Graf udává, že 

vedení spolu s majitelem (jednatelem) jsou tak významnou skupinou, která má 

rozhodný vliv na celé vnímání CSR.

jednatel/majitel; 

3; 33%

vedení; 4; 45%

nikdo; 1; 11%

není přesně 

určeno; 1; 11%

marketing; 0; 

0%

Dot2: 6 Kdo má CSR na v popisu práce?
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ISO 9000, ISO 14000 a OHSAS 18001 normy, které jsou vyžadovány a staly se 

naprostou samozřejmostí. Standardy SA 8000 nebo AA 1000 nejsou příliš známé. 

Dobrovolné aktivity a normy, které jsou popisovány v teoretické práci, jsou neznámé 

pro uvedené firmy (pro velký počet možností a žádnou odpověď jsou vypuštěny z 

grafu). 

SA 8000; 1; 

7%

ISO 9000; 7; 

46%

ISO 26000; 0; 

0%

OHSAS 18001; 

3; 20%

ISO 14000; 3; 

20%

AA 1000; 1; 

7%

Dot2: 7 Které z uvedených norem si myslíte, že jsou vhodné pro vás

Firmy se věnují CSR déle než rok, přesto výsledky neodpovídají uváděné době. 

Vysvětlení může být v podobě velkých nákladů, neznalosti či jen malé ochotě. 

od založení 

firmy; 1; 11%

> 3 roky; 4; 

45%3 - 1 roky; 1; 

11%

< 1 rok; 2; 

22%

vůbec; 1; 11%

Dot2: 8 Jak dlouho se CSR zabýváte?
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CSR za konkurenční výhodu nevyužívají pravidelně ani firmy podnikající ve 

stejném oboru. Důvody lze spatřovat v malé osvětě a neznalosti přínosů.

ano; 1; 17%

občas; 5; 83%

ne; 0; 0%

Dot2: 9 Používá konkurence CSR?

Otevřená otázka, kde výsledky lze shrnout do následujících kategorií:

 Snažíme se brát ohled na zájmy zaměstnanců

 Nevyužíváme

 Snažíme se nakupovat od firem, které rovněž podporují CSR.

 Nemáme aktivity, které se neslučují s etickým podnikáním.

 šetrná produkce, třídění odpadů, školení zaměstnanců, benefity 

zaměstnancům

 využíváme jej především v etice účetnictví a pro udržení dobrých vztahů se 

zákazníky.

Dot2: 10 Jak využíváte CSR v rámci podnikání?73

                                                

73 Vzhledem k charakteru odpovědí, nelze graf znázornit. 
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Odpovědné osoby se vyjádřily jak často provádějí školení a s jakým rozsahem. 

Více než polovina firem školení provádí, ovšem s nedostatečným nasazením. Takto 

znehodnocují své úsilí, protože bez řádného vysvětlení důvodů a přínosů se myšlenka 

nemusí setkat s pochopením zaměstnanců.

pravidelné 

školení; 3; 33%

jen vedocí 

pracovníci; 0; 

0%
rámcově; 4; 

45%

příležitostně; 1; 

11%

vůbec; 1; 11%

Dot2: 11 Informovanost zaměstnanců

6.9.3 Ekonomické stimuly

Třetina firem, označila výdaje za významnou část nákladů. Odpověď „dle 

možností“ zvolilo nejvíce respondentů. Výsledkem tedy je, že se firmy nesnaží příliš 

finančně podporovat CSR.

významná 

položka; 3; 

33%

dle možností; 

4; 45%

vůbec; 1; 11%bezvýznamná 

položka; 1; 

11%

Dot2: 12 Náklady CSR
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Zhodnotit přínos pro firmu se stále ukazuje jako velice problematický. I přes 

snahu implementace CSR se moc neví, jaké jsou reálné přínosy. I přes tento největší 

problém, se firmy shodují, že přínosy zde spíše jsou.

velké; 1; 11%

spíše kladný; 

5; 56%

těžko určit; 2; 

22%

minimální; 0; 

0%

žádné; 1; 11%

Dot2: 13 Přínosy CSR

Za nejdůležitější oblast CSR byla vybrána ekonomická část. Tento výsledek 

odpovídá i celkovému hodnocení z „Dotazník1“, kdy rovněž ekonomické otázky 

dosáhly největší shody a kladných výsledků.

5
5

7

3
3

2

1
1

0

0 2 4 6 8

environmentální

sociální

ekonimická

významná bez priority nevýznamná

Dot2: 14 Hodnocení důležitosti oblasti
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Podpora z fondů ESF je atraktivní pro více než polovinu dotázaných. Z vlastních 

zdrojů by financovalo aktivity 22% odpovědí.

ano; 5; 56%
vlastní zdroje; 

2; 22%

ne; 2; 22%

Dot2: 15 Uvažujete o fondech ESF nebo jiných pro vlastní podporu CSR?

Motivace jako faktor zavedení CSR. Primární rozhodnutí, jak bylo doloženo, je 

na vedoucích postech ve firmě. Případné další motivace jsou zejména daňové úlevy, 

vnímání jména firmy, nižší náklady a výraznější přínosy. Jedna firma odpověděla, že 

CSR by podporovala v každém případě, protože považuje tyto aktivity za přirozené 

vnímání své podnikatelské činnosti.

7

5
6

4

2

6

4

1

2

2

3

2

1

4

1
1

1

1

0 2 4 6 8

daňové úlevy

nižší náklady na CSR

vnímání jména firmy

vliv trhu

rozšířenost

jiné výhody

výrazný přínos

ano možná ne

Dot2: 16 Co by vás motivovalo k větší aplikaci?
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Čtvrtina firem nevidí překážky v implementaci CSR. Zbylé tři čtvrtiny udalo 

důvody malá podpora, informovanost a náklady.

malá 

informovanost; 

3; 25%

zvýšené 

náklady; 3; 

25%

malá podpora; 

3; 25%

žádné; 2; 17%

aktivně 

podporujeme; 

1; 8%

Dot2: 17 Podstatné překážky podle vás

6.10 Doporučení

Následná doporučení jsou směřována ke všem účastníkům výzkumu. Firmy se 

dají rozdělit do dvou skupin, první větší skupina nemá žádné zmínky o CSR. Druhá a 

podstatně menší skupina obsahuje jen dvě firmy, které mají již snahu se v této oblasti 

angažovat. Doporučení jsou vhodná i pro zmíněnou druhou skupinu, neboť je patrné, že 

firmy jsou stále na začátku.

Navržená doporučení v žádném případě nejsou jednorázového charakteru, jde o 

dlouhodobý proces, který se neustále kontroluje a zároveň vylepšuje. Na základě 

popsaných vlastností se doporučuje PDCA cyklus, který přesně popisuje potřebné 

kroky.

Seznam aktivit – vypsat všechny aktivity, které se podporují, podporovaly nebo 

jsou v plánu. Při takto vzniklém přehledu si firma může udělat celkový obraz toho, co se 

ve firmě děje z pohledu CSR. 

Spolupráce s externí agenturou – rychlejší implementace a pomoc při orientaci 

s problematikou CSR. Na základě referencí a zkušeností může agentura poradit nebo 

usměrnit oblasti, které jsou pro danou firmu více nebo méně vhodnější.



98

Vypracování strategie CSR – zde by se mělo zohlednit především to, čeho 

firma již ve své historii dokázala. Pokračovat a rozvíjet aktivity, které byly správné a 

zohlednit nové návrhy. Do nově vznikajícího konceptu se v případě existence vize, mise 

a cílů doporučuje integrovat tyto hodnoty, které definují firmu.

Zejména z finančních důvodů, není nutno získat certifikát ISO 9000 a 

ISO 14000, neboť nejsou chápány jako normy, které popisují CSR chování firem. 

Certifikáty AA 1000, SA 8000 nebo shoda s novou normou ISO 26000 jsou ty správné 

kroky, jak lze ostatní přesvědčit, že se firma nesnaží jen srovnat s konkurencí, ale že 

chce i něco více. Chce jít více nad rámec zvyklostí.

Stanovení odpovědné osoby – při zvážení velikosti popisovaných firem nelze 

počítat s vytvořením nové pozice, která by byla výhradně CSR manager. Bylo by 

vhodné, aby tuto pozici zastával zástupce z nejvyššího managementu. Jako vhodné 

kandidáty lze uvést pozice oddělení lidských zdrojů, ekonomického manažera nebo 

jednatele. Takto pověřená osoba musí mít jasně stanoveny mantinely pro svoji podporu 

a deklaraci, že chce firma vážně zavést CSR.

Etický kodex – zde si lze vybrat mezi tvorbou vlastního kodexu a přijetím 

oborové varianty, ke které se firma může přihlásit. Ten se vztahuje i na zaměstnance, 

kteří musí být seznámeni s významem jednotlivých bodů.

Strategie komunikace – všechna výše zmíněná doporučení jsou zbytečná, 

pokud firma nekomunikuje nebo jen v minimální míře. Musí se tedy zlepšit v první řadě 

komunikace v rámci firmy tak, aby zaměstnanci jasně a zřetelně pochopili, proč se 

firma rozhodla pro CSR.

Jaké jsou přínosy, jaké budou konkrétní dopady pro každou osobu? V jakém 

časovém horizontu se změna projeví a kde budou výhody? Pokud nebudou tyto otázky 

řádně zodpovězeny, dojde k dezorientaci zaměstnanců a mnoho z nich se může postavit 

proti plánované změně ať již veřejně nebo skrytě.

Externí komunikace s okolím by měla probíhat přes webové stránky, protože ty 

jsou dnes prvním kontaktem s firmou. Znamená to tedy odkaz z home page na 

samostatnou stránku, kde pod názvem „CSR“ nebo podobným bude přehled aktivit,

které firma vykonává, k čemu a proč se hlásí. Mohou zde být vystaveny certifikáty, ale 

rovněž i odkazy na jiné weby, které se CSR zabývají.
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Výroční zprávy jsou důležitou součástí spíše velkých firem, ovšem i malé firmy 

by měly tyto zprávy vytvářet a následně publikovat ve formě, která bude čitelná i pro 

veřejnost bez ekonomického vzdělání. Stav a situace CSR by měla být samozřejmou

přílohou.

Jako poslední krok v komunikaci s okolím se dá označit účast ve sdružení, které 

podporuje CSR aktivity firem. Lze zvolit organizace na celostátní nebo jen s lokální 

působností.

Školení – krok, který je nutný pro celou firmu, nejen pro zaměstnance, ale 

rovněž i pro CSR manažera a vedení. Informuje jaké novinky a trendy jsou v oblasti, co 

znamená CSR v nové situaci a kde všude jej lze uplatnit. Během školení se musí 

správně vysvětlit, proč chceme zavést CSR a jaké budou výhody nebo povinnosti. Patří 

sem i školení ostatních aktivit, které jsou vhodné pro zvýšení konkurenceschopnosti 

firmy. Semináře, workshopy a školení, které provádí dodavatelé, odběratelé nebo 

oborové skupiny. Není-li umožněno školení, ztrácí se rychle konkurenceschopnost 

nejen osoby, ale především firmy.

Závěrem pro výše uvedená doporučení by neměla být jednorázová aktivita, ale 

pravidelné vyhodnocení výsledků vždy po dvouletém období. Bude tak dosaženo 

přehledu, jak se CSR integruje do každodenních aktivit firmy.

6.11 Ekonomické zhodnocení

Doporučení uvedená v předchozí kapitole zde budou podpořena ekonomickým 

zhodnocením. Protože uvedené firmy jsou malé, nelze předpokládat vytvoření 

samostatné pozice.

Jsou zde uvedeny předpokládané ceny při zavedení doporučení. Celkové 

náklady se kromě uvedené částky ve výši 79.000 Kč navýší o skutečný počet 

zaměstnanců, kteří projdou školením. Zde se nabízí varianta, kdy se proškolí každý 

nebo jen vedoucí daného úseku.

Varianta, kdy se určí odpovědná osoba, která problematiku nastuduje 

samostudiem se nedoporučuje především pro časové důvody a následné chyby při 

implementaci.



100

Spolupráce s externí agenturou 35.000 – 50.000 – jednorázově
Vypracování strategie CSR 15.000 – jednorázově
Stanovení odpovědné osoby   3.000 – měsíčně
Etický kodex   3.000 – jednorázově
Strategie komunikace   3.000 – úprava web stránek

  4.000 – vznik reportu
  7.000 – grafický návrh reportu

Školení 12.000 – školení zaměstnance
  7.000 – jednorázové 
školení*počet zaměstnanců

Celkem 79.000 – jednorázově
  3.000 – měsíčně
  7.000 * počet zaměstnanců

Tab. 8 Ekonomické zhodnocení
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Závěr

Jak již bylo v průběhu práce doloženo MSP jsou důležitou součástí české 

ekonomiky, protože jak lze z grafů vyčíst, mají významnou pozici při zaměstnávání lidí, 

tvorbě exportu a růstu HDP. Malé firmy musí řešit jiný typ problémů, nároky na 

manažery jsou často s širším záměrem působnosti.

Rovněž se potvrdilo, že aktivity a rozhodnutí pro odpovědné chování má, nebo 

aspoň určuje, většinou majitel firmy. Malé a mikro firmy tak mohou výrazně ovlivnit 

nástup, vnímání společnosti a implementaci CSR. Vlivem své velikosti tak mohou

rychleji a dynamicky prosazovat nové trendy pro ekologičtější postupy, humánnější 

zacházení se zaměstnanci nebo ekonomické smýšlení firem.

Dobrovolné aktivity, které se zde popisují v teoretické části (EMAS, CP, EVVO, 

MA 21) jsou pro zkoumané firmy většinou neznámé. Nejčastějšími zástupci tak jsou 

normy ISO 9000, ISO 14000 a OHSAS 18001. Vzhledem k dobrému jménu ISO norem, 

lze přepokládat i rozšířenosti ISO 26000:2010, která zahrnuje CSR jako celek a je nově 

schválenou normou. Ať se již firma rozhodne pro jakoukoli alternativu, může při 

realizaci zohlednit své vlastní zájmy nebo zájmy nejsilnější skupiny stakeholderů.

Každý stakeholder tak může posoudit, do jaké míry se shoduje prohlášení firmy 

s jeho názory a současně, co společenská odpovědnost firem znamená (lze si pod 

prohlášením představit). Někdo dává přednost environmentální oblasti, jiný ekonomické 

či společenské. Preference vycházejí nejen z názorů přímých účastníků, ale rovněž i 

z oblasti, ve které firmy podnikají.

Na základě zpracovaných odpovědí je patrná podpora firem, kdy se CSR stává 

součástí pracovní náplně. Proces integrace se může urychlit právě normou ISO 26000.

Angažovanost vedení i samotných pracovníků je nutným předpokladem pro aktivní 

spolupráci napříč všemi typy stakeholderů.

Ačkoli firmy nemají prohlášení dostupná (2 firmy ano), dle vyjádření 

zaměstnanců se i vedení snaží takto společensky odpovědně chovat. Zaměstnanci tvoří 

významnou skupinu, kterou vedení u oslovených firem při rozhodování bere v potaz.
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Na základě uvedených doporučení by si zodpovědná osoba firmy měla 

uvědomit, co se již dělá správně a kde jsou nedostatky. Při celkovém posouzení tak 

může dojít k závěru, že mnoho aktivit se provádí náhodným způsobem, kde stačí zavést 

řád a plánování aktivit.

Společenská odpovědnost firem se tak stává konkurenční výhodou u odběratelů, 

kteří prosazují tuto aktivitu nejen ve svých firmách, ale rovněž se vyžaduje v celém 

dodavatelském řetězci až po koncového zákazníka.

Umění prodat výrobek či službu již nestačí, firma musí umět prodat i své 

myšlenky, filozofii, postoje a aktivity jako je společenská odpovědnost. Pokud firmy 

nekomunikují s okolím a nedávají vhodným způsobem své aktivity najevo, připravují se 

tak zbytečně o nezanedbatelnou výhodu na trhu.

Cíl práce prokázat životaschopnost CSR v rámci České republiky tak byl 

dosažen.
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rozhodování
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Vliv zákazníků na zaměření CSR aktivit firmy

Zákaznický servis Věrnostní program
Poprodejní servis
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Přístupnost webových stránek

Kvalita produktů
a služeb
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m
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Školení preventivní servisní činnosti
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Výběr dodavatelů Zahrnutí CSR hlediska do výběru dodavatelů
Zjišťování zpětné 
vazby

Průzkum spokojenosti
Evidence a řešení stížností
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Sdílený 
marketing

Použití marketingových aktivit ke společné 
propagaci firmy a dobročinné věci

M
ar

ke
ti

ng
a

re
kl

am
a

Reklamní etika Dodržovaní etického kodexu reklamy vydaného 
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práce
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Podpora při návratu do zaměstnání

Outplacement Podpora 
propouštěných 
zaměstnanců

Finanční forma podpory
Pomoc při hledání práce
Rekvalifikace a školení

Opatření proti 
diskriminaci

Bránění diskriminace na pracovišti i při náboru 
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Rozmanitost na 
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Zaměstnanci vykonávají dobrovolnou práci v 
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Matchingový 
fond

Firma navýší prostředky získané mezi 
zaměstnanci

Podpora místní 
komunity

Benefiční akce Benefiční plesy, aukce, tomboly



iii

Environmentální oblast

TÉMATA AKTIVITY PŘÍKLADY
Řízení Strategie

Využití norem (ISO 14001, EMAS)
Audit

Dodavatelský 
řetězec

Environmentální kritéria dodavatelů

Zapojení 
stakeholderů

Spolupráce na environmentálních aktivitách
Návrhy na zlepšení environmentálních praktik

Komunikace Environmentální školení
Informace o environmentální politice firmy

E
nv

ir
on

m
en

tá
ln

í 
po

li
ti

ka

Změny klimatu Opatření pro snižování uhlíkové stopy
Úspora energie Opatření a zařízeni na úsporu energie (izolace, 

energeticky úsporné technologie, regulace topení)
Obnovitelné 
zdroje

Využití energie slunečního záření, biomasy

Úspora vody Opatření a zařízení na úsporu vody

E
ne

rg
ie

 a
vo

d
a

Užitková voda Využití užitkové vody ve výrobním procesu, 
k zalévání zeleně či na toaletách

Třídění, recyklace Třídění a recyklace papíru, plastu, toneru atd.

O
dp

ad
a

re
cy

kl
ac

e

Minimalizace 
odpadu

Oboustranný tisk
Vratné barely na pitnou vodu
Optimalizace výrobního procesu

Přesun 
zaměstnanců

Podpora ekologicky šetrné cesty
Omezování služebních cest (videokonference)

Doprava

Přeprava zboží Optimalizace logistiky
Ekologické 
výrobky

Výrobky či služby s ekoznačkou

P
ro

du
kt

y
a

ba
le

ní

Obalové 
materiály

Minimalizace obalových materiálů
Ekologicky šetrné obalové materiály

Ekologicky šetrný 
nákup

Recyklovaný papír, ekologicky šetrné obalové 
materiály, ekologické čistící prostředky

Nakupování

Místní dodavatelé Nákup od místních dodavatelů



iv

CSR dotazník1 – Spolupráce se zaměstnanci



v

CSR dotazník1 – Podpora životního prostředí



vi

CSR dotazník1 – Situace na trhu



vii

CSR dotazník1 – Vztah k okolnímu společenství



viii

CSR dotazník1 – Hodnoty společnosti



ix

CSR dotazník1 – Obecné



x

CSR dotazník2 – Propagace



xi

CSR dotazník2 – Přístup k CSR



xii



xiii

CSR dotazník2 – Ekonomické stimuly



xiv

CSR dotazník2 – Obecné




