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1 ÚVOD 

 Společenská odpovědnost firem se v poslední době stává aktuálnějším tématem. V 

České republice se o tomto tématu mluví stále častěji od chvíle, kdy jsme vstoupili do 

Evropské unie. EU přikládá společensky odpovědnému chování velký význam a snaţí se o 

to, aby takovéto chování vstoupilo do podvědomí organizací a ty pochopily, ţe je to 

správná volba a touto cestou by se měly ubírat. 

 Být společensky odpovědnou firmou však není snadné a většinou to vyţaduje vyšší, 

zejména vstupní, výdaje. To je jeden z důvodu, proč se společensky odpovědné chování 

prosazuje zejména ve velkých podnicích. U malých a středních podniků ještě panují jisté 

obavy z přínosu tohoto chování, to se ale snaţí EU spolu s velkými podniky změnit, snaţí 

se je motivovat. 

 V teoretické části se zaměříme na vysvětlení pojmu Společenská odpovědnost 

firem, podíváme se na jeho vývoj, projdeme si různé definice, ukáţeme si přínosy, a také 

argumenty, ať uţ pozitivní, nebo negativní, ale především si rozebereme jednotlivé oblasti 

(těmi jsou ekonomická, sociální a environmentální), aby bylo jasnější, co všechno se pod 

tímto pojmem vlastně skrývá. 

 V praktické části se poté zaměříme na společnost Benzina, a.s., její strategii 

společenské odpovědnosti, aktivity ve zmíněných oblastech, ale také na historii společnosti 

a její postavení na trhu. Tuto společnost jsem si vybral záměrně, neboť v petrochemickém 

průmyslu je tato společenská odpovědnost důleţitá, zejména na environmentální úrovni a 

mým zájmem bylo zjistit, zdali se takto chová na všech úrovních. 

 Cílem bakalářské práce je analýza jednotlivých pilířů společenské odpovědnosti 

společnosti Benzina, a.s. K tomuto účelu bude vyuţito webových stránek společnosti, ale 

také osobní rozhovory se zaměstnanci, provozovateli čerpacích stanic a vůbec všemi, jeţ 

mi mohou být, v souvislosti s touto společností, jakkoliv nápomocni. 

 V závěru práce bude společenská odpovědnost firmy Benzina, a.s. vyhodnocena a 

představeny budou mé osobní názory a poznatky, případně i připomínky a návrhy na 

zlepšení situace.  



 

6 

 

2 TEORETICKÁ ANALÝZA SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI FIREM 

2.1 Pojem společenská odpovědnost firem a její vývoj 

 Společenská odpovědnost firem, vycházející z konceptu CSR (Corporate Social 

Responsibility) a etické podnikání vůbec, je v současném světě předmětem zvýšeného 

zájmu, protoţe se ukazuje, ţe neodpovědné způsoby podnikání představují značný 

společenský problém. CSR se stala fenoménem současné doby, jelikoţ v debatě o konceptu 

CSR je povětšinou zakotven spíše filozofický podtext, v posledních letech se stává, z 

důvodu aktuálnosti tématu, předmětem celé řady akademických výzkumů, které zkoumají 

dopad CSR z hlediska ekonomické výkonnosti. 

 Přestoţe se první zmínky o nutnosti společensky odpovědného chování firem datují 

aţ k polovině 20. století, samotný koncept CSR je zde uţ od počátku podnikání. Vţdy bude 

vyvstávat problém, zdali se věnovat pouze vlastnímu prospěchu nebo se rovněţ věnovat 

zájmu ostatních lidí a celé společnosti. Problémový je rovněţ výklad samotného slova "být 

odpovědný". Milton Friedman, zastánce klasické ekonomie Adama Smitha a jeden z 

nejhlasitějších odpůrců CSR, označil společenskou odpovědnost za "zásadně podvratné 

učení." Dle Friedmana (1970) je jedinou společenskou odpovědností pouhá maximalizace 

zisku. Společnosti jednající ve prospěch veřejného zájmu, sniţují výnosy akcionářů či 

utrácejí peníze svých zákazníků, coţ dle jeho teorie rozmělňuje samotný účel podnikání a 

deformuje pluralistické střetávání zájmů. Vývoj CSR tak s sebou nese strastiplnou cestu. 

Samotný koncept byl, je a bude často kritizován a diskreditován. (Krymláková et al, 2011) 

 V posledních desetiletích vzniká celá řada konkurenčních konceptů, v podstatě však 

řeší stejnou problematiku, jen z jiného úhlu. Není vţdy snadné najít mezi těmito koncepty 

hranici a většinou se jedná o čistou modifikaci samotného konceptu CSR. Kdyţ se 

podíváme okolo sebe, zjistíme, ţe potencionál CSR stále roste, a to nejen v podnikatelském 

prostředí. Ať uţ se jedná o společensky odpovědné aktivity, angaţovanost vůči komunitě, 

či realizace veřejně prospěšných projektů. Společenská odpovědnost se netýká pouze 

firem, ale i neziskových organizací, akademické půdy, státního sektoru nebo samotné 

vlády. Koncept CSR je tedy kromě podnikatelského sektoru podporován také ze strany 

významných mezinárodních organizací, jako EU, OSN a OECD. Směrnice OECD pro 



 

7 

 

nadnárodní společnosti obsahuje soubor pravidel a doporučení, které se týkají 

zodpovědného chování nadnárodních společností. Evropská unie v tzv. Zelené knize z roku 

2001 podporuje evropský rámec společenské odpovědnosti podniku. (Kuldová, 2010) K 

postoji EU vůči CSR se vrátíme později. 

2.2 Definice CSR 

 Pro CSR existuje mnoho rozdílných pojetí a definic. Kaţdá osoba se na CSR můţe 

dívat z jiného úhlu, coţ má za výsledek mnoho rozdílných definic a názorů. Díky nim jsme 

však schopni lépe pochopit tuto "odpovědnost" a udělat si na ni alespoň nějaký názor. 

 Jak uvádí Zadraţilová et al. (2010, str. 8-9) "Norma ISO 26000 definuje 

společenskou odpovědnost jako odpovědnost organizace za dopady jejich rozhodnutí a 

aktivit na společnost a životní prostředí a etické chování, které: 

 přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a blahu společnosti, 

 bere v úvahu očekávání zainteresovaných subjektů (stakeholders), 

 je v souladu s aplikovatelnou legislativou a mezinárodními standardy chování, 

 je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejich vztazích." 

 Níţe jsou uvedeny definice CSR od rozdílných autorů a organizací.  

První definice: 

 Sdruţení Business Leaders Forum na svém internetovém portálu uvádí definici 

Bowena: "Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková 

rozhodnutí nebo následovat takový směr jednání, které jsou žádoucí z hlediska cílů a 

hodnot naší společnosti.“  

První evropská definice:  

 "CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických aspektů do 

každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders." (Evropská unie, 

Zelená kniha, 2001) 
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Definice dalších autorů: 

 "Společenská odpovědnost je dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého 

fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají" (Business Leaders 

Forum, 2010) 

 "CSR je takové chovaní firem, kdy zohledňují potřeby svého vnitřního i vnějšího 

prostředí, aby obecně napomáhaly celkovému zlepšení stavu společnosti v rámci i nad 

rámec svého komerčního působení." (Putnová, 2004, str. 18) 

 "Jedná se o koncept, kdy firma dobrovolně přebírá spoluodpovědnost za blaho a 

udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně očekává zachování 

konkurenceschopnosti a ziskovosti, přičemž se nejedná o dva protichůdné cíle." (Čaník et 

al., 2006, str. 37) 

 "Společenská odpovědnost firem není v nových členských státech novinkou, v České 

republice byl takovým dobrým příkladem už podnikatel Tomáš Baťa." (Vladimír Špidla na 

konferenci EK, 2006, Brusel) 

Kuldová (2010, str. 15) uvádí definice CSR dle vybraných nadnárodních společností: 

 "CSR činí pro naši firmu závazek chovat se společensky odpovědně vůči svému 

okolí, spravedlivě vyvažovat naše potřeby a potřeby všech zainteresovaných stran, které 

mají oprávněný zájem podílet se na našem podnikání." (Chiquita) 

 "CSR je záležitostí, kdy organizace nejsou odpovědny jen za maximalizaci svých 

zisků, ale také za uznání jednotlivých potřeb všech zúčastněných stran: zaměstnanců, 

zákazníků, různých demografických skupin, a to především v regionech, ve kterých realizují 

své podnikatelské aktivity." (PricewaterhouseCoopers) 

"Odpovědná firma je taková firma, která umí naslouchat všem stakeholders a poctivě 

reaguje na jejich obavy." (Starbucks) 

 Jak lze vidět, všechny tyto definice jsou, jak se lidově říká, "na jedno brdo". Ve 

finále znamenají ty samé, jen jinak řečené, obecné formulace. Hlavním důvodem je, aby 

podniky měly svou volnost a mohly tak utvářet a uplatnit společenskou odpovědnost dle 

jejich vlastních postojů a přání. 



 

9 

 

 V podstatě vše, co podnik vykonává nad rámec zákonů a norem, a tato činnost má 

efektivní dopad na hospodaření podniku, společnost nebo ţivotní prostředí, je bráno jako 

společensky odpovědné jednání podniku. Vychází z předpokladu, ţe ţádná firma 

nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí (komunitu, 

sociální situaci zaměstnanců apod.). A naopak "stakeholdeři" ovlivňují úspěch firmy. 

(Petříková, 2008) 

Podniky, jeţ přijaly zásady CSR se tak: 

 otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti, 

 doplňují své tradiční ekonomické cíle o společensky prospěšné cíle (rozšíření 

strategie firmy o hlediska environmentální, sociální, etická, komunitní), 

 orientují se (spíše neţ na krátkodobé) na dlouhodobé cíle, 

 preferují optimální zisk před maximálním, 

 preferují tedy principy dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství.  Podniky a 

zástupci různých společenských oblastí spolupracují, aby zlepšili stávající 

nedostatky ve společnosti. Tím vzniká tzv. win-win situace, ze které profitují 

všichni zúčastnění. 

 Společensky odpovědné chování podniku je v podstatě dlouhodobou investicí do 

jeho celkového rozvoje. Sociálně odpovědné chování firmě přináší kromě větší loajality 

jejich zaměstnanců také posílení hodnoty značky, dobrou pověst, dobré vztahy v rámci 

regionu a v neposlední řadě významný potenciál pro řešení moţných krizových situací. 

(Dostupné z: http://www.csr-online.cz/) 

2.3 Stakeholders 

 Naprostá většina definic CSR hovoří o tzv. "stakeholders". Tento pojem je často 

volně překládán, jako "zainteresované strany či skupiny". V rámci konceptu CSR mluvíme 

o otevřeném dialogu se stakeholders, tzn. veškerými osobami či organizacemi, které mají 

vliv na chod firmy nebo jsou naopak jejími činnostmi ovlivňovány.  

Mezi stakeholders patří: 

 zákazníci,  

 zaměstnanci, 

http://www.csr-online.cz/
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 akcionáři, tzv. shareholders, 

 dodavatelé, 

 obchodní partneři, 

 konkurence, 

 odborové organizace, 

 média, 

 veřejnost, 

 stát, 

 a další zainteresované strany. 

 Obrázek č. 1.1 znázorňuje, ţe dle Werthera & Chandlera (2006) lze zainteresované 

strany ve firmě dělit do 3 základních oblastí: 

 firma (interní dimenze), 

 ekonomika (externí dimenze), 

 společnost (externí dimenze). 

Obrázek č. 1.1: Rozložení firemních stakeholders 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Werther & Chandler (2006) 

  

 Nejdůleţitější část interní dimenze firemních stakeholders tvoří zaměstnanci. 

Zaměstnanci, jeţ jsou součástí interní i externí dimenze, mohou být zákazníky, ale rovněţ 

tak členy společnosti, ve které firma působí. Vláda, jeţ je součástí externí dimenze, je však 

pouze jednou ze společensky zúčastněných stran a nemá ţádné ekonomické vztahy ke 
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společnosti, dotváří pouze formální část organizace. Ekonomičtí stakeholders však 

představují rozhraní mezi firemními a společenskými stakeholders. Nejdůleţitější 

ekonomické stakeholders představují zákazníci. Zákazníci totiţ nejsou součástí pouze 

interní nebo externí dimenze, ale celé společnosti, ve které firma působí.  Zákazníci jsou 

rovněţ klíčovým nástrojem, jehoţ pomocí firma komunikuje se společností. Všechny tyto 

tři dimenze zainteresovaných stran jsou součástí širšího kontextu globalizace. (Kuldová, 

2010). Příklady firemních stakeholders si můţeme prohlédnout v tabulce č. 1.1.   

Tabulka č. 1.1: Příklady firemních stakeholders  

Firma Ekonomika Společnost 

 zaměstnanci 

 management 

 akcionáři 

 odbory 

 zákazníci 

 věřitelé 

 distributoři 

 odbory 

 komunita 

 vláda 

 státní správa 

 neziskové 

organizace 

 ţivotní prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kuldová (2010) 

2.3.1 Identifikace klíčových stakeholders 

 Určení tzv. klíčových stakeholders je pro kaţdou firmu nesmírně důleţité. Tito 

klíčoví stakeholders představují nejvýznamnější sféru vlivu a firma by na ně měla cílit své 

aktivity. Očekávání stakeholders se liší odvětví od odvětví. Kuldová (2010, str. 27) 

například uvádí, ţe "Veřejná vysoká škola bude mít zcela jiné významné stakeholders nežli 

firma soukromá. Očekávání akcionářů budou v mnohém odlišná od očekávání 

zaměstnanců." 

 Tabulka č. 1.2, nacházející se na následující straně, uvádí některé příklady 

očekávání jednotlivých zainteresovaných stran. Očekávání samozřejmě mohou být ještě 

specifičtější a rozmanitější, velmi důleţitá a nezbytná je zpětná vazba. Ta vzniká při 

zahájení a udrţování dialogů po nalezení klíčových stakeholders. Výsledkem dialogu je 

pak oboustranně výhodná situace, která bývá často označována jako win-win, tzn. 

prospěšná pro obě strany. Organizace by měla dát jasně najevo, ţe ji zajímají jejich názory 

a postoje, nejen z pracovního hlediska, a měla by se jim otevřít.  
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Tabulka č. 1.2: Příklady očekávání stakeholders 

Stakeholders Očekávání od podniku 

vlastníci a investoři 

 

 

 

zákazníci 

 

 

 

obchodní partneři 

 zisk 

 růst hodnoty podniku 

 transparentnost  

 

 kvalitní produkty a sluţby 

 přiměřená cena produktu 

 poprodejní servis 

 

 kvalita smluv a jednání 

 včasné plnění závazků 

zaměstnanci 

 

 

 

 

 

místní komunita 

 přiměřená mzda a nefinanční benefity 

za odvedenou práci 

 dobré pracovní podmínky 

 profesní růst a moţnost vzdělávání 

 sladění osobního a profesního ţivota 

 

 finanční či materiální podpora 

 získání know-how od firemních 

dobrovolníků 

environmentální neziskové organizace  ekologická výroba, produkty a sluţby 

 minimální zátěţ podniku na ţivotní 

prostředí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Steinerová et al. (2008) 

  

2.4 Tři pilíře CSR 

 CSR je tvořeno ze tří sfér (princip Triple-bottom Line), které by společensky 

odpovědná firma měla plně respektovat. Jedná se o sféry ekonomickou, sociální a 

environmentální. V rámci tzv. Triple-bottom Line, mluvíme o zisku, "profit", jako o sféře 

ekonomické, o lidech, "people", jako o sféře sociální a environmentální sféra zobrazuje 

naši planetu a životní prostředí, čili "planet". Ke kaţdé z oblastí můţeme přiřadit 

jednotlivé aktivity, které do dané oblasti spadají a na které by se měla organizace zaměřit. 

Je třeba si však uvědomit, ţe jednotlivé aktivity jsou různorodé a není moţné je všechny 

obecně aplikovat na všechny typy společností. Tři pilíře CSR jsou často značeny jako 3P. 

Koncept 3P je znázorněn v obrázku č. 1.2.  
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Obrázek č. 1.2: Koncepce 3P 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Krymláková et al. (2009) 

 

Krymláková et al. (2009) uvádí činnosti, které zahrnují jednotlivé pilíře a dají se chápat 

jako společensky odpovědné. 

Ekonomická oblast CSR zahrnuje: 

 vytvoření etického kodexu popř. jiného podnikového dokumentu, který upravuje 

podnikatelské chování firmy, Code of Conduct, 

 transparentnost jednání a chování organizace, Tranparency, 

 uplatňování principů dobrého řízení, Corporate Governance, 

 podnikání s uplatněním protikorupční politiky, Antricorruption Policy, 

 vedení dialogu s akcionáři, Shareholders Dialogue, 

 vymezení pravidel chování k zákazníkům (např. kvalitní a bezpečné produkty a 

sluţby), 

 vymezení pravidel chování k dodavatelům (korektní jednání s dodavateli např. 

včasné placení faktur), 

 odpovědné řízení dodavatelského řetězce, Responsible Supply Chain, 

 vymezení pravidel chování k investorům, 

 společensky odpovědné investování, Social Responsible Investment, 

 ochrana duševního vlastnictví, 
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 etický a sociální marketing, etické a ekologické značky na výrobcích, labelling.  

 

Sociální oblast CSR zahrnuje:  

 firemní filantropii, sponzorství a firemní dobrovolnictví, 

 vedení dialogu se stakeholdery, Stakeholders Dialogue, 

 podpora rozvoje pracovního kapitálu firmy, 

 dodrţování pracovních standardů, ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců, 

 vyváţenost pracovního a osobního ţivota zaměstnanců, Work-life Balance, 

 prosazování rovných příleţitostí (dle všech diskriminačních hledisek) a 

rozmanitosti zaměstnanců (etnické minority, znevýhodnění lidé, starší lidé) a 

různorodost pracoviště, 

 zajištění rekvalifikace propuštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění, 

 poskytování jistoty zaměstnání, 

 angaţovanost v komunitě, Community engagement, rozvoj komunity, ekonomická 

obnova a rozvoj (zaměstnanost/vzdělanost), kvalita ţivota 

(sport/kultura/bezpečnost) a místní infrastruktury, 

 dodrţování lidských práv, 

 zákaz práce dětí. 

Environmentální oblast zahrnuje: 

 zajištění ekologické výroby, ekologických produktů a ekologických sluţeb 

(standardy řady ISO 14000 a EMAS), 

 ekologická firemní politika (úspora energií a vody, pouţití ekologických produktů 

recyklování, ekologická přeprava), 

 aktivity vedoucí k ochraně přírodních zdrojů a ke zmenšování dopadů na ţivotní 

prostředí. 

  

 Evropská unie v publikaci Responsible Entrepreneurship, A collection of good 

practice cases among small and medium-sized enterprises across Europe (2007) nastínila 

moţnost rozdělení koncepce CSR na čtyři základní oblasti a to trh, jako zástupce 
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ekonomické oblasti, pracovní prostředí, místní komunitu za sociální oblast a životní 

prostředí jako reprezentant stávající environmentální oblasti CSR. 

Původní sociální oblast CSR je nově rozdělena na dvě samostatné oblasti a to na interní 

pracovní prostředí, kam řadí: 

 zapojování zaměstnanců do procesu rozhodování, 

 nefinanční benefity, 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

 vyváţenost pracovního a osobního ţivota (flexibilní formy práce), 

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

 zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

 podpora propuštěných zaměstnanců, 

 opatření vůči všem formám diskriminace. 

Druhou oblastí je externí místní komunita, kam řadí: 

 firemní dárcovství (finanční i materiální), 

 firemní dobrovolnictví, 

 poradenství, předávání know-how, 

 podpora sociální integrace, 

 vzdělávání občanů, 

 podpora kvality ţivota občanů (sport/kultura), 

 obchodní spolupráce s místními dodavateli,  

 spolupráce se školami, 

 vyuţití sdíleného marketingu (pouţití marketingových aktivit k společné propagaci 

firmy a neziskového projektu). (Krymláková et al., 2009) 

 Při pohledu zpět vidíme, ţe aktivit, kterými se společnost můţe zabývat je opravdu 

mnoho. Aby organizace mohla být brána jako společensky odpovědná, musí se zabývat 

všemi třemi oblastmi. Většinou si pak vybere jednu oblast a v ní se snaţí co nejvíce 

zdokonalovat. 

 Organizace se v ekonomické oblasti snaţí dosáhnout dlouhodobého úspěchu, jenţ 

vzniká vytvářením kvalitních a pevných obchodních vazeb. To má za následek zvyšování 

důvěry mezi obchodními partnery, zlepšování kvality dodávaných výrobku či sluţeb, coţ 
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můţe pomoci k vyššímu zisku. Dobré vztahy a vedení dialogů se zainteresovanými 

skupinami můţe napomáhat k vytváření nebo zdokonalování produktů a sluţeb, coţ dále 

vede k vytváření konkurenční výhody organizace. Rovněţ mále podniky jsou často 

motivovány velkými organizacemi k osvojení konceptu CSR. 

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, sociální oblast dělíme na pracovní prostředí a místní 

komunitu. Kaţdá organizace má zaměstnance, o kterých lze říci, ţe na firmě jsou závislí. 

Tyto zaměstnance řadíme do pracovního prostředí. Práce jim zajišťuje peníze na ţivobytí a 

uspokojování osobních potřeb, jistotu do budoucna a stává se součástí jejich ţivota. Ale 

nejsou to jen zaměstnanci, kteří potřebují organizaci. Organizace rovněţ potřebuje 

zaměstnance. Kvalitní a schopní zaměstnanci velkou měrou napomáhají k dlouhodobému 

úspěchu společnosti. Aby zaměstnanci podávali ţádané výkony, je nutné tyto pracovníky 

dobře motivovat a umoţnit jim jistotu do budoucna. Firma, která usiluje o společensky 

odpovědné chování, motivuje a stará se o své zaměstnance, pořádá školení, zaučování, atd. 

Vše je poté odraţeno na dobrém jméně organizace, zaměstnanci nebudou mít potřebu 

hledat si nové místo, budou produktivní a společnost ušetří na hledání nových pracovníků. 

A právě dobré jméno společnosti se prolíná do místní komunity. Je těţké najít někoho, kdo 

nesleduje okolní dění. Proto je, hlavně pro začínající firmy, nesmírně důleţité budovat 

dobré vztahy s okolím a zapojovat se do aktivit provozovaných místní komunitou, jako 

například dobročinné akce či výpomoci v dobrovolně prospěšných činnostech. Místní 

komunitu můţeme povaţovat za budoucí zákazníky a zaměstnance a ti budou šířit dobré či 

špatné jméno společnosti. 

 Poslední oblastí je oblast environmentální. Jak jiţ název napovídá, tento okruh je 

zaměřen na ţivotní prostředí a primárně na činnosti, jeţ způsobují negativní dopad na 

ţivotní prostředí. Minimalizace vypouštění škodlivých látek do ovzduší, třídění odpadu, 

šetření energií a energetických zdrojů a vůbec celková eliminace negativní aktivity je 

snahou kaţdého společensky odpovědného podniku. V poslední době si společnosti 

stanovují cíle v environmentální oblasti, výsledky poté zveřejní ve zprávě, tzv. reportu, coţ 

rovněţ vede k dobrému jménu společnosti. 

2.5 Předpoklady, přínosy a argumenty CSR 

 V této kapitole se zaměříme na předpoklady, přínosy a argumenty, ať uţ pro či 

proti, konceptu CSR. V první části se podíváme na předpoklady CSR dle Krymlákové et 
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al. (2009), druhá část bude pojednávat o přínosech tohoto konceptu. Argumentům 

minulých a současných zastánců i kritiků bude věnována část poslední. 

2.5.1 Předpoklady CSR 

Krymláková et al. (2009) uvádí, ţe úspěšný koncept CSR vychází ze čtyř hlavních 

předpokladů: 

1. CSR předpokládá, ţe podniky budou jednat eticky a odpovědně nad rámec 

zákonných norem. 

  Příklady jednání nad rámec zákonných norem lze spatřit v kaţdé sféře. V 

ekonomické oblasti můţeme hovořit o aktivní antikorupční politice firmy, uplatňování 

principů dobré správy společnosti či vytváření korektních dlouhodobých vztahů s 

obchodními partnery a zákazníky. V sociální oblasti se jedná o bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců nad rámec zákona, vzdělávání zaměstnanců, antidiskriminační opatření při 

přijímání, odměňování a propouštění zaměstnanců. Environmentální oblast konceptu CSR 

spočívá v plnění standardů ISO 1400, zmenšování negativních vlivů na ţivotní prostředí či 

ochraně přírodních zdrojů. 

2. Fungující, přínosný a úspěšný koncept CSR vyţaduje strategický přístup. 

 CSR není pouhý doplněk základních podnikatelských aktivit, jde o koncepci, která 

se stane dlouhodobou strategií podniku. Základním předpokladem úspěšnosti společenské 

odpovědnosti firmy je strategické zpracování programu CSR a jeho implementace na 

strategické úrovni. Proces zpracování strategie v oblasti CSR předpokládá několik 

nezbytných kroků. 

3. Úspěšný koncept CSR předpokládá soulad se stěžejní činností podnikání a je 

aplikován holisticky ve všech firemních aktivitách. 

 Návaznost politiky CSR na stěţejní podnikatelskou činnost je dalším předpokladem 

její úspěšnosti a stálosti. Franc, Nezhyba a Heydenreich (2006) ve své publikaci Když se 

bere společenská odpovědnost vážně tvrdí: "V tomto pojetí se považuje odpovědné chování 

za integrální součást všech aktivit vyvíjejících korporací. Nelze proto chápat odpovědnost 

za jakousi nástavbu, která nemá žádný dopad na samostatnou podnikatelskou činnosti a je 

pouze "úlitbou veřejnosti". V takovém případě by nešlo o skutečnou společenskou 

odpovědnost, ale o sofistikovaněji vytvářené dobré jméno společnosti". Organizace, která 
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zavedla ekologickou výrobu, ale přitom diskriminuje své zaměstnance, není společensky 

odpovědná firma. 

4. Úspěšný koncept CSR vyţaduje soulad s firemní kulturou. 

 Koncept CSR by měl vycházet ze základních firemních hodnot, které se zrcadlí v 

nastavené firemní kultuře. Pro úspěšné zavedení, realizaci a přijetí CSR přístupu je zcela 

nezbytná podpora top managementu. Soulad mezi zaměřením CSR aktivit firmy a 

nastavenou firemní kulturou je velice důleţitý. 

2.5.2 Přínosy CSR 

 Trendem poslední doby se pro společnosti stává přijetí konceptu CSR v očekávání, 

ţe jim přinese kýţený výsledek. Musíme si však uvědomit, ţe přijetí CSR je spíše "běh na 

dlouhou trať" a jakákoliv krize nesmí koncept narušit. Rovněţ si musíme uvědomit, ţe 

většina zisku není materiálně měřitelná. Firma, která přijala koncept CSR za svůj, tak 

nemyslí pouze na maximální zisk, ale na zisk vytvářený s ohledem na všechny tři pilíře. 

Taková firma tedy vytváří nové a pozitivní trendy, nové příleţitosti pro inovace a je 

charakteristická větší transparentností. Chová se především aktivně a pro své okolí je 

důvěryhodnější, neţ podnik konkurenční. Spokojení zaměstnanci vykazují větší 

produktivitu, vylepšená reputace můţe firmě pomoci stát se silným subjektem na trhu. 

(Kuldová, 2010) 

 Přijetí CSR zároveň sniţuje náklady, které by jinak vynakládala v rámci tzv. risk 

managementu. CSR, díky propracované image, nabízí moţnost nalákat nové zaměstnance, 

udrţet si kvalitní pracovní sílu, posilování reputace a z toho plynoucí síly na trhu. 

(Steinerová et al., 2008) Kuldová (2010, str. 32) tvrdí, ţe "Začlenění CSR jako strategické 

investice do základní obchodní strategie firmy a zásad fungování managementu může 

pozitivně ovlivnit nejen organizaci, ale i životní prostředí a společenství, ve kterém 

organizace působí." 

Dle Pavlíka, Bělčíka et al. (2010) lze z praktikovaného konceptu CSR těţit výhody tyto 

skupiny: 

 klienti organizací praktikujících CSR, 

 zaměstnanci organizací praktikujících CSR, 

 dodavatelé spolupracující s organizacemi praktikujícími SR, 
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 občané státu, kde je CSR koncept uplaťnován, 

 veřejný sektor (stát i municipality), 

 organizace praktikující CSR. 

 V Tabulce č. 3 najdeme stručná shrnutí některých hlavních výhod pro jednotlivé 

skupiny. 

Tabulka č. 3: Přínosy CSR  

Skupina Hlavní výhody 

Klienti organizací 

praktikujících CSR 
 zvyšování kvality nakupovaných produktů/sluţeb 

 inovace organizací vedoucí k širší nabídce produktů/sluţeb 

Zaměstnanci organizací 

praktikujících CSR 
 zlepšování pracovního prostředí 

 zvyšování péče o zaměstnance, o rozvoj jejich kvalifikace 

Dodavatelé spolu-

pracující s 

organizacemi 

praktikujícími CSR 

 zefektivnění a zprůhlednění dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 pozitivní tlak na zvyšování kvality sluţeb dodavatelů 

Občané  zlepšující se ţivotní prostředí v konkrétním regionu 

 zlepšující se sociální vztahy v regionu 

Veřejný sektor  zlepšující se kvalita a dostupnost veřejných sluţeb (díky 

finanční a kapacitní podpoře organizací praktikujících CSR) 

 úspora finančních prostředků 

Organizace praktikující 

CSR 
 zvýšení zisku z dlouhodobého hlediska 

 zvýšení hodnoty organizace 

 zvýšení produktivity a kvality 

 sníţení nákladů, resp. zvýšení efektivity 

 zvýšení loajality klientů 

 kvalitní, loajální a motivovaní zaměstnanci 

 dobré vztahy v komunitě, v níţ firma působí 

 přímé finanční úspory ze zavádění environmentálních opatření 

 větší důvěryhodnost a přitaţlivost pro investory (zjednodušený 

přístup k dodatečnému kapitálu) 

 konkurenční výhody vůči firmám bez CSR strategie 

 zlepšení reputace a spojování organizace s kladnými hodnotami 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pavlíka, Bělčíka et al. (2010) 

2.5.3 Argumenty pro a proti CSR 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, koncept CSR se nesetkává pouze s chválou a obhajobou, 

ale také s kritikou. Nicméně argumentů schvalujících a prosazujících nejen tento koncept, 

ale i jeho dynamický rozvoj v kaţdodenní praxi podnikatelského sektoru, je mnohem víc. 

Zastánci, jako například Robbins a Coulter uvádí, ţe pro společensky odpovědné chování 

firem existuje několik zásadních důvodů, jako vytváření lepších sociálních uţitků v 
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prostředí jak pro společnost, tak pro podniky, moţnost omezení dalších vládních regulací, 

apod. (Zadraţilová et al., 2010) 

 Mezi další zastánce lze řadit Evropskou komisi. Ta uvádí, ţe postupy spojené se 

společenskou odpovědností firem sice nahrazují veřejnou politiku, ale přesto mohou 

přispět k celé řadě cílů veřejných politik. Jako příklady uvádí rozvoj dovedností, 

celoţivotního vzdělávání a zaměstnatelnosti, racionálnější vyuţívání přírodních zdrojů a 

niţší úroveň znečištění, aj. (Kunz, 2012)  

 Werther & Chandler (2006) dělí argumenty na morální, racionální a ekonomické. 

Jako morální důvody uvádí, ţe účelem podnikání není pouze tvorba zisku, ale tvorba zisku 

s přidanou hodnotou něčeho tzv. dobrého, coţ by se mohlo stát skutečným důvodem 

samotného podnikání a jednalo by se o morální záleţitost. Jako racionální argumenty 

uvádí, ţe ve svobodné a demokratické společnosti můţe volné zneuţívání společenských 

povinností vést aţ k případnému odebrání moci těm, kteří ji neprávem zneuţívají. Kuldová 

(2010, str. 34) uvádí, ţe: "Ze souhrnu morálních a racionálních argumentů vyplývá 

argument ekonomický. Ekonomický argument CSR definuje při sledování vlastního zájmu 

podnikání tvorbu tzv. přidané hodnoty, která umožňuje firmě včas reagovat na potřeby a 

očekávání všech zájmových skupin či zainteresovaných stran. To společnosti přináší jistou 

pravděpodobnost udržet a dlouhodobě maximalizovat svou životaschopnost."   

 V předešlých kapitolách bylo řečeno, ţe CSR nemá pouze společenský přínos, ale 

přináší výhody i firmě samotné. Tyto výhody mají často nefinanční podobu a jejich účinek 

se projeví aţ s odstupem času. Neznamená to ale, ţe jsou méně důleţité. Trnková (2004) 

některé z těchto nefinančních přínosů uvádí. Jako příklad dává zvýšenou loajalitu a 

produktivitu zaměstnanců, odlišení od konkurence a s tím získání konkurenční výhody, 

dlouhodobou udrţitelnost firmy, apod. 

 Jako v kaţdé oblasti, i zde najdeme kritiky. Za jednoho z největších kritiků je 

označován nositel Nobelovy ceny Milton Friedman, který především zdůrazňuje 

ekonomické hledisko. Friedman tvrdil, ţe společenská odpovědnost firem a jejich 

manaţerů spočívá pouze v maximalizaci zisku pro vlastníky, akcionáře či podílníky. 

(Srpová a Kunz, 2009) 

 I dnes zaznívají hlasy kritiků CSR, jako například profesora Roberta Reicha. Ve své 

knize Supercapitalism: The formation of Business, Democracy, and Everyday life (2007) 



 

21 

 

jednoznačně odmítá hovořit o zvyšování CSR a tvrdí, ţe firmy by měly od CSR ustoupit 

úplně. Podle něj zejména velké korporace „objímají“ CSR s takovou vervou proto, aby se 

vyhnuly dalším vládním regulacím a CSR se stává hlavně nástrojem Public Relations v 

rukou manaţerů a PR expertů, které uţívají CSR „jazyk“ k manipulaci ostatních 

stakeholderů a široké veřejnosti. (Srpová a Kunz, 2009)  

2.6 Aktivity organizací v oblasti CSR 

 Snahou společností je zviditelnit se, jak jen to jde. Proto se své jméno pokouší 

propagovat pomocí různých způsobů. Organizace moc dobře vědí, ţe pokud poskytnou 

peněţní či nepeněţní dary v rámci dobročinných a dobrovolných aktivit, jsou zpravidla 

odměněni alespoň zmínkou v seznamu sponzorů a partnerů. Nemusí jít jen o sponzorskou 

činnost, peníze dávají také různým nadačním či podnikovým fondům nebo uţívají tzv. 

Social Marketingu, o němţ bude psáno níţe. Tyto aktivity organizace rády prezentují a 

vydávají o nich pravidelně reporty. Dle Pavlíka, Bělčíka et al. (2010) se aktivity organizací 

popisují následovně: 

a) Sponzorství a dárcovství  

 Více a více firem se věnuje sponzorství a dárcovství a to nejen velké nadnárodní 

společnosti, ale i malé a střední podniky. Sponzorství a dárcovství jsou dva odlišné pojmy, 

ale jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? 

 Podniky - sponzoři nabízejí sponzorství za účelem naplnění marketingových cílů. 

Většinou za poskytnuté finanční prostředky získá podnik moţnost umístění své 

reklamy. 

 Podniky - dárci nevyţadují při darování od obdarovaného ţádnou protisluţbu. 

 Velké společnosti věnují na sponzorství a dárcovství často aţ stomilionové částky. 

Otázkou však zůstává, zdali je moţno tyto činnosti brát jako naplňování společenské 

odpovědnosti organizací. Odpovědi odborníků se různí. Pavlík, Bělčík et al.(2010) se 

přiklání k názoru, ţe sponzorství (či dárcovství) je jednou z mnoha aktivit společenské 

odpovědnosti. Filantropie není synonymem pro společenskou odpovědnost. CSR není o 

mnoţství darovaných finančních prostředků - CSR je o přístupu, kterým je organizace 

řízena. 
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b) Nadace a podnikové nadační fondy 

 Neustále přibývá společností klonících se k tomu, ţe část svých prostředků 

určených na filantropii svěří do rukou nadace nebo nadačního fondu. Jedná se o 

smysluplnou strategii, neboť peníze jsou svěřeny subjektům, které mají v oblasti podpory 

veřejně prospěšných projektů dostatečné zkušenosti a renomé. Taková nadace ze 

svěřených financí podpoří projekty, které nejlépe cílí k potřebám zainteresovaných skupin, 

jeţ se o financování svých záměrů samy ucházejí. 

c) Sociální marketing 

  Sociální marketing (Cause related marketing) lze rovněţ zahrnout do oblasti 

podpory společnosti ze strany organizací soukromého sektoru. Podpora neziskové 

organizace či určitého veřejně prospěšného projektu můţe podniku přinést zvýšení 

vlastních trţeb, zisků a přilákání nových zákazníků. V oblasti strategie sociálního 

marketingu jsou často pouţity marketingové aktivity a nástroje pro podporu změn chování 

cílových skupin za účelem zvýšení trţeb. Nejznámějším příkladem sociálního marketingu 

jsou reklamní kampaně soukromých společností, které se např. zavazují darovat určitou 

malou částku (např. 20 haléřů) z kaţdého prodaného výrobku ve prospěch nějaké 

charitativní akce nebo organizace. Podniky si tak u veřejnosti mohou vytvářet a budovat 

dobrou pověst. Přestoţe se jedná o podporu nějakého společenského jevu, o skutečné 

naplňování společenské odpovědnosti jít vůbec nemusí. 

d) Reportování společenské odpovědnosti 

 Převáţně velké globální korporace zpracovávají různé reporty a zprávy o 

vykonávané společenské odpovědnosti. Tyto zprávy se připravují nad rámec ze zákona 

daných výročních zpráv. CSR reporty vypovídají o přístupu firmy k ţivotnímu prostředí, k 

odpovědnosti za trvalou udrţitelnost nebo jsou přímo zaměřené na oblast naplňování 

společenských závazků přijatých podnikem v rámci konceptu CSR. Komunikovat s 

veřejností tímto způsobem se jiţ stalo otázkou dobré reputace, prestiţe, demonstrace 

efektivního a uvědomělého managementu. 

Reporty o CSR obsahují následující informace: 

 základní přestavení korporace, 

 vztah firmy k zaměstnancům, ţivotnímu prostředí a okolní komunitě, 
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 environmentální dopady a potencionální rizika spojená s provozem podniku (např. 

činnosti ohroţující ţivotní prostředí a okolí), 

 konkrétní CSR aktivity a projekty (zrealizované, plánované). (Pavlík, Bělčík et al., 

2010, str. 47) 

 Zpráva o společenské odpovědnosti organizací je především informací pro různé 

cílové skupiny, ţe se hlásí ke konceptu CSR a ţe bere tyto aktivity váţně.  

e) Další formy podpory 

 Jistou formou podpory společnosti nebo místních komunit můţe být poskytování 

nepeněţitých darů nebo nabídka školení či odborné pomoci. V poslední době se neustále 

rozšiřuje forma kombinace firemní podpory a angaţovanosti zaměstnanců, tzv. 

matchingový fond, kdy korporace z vlastních prostředků zvyšuje finanční částky vybrané 

mezi zaměstnanci. Corporate volunteering (firemní dobrovolnictví) je další formou 

podpory, zahrnující dobrovolnické práce zaměstnanců, často přímo zástupců vedení, firem 

ve prospěch místních komunit především v oblasti sociálních sluţeb a vzdělávání. 

2.7 Společenská odpovědnost v EU 

 Aktivity Evropské komise na poli CSR jsou jednou z nejdiskutovanějších iniciativ 

v evropském prostoru. Základy nalezneme jiţ v počátcích devadesátých let, kdy Komise 

začala podporovat nejrůznější mezisektorovou spolupráci. Jacques Delors, předseda EK v 

letech 1985-1995, se v roce 1993 dovolával firemního sektoru, aby přijal Evropskou 

deklaraci proti sociálnímu vyloučení, která měla přinést řešení pro strukturální problémy 

Evropy. Přijetí Deklarace se povedlo v roce 1995, o rok později byla jejími signatáři 

spuštěná síť pro výměnu informací a zkušeností - Evropská podnikatelská síť pro sociální 

kohezi, která byla v roce 2000 přejmenována na CSR Europe. V březnu 2000 se konal 

Lisabonský summit, který se stal významným mezníkem. Hlavy států a předsedové vlád 

EU-15 apelovali na podnikovou odpovědnost a vtělili ji do samotné Lisabonské strategie 

("Dle CSR Europe (2009) bylo snahou vytvořit z Evropy do roku 2010 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, schopnou 

dosahovat udržitelného ekonomického růstu s vyšším počtem a lepšími pracovními místy a 

vyšší úrovní sociální koheze"). (Zadraţilová et al., 2010) 
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 Evropská komise poté navázala na tyto počáteční kroky a v roce 2001 publikovala, 

respektive její Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální zainteresovanost, Zelenou 

knihu o CSR, jejímţ účelem bylo nastartovat debatu o konceptu CSR v globálním a 

evropském měřítku a také poloţit základy strategie rozvoje CSR v rámci EU. Lze v ní najít 

první evropskou definic CSR, postavenou na triple-bottom-line, podle níţ korporace při 

dosahovaní zisku musí brát v potaz dopady své činnosti na společnost a ţivotní prostředí. 

(Pavlík, Bělčík et al., 2010) 

 V říjnu 2002 Komise spouští EU multipartnerské fórum o CSR. Členem tohoto fóra 

se staly čtyři svazy zaměstnanců, pět podnikatelských svazků, odborové svazy a sedm 

nevládních organizací. Fórum mělo usnadnit dosaţení konsensu mezi různorodými 

zainteresovanými subjekty uvnitř evropské občanské společnosti. V polovině roku 2004 

byla prezentována závěrečná zpráva, která obsahovala základní principy a hodnoty CSR 

jako základ pro pochopení toho konceptu a také devět doporučení pro budoucnost 

konceptu a rozšíření jeho povědomí a obsahu nejen v rámci Evropy, ale také mimo ni. Byla 

zdůrazněna rozdílnost chápání a významu CSR pro velké podniky na straně jedné a malé a 

střední podniky na straně druhé. Od roku 2005 jsou pak organizovány tzv. Evropské trhy 

za přítomnosti stovek podniků, které slouţí k výměně zkušeností, inovací a nových 

moţností na poli CSR. (Zadraţilová et al., 2010) 

 EU potvrdila definici CSR jako dobrovolně přijatelný způsob chování organizací, 

který jde nad rámec zákonných poţadavků, neboť podniky jej povaţují za svůj dlouhodobý 

zájem. Přístup CSR byl definován jako nový nástroj k dosahování trvalé udrţitelnosti a 

bylo zdůrazněno, ţe "CSR není volitelným doplňkem k hlavním podnikovým aktivitám, 

ale jde o způsob, kterým je podnikání řízeno". Sdělení EU v následujících letech takřka 

výlučně odráţí pohled podnikatelského sektoru a nepřikládá důleţitost "multi-stakeholders 

přístupu", kdyţ trvá na vytvoření Aliance CSR pouze jako podnikatelské platformy. 

Rovněţ nedoceňuje důleţitost transparentnosti a nezávislého monitoringu jako důleţitých 

projevů, resp. nástrojů pro důvěryhodnost CSR. EU se zaměřila pouze na zvyšování 

povědomí a výměnu zkušeností namísto toho, aby vyuţila dosavadních zkušeností v oblasti 

CSR a tento koncept efektivně obohatila o závazný právní rámec pro chování korporací. 

Proti novému Sdělení Komise proto veřejně vystoupilo mnoţství nevládních organizací. 

(Pavlík, Bělčík et al., 2010) 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BENZINA, A.S. 

 Benzina, a.s. je obchodní společnost s pohonnými hmotami a nejrozsáhlejší sítí 

čerpacích stanic v České republice - momentálně jich provozuje 338 (stav k 31. 12. 2012). 

Síť čerpacích stanic má v nabídce nejen kvalitní aditivované pohonné hmoty a prémiová 

paliva pro náročné poţadavky zákazníků na moderní jízdu, ale také další sortiment zboţí 

Benzina, a.s. Mimo prodeje na vlastních čerpacích stanicích zajišťuje i přímé 

velkoobjemové dodávky pohonných látek dalším obchodním partnerům a podnikatelským 

subjektům. 

 Vedení společnosti neřídí kaţdou čerpací stanici. Pro tyto účely si vybírá a najímá 

provozovatele, kteří řídí jednotlivé čerpací stanice. Vše musí být v souladu s interním 

předpisem společnosti Benzina, a.s. a tito provozovatelé musí pravidelně hlásit situaci o 

jejich hospodaření managementu společnosti. Kaţdý provozovatel má právo najmout si na 

svou čerpací stanici vlastní zaměstnance a domluvit se s nimi na výši mzdy. Zisky poté 

mají provozovatelé z rozdílu společnosti doporučenou cenou a cenou, za níţ pohonné 

hmoty prodávají. Provozovatelům rovněţ přináší peníze maloobchodní prodej s 

motorovými oleji, ţárovkami, stěrači, ale i nápoji nebo různými cukrovinkami. Kdyţ u 

výběru zaměstnanců měli provozovatelé "volné ruce", při výběru dodavatelů uţ to je 

sloţitější. Více si k tomu povíme v kapitole 4.1.4. 

3.1  Vize společnosti 

 Benzina, a.s. chce být společností, která svým zákazníkům poskytne vţdy kvalitní 

výrobky i sluţby a která pro ně bude synonymem příjemné obsluhy, jistoty kvality a 

spokojenosti. Nedílnou součástí podnikání je snaha stát se společností, která je příkladem v 

ochraně ţivotního prostředí. Společnost chce dokázat, ţe i v oblasti chemického průmyslu 

a obchodu s ropnými produkty je moţné pracovat v souladu s ekologickými zásadami a ţe 

záleţí jen na lidech, jak šetrně se k našemu ţivotnímu prostředí chovají. Benzina, a.s. můţe 

zaručit, ţe ochrana ţivotního prostředí je pro ně stejně důleţitá jako spokojenost zákazníků 

s jejich sluţbami a ţe prioritou v jejich rozhodování i jednání je dodrţování filozofie trvale 

udrţitelného rozvoje. 

 Obchodní značka BENZINA existující na tuzemském trhu jiţ 50 let se od r. 2005 

etablovala modernizací čerpacích stanic pro 21. století ve zcela novém pojetí kvality paliv, 
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sluţeb a občerstvení pod dvěma značkami: BENZINA PLUS a BENZINA. (Dostupné z: 

http://www.benzinaplus.cz/) 

3.2 Historický vývoj společnosti 

1949 - Distribuční síť čerpacích stanic nese jméno Benzinol. 

 1958 - Název BENZINA se poprvé objevuje na čerpacích stanicích. Během dalších let byla 

společnost Benzina, a.s. součástí velkých společností, z nichţ nejdelší dobu patřila do 

koncernu Chemopetrol. 

 1990 - Vyčlenil se samostatný státní podnik. 

 1994 - Vznikla akciová společnosti Benzina, a.s. - nástupnická organizace původního 

státního podniku BENZINA. V privatizaci získala společnost Benzina, a.s. 280 zastaralých 

čerpacích stanic, většinou ekologicky i provozně nevyhovujících. Prvním úkolem se proto 

stala jejich rozsáhlá modernizace. 

 1995-1998 - Proběhl rozsáhlý investiční program rekonstrukce a modernizace celé sítě 

čerpacích stanic. V současnosti disponuje společnost Benzina, a.s. nejširší sítí 338 

čerpacích stanic v České republice. Na všech čerpacích stanicích se prodávají pouze 

aditivovaná paliva nejvyšší kvality. Benzina, a.s. má na tuzemském trhu s palivy uţ 

50letou tradici. 

 2005-2006  - Na základě nové obchodní strategie se vyprofilovaly dva segmenty čerpacích 

stanic: BENZINA PLUS a BENZINA. Současná Benzina, a.s. tak přesně naplňuje 

představu moderního, dynamického provozovatele čerpacích stanic. (Dostupné z: 

http://www.benzinaplus.cz/) 

BENZINA PLUS je:  

 nové jméno pro nový styl i kvalitu, 

 prémiová paliva Verva 100 a VERVA Diesel, 

 nový koncept gastronomie Bistro minute, Snack, Cafe minute, Restaurace, 

 špičkové sluţby. 

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.benzinaplus.cz/
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3.3 Skupina UNIPETROL 

 Zaloţením akciové společnosti Unipetrol, a.s. v roce 1994 byl naplněn jeden z 

postupných koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu. Unipetrol, 

a.s. měl spojit vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno 

konkurovat silným nadnárodním koncernům. Majoritním akcionářem společnosti je se 63 

procenty akcií český stát, reprezentovaný Fondem národního majetku. Zbylé akcie vlastní 

investiční fondy a drobní akcionáři. Podle původní koncepce, dle které měl být podíl státu 

ve společnosti privatizován, provedla vláda v roce 2004 výběr strategického partnera a 

nového majoritního vlastníka. Smlouva mezi Fondem národního majetku a PKN Orlen o 

prodeji 63 % podílu v akciové společnosti Unipetrol, byla podepsána 4. června 2004. 

  Do skupiny Unipetrol jsou dnes začleněny především společnosti Unipetrol RPA, 

Benzina, a.s., Paramo, Česká rafinérská, Unipetrol Trade. Roční obrat firem sdruţených ve 

skupině Unipetrol přesahuje 65 miliard korun, čímţ se skupina řadí mezi největší firmy v 

České republice a také mezi nejvýznamnější vývozce. Spojení s novým ekonomicky 

silným partnerem dává skupině Unipetrol šanci uspět v silné mezinárodní konkurenci a stát 

se tak jedním z významných hráčů na poli chemického průmyslu v rámci Evropské unie. 

(Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

3.4  Dceřiná společnost 

 Benzina, a.s. je rovněţ majoritním vlastníkem společnosti Petrotrans, s. r. o., která 

se zabývá speciální automobilovou cisternovou přepravou, zejména pak přepravou 

kapalných ropných látek. (Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

  

  

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.benzinaplus.cz/
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4 ANALÝZA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI VE 

SPOLEČNOSTI BENZINA, A. S. 

 Mezi hlavní strategické priority organizace patří společenská odpovědnost. 

Společnosti záleţí na tom, aby byla v regionech, kde působí, vnímána jako dobrý soused. 

Proto spolupracuje s obcemi, městy i kraji a podporuje řadu projektů a institucí z oblasti 

ţivotního prostředí a sportu. Do společensky odpovědných aktivit se finančními dary či 

dobrovolnickou prací zapojují také zaměstnanci. Společnost usiluje o dlouhodobou 

ziskovost a konkurenceschopnost, vysokou kvalitu výrobků a sluţeb, vysokou úroveň 

bezpečnosti a environmentální odpovědnosti ve výrobních, komerčních a logistických 

aktivitách, zahrnujících distribuci, velkoobchod a maloobchod s motorovými palivy, oleji a 

dalšími výrobky. Společnost rovněţ dodrţuje principy Globální charty programu 

"Responsible Care", trvale udrţitelného rozvoje a sociální odpovědnosti. Benzina, a.s. 

udrţuje integrovaný systém řízení, jehoţ součástí jsou systém řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, environmentální systém řízení a systém řízení kvality. (Osobní rozhovory 

s provozovateli, dále dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

 Po nahlédnutí do dokumentů (dostupných od provozovatelů jednotlivých čerpacích 

stanic), které jsou v souladu s integrovaným systémem řízení, bylo zjištěno, ţe se 

společnost zavázala dodrţovat následující závazky: 

Dohled a péče o produkty 

 Snahou společnosti je vyvíjet, vyrábět a distribuovat výrobky a produkty s 

minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a ţivotní prostředí. Společnost si 

rovněţ klade za důraz testovat produkty a poskytovat informace (přímo nebo 

prostřednictvím odběratelských řetězců zákazníkům a veřejnosti) o širokém spektru 

vlastností výrobků a jejich opatření. 

Soulad s právními a dalšími požadavky týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, kvality a ochrany životního prostředí  

 Benzina, a.s. chce naplňovat poţadavky právních a dalších společnost zavazujících 

poţadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany ţivotního prostředí a 

kvality výrobků a sluţeb. Dále chce zavádět nejlepší dostupné techniky všude tam, kde je 

to vhodné a efektivní.  

http://www.benzinaplus.cz/
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Preventivní přístup 

 Benzina, a.s. upřednostňuje preventivní přístup v oblastech bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ochrany ţivotního prostředí, kvality výrobků a sluţeb a ochrany majetku 

před odstraňováním následků mimořádných událostí, a také udrţuje a testuje záchranné a 

havarijní systémy. 

Omezení rizik pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí  

Do této oblasti spadá snaha: 

 Uplatňovat systém prevence a řízení rizik pro zdraví, bezpečnost a ţivotní 

prostředí s cílem minimalizovat nepříznivé dopady takových rizik i nehod a 

kompenzovat škody způsobené takovými nehodami na zdraví, ţivotním prostředí 

nebo majetku.  

 Informovat veřejnost o existenci zdravotních, bezpečnostních a environmentálních 

rizik a o přijatých bezpečnostních a preventivních opatřeních.  

 Průběţně identifikovat nebezpečí, hodnotit rizika, zdravotní a environmentální 

dopady, přijímat a zavádět opatření k jejich eliminaci nebo omezení, 

minimalizovat negativní dopady vzniklých havarijních situací.  

 Vést zaměstnance k prevenci nepříznivých dopadů jejich činností na zdraví, 

bezpečnost práce a ţivotní prostředí, kvalitu výroby a na majetek.  

Otevřený přístup  

 Společnost uplatňuje otevřený přístup ke všem zainteresovaným stranám. Dále 

udrţuje kontakt se všemi dotčenými stranami a podporuje otevřený postoj k veřejnosti, 

zvláště k sousedním městům a obcím. 

Hodnocení dopadů na bezpečnost, zdraví a životní prostředí  

 Benzina, a.s. hodnotí dopady na zdraví, bezpečnost a ţivotní prostředí před 

zahájením nové činnosti, projektu, změn nebo před uzavřením provozu a aplikuje výsledky 

hodnocení tak, aby nepříznivé dopady byly co nejmenší.  
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Logistické a přepravní služby  

 Společnost se zavázala poskytovat logistické a přepravní sluţby s ohledem na 

vysoký standard bezpečnosti, kvality a environmentální výkonnosti. Zavádí a udrţuje 

evropský Systém hodnocení bezpečnosti a kvality - SQAS. 

Náprava starých ekologických zátěží  

 Benzina, a.s. realizuje dlouhodobý program nápravy starých ekologických zátěţí.  

Zaměření na zákazníka 

 Organizace udrţuje vysokou kvalitu produktů a sluţeb, monitoruje informace 

týkající se vnímání zákazníků, zda jsou plněny jejich poţadavky. Naplňuje potřeby a jejich 

očekávání, včetně plnění poţadavků dalších zainteresovaných stran, (dodavatelů, 

zaměstnanců a vlastníků) pro dosaţení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních 

výhod. 

Výcvik a vzdělávání zaměstnanců 

 Vzdělávání, motivace a zvyšování povědomí zaměstnanců, dodavatelů a dalších 

obchodních partnerů ohledně zajištění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ţivotního 

prostředí a kvality dodávaných produktů a sluţeb. 

Ochrana aktiv společnosti  

 Důleţité je rovněţ zachovávat a chránit aktiva společnosti. Neodstranitelná rizika 

přiměřeně pojistit s cílem sníţení dopadů na aktiva společnosti.  

 Pilíře společenské odpovědnosti zkoumané organizace jsou stavěny na dlouhodobé 

ziskovosti a konkurenceschopnosti, vysoké kvalitě produktů a sluţeb, vysoké úrovni 

bezpečnosti a environmentální odpovědnosti a dodrţování výše zmíněného programu 

"Responsible Care", trvale udrţitelného rozvoje a sociální odpovědnosti. Největší 

angaţovanost společnosti je v environmentální oblasti. Zde chce být Benzina, a.s. co 

nejvíce společensky odpovědná, nicméně aby se společnost mohla prohlásit za společensky 

odpovědnou, musí se zapojovat do všech tří oblastí. 
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 Hlavním cílem této práce je prokázat, zda společnost Benzina, a.s. je společensky 

odpovědnou organizací. V následujících kapitolách se budeme zabývat aktivitami všech tří 

pilířů CSR, vycházejících z konceptu Společenské odpovědnosti. 

 

4.1 Ekonomická oblast 

4.1.1 Dlouhodobá ziskovost a konkurenceschopnost 

 Na světě nenajdeme společnost, vyjma neziskových, která by netouţila po 

dlouhodobé ziskovosti a konkurenceschopnosti, nejlépe tedy úplném vyřazení konkurence. 

Zatímco dlouhodobou ziskovost drţí společnost částečně v rukou, vyřazení konkurence je 

v petrochemickém průmyslu nereálné. Proto je zde snaha, "drţet krok, nejlépe být krok 

napřed, s konkurencí", být konkurenceschopní.  

 Ceny pohonných hmot jdou v posledních letech raketovým tempem nahoru. 

Zatímco v roce 2003 jsme mohli zakoupit jeden litr Naturalu 95 za 24, 57 Kč, dnes je cena 

téměř o polovinu vyšší. Ceny pohonných hmot jsou nejvíce ovlivněny daňovým zatíţením, 

společnost Benzina, a.s. tedy udává doporučenou cenu, ale kaţdá čerpací stanice si můţe 

přiřadit svou vlastní marţi. (Staré čísla novin Mladá Fronta, osobní pohovor s 

provozovateli) 

 V důsledku rostoucích cen si zákazníci vybírají, kde natankují, pokud tedy v jejich 

oblasti nepůsobí kartelové čerpací stanice, o nichţ budeme hovořit v kapitole 4.1.3. Dle 

posledních průzkumů a anket, ať uţ na internetu či v tištěných médiích, lze zjistit, ţe cena 

začíná být více a více důleţitým faktorem. Benzina, a.s. však nechce prodávat paliva "pod 

cenou", raději udrţuje průměrné ceny v daném regionu. Společnosti se tak předhánějí a 

nabízejí zákazníkům různé sluţby, které u konkurence nenajdou. Pro společnost Benzina, 

a.s. například při jednorázovém natankování 100 litrů pohonných hmot dostanete kávu 

zdarma, při 25l obdrţíte 50 korunovou poukázku do obchodních řetězců TESCO, či při 

kaţdém nákupu naleznete na paragonu unikátní kód, který zašlete na uvedené telefonní 

číslo a můţete denně soutěţit o tři horská kola. 

 Po nahlédnutí do finančních výkazů společnosti Benzina, a.s. za posledních 8 let, 

lze spatřit, ţe po ztrátě z roku 2005 přesahující 500 mil. Kč začaly zisky postupně stoupat. 

V příloze č. 2 si můţeme prohlédnout finanční výkazy z let 2005-2007. Po finanční krizi z 
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roku 2008 stouply zisky v následujícím roce dokonce o polovinu, od roku 2010 však zase 

postupně klesají. Zatímco v roce 2009 činily zisky 484 mil. Kč, v roce 2011 to bylo 

"pouze" 167 mil. Kč. To uţ je zásadní skok. Na vině mohou být vysoké ceny pohonných 

látek, recese ekonomiky a změny chování spotřebitelů, kteří raději volí alternativní 

moţnosti dopravy neţ vlastními automobily, popřípadě volí levnější konkurenci (to ale 

nemusí být nejlepší volbou, o kvalitě produktů budeme hovořit v nadcházející kapitole). 

Sníţení zisků Benziny, a.s. je totiţ hlavně dáno sníţením mnoţství prodaných pohonných 

hmot. Proto společnost zahájila provoz občerstvení na ČS, o nichţ bude rovněţ psáno v 

následující kapitole. Dle vyjádření provozovatelů, s nimiţ byly vedeny rozhovory, byl 

tento krok správný, neboť si začali všímat stále stoupající výše trţeb. Jelikoţ Benzina, a.s. 

nevydává od roku 2008 pro veřejnost finanční výkazy, nebylo moţno zjistit, zdali byla 

společnost v roce 2012 zisková, nebo ne. Do roku 2012 však vidíme postupný nárůst zisku 

a lze předpokládat, i díky tvrzení provozovatelů jednotlivých ČS, ţe čísla budou rovněţ v 

plusových hodnotách. Fakt, ţe společnost uţ opět není ztrátová a zisky začínají stoupat, 

nám dává moţnost hovořit o dlouhodobé ziskovosti.  

 V konkurenceschopnosti si Benzina, a.s. vede dobře, neboť spravuje největší síť 

čerpacích stanic v České republice a spíše neţ by ČS zavírala, tak otevírá nové. (Finanční 

výkazy společnosti, dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/, Ekonomický portál, dostupný 

z: http://www.e15.cz/) 

4.1.2 Kvalitní služby a produkty 

 Z vlastních zkušeností lze tvrdit, ţe spokojený zákazník se bude rád vracet a 

firemní konkurenceschopnost společnosti napomáhá k tomu, zdali bude dlouhodobě 

zisková či nikoliv. Výhodou společností v tomto odvětví je, ţe logistika vyţaduje pohonné 

hmoty. Ceny jsou, jak jiţ bylo zmíněné, regionálního charakteru a v okolí se liší 

maximálně v řádech desítek haléřů. Pokud zákazníci v blízkém okruhu narazí na čerpací 

stanici s cenovým rozdílem v řádech korun, často pochybují o kvalitě produktu. Z údajů 

ČOI lze zjistit, ţe společnosti, které mají niţší ceny neţ čerpací stanice v okolí, bývají 

často pokutovány za nekvalitní paliva. Proto je pro organizaci vhodné, aby se soustředila 

na kvalitní sluţby a produkty a svým zákazníkům to dokázala. 

 Jak bylo zmíněno v předcházejícím odstavci, konkurenceschopnost budou, krom 

ceny, diktovat kvalitní produkty a sluţby. Společnost Benzina, a.s. si tuto aktivitu určila za 

jeden z hlavních pilířů společenské odpovědnosti a snaţí se ji co nejvíce naplňovat. 

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.e15.cz/
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 Společnost, v rámci dodrţování konceptu CSR, zastává stanovisko etického a 

zodpovědného podnikání a dbá na to, aby i její produkty a sluţby byly bezpečné, kvalitní a 

zodpovědné. Pokud společnost prodává nekvalitní palivo, které nám můţe způsobit 

technické problémy na automobilu, zajisté se k ní zákaznicí budou vracet pouze v případě, 

ţe "široko daleko" nebude ţádná jiná čerpací stanice a i v tomto případě si raději vše dobře 

rozmyslí. Benzina, a.s. si je tohoto spotřebitelského chování moc dobře vědoma a proto 

prodává pouze vysoce kvalitní paliva, nijak ředěné a pro automobil nezávadné. Avšak jak 

se jako zákazník dozvíme, ţe palivo je skutečně kvalitní? Za tímto účelem společnost 

pravidelně své čerpací stanice kontroluje a o kontrolách vydává zprávy, které si lze 

podrobně prostudovat na internetu nebo na kterékoliv čerpací stanici. Není zde pouze 

iniciativa ze stran společností, do kontrol se rovněţ zapojuje stát, přesněji Česká obchodní 

inspekce. I ta o kontrolách a jejich výsledcích od ledna 2011 informuje veřejnost a při 

porušení jakýchkoliv pravidel udělí a zveřejní pokutu. Při prohledání údajů od ledna 2011 

jsem nenašel ţádnou pokutu od ČOI pro společnost Benzina, a.s., která by se vztahovala k 

nekvalitnímu palivu. (Dostupné z: http://www.coi.cz/) 

 I kdyţ jsou stále hlavními zdroji příjmů čerpacích stanic pohonné hmoty, tak 

společnost Benzina, a.s. rovněţ dbá, v rámci nové obchodní strategie, na kvalitu 

prodávaného zboţí uvnitř prodejny. Veškeré zboţí prodávané na čerpacích stanicích je 

vţdy čerstvé, pokud hovoříme o jídle nebo bez prošlé záruky. Samozřejmostí jsou také 

plně funkční vysavače a kompresory v areálech čerpacích stanic. Některé čerpací stanice 

mají ještě navíc mycí boxy, jiné zase ne. Pokud tyto boxy někde jsou, můţeme si být jisti, 

ţe společnost ručí za jejich provoz a neměly by způsobit ţádné škody na našich 

automobilech. 

BENZINA PLUS a VERVA 

 V kapitole 3.2 jsme okrajově hovořili o nových tvářích čerpacích stanic, 

takzvaných BENZINA PLUS. Tyto čerpací stanice začaly vznikat v roce 2006 a jejich 

počet se nadále zvyšuje. Hlavní předností jsou jejich bistra uvnitř čerpacích stanic a 

nepřetrţitá provozní doba. V těchto bistrech, vybavených vlastní kuchyní, se denně 

připravují čerstvé bagety, sladké pečivo, croissanty, apod. Vše samozřejmě jen z čerstvých 

surovin (zelenina, sýry, uzeniny, maso), případně mraţených polotovarů (croissanty, 

pečivo). Novinkou jsou čerstvě připravované párky v rohlíku a Wi-Fi na většině čerpacích 

stanic, samozřejmostí poté kvalitní kávovary.  

http://www.coi.cz/
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 Benzina, a.s. PLUS je exkluzivním dodavatelem prémiových pohonných hmot 

VERVA. Vysoce kvalitní benzin VERVA 100 díky svým vlastnostem výrazně zvyšuje 

výkon, prodluţuje ţivotnost motoru a sniţuje spotřebu pohonných hmot. Pro majitele vozů 

s naftovými motory je určeno prémiové palivo Verva Diesel. Kromě paliv VERVA však 

BENZINA PLUS nabízí i další vysoce kvalitní aditivovaná paliva, na něţ jsou zákazníci 

Benziny, a.s. zvyklí: 95 Natural, 91 Special, 91 Normal, Blue Octans 99 a Diesel Top Q. 

(Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

4.1.3 Etický marketing 

 Zde tak trochu narazila kosa na kámen. Jak bylo zmíněno v kapitole 4.1.1, čerpací 

stanice mezi sebou uzavírají kartelové dohody (v našem případě dohody o stejných cenách) 

týkající se cen pohonných hmot. Nejčastěji tomu je v oblastech, kde je kumulace čerpacích 

stanic vyšší, to proto, aby se ČS o zákazníka nemusely "přetahovat". Toto jednání není 

zcela etické a společnosti tak znehodnocují pozici zákazníka, neboť mu cenově nedají na 

výběr. Benzina, a.s. byla za toto jednání v minulých letech nařčena a měla zaplatit pokutu 

ve výši 313 mil. Kč. Soudní rozhodnutí bylo nakonec zrušeno, neboť se nepodařilo 

stoprocentně prokázat vinu. Kartel měly údajně uzavřít se společnostmi OMV, Lukoil, 

Shell a Agip, jeţ spolu v Česku zaujímají nejsilnější postavení na trhu. (Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/) 

 Při nahlédnutí do spisů Útvaru pro ochranu hospodářské soutěţe lze spatřit, ţe 

Benzina, a.s. byla pokutována spolu se společností Schöller (prodejci mraţených výrobků) 

za dohodu o výhradním prodeji. I toto rozhodnutí bylo nakonec zrušeno. (Dostupné z: 

http://www.uohs.cz/)  

 I kdyţ jsou tyto případy z minulých let, i dnes jsou stejné ceny pohonných hmot 

velice povědomé. Přestoţe cena za barel ropy místy klesne, čerpací stanice ceny neustále 

drţí na stejné hranici, jako by se nic nedělo. Kdyţ se projedete po okolí a zaměříte se na 

ceny výše vypsaných čerpacích stanic, téměř vţdy jsou totoţné. O tom, ţe se jedná o 

kartel, můţeme jen spekulovat, neboť tyto dohody je vţdy velice těţké dokázat. 

4.1.4 Chování k dodavatelům 

 Chování k dodavatelům je také důleţitým aspektem společenské odpovědnosti. 

Dodavatelé především chtějí, aby jejich faktury byly placeny včas, v plné výší a mohli se 

zúčastnit výběrových řízení. Společnost Benzina, a.s. totiţ vypisuje na kaţdého dodavatele 

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.uohs.cz/
http://www.uohs.cz/
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či subdodavatele výběrové řízení, kterého se mohou účastnit všechny firmy podnikající v 

dané oblasti. Pokud se jedná o vnitřní vybavení prodejny (ţárovky, spotřebiče, atd.), o 

výběru dodavatele rozhodne vedení společnosti. Pokud se však jedná o dodavatele 

kupříkladu alkoholu a cigaret, mají jednotliví provozovatelé právo vybrat si svého 

dodavatele. Bylo by totiţ neefektivní, aby například do Ostravy dodávala alkohol a 

tabákové výrobky firma z Prahy a naopak. Výběr však musí být zcela transparentní a 

nesmí zde být náznak nekalých obchodních praktik. Tak trochu výjimku tvoří společnost 

Hamé, která dodává balené potraviny (bagety, gyrosy, apod.) do všech čerpacích stanic na 

území České republiky. (Osobní rozhovory s provozovateli) 

 Při osobním pohovoru s pracovníkem z jedné z dodavatelských společností, která 

obchoduje s alkoholem, sladkostmi, nápoji a cigaretami mi bylo sděleno, ţe se společností 

Benzina, a.s. nemají ţádné problémy v oblasti neplnění smluvních podmínek a faktury jsou 

placeny vţdy včas a řádně.  

4.1.5 Etický kodex 

 Morální, neboli etické chování má v kaţdé organizaci své nezastupitelné místo. 

Dokument stanovující jeho základní principy se jmenuje etický kodex. S podpisem 

pracovní smlouvy se zavazuje k dodrţování tohoto kodexu. Plnění tohoto kodexu povede 

ke sjednocení společnosti a naplnění její vize. Pracovníci zde najdou rady, jak se eticky 

chovat nejen k zákazníkům, ale i k sobě samým, nadřízeným, podřízeným či dodavatelům 

a partnerům společnosti. Všichni zaměstnanci a všichni, kdo vystupují pod jménem dané 

společnosti, jsou vázaní kodex dodrţovat. 

 Chování zaměstnanců je vţdy legální, etické, transparentní, v souladu se zákonem a 

hodnotami společnosti. Všechny činnosti vycházejí z nejlepších znalostí korporátního 

řízení s důrazem na bezpečnost a ochranu ţivotního prostředí. Úspěchy organizace jsou 

výsledkem úsilí zaměstnanců s cílem trvalého růstu hodnot pro všechny akcionáře. 

Klíčové hodnoty a všeobecné principy stanovené Etickým kodexem:  

Profesionalita a vysoká kvalita služeb a výrobků – spokojenost všech zákazníků je pro 

nás prioritou. 

Odpovědnost – přijímáme odpovědnost za bezpečnost, ţivotní prostředí, nejvyšší kvalitu 

produktů a sluţeb a za budování dobrého jména společnosti. 
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Bezpečnost a zdraví – je právem kaţdého zaměstnance. Ochrana ţivotního prostředí je 

jednou z nejvyšších priorit společnosti. 

Výkonnost – vynikající výkony v odborné oblasti podpořené sociálními schopnostmi jsou 

předpokladem podnikatelského úspěchu. 

Respekt – uznáváme osobní hodnoty a potřeby kaţdého zaměstnance skupiny. 

Vedení lidí – manaţeři jsou příkladem pro ostatní zaměstnance a reprezentují společnost 

jako celek. 

Otevřenost a transparentnost – organizace se zavazuje podnikat v souladu s právem, 

postupuje proti všem formám korupce a dodrţuje striktní rozdělení soukromých a 

firemních zájmů. (Etický kodex společnosti, dostupný od provozovatelů ČS) 

 

4.2 Sociální oblast 

V teoretické části bylo uvedeno, ţe se sociální oblast dělí na pracovní prostředí a místní 

komunitu. 

4.2.1 Pracovní prostředí 

 Zaměstnanci pracující pro danou společnost spadají do jejího pracovního prostředí. 

Kaţdý zaměstnanec chce mít bezpečné a pro práci vhodné prostředí, které by mu měl 

připravit zaměstnavatel. Zaměstnavatel si má svých zaměstnanců náleţitě váţit. Musí se 

rovněţ postarat o to, aby nebyla porušována základní lidská práva a byly dodrţovány 

příslušné zákony týkající se jeho oboru podnikání. Někdo můţe namítat, ţe dodrţování 

těchto zásad je samozřejmostí, které se v opačném případě stává porušením zákonů a 

trestným činem a se společenskou odpovědností to nemá nic společného. To je samozřejmě 

pravda, proto zaměstnavatelé v rámci společenské odpovědnosti motivují své zaměstnance 

pomocí různých výhod a sluţeb navíc. Tento přístup vede k udrţení zaměstnanců ve 

společnosti a zvyšování jejich spokojenosti. 

a) Ochrana zdraví a bezpečnost 

 Prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují, má být bezpečné a pro pracovníky 

nezávadné. Společnost své zaměstnance při nástupu do práce školí na poli bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, protipoţární ochrany a dodrţování hygienických norem. Tato 

školení jsou poté opakována a rozvíjena. Součástí školení jsou rovněţ testy, které musí 
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zaměstnanci splnit. Společnost poté dohlíţí na dodrţování těchto pravidel, nošení 

pracovních oděvů a pracovních nebo ochranných pomůcek, apod. Veškeré oděvy a 

pomůcky jsou zaměstnavateli poskytovány přímo na pracovištích. Zaměstnavatelé apelují 

na to, aby si zaměstnanci uvědomili, ţe tím nepřispívají pouze k bezpečnosti zákazníků, ale 

hlavně jich samých. Porušení těchto pravidel je často penalizováno dle interních předpisů. 

Při náhledu do statistik společnosti Benzina, a.s. bylo zjištěno, ţe v roce 2012 připadalo na 

100 pracovníku 0 pracovních úrazů, coţ je pro společnost více neţ pozitivní. Tento trend si 

Benzina, a.s. drţí od roku 2005, kdy na 100 pracovníků připadalo 0,51 pracovních úrazů. 

Benzina, a.s. dodrţuje normu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(OHSAS:18001:2007). Prostory čerpacích stanic, z pohledu zákazníků, jsou bezpečné a 

veškeré manipulace s pohonnými látkami a ostatní provozní činnosti jsou zabezpečeny v 

souladu s legislativou pro ochranu ţivotního prostředí a zdraví. 

 Společnost hlavně dbá na prevenci a preventivní přístup. Díky tomu jsou 

zaměstnanci rovněţ povinni chodit pravidelně, minimálně jednou ročně, ke smluvenému 

lékaři na poskytování závodní preventivní péče. Lékařské preventivní prohlídky jsou 

prováděny podle stanovených právních předpisů a dle rozhodnutí orgánů Hygienické 

sluţby. (Výroční zpráva společnosti, osobní rozhovory se zaměstnanci, interní dokumenty 

společnosti) 

b) Benefity 

 Benefity, jinými slovy zaměstnanecké výhody, jsou velice silným stimulem pro 

zaměstnance motivující je k lepším pracovním výkonům. Dále přispívají k pracovní kázni, 

napomáhají k udrţení zaměstnanců, apod. Téměř kaţdý zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům nějaké výhody. Benefity nejsou nijak zákonem dány a kaţdý zaměstnavatel 

si můţe zvolit, jaké výhody svým zaměstnancům poskytne nebo zdali neposkytne ţádné. 

Některé druhy benefitů jsou omezeny pracovní pozicí, jiné zase odpracovanými léty. 

Někdy mají zaměstnanci benefity přiřazeny, jindy si zase mohou tyto výhody vybrat ze 

seznamu (Cafeteria system). 

 Benzina, a.s. nabízí svým zaměstnancům benefity v podobě 50% slevy na veškeré 

jídlo připravené v jejich občerstvení. Mezi další benefity poté patří tzv. Benzinové karty, 

které mají nominální hodnotu (min. 200 Kč) a jsou omezeny na jedno natankování. Na 

většině čerpacích stanic jsou rozdávány stravenky, na jiných zase sluţby okolních podniků 
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(poukázky do fitcentra, apod.). Sluţební telefon poté dostanou provozovatelé jednotlivých 

čerpacích stanic. (Osobní rozhovory se zaměstnanci) 

c) Rovnost příležitostí 

 Společnost Benzina, a.s. striktně dodrţuje zásadu, aby nebyl nikdo diskriminován, 

v této kapitole hlavně zaměstnanci. Ţádný občan demokratické společnosti, v níţ ţijeme a 

v níţ námi analyzovaná organizace působí, by neměl být diskriminován za své náboţenské 

názory, barvu pleti, pohlaví, národnost, věk, sexuální orientaci nebo jiné zákonem 

vymezené znevýhodnění. Zaměstnanci by tedy měli mít rovné příleţitosti při ţádosti o 

práci či při výkonu práce.  Management a marketingové oddělení společnosti je tvořeno z 

muţů a ţen, v téměř stejném poměru. Při pohledu na obsazenost pozic jednotlivých 

čerpacích stanic vidíme, ţe obsluha je z drtivé většiny ţenského pohlaví. V době, kdy je 

vysoká nezaměstnanost a na kaţdé pracovní místo čeká velký počet ţadatelů je 

nepravděpodobné, ţe by mezi uchazeči o práci na čerpací stanici nebyli muţi, popřípadě 

by na deset ţen připadal jeden muţ. Je tedy otázkou, proč pracovní pozice dostanou spíše 

ţeny neţ muţi. Provozovatelé se mohou ohánět větší způsobilostí, zdali tomu tak skutečně 

je nebo jsou důvody jiné, se můţeme pouze dohadovat. (Vlastní pozorování) 

d) Vzdělání a rozvoj zaměstnanců 

 V kapitole 4.2.1, částí b, jsme hovořili o školení zaměstnanců. Tato školení byla 

však pouze bezpečnostní povahy. V této části se zaměříme na školení, která jsou spjatá s 

pracovní pozicí. Jelikoţ se technologie a postupy stále posouvají vpřed, je důleţité s tímto 

postupem drţet krok. Zaměstnavatelé proto proškolují své zaměstnance, aby byli schopni 

stoprocentně plnit jejich pracovní povinnosti. Jsou i zaměstnavatelé, kteří svým 

pracovníkům napomáhají v rozšiřování vzdělání, získání dalších titulů, certifikátů, apod. 

Ve většině případů se však jedná o zaměstnanci, kteří pracují v odbornějších funkcích, a 

jejich vzdělání určitým způsobem napomůţe k image společnosti. 

 Ve společnosti Benzina, a.s. však tento rozvoj není z hlediska pracovní náplně 

nutný. Na manaţerské úrovni sice budou pracovníci sledovat a vzdělávat se v nových 

řídících a marketingových trendech, na úrovni obsluh čerpacích stanic uţ však ne. Zde jsou 

zaměstnanci školeni hlavně v obsluze terminálů společnosti Sazka, v obsluze platebních 

terminálu, jednotné přípravě pochutin, správného zacházení s firemním softwarem a jiné. 

(Osobní rozhovory se zaměstnanci) 
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4.2.2 Místní komunita 

 Osudy druhých nejsou kaţdému lhostejné. Najdeme i lidi, pravda, v poslední době 

jich není mnoho, co rádi pomohou jiným. Ať uţ sponzorskou aktivitou pro soutěţe či 

společnosti nebo darováním určité sumy na pomoc těm, kteří se o sebe sami nepostarají, a 

pomoc druhých je pro ně největším darem. Společnost Benzina, a.s. je jedním z těchto 

filantropů a snaţí se, pomocí různých sbírek, napomáhat potřebným. 

a) Sbírkové akce na čerpacích stanicích Benzina, a.s. 

 V uplynulých měsících společnost Benzina, a.s. na svých čerpacích stanicích 

realizovala dva sbírkové projekty. V součtu se podařilo mezi zákazníky vybrat částku 774 

292 korun. V rámci benefiční akce "Pomáháme s Vervou" si řidiči mohli koupit samolepku 

s motivem kuřete a přispět tak sbírce Pomozte dětem. Výtěţek z prodeje designových 

špendlíků s motivem klaunského obličeje pak prostřednictvím Konta Bariéry směřuje na 

zlepšení ţivota handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do 

společnosti. 

 "Chtěli bychom poděkovat našim zákazníkům, kteří se neváhali zapojit do 

sbírkových projektů a projevit tak velkou dávku solidarity. V rámci sítě čerpacích stanic 

Benzina, a.s. se podařilo vydat 11 131 klaunských špendlíků v hodnotě 556 tisíc korun a 

necelých 9 tisíc samolepek s kuřetem, jejichž koupí řidiči přispěli částkou 217 tisíc korun." 

uvedl Martin Durčák, jednatel společnosti. (Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

 Klaunské designové špendlíky si mohli řidiči zakoupit za 50 Kč na čerpacích 

stanicích společnosti Benzina, a.s. od začátku října loňského roku. Výtěţek z prodeje jde 

na podporu Konta BARIÉRY. Klaunský obličej navrhl známý designér Aleš Najbrt. Do 

sbírkové akce bylo zapojeno všech 338 čerpacích stanic BENZINA a BENZINA PLUS. 

 Druhá benefiční akce s názvem „Pomáháme s Vervou" byla zahájena v prosinci 

loňského roku. Na 105 vybraných čerpacích stanicích BENZINA PLUS si řidiči v tomto 

případě mohli za minimální částku dvacet korun zakoupit samolepku s motivem kuřete, 

tradičním symbolem sbírky Pomozte dětem. Hlavním cílem Pomozte dětem je umoţnit 

přímou a účinnou pomoc ohroţeným a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České 

republice. (Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

 

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.benzinaplus.cz/
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b) Hokejový klub HC VERVA Litvínov 

 Od roku 2007 je společnost Benzina, a.s. generálním partnerem klubu HC VERVA 

Litvínov. Společnost Benzina, a.s., stejně jako předchozí generální partner klubu 

(společnost Chemopetrol), patří do skupiny Unipetrol, která je majoritním vlastníkem 

klubu. Změna generálního partnera souvisí s konsolidací produktových značek v rámci této 

skupiny a s větším důrazem na propagaci značek určených koncovým spotřebitelům. 

 "Změnou názvu chceme využít komunikační potenciál klubu pro prezentaci našich 

prémiových paliv VERVA. Věříme, že atributy značky VERVA, kterými jsou výkon, energie, 

rychlost, vytrvalost a akcelerace budou nyní typické i pro litvínovský hokej," říká Martin 

Durčák, jednatel společnosti Benzina, a.s., generálního partnera klubu a dodává: "I přes 

změnu názvu zachováme tradiční klubovou symboliku, jako jsou klubové barvy a logo s 

hokejkou a kotoučem." 

 Spolu se změnou generálního partnera dochází také ke změnám ve způsobu 

financování klubu. To by napříště mělo více zohledňovat dosaţené sportovní výsledky a 

motivovat hráče k ještě lepším výkonům.  Kromě fixní podpory, která je sama o sobě v 

extralize výjimečná, má klub navíc moţnost získat dobrými výsledky aţ 50 % z celkové 

finanční podpory společnosti. 

 A aby se dokázalo, ţe Benzina, a.s. a hráči klubu si fanoušků cení, učinili slib do 

nadcházející sezóny. Na tiskové konferenci Martin Ručinský představil netradiční závazek 

hráčů HC VERVA Litvínov. Pokud se s podporou fanoušků tým probojuje do play off 

Tipsport ELH, bude Martin Ručinský spolu s dalšími hráči tankovat řidičům na čerpací 

stanici Benzina, a.s. v Litvínově prémiová paliva VERVA. Ta budou navíc s výraznou 

slevou oproti běţným cenám. Fanoušci klubu se tak budou moci setkat s oblíbenými hráči 

a ušetřit za natankování. (Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/ , http://www.hokej-

litvinov.cz/ ) 

 

4.3 Environmentální oblast 

 Fakt, ţe by se ţivotní prostředí mělo chránit, je v poslední době hodně rozebíraným 

tématem. Kvůli našemu chování vůči přírodě jsme ji nenávratně poškodili. Kdyţ se člověk 

podívá okolo sebe, musí mu být jasné, ţe není něco v pořádku. Při nedávném sledování 

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.hokej-litvinov.cz/
http://www.hokej-litvinov.cz/
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televize bylo moţno spatřit, ţe dokonce i ve střední Africe sněţilo a jeden z kmenů pro 

tento jev neměl v jejich domovské řeči pojmenování. To uţ něco napoví. Prarodiče mi zase 

vţdy vyprávěli, jak za jejich mladých let pobíhali v zimě venku a brodili se v metrové 

závěji sněhu téměř po celou zimu. Trendem posledních let však jsou Vánoce bez sněhu. V 

Česku, jak se zdá, pomalu mizí jaro a podzim. Není to však problém jen u nás. Zdá se, jako 

by se posouvaly klimatické pásy. Nejde však jen o teplotní změny. Tornáda ve střední 

Evropě, čím dál častější povodně, zemětřesení na místech, kde nikdy nebyla, apod. Tyto 

události mají kořeny v našem chování k přírodě. Musíme si uvědomit, ţe příroda tady byla 

ještě dávno před námi a kácení lesů, vybíjení ţivočišných druhů, vypouštění skleníkových 

plynů, ekologické katastrofy a mnohé další přírodu ničící, činnosti vedou k jejímu 

jednosměrnému poškození. 

 V posledních letech si těchto faktů všímají i společnosti. Snaţí se zmírnit své 

dopady na ţivotní prostředí, a proto vytvářejí různé programy a zaměřují své aktivity na 

ochranu přírody okolo nás. Společnost Benzina, a.s. si vybrala, ţe bude společensky 

nejaktivnější v otázkách environmentální oblasti.  

 Důleţité rozhodnutí o zodpovědném podnikání s co nejmenšími vlivy na ţivotní 

prostředí přijala společnost Benzina, a.s. jiţ v roce 1994, tedy v době svého vzniku. Svoji 

existenci začínala akciová společnost Benzina, a.s. s 280 čerpacími stanicemi, coţ byl sice 

úctyhodný počet, ovšem všechny čerpací stanice byly zastaralé a ekologicky nevyhovující. 

Pro společnost tedy hned v momentě zaloţení vznikl velký ekologický závazek. Během 

rozsáhlého investičního programu v letech 1995 - 1998 investovala společnost Benzina, 

a.s. do modernizace a ekologizace čerpacích stanic přes 7 miliard Kč. V současnosti 

provozuje 338 čerpacích stanic, které jsou plně v souladu s ekologickými poţadavky. 

(Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

4.3.1 Program Responsible Care 

 Program Responsible Care je dobrovolná, celosvětově přijatá iniciativa chemického 

průmyslu zaměřená na podporu udrţitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti 

jeho provozovaných zařízení, přepravy výrobků a zlepšováním ochrany zdraví lidí a 

ţivotního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou 

Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického 

průmyslu (CEFIC). Příspěvek programu Responsible Care k udrţitelnému rozvoji, byl na 

světovém summitu v Johannesburgu oceněn udělením ceny Programu OSN pro ţivotní 

http://www.benzinaplus.cz/
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prostředí. V roce 2005 byla na mezinárodní konferenci o chemických látkách pod záštitou 

OSN přijata jako pokračování programu Globální charta Responsible Care. Národní verzí 

programu Responsible Care je program Odpovědné podnikání v chemii, oficiálně 

vyhlášený v říjnu 1994 ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem Svazu chemického 

průmyslu ČR. Společnost Benzina, a.s. splňuje od roku 2008 podmínky programu Globální 

charty Responsible Care a má právo nosit značku programu aţ do roku 2014. (Dostupné z: 

http://www.schp.cz/ , interní dokumenty společnosti) 

4.3.2 Ekologizace čerpacích stanic 

 Největším problémem zastaralých čerpacích stanic, z hlediska ţivotního prostředí, 

byly emise volných organických látek do ovzduší. Proto byl v roce 1995 zahájen rozsáhlý 

program modernizace čerpacích stanic, v jehoţ rámci byly čerpací stanice vybavovány 

systémem zpětného odvodu par I. a II. stupně. Modernizace celé sítě trvala čtyři roky a 

byla ukončena v závěru roku 1998. Všechny čerpací stanice společnosti Benzina, a.s. tak 

splňují nařízení zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Celkové investice do tohoto 

čtyřletého modernizačního programu převýšily částku 4 mld. Kč. Výsledkem je však síť 

moderních čerpacích stanic, které se chovají přátelsky k okolnímu ovzduší. Neméně 

důleţitým úkolem z hlediska ochrany ţivotního prostředí je realizace nového 

vodohospodářského zabezpečení, odpovídajícího poţadavkům zákona o vodách č. 

254/2001 Sb. a vyhlášky ČSN 753415. V praxi to znamená, ţe čerpací stanice musí být 

vybavena dvouplášťovými nádrţemi, dvouplášťovými potrubními rozvody a 

dvouplášťovou bezodtokovou jímkou na úkapy. Všechny meziprostory v dvouplášťových 

zařízeních jsou pak soustavně monitorovány, čímţ je riziko případného úniku sníţeno 

téměř na nulu. 

 Dlouhodobým úkolem společnosti zůstávají sanace starých ekologických zátěţí. 

Sanace horninového prostředí probíhají průběţně jiţ od roku 1994 a aţ do roku 1997 byly 

hrazeny z prostředků společnosti Benzina, a.s. V současné době jsou sanace prováděny ve 

spolupráci s Ministerstvem financí a z prostředků MF jsou i hrazeny. Tyto práce budou 

vzhledem ke svému charakteru a náročnému způsobu provádění pokračovat i v letech 

příštích. (Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

http://www.schp.cz/
http://www.benzinaplus.cz/
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4.3.3 Ekologické mytí 

 Údrţbou svého vozu v mycích linkách kaţdý řidič výrazně přispívá k ochraně 

ţivotního prostředí. V mycím procesu je 85 % vody recyklováno. Čistá voda je pouţita 

pouze při závěrečném oplachu. Součástí kaţdé mycí linky je čistírna odpadních vod. 

Přebytečná voda, která je z ní vypouštěna do kanalizačního řadu, je pravidelně 

kontrolována. Tuhé odpady z mycích linek jsou klasifikovány jako nebezpečné a jsou 

likvidovány specializovanými firmami v souladu s platnou legislativou. Příkladem takové 

společnosti můţe být firma Biodegradace, s.r.o. Společnost Benzina, a.s. pouţívá výhradně 

mycí a ochrannou chemii, která je šetrná k ţivotnímu prostředí. (Dostupné z: 

http://www.benzinaplus.cz/) 

4.3.4 CNG paliva 

 Společnosti Benzina, a.s. a VÍTKOVICE Doprava uzavřely rezervační smlouvu na 

20 lokalit, pro výstavbu CNG plnicích stanic. Ty by měly na čerpacích stanicích 

společnosti Benzina, a.s. vzniknout v horizontu dvou aţ tří let. Uzavřená spolupráce tak 

přispěje k významnému rozvoji sítě CNG plnicích stanic v České republice. V současnosti 

je v celé České republice zprovozněno 46 plnicích stanic stlačeného zemního plynu, 

Benzina, a.s. disponuje třemi stanicemi. 

 "Počet vozidel na CNG pohon rychle roste a v roce 2020 by mohl jejich podíl 

dosáhnout až 7 % tuzemského vozového parku. V nabídce CNG plnicích stanic vidíme 

perspektivu a zajímavé synergické efekty pro portfolio našich služeb," říká Artur 

Śladowski, generální jednatel společnosti Benzina, a.s. "Smlouva uzavřená se společností 

VÍTKOVICE Doprava je důležitým krokem pro rozvoj sítě CNG plnicích stanic v České 

republice. BENZINA by ráda v budoucnu řidičům nabídla nejširší sít stanic stlačeného 

zemního plynu v tuzemsku," dodává Artur Śladowski. 

 Popularita CNG v České republice roste zejména vzhledem k niţším nákladům na 

provoz vozidla oproti běţným palivům. Z pohledu ekologie má CNG celou řadu předností, 

konkrétně v podobě sníţených emisích CO2 aţ o 30 % a sníţených emisích NOx aţ o 50 

%. Očekává se, ţe spotřeba CNG v dopravě do roku 2020 poroste ze současných 10 mil. 

m3 aţ na 800 milionů kubíků. (Dostupné z: http://www.prumysl.cz/) 

http://www.benzinaplus.cz/
http://www.prumysl.cz/
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4.3.5 Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství 

 Ve společnosti Benzina, a.s. je dlouhodobě udrţován soulad činností společnosti s 

poţadavky zákonů na ochranu ţivotního prostředí. Zdroje znečišťování ovzduší jsou 

provozovány v souladu s platnými provozními řády. V zákonných termínech jsou 

zajišťována autorizovaná měření emisí. Všechny provozovny mají zpracované a schválené 

vodohospodářské plány, přičemţ probíhá pravidelný monitoring kvality odpadní vody. 

Emisní limity znečištění odpadní vody nejsou nikdy překročeny. Všechny provozovny 

mají také zpracované a schválené plány odpadového hospodářství, odpady jsou sledovány 

a evidovány v souladu s platnou legislativou. Plnění právních předpisů je monitorováno 

vedením společnosti a nezávisle ověřováno správními úřady, certifikačními orgány a také 

Svazem chemického průmyslu ČR. V případě zjištěných odchylek od poţadavků právních 

norem jsou bez prodlení realizována nápravná opatření, popřípadě ze strany správních 

úřadů uděleny pokuty. (Dostupné z: http://www.benzinaplus.cz/) 

4.3.6 Sankce za porušování požadavků environmentálních zákonů 

 O důsledné snaze dodrţovat předpisy na ochranu ţivotního prostředí svědčí i nízký 

počet případů dílčích porušení poţadavků environmentálních zákonů, k nimţ došlo v 

důsledku nestandardních provozních stavů v období mezi lety 2007 aţ 2011. V uvedeném 

období byla společnosti udělena pouze jediná pokuta, v roce 2007, a to ve výši 15 000 Kč, 

která byla bez odvolání zaplacena. Je škoda, ţe společnost Benzina, a.s. nevydává sama za 

sebe reporty o společenské odpovědnosti, především tedy v environmentální oblasti, a 

aktivity v této oblasti jsou pouze dílčí části reportu společnosti Unipetrol, a.s. V Příloze 1 

si můţeme prohlédnout tabulku pokut celé skupiny Unipetrol. (Report dostupný z 

webových stránek skupiny Unipetrol, http://www.unipetrol.cz/) 

4.3.7 Prevence závažných havárií 

 Společnost Benzina, a.s. věnuje prevenci závaţných havárií dlouhodobě velkou 

pozornost. Základem prevence vzniku havárií je spolehlivý a bezporuchový provoz 

výrobních zařízení, která jsou projektována, provozována, kontrolována a udrţována v 

souladu s legislativou ČR a jejich vnitřními předpisy. Některé z předpisů obsahují i 

poţadavky nad rámec legislativy a vycházejí z nejlepších zkušeností společnosti. 

 Ve společnosti je pravidelně realizován vnitřní audit bezpečnosti a prevence rizik 

havárií. Dále se provádí pravidelné externí audity a inspekce orgány odborného dozoru. 

http://www.benzina.cz/
http://www.unipetrol.cz/
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Jde například o ČIŢP, OIP, HZS, odborné organizace ČR, pojišťovací makléře, pojistitele 

a zahraniční zajistitele. Doporučení a závěry z těchto auditů jsou zařazovány do 

příslušných plánů realizace. 

 Součástí řízení rizik závaţných havárií je i pojištění odpovědnosti za škody ve 

smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Bezpečnostní úroveň společnosti ovlivňují významně nové 

investice do výrobních zařízení, kdy jsou jiţ ve fázi projektu řešena moţná rizika 

provozování vyuţitím všeobecně uznávaných metod analýz rizik závaţné havárie. Nové 

provozovny jsou vţdy vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními systémy, které jsou v té 

době známé a splňují poţadavky předpisů České republiky a Evropské unie. (Interní 

dokumenty společnosti) 
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5 VYHODNOCENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 V předešlých kapitolách a podkapitolách jsme si prošli aktivity a chování spjaté se 

společenskou odpovědností společnosti Benzina, a.s. V environmentální oblasti byly tyto 

aktivity nejrozšířenější, a tudíţ lze potvrdit, ţe pilíř environmentální je pro společnost 

opravdu prioritní a Benzina, a.s. dělá vše proto, aby zde byla chápana jako skutečně 

společensky odpovědná. Při pohledu do jiných oblastí to ovšem, se stoprocentním 

přesvědčím, říct nemůţeme. V ekonomické a sociální oblasti lze spatřit ještě určité mezery 

a rád bych k nim přidal pár vlastních slov, zkusil navrhnout řešení. Společnost lze označit 

za společensky odpovědnou pouze tehdy, kdyţ ve všech oblastech přijímá "pravidla" 

konceptu CSR. Společnost skutečně působí zodpovědně ve všech třech oblastech, ale přeci 

jen, jak se říká, vţdy to můţe být lepší. Podívejme se tedy na mé jednotlivé návrhy, které 

by mohly zlepšit prosazování konceptu CSR ve společnosti, a napomoci společnosti k 

jejímu hlavnímu cíli, dlouhodobé ziskovosti a konkurenceschopnosti. Návrhy budou z 

oblasti sociální a ekonomické, environmentální oblasti totiţ nemám, já osobně, co 

vytknout. 

a) Sociální oblast 

 

 Posílení bezpečnosti zaměstnanců 

 Při osobních pohovorech se zaměstnanci jednotlivých čerpacích stanic jsem zjistil, 

ţe jelikoţ je personál převáţně ţenského charakteru, mají pracovnice při nočních směnách 

úzkostlivé pocity. Na evropských ČS bývá zvykem přítomnost alespoň jednoho muţe při 

nočních směnách. Ve společnosti Benzina, a.s. je však zvykem přítomnost dvou pracovnic. 

Zaměstnávání vyrovnaného počtu muţů a ţen, najatí soukromé agentury na nejrizikovější 

ČS můţe pomoci dobrému psychickému stavu na pracovišti. Jak víme, ČS jsou terčem 

častých loupežných přepadení. Pracovnice z toho mají zajisté šok, který můţe vést k 

pracovní neschopnosti, a provozovatelé tímto přichází o peníze. Čerpací stanice jsou 

samozřejmě pojištěny proti loupeţi, ale jen do sumy 25 000 Kč. Obavu pracovnic z dalšího 

přepadení však pojišťovna uţ zaplatit nemůţe. 
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b) Ekonomická oblast 

 

 Poskytování zákazníkům prospěšných služeb  

 V minulém odstavci jsem zmínil chování na evropských ČS, zastavme se tedy ještě 

chvíli v této oblasti. V zahraničí často narazíme na obsluhu, která nám před ČS tankuje 

pohonné hmoty. Vy mu jen řeknete částku a můţete jít ke kase zaplatit. Tímto zákazníkům 

ušetří někdy i spoustu času. Vynikajícím řešením této problematiky jsou rovněţ 

plněautomatizované ČS. Zde jen vloţíte obnos peněz, za který chcete natankovat, a zbytek 

uţ netřeba rozebírat. V dnešní uspěchané době zákazníci zajisté ocení rychlost a budou-li 

spokojeni s přístupem společnosti a jejími sluţbami, budou se rádi vracet. 

 Zavedení "cenové válký" 

 Kapitola 4.1.3 pojednávala o kartelových dohodách a etickém marketingu. Ceny 

Benziny, a.s. jsou místy aţ příliš vysoké a v kraji stejnorodé. Společnost by se tedy mohla 

pokus vyhlásit ostatním tzv. "cenovou válku". Sníţení cen pohonných látek by potěšilo 

zákazníky a zároveň je ke společnosti mohlo přilákat. Zisky na jednom litru by uţ nebyly 

tak vysoké, ale mohla by je přebít kvantita. Toto jednání by mohlo společnosti očistit 

jméno od "kartelových afér" a zároveň vést k příznivému vývoji trţeb, coţ souvisí s dalším 

pilířem, dlouhodobé ziskovosti. 

 

 Poslední moje připomínka bude směřovat k "reportu" společenské odpovědnosti. 

Je obvyklé, ţe společnost, která prosazuje koncept CSR vydává o tomto svém chování 

kaţdoroční report. Veřejnost si poté můţe prohlédnout, co společnost po celý rok dělala 

"pro dobro ostatních". Reporty jsou však vydávány pouze jako dílčí části 

Environmentálního reportu skupiny Unipetrol a zaměřují se pouze na oblast ţivotního 

prostředí. Kaţdý občan má právo vědět, co společnost dělá prospěšného a kompletní report 

by mohl pomoci společnosti vstoupit do podvědomí všech, jako společensky zodpovědná 

firma.   
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6 ZÁVĚR 

 Téma společenské odpovědnosti firem se stalo aktuálním a velice zajímavým 

tématem. Kaţdá organizace by se, ke svému okolí, měla chovat společensky zodpovědně. 

V ČR ještě není problematika společenské odpovědnosti natolik vyvinuta, jako je tomu v 

ostatních zemích EU, ale i v zemích po celém světě. V následujících letech čeká Českou 

republiku v této oblasti velký rozmach. Společnosti si však musí nejprve uvědomit, ţe toto 

chování je opravdu správné a nepomůţe jen okolí, ale rovněţ napomůţe společnosti, která 

tento koncept příjme za své. Zavádění společenské odpovědnosti v organizacích je vţdy 

běh na dlouhou trať, ale i tento "běh" přinese kýţené ovoce. Důleţité je, aby společnosti, 

které se jednou rozhodnou přijmou koncept CSR za své, v budoucnu tuto rozhodnutí nijak 

nevracely a chovaly se uţ jen společensky odpovědně. Tento koncept uplatňovaly a snaţily 

se jej rozšířit ve své podnikové praxi. 

 V první, teoretické, části byl popsán princip společenské odpovědnosti, byla 

zmíněna její historie, definice, přínosy, názory okolí na tuto problematiku a aktivity v této 

oblasti. Dále bylo vysvětleno, co jsou to zainteresované strany, tzv. stakeholders, a kdo 

všechno se pod tímto pojmem můţe skrývat. Nejdůleţitější částí bylo představení a 

vysvětlení všech třech pilířů společenské odpovědnosti, přesněji jaké to vlastně pilíře jsou 

a co pod ně spadá. Praktická část uţ byla zaměřena na analýzu všech třech pilířů 

společenské odpovědnosti společnosti Benzina, a.s. Pomocí rozhovorů se zaměstnanci a 

provozovateli čerpacích stanic, moţnosti nahlédnutí do interních spisů společnosti a 

vyuţití internetových stránek společnosti, jsem se dostal k informacím, které byly mnou 

povaţovány za potřebné. Závěrem jsem uvedl své osobní poznatky a představil návrhy a 

doporučení, které by mohly vést k rozšíření konceptu ve společnosti. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo stanovit, zdali je společnost Benzina, a.s. 

společensky odpovědnou společnosti. Za pomocí dostupných materiálů jsem zjistil, ţe 

koncept CSR je zde sice pouţíván, ale není plně vyuţit ve všech oblastech. Společnost 

bych, aţ s menšími výhradami, které jsem popsal v kapitole 5, nazval jako společensky 

zodpovědnou, ale do budoucna by se měla více snaţit prosazovat program společenské 

odpovědnosti na všech úrovních rovnocenně.  
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SEZNAM ZKRATEK 

CEFIC   European Chemical Industry Council    

   (Evropská rada chemického průmyslu) 

CSR   Corporate Social Responsibility      

   (Společensky odpovědné chování) 

ČIŢP   Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOI   Česká obchodní inspekce 

ČR    Česká republika 

ČS   Čerpací stanice 

EK   Evropská komise 

EMAS   Eco-Management and Audit Scheme     

   (Systém ekologického řízení a auditu) 

EU    Evropská unie 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

ICCA   International Council of Chemical Associations   

   (Mezinárodní rada chemického průmyslu) 

MF   Ministerstvo financí 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development  

   (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OIP   Oblastní inspektorát práce 

OSN   Organizace spojených národů 

SCHCP  Svaz chemického průmyslu 

SQAS   Safety & Quality Assessment System    

   (Systém posuzování bezpečnosti a kvality) 

3P   Tři pilíře společenské odpovědnosti
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Příloha č. 1: Přehled pokut ve skupině Unipetrol v letech 2007-2011 

 

 

 Z tabulky vidíme, ţe společnosti Benzina, a.s. byla v roce 2007 udělena pokuta za 

"Nedovolené vypouštění odpadních vod z lapolu na čerpací stanici Libhošť" v celkové výši 

15 000 Kč. Pokuta byla bez odvolání zaplacena. O skutečnosti, ţe se společnost Benzina, 

a.s. chová, v rámci environmentální oblasti, zodpovědně vypovídá frekvence a výše sankcí, 

neboť jméno této společnosti je zde uvedeno pouze jednou, a jedná se o druhou nejniţší 

pokutu v rámci celé, v České republice největší, petrochemické skupiny.
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Příloha č. 2: Výkazy o výsledku hospodaření společnosti Benzina, a.s. z let 

2005-2007 

 

a) Výsledek hospodaření za rok 2005 

 

  

 Tato tabulka zachycuje dvě po sobě jdoucí účetní období. Zatímco v roce 2004 činil 

hospodářský výsledek 2 363 000 Kč, v roce 2005 je výsledek téměř o 550 mil. Kč niţší. 

Tato čísla vypadají aţ neuvěřitelně a kdyby tento pokles nadále pokračoval, lze 

předpokládat, ţe by vedl aţ k bankrotu společnosti.  Za tímto poklesem mimo jiné stála 

celosvětová ropná krize z roku 2005. 

 Skokové zdraţování pohonných v celé Evropě způsobily dopady ničivého hurikánu 

Katrina, který na konci srpna roku 2005 udeřil na jihovýchodní pobřeţí Spojených států. 

Osud cen na českých či německých pumpách v té době ovlivnilo to, jak se rychle USA 

vyrovnají s následky bouře, jeţ vyřadila z provozu významné rafinerie. Ty vyráběly 159 

milionů litrů benzinu denně, tedy 10 procent dobové, celkové americké spotřeby. 



 

2 

 

 USA - na rozdíl od Evropy - ve státních strategických zásobách drţí pouze surovou 

ropu. Její zpracování na benzin a další produkty však kvůli poškození devíti rafinerií v 

oblasti Mexického zálivu vázne. Americké firmy proto minulý týden skupovaly benzin v 

Evropě. Právě to byl důvod, proč šly ceny v Evropě nahoru. 

 Zdraţení pohonných hmot vedlo ke sníţení celkového odbytu, a tím k rapidnímu 

sníţení trţeb. (Dostupné z archivu portálu idnes.cz: http//ekonomika.idnes.cz/) 

  

http/ekonomika.idnes.cz/
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b) Výsledek hospodaření za rok 2006 

 

 Díky pomoci ze strany skupiny Unipoterol byla společnost Benzina, a.s. schopna v 

roce 2006 vykázat zisk ve výší cca 16 mil. Kč. Různými investicemi do infrastruktury, 

změn finančních plánů a strategií, se společnost byla schopna vrátit zpět do plusových 

hodnot. 
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c) Výkaz zisků a ztrát z roku 2007 

 

 Jde vidět, ţe pomoc ze skupiny Unipetrol Benzině pomohla, a nastartovala její růst 

trţeb. V roce 2007 dosahoval výsledek hospodaření před zdaněním 128 mil. Kč.  

 Vývoj trţeb od roku 2004 do roku 2011 si můţeme prohlédnout v následujícím 

grafu. 
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Výsledky hospodaření před zdaněním v letech 2004-2011 (Vlastní zpracování) 

 

 

  

 Na první pohled je patrné, ţe výše hospodářských výsledků je kolísavá. Má stále 

stoupající a klesající charakter a tento trend musí znepokojovat nejen akcionáře, ale i 

jednotlivé zaměstnance společnosti. Společnost by se měla pokosit o důkladnou analýzu 

tohoto problému a snaţit se ustálit zisky, nejlépe na stoupající úrovni. 
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