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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti, která je 

více známá pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility). Velká část práce je 

věnována charakteristice společenské odpovědnosti. Jsou zde popsány klíčové oblasti, 

hodnocení a měření CSR. Praktická část práce se zabývá podnikem, který uţ svou 

společenskou odpovědnost prokázal. Díky informacím z tohoto podniku, byl vytvořen 

manuál, který bude slouţit manaţerŧm organizací jako prŧvodce filosofií CSR.  
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Abstract 
 This thesis deals with the issue of social responsibility, more known as an acronym 

CSR (Corporate Social Responsibility). Greater part of this thesis is dedicated to 

characteristic of social responsibility. This part describes key areas, Assessment and 

measurement of csr. The practical part deals with company that have already demonstrated 

their social responsibility. There was created a manual by using informations of these 

company which is going to be a guide of philosophy CSR for managers of association. 
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ÚVOD 

 
„Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti.“ (Tomáš Baťa) 

 

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“ (Antoine 

de Saint-Exupéry) 

 

Tématem diplomové práce je analýza koncepce CSR jako nástroje ke zvyšování 

konkurenceschopnosti firem. Zkratka CSR pochází z anglického slovního spojení Corporate  

Social Responsibility a v českém překladu znamená společenská odpovědnost organizací. 

Význam společenské odpovědnosti nabývá stále více na intenzitě, neboť se ukazuje, ţe pokud 

je koncepce CSR správně uchopena, mŧţe představovat jistou konkurenční výhodu, které 

mohou organizace dosáhnout, pokud budou dobrovolně, aktivně a také efektivně uplatňovat 

tento koncept.  

V současné době by mělo být samozřejmostí, ţe kvalitní organizace vyuţívají vlastního 

vlivu a finančních prostředkŧ k tomu, aby pozitivně ovlivnily kvalitu ţivota ve svém okolí. 

Nejen proto, ţe jim samotným se bude lépe ţít s vědomím, ţe udělaly něco navíc, ale 

především proto, ţe ke svému kvalitnímu a úspěšnému pŧsobení toto okolní prostředí a lidi, 

kteří v něm ţijí, bezprostředně potřebují.  

Hlavním cílem diplomové práce bude dokázat, ţe společenská odpovědnost organizací 

má výrazný ekonomický dopad na organizace. Díky CSR  mohou být organizace v celé České 

republice lepšími. Mohou si dobrovolně stanovovat vysoké etické standardy, snaţit se 

minimalizovat negativní dopady na ţivotní prostředí, pečovat o své zaměstnance, udrţovat 

s nimi dobré vztahy a přispívat na podporu regionu, v němţ podnikají. To organizacím přináší 

moţnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a 

pro ostatní organizace ţádaným partnerem. 
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1 VYMEZENÍ POJMU CSR – CHARAKTERISTIKA A FILOSOFIE 

1.1  Definice CSR  

Ačkoliv je společenská odpovědnost firem celkem novým pojmem, doposud odborná 

literatura nenabízí ţádnou univerzální definici, která by vyhovovala všem. Je to moţná proto, 

ţe kaţdý autor odborné literatury chápe společenskou odpovědnost jiným zpŧsobem a o to 

také jde. Společenská odpovědnost organizaci nemusí mít pouze jednu definici, mŧţe jich být 

třeba sto, dŧleţité však je, aby ti co se do koncepce společenské odpovědnosti pouští věděli, 

ţe je přínosem nejen pro samotné organizace, ale také pro okolní ţivot.  

Z bohaté nabídky definic je moţno jako názornou ukázku vybrat několik zástupcŧ z řad 

jednodušších i sloţitějších definic společenské odpovědnosti. Základní vymezení nabízí 

Evropská unie v Zelené knize, kde je společenská odpovědnost chápana jako „dobrovolné 

integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí 

s firemními stakeholders“. [16] 

K této definici, která se stala zřejmě nejrozšířenější, se ve své knize přiklání také 

autorka Zdraţilová.  

Uveďme také definici z World Business Council for Sustainable Development, která 

definuje CSR jako: „kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému 

růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako 

lokální komunity a společnosti jako celku.“[2] 

Dalším autorem, který zmiňuje definici CSR je kupříkladu Čaník, který společenskou 

odpovědnost definuje jako „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.“[4] 

Velmi jednoduchým zpŧsobem pak definují společenskou odpovědnost Koubská a 

Hralová, a to jako „dobrovolný přístup organizací a podniků k otázkám stavu společenského 

prostředí, včetně životního prostředí a udržitelného rozvoje“. [19] 

Většina definic společenské odpovědnosti poţaduje po organizacích, aby se chovala 

společensky odpovědně k zaměstnancŧm, zákazníkŧm, dodavatelŧm, místním komunitám, 

ţivotnímu prostředí atd. Jinak řečeno se po ní ţádá, aby podnikaly a ţily v souladu s tím, co 

hlásají. Z mnohých prŧzkumŧ, které proběhly, vyplývá, ţe veřejnost očekává od firem 

odpovědné chování. Je také jasné, ţe pokud se organizace chovají odpovědně a eticky, 

ovlivňuje to jejich postavení na trhu, jejich schopnost konkurence a v neposledním případě i 

zisk.  
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Jak je vidět z předešlých definic jednotné vymezení pojmu CSR zatím neexistuje, 

jelikoţ zde platí jednoduchá rovnice „rŧzný autor = rŧzná definice“. Avšak několik věcí mají 

tyto definice společné a to, ţe se v nich objevují stejné znaky jako ekonomický, sociologický, 

ekologický a spolupráce se zainteresovanými stranami.  

Ke skupině zainteresovaných stran patří všechny osoby, organizace či instituce, která 

mají vliv na chod organizace a jsou jeho fungováním ovlivněni. Jinak řečeno, jedná se 

například o zákazníky, dodavatele, vládu, stát, partnery, zaměstnance a mnoho dalších. 

Skupina zainteresovaných stran je u kaţdé organizace jiná, stejně jako je jiný význam 

jednotlivých členŧ těchto skupin. Kaţdá organizace, která chce být společensky odpovědná, 

by měla nejprve identifikovat klíčové zainteresované strany a potom najít zpŧsob jak sladit 

jejich potřeby a očekávání. 

Poţadavky zainteresovaných stran se v zásadě odlišují podle toho, o jakou skupinu 

zainteresovaných stran se jedná. Jedno však platí pro všechny skupiny – zainteresované strany 

od organizace čekají férové jednání a dodrţování zákonŧ, coţ jsou bohuţel oblasti, ve kterých 

má řada firem významné rezervy. 

Pojďme se ale podívat na to, jaké jsou tedy zájmy jednotlivých zainteresovaných stran.  

 

Zájmové skupiny organizace jsou vidět na obrázku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Zájmové skupiny organizace 

Zainteresované 

strany 

zákazníci 

zaměstnanci 

místní 

samospráva 

dodavatelé 

manaţeři obchodní 

partneři 

lidé ţijící 

v okolí 

firmy 

věřitelé 

vláda 

rodiny 

zaměstnancŧ 

vlastnící 
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Zaměstnanci – spravedlivá odměna, respekt, pochopení pro nestandardní situace (úmrtí 

v rodině, nemoc dítěte, osobní krize), dobrý pracovní kolektiv (coţ není úplně tak jen ve vaší 

moci) 

Rodiny zaměstnanců – očekávají, ţe vaši zaměstnanci budou z práce chodit spokojení 

a neunavení, ţe dostanou dovolenou, kdy si o ni zaţádají a ţe o víkendech a státních svátcích 

budou doma a nebudou tam pracovat. 

Manaţeři – spravedlivá odměna, dostatek dŧvěry, málo byrokracie a hlavně dostatek 

kompetencí pro výkon své funkce. 

Vlastníci – zisk odpovídající riziku, které nesou, ještě větší zisk, dobrá pověst 

organizace, zisk, který bude trvalý a pokud moţno nebude klesat (o teoriích pro stanovení 

výše vyplácených dividend si povíme někdy příště v samostatném článku) 

Zákazníci – férovou cenu, kvalitní výrobky a sluţby, vstřícné vyřizování reklamací, 

ţádné podrazy typu dvacetistránková smlouva psaná arialem dvojkou 

Dodavatelé – placení včas, konzistence v jednání (kdyţ se změní zodpovědná osoba na 

vaší straně), oznamování změn v dostatečném předstihu, dlouhodobý obchodní vztah, ţádné 

podrazy 

Obchodní partneři - placení včas, konzistence v jednání (kdyţ se změní zodpovědná 

osoba na vaší straně), oznamování změn v dostatečném předstihu, dlouhodobý obchodní 

vztah, ţádné podrazy 

Věřitelé - placení včas, konzistence v jednání (kdyţ se změní zodpovědná osoba na vaší 

straně), ţádné podrazy 

Místní samospráva – peníze na daních, hlavně ţádné problémy, v ideálním případě 

nějaký ten příspěvek na rozvoj města (myšleno města, ne starostovy vily) typu vánoční 

výzdoba apod. 

Vláda – peníze na daních, pracovní místa 

Lidé ţijící v okolí organizace – ideálně nevědět o existenci organizace (ţádný rámus, 

smrad, toxický odpad ve studnách, ţádná zvýšená doprava, ţádné ohyzdné budovy) anebo o 

ní vědět jen v dobrém, coţ se dubluje s příspěvky na rozvoj obce, kde organizace pŧsobí, 

přičemţ tento rozvoj mŧţe financovat i stát (jako třeba dálnici k nové automobilce). 
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        Planet 

      (planeta) 

Profit 

(zisk) 

People 

 (lidé) 

1.2 Tři pilíře CSR (triple-bottom-line) 

Společenská odpovědnost stojí na třech základních pilířích a má jak interní, tak externí 

orientaci, to znamená, ţe má vliv jak směrem do organizace, tak samozřejmě i navenek. 

Koncept společenské odpovědnosti tedy zahrnuje tři roviny aktivit tzv., triple – bottom - line, 

neboli strategii 3P (People, Profit, Planet), coţ znamená, ţe se soustřeďuje nejen na 

ekonomickou oblast, ale i na environmentální a společenskou oblast.  

 

Klíčové oblasti CSR:[9] 

 

 People - lidé /oblast sociální 

 Profit - zisk /oblast ekonomická 

 Planet - planeta /oblast environmentální  

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Základní pilíře CSR 

Trvalá udrţitelnost 

„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ 

Jedná se zde o to, aby byl v souladu hospodářský a společenský pokrok 

s plnohodnotným zachováním ţivotního prostředí. Mezi hlavní cíle trvalé udrţitelnosti patří 

zachování ţivotního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Výhodou 

trvalé udrţitelnosti je to, ţe jednotlivé pilíře nejsou chápány izolovaně, ale jako součást jedné 

stavby.  

 

TRVALÁ 

UDRŢITELNOST 
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    Trh 
Pracovní 

prostředí  

Ţivotní 

prostředí 

Místní 

komunita 

V některé literatuře se mŧţeme setkat s rozdělením koncepce CSR nikoli do tří, ale do 

čtyř oblastí, které vznikly rozdělením sociálního pilíře na dvě základní oblasti a to na pracovní 

prostředí a místní komunitu. V tomto případě ekonomické oblasti odpovídá označení trh, 

environmentální oblast je to samé jako ţivotní prostředí a sociální oblast zahrnuje označení 

pracovní prostředí a místní komunita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Čtyři oblasti CSR 

Ve finále je pojmenování čtyři oblasti CSR obdobné jako pilíře CSR, neboť pokud 

organizace přijímá koncepci společenské, odpovědnosti musí do své podnikatelské sféry 

zahrnout všechny oblasti CSR, tzn. sociální, environmentální i ekonomickou. Jednotlivé 

oblasti CSR jsou popsány v následujícím textu.  

 

1.2.1 Ekonomická oblast (PROFIT) 

Hlavním a nejdŧleţitějším cílem kaţdého podnikání je trvalé dosahování zisku a 

dlouhodobý rŧst cen akcií organizace. Díky tomu mŧţe kaţdá organizace financovat celou 

řadu společensky odpovědných aktivit. Společensky odpovědná organizace při sledování 

svých ekonomických cílŧ nepoškozuje své odběratele a buduje korektní vztahy se svými 

dodavateli, dodrţuje reálnou cenovou politiku, odmítá korupční jednání a dbá na bezpečnost a 

kvalitu svých produktŧ a sluţeb. 

V kodexu podnikatelského chování společnosti by měly být zahrnuty takové zásady, 

jako: 

 odmítnutí korupce 

 věrohodnost a transparentnost 

 dobré vztahy se zákazníky, akcionáři, obchodními partnery 

 ochrana duševního vlastnictví 
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 inovace a udrţitelnost 

 respektování pravidel čestného konkurenčního boje 

 etické chování  

 

1.2.2 Sociální oblast (PEOPLE) 

Sociální oblast souvisí zejména s péčí organizace o své zaměstnance a s pracovními 

podmínkami, které organizace vytváří pro své zaměstnance. Společensky odpovědná 

organizace pečuje o své zaměstnance – poskytuje jim benefity, zajišťuje prŧběţné vzdělávání, 

dbá na vyváţenost osobního a pracovního ţivota (Work-Life-Balance) a v neposlední řadě 

organizace podporuje dobrovolné aktivity svých zaměstnancŧ - takzvané firemní 

dobrovolnictví. Organizace se kromě svých zaměstnancŧ zajímá také o komunitu, ve které 

pŧsobí. Bere v úvahu její zájmy a snaţí se ji aktivně rozvíjet například prostřednictvím 

podpory místních sdruţení. 

Do sociální oblasti činnosti společensky odpovědné organizace mohou patřit např.: 

 filantropie 

 rozvoj lidského kapitálu 

 zaměstnanecká politika 

 komunikace se zainteresovanými stranami 

 zdravá podniková kultura, otevřené a přátelské podnikové klima 

 sociální monitorování a reportování 

 striktní dodrţování lidských práv 

 dodrţování pracovních standardŧ 

1.2.3 Environmentální oblast (PLANET) 

Stále větší pozornost zejména v posledních desetiletích je věnována oblasti ţivotního 

prostředí. Tyto environmentální aktivity vznikly ve většině případŧ jako reakce na vládní 

nařízení. Společensky odpovědná organizace se chová ohleduplně k ţivotnímu prostředí - 

vyuţívá moderní technologie, pomocí nichţ sniţuje materiálovou a energetickou náročnost 

produkce, sniţuje emise a odpady, pouţívá recyklované a recyklovatelné materiály, preferuje 

ekologicky vhodné zpŧsoby dopravy a vyhodnocuje environmentální rizika. Dále by 

organizace měla vţdy otevřeně a pravdivě informovat širokou veřejnost. Environmentální 

odpovědnost  

 šetrná produkce (včetně např. certifikace podle ISO 14000) 



11 

 

 ekologická politika na všech úrovních (např. vyuţívání recyklovaného papíru v 

administrativě) 

 ochrana vyuţívaných přírodních zdrojŧ 

 monitorování vlivu na ţivotní prostředí 

 odpadové hospodaření 

 dodrţování bezpečnostních zásad při manipulaci s rizikovými látkami 

 vyhodnocování environmentální výkonnosti organizace 

1.3 Tomáš Baťa a CSR  

Tomáš Baťa je často zmiňován jako prŧkopník uplatňování společensky odpovědného 

podnikání. Svými podnikatelskými aktivitami přispěl k rozvoji města Zlína, ale také k rozvoji 

celého regionu. Principy společensky odpovědného podnikání u firmy Baťa byly integrovány 

do jádra firemních procesŧ a staly se nedílnou součástí její vize a hodnoty firmy.  

Mezi hlavní firemní hodnoty firmy Baťa patřily: 

 úcta k zaměstnancŧm. 

 ochrana ţivotního prostředí. 

 podnikání jako veřejná sluţba. 

 respektování obchodního partnera. 

 váţnost k úřadŧm.  

 dodrţování právních a etických norem.  

 

Společensky odpovědný přistup firmy Baťa, byl postaven na třech základních pilířích, 

stejně tak, jako je tomu dnes u CSR.  

1. Ekonomický pilíř: 

 uplatňování principu „Náš zákazník, náš pán!“ 

 vytvoření databáze zákazníkŧ 

 vytvoření vlastního bankovního systému 

 jednání s dodavateli 

 boj proti korupci [11] 

 

 

2. Sociální pilíř: 

 Baťa si váţil svých zaměstnancŧ, všechny je povaţoval za své 

spolupracovníky 
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 podpora výchovy a vzdělávání spolupracovníkŧ 

 vysoké mzdy 

 firma zaměstnávala i nevidomé 

 pracovní týden činil pouze 40 hodin 

 fungování závodní mateřské školky 

 výstavba Baťovy nemocnice 

 podpora sportovního a kulturního ţivota svých zaměstnancŧ [11] 

 

3. Environmentální pilíř: 

 zpracování odpadového materiálu 

 šetrné hospodaření s materiálem 

 zřízení biologické laboratoře 

 továrny byly vystavěny tak, aby byli zaměstnanci co nejméně vystavěni 

škodlivým vlivŧm, které vznikaly během výrobního procesu [11] 

  

O tom, ţe společenská odpovědnost organizac9 není v České republice ţádná novinka, 

se mŧţeme sami přesvědčit, pokud si přečteme něco o ţivotě a práci Tomáše Baťi (obrázek 

4). Právě osobnost Tomáše Baťi je velmi dobrým příkladem odpovědného přístupu z historie 

naších podnikŧ. Níţe uvedené citáty, zdŧrazňují, jaký postoj měl Tomáš Baťa ať uţ k ţivotu, 

podnikání nebo lidem.  

„Neříkej, ţe to nejde, raději řekni, ţe to zatím neumíš.“ 

„Kdyţ všichni mluví o nemoţnostech, hledej moţnosti.“ 

„Lidí se nebojme, bojme se sebe.“ 

„Kaţdý člověk je zámoţný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.“ 

„Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“ 

„Co chceš, mŧţeš.“ 

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ 

„Snaţte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“ 

„Náš zákazník - náš pán.“ 

„Nenapodobovat, být v čele!“ 

 

To je jen několik málo citátu a pravidel, které Tomáš Baťa nejen pouţíval, ale kterými 

se především řídil. Především díky této vlastnosti vybudoval tak kvalitní a prosperující 

podnik, který díky němu ţije dodnes.  

http://cs.wikiquote.org/wiki/Rozum
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Obrázek 4 Tomáš Baťa 

1.3.1 Ţivot Tomáše Baťi 

Tomáš Baťa byl československým podnikatelem. Říkalo se o něm, ţe je to král obuvi a 

tvŧrce světového obuvnického impéria ve Zlíně. Tomáš Baťa pocházel z rodiny, která se po 

staletí zabývala ševcovstvím. Narodil se 3. Dubna 1876 ve Zlíně jako třetí dítě Antonína Bati 

a zemřel 12. Července 1932 v Otrokovicích. Spolu se svými sourozenci zaloţil ve Zlíně 

obuvnickou firmu Baťa, ze které se postupně stával rozsáhlý komplex výroby, obchodu, 

dopravy, sluţeb a financí. Stal se z něj jeden z největších podnikatelŧ své doby. Zavedl 

originální metody řízení výroby a obchodu a také velmi kvalitní systém motivace 

zaměstnancŧ (Baťova soustava řízení).  

Uţ ve 12 ti letech se začal zajímat o řemeslo. Učil se nejen to, jak boty vyrábět, ale také 

jak se co nejlépe prodat. Jiţ ve 14 letech odešel Tomáš Baťa z domova a začal pracovat 

v Prostějově u firmy Fäber, která vyráběla ševcovské stroje. V Prostějově však nepracoval 

dlouho, jelikoţ dostal výpověď, protoţe se jeho zaměstnavatelé báli konkurence. Po 

pracovním nezdaru u firmy Fäber, odjel Tomáš Baťa do Vídně za svou sestrou, která mu 

finančně pomohla k tomu, aby mohl podnikat na vlastní pěst. Jeho horlivost po zisku byla 

ovšem záhy ukončena neznalostí tamějšího trhu. Navíc neměl úřední povolení vykonávat 

řemeslo. Proto se v doprovodu svého otce vrátil zpět do Československa, kde se stal 

obchodníkem. V létě, roku 1895 byl jejich veškerý majetek zastaven. Začaly jim hrozit ţaloby 

ze stran věřitelŧ. Přišla krize a ˇBaťovi zjistili, ţe jsou na dně. Kdyţ starší bratr Tomáše 

odešel na vojnu, ujal se Tomáš vedení organizace. Pokusil se zbavit všech dluhŧ a to 

zpŧsobem, který sám popisoval těmito slovy: „Brzy si mne práce podrobila celého. Všechno 

požehnání mého života počalo se tohoto dne. Pochopil jsem svoji pošetilost v napodobování 
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lenošných lidí, ať pánů či ne pánů. Vykonáváním všech dělnických prací našel jsem cesty, 

které vedly k úspoře materiálu i zjednodušení dělníkovy práce… Suroviny nosil jsem na 

zádech z otrokovického nádraží od půlnočního vlaku, deset kilometrů od Zlína. Do rána jsem 

s jedním dělníkem nakrájel materiál a ráno vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne v noci, 

až bylo dílo hotovo. Pak zase dělníci vyspávali a já jel v noci odvézt zboží, dovézt novou 

surovinu a i peníze na výplatu… Sám jsem nakupoval materiál, sám jej pořezal nebo střihal, 

sám rozdělil mezi dělníky, sám přijal a prohlédl pár po páru, sám vyplatil dělníky, sám 

provedl všechno knihování a vyúčtováni…“ 

V létě, roku 1896 se podařilo Tomášovi zbavit všech dluhŧ. Začal vyrábět boty, kterým 

se říkalo baťovky, byly šity z plátna, které bylo v té době daleko levnější a dostupnější neţ 

pravá kŧţe. Jelikoţ o baťovky byl veliký zájem a firma dobře prosperovala, rozhodl se Baťa 

zakoupit v Německu první šicí stroje, které byly na ruční pohon. Roku 1900 zaměstnával 

Baťa jiţ 120 lidí. Jelikoţ chtěl Baťa získat nové zkušenosti ze zahraničí, rozhodl se odjet do 

Ameriky. V Americe setrvával zhruba pŧl roku. Za tu dobu se obohatil o zkušenosti se 

zpŧsoby organizace práce, výplaty zaměstnancŧ a uskladnění polotovarŧ pro výrobu obuvi. 

Objednal také nové výkonnější a modernější stroje z Ameriky. Díky tomu, co viděl 

v zahraničí, začal Baťa stupňovat poţadavky na své dělníky. Za špatně provedenou práci jim 

udílel pokuty, ve formě sráţek ze mzdy. Nepřistoupil na poţadavky sociálně-demokraticky 

orientované odborové organizace, následkem čehoţ se uskutečnila stávka zaměstnancŧ. Baťa 

nastalou situaci vyřešil výpověďmi pro všechny stávkující a na jejich místo přijal nové, 

nekvalifikované zaměstnance. 

V roce 1910 jiţ Baťa zaměstnával přes 350 lidí, kteří denně dokázali vyrobit více neţ 

3000 párŧ bot. Jelikoţ s rozvojem organizace přicházelo také více a více zaměstnancŧ, nastal 

problém s tím, kam je všechny umístit. Proto Baťa začal s výstavbou tzv. Baťových domkŧ, 

kam se mohli dělníci pracující ve firmě nastěhovat. Kdyţ začala první světová válka, dostala 

firma zakázku na výrobu 50 000 párŧ vojenských bot. Od roku 1914 do roku 1918 se počet 

Baťových zaměstnancŧ zvýšil desetinásobně. Začaly se otevírat prodejny nejen ve Zlíně, ale 

také v jiných koutech československé republiky, jako například v Liberci, Plzni, Praze a 

dalších městech. Po skončení první světové války, byla zaznamenána ve firmě odbytová, 

výrobní a finanční krize. Toto všechno bylo zapříčiněno ztrátou válečných dodávek, 

stagnujícím obchodem a tím, ţe lidé neměli peníze na to, aby si kupovali boty. Díky tomu se 

ve skladě nahromadilo vyrobené zboţí, které nebylo moţné prodat. Tomáš Baťa se odhodlal 

k odváţnému kroku, aby docílil vyprodání skladu. Začal zlevňovat boty aţ o 50%, čímţ 

vyinkasoval zhodnocené peníze. Tímto krokem se opět firma Baťa dostala z krize a Baťa se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrokovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/1914
http://cs.wikipedia.org/wiki/1918
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tak stal symbolem odváţného a úspěšného podnikání. V roce 1923 se rozhodl kandidovat ve 

volbách do obecního zastupitelstva. Volby vyhrál a stal se tak starostou města Zlína.  

 

Tomáš Baťa za své pŧsobení ve firmě vytvořil čtyři základní druhy mezd: 

 pevná mzda – brali technicko - hospodářští a administrativní pracovníci 

 individuální úkolová mzda – dostávali dělníci na některých speciálních postech 

 kolektivní úkolová mzda – pro dělníky v dílnách 

 mzda účasti na zisku – pobírali někteří vedoucí pracovních úsekŧ 

 

Vţdy na konci roku byla kaţdému přinesena kníţka, do které se muselo napsat, kolik by 

si chtěl v příštím roce vydělat. Baťa prohlašoval: Jste moji spolupracovníci (výraz dělník 

nepouţíval) a mojí povinností je, vytvořit Vám takové podmínky, abyste si tyto peníze mohli 

vydělat. 

Baťa byl čtvrtým nejbohatším člověkem v Československu. Ačkoliv hospodářsky velmi 

pozvedl chudý kraj Zlína a dal lidem práci a vyšší ţivotní úroveň, v očích některých lidí to byl 

jen vykořisťovatel. Přesto, ţe jeho organizace prosperovala, zaměstnával stále více lidí, lidé 

ho měli rádi, stal se mu osudným let do Švýcarska, kde se měl účastnit otevření nové pobočky 

ve městě Möhlin.  

 

1.3.2 Soustava řízení Baťa 

Baťova soustava řízení vycházela z ekonomických zákonŧ a rozvíjela se na základě 

vlastního firemního kapitálu. Vycházela také z toho, ţe hlavní motivací lidí nejsou jen peníze, 

ale hlavně pocit seberealizace, který ve firmě dostávali. Tomáš Baťa věděl, ţe tento systém 

bude moct uplatnit pouze tehdy, pokud budou jeho zaměstnanci vzdělaní, pracovití a 

s dobrým sklonem ke svým spolupracovníkŧm a také firmě. Proto firma Baťa věnovala hlavní 

pozornost vzdělávání a výchově svých zaměstnancŧ a to především mladých lidí. Ve svých 

zaměstnancích nenápadně pěstovali věrnost firmě. Kaţdý, kdo pracoval ve firmě, měl stejnou 

moţnost seberealizace. Pokud byl úspěšným například prostý dělník, nic a nikdo nebránil 

tomu, aby se z něj stal např. mistr.  

Velkou předností firmy Baťa bylo to, ţe si sami vyráběli polotovary a materiály pro 

výrobu hotových výrobkŧ. Díky tomu mohla firma vyrábět jak kvalitně, tak i levně a s většími 

výdělky.  

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B6hlin&action=edit&redlink=1
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1.3.2.1 Vybrané prvky soustavy řízení Baťa 

Baťovi výroky jsou dnes jiţ legendární. Jako jeden z nejznámějších citátŧ uveďme „Náš 

zákazník, náš pán“. Tímto jednoduchým heslem se řídila celá firma. Snaţili se o to, aby byl 

uspokojen co nejširší okruh zákazníkŧ. Právě proto Baťa zavedl evidenci zákazníkŧ, kde 

evidovali spotřebitele podle jména a adresy. Zaměstnanci byli povinni reagovat na 

připomínky a podněty, které jim dávali zákazníci. Zvláštností bylo, ţe zaměstnanci museli 

navštěvovat zákazníky i u nich doma, kde prováděli opravy obuvi, s cílem získat potřebné 

informace pro pochopení jejich potřeb a přání.  

Dalším prvkem soustavy řízení Baťa bylo tzv. efektivní vyuţití dne. Baťa říkával, ţe 

den má 86 400 sekund. Snaţil se maximálně vyuţít veškerý čas, který den nabízel. 

K maximálnímu vyuţívání času byli vedeni jiţ ţáci a to především v Baťově škole práce. Ve 

firmě Baťa platilo zásadní dodrţování pravidel. Nikdo nesměl opustit pracoviště bez svolení 

vedoucího, v celém areálu firmy se nesmělo kouřit, nebylo povoleno konzumovat alkohol. 

Aby se zamezilo plýtvání časem, nebylo akceptováno ani povídání u kávy či čaje. Tyto 

pravidla platila na všech pracovištích bez rozdílu.  

Dalším z mnoha prvkŧ, které soustava řízení Baťa uplatňovala je samospráva dílen. 

Baťa prosazoval, aby dílna byla podobna rodině a mistr byl v jejím středu. Členové dílny také 

měli bydlet poblíţ sebe, aby si mohli pomáhat nejen v dílně, ale také v ţivotě samotném. 

První samospráva dílen byla zavedena v roce 1924 a stala se obecně uznávaným prvkem 

Baťovy soustavy řízení. Samospráva dílen byla posilována rozvojem plánování, v němţ 

vrcholové vedení ukládalo jednotlivým oddělením úkoly. Za kaţdé oddělení odpovídala jedna 

vedoucí osoby, která odpovídala za práci, zisk a ztrátu oddělení.  

I vnitropodniková doprava patří mezi prvky soustavy řízení Baťa. Baťa uţíval hesla 

„Kdo cesty krátí, život prodlužuje“. Moţná také proto, byla vnitropodnikové dopravě 

věnována velká pozornost, která přinášela výrazný podíl na dotvoření podnikové základny. 

K pozemní dopravě byly vyuţívány asfaltové silnice. Pro nadzemní dopravu materiálu, a 

polotovarŧ, které slouţily pro výrobu hotových výrobkŧ, byla vyuţívána lanová dráha a 

pohyblivé pásy ve výšce zhruba 20 metrŧ. V další dopravě nechyběly ani podzemní tunely, 

pro dopravu tepelné, elektrické i vodní energie.  

Dalším prvkem se stala individuální mzda, kde firma Baťa zavedla spravedlivé 

odměňování podle mnoţství a kvality vykonané práce. Všichni zaměstnanci dopředu 

věděli, co mají vyrábět, kolik toho mají vyrobit a kolik peněz za svou vykonanou práci 

dostanou peněz. U firmy Baťa byly zavedeny čtyři hlavní formy mzdy: 

 individuální akordní mzda 
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 mzda od kusu 

 kolektivní akordní mzda 

 týdenní mzda 

 

Dalším prvkem soustavy řízení Baťa se stala vnitropodniková banka, kterou ocenili 

hlavně zaměstnanci. Vnitropodniková banka fungovala tak, ţe kaţdému zaměstnanci byly 

ukládány úspory na osobní konto do firemní banky. Zaměstnanci tak měli ke svému účtu 

jednoduchý přístup a mohli z konta vybírat podle vlastní potřeby. Takový bankovní systém, 

byl výhodný jak pro zaměstnance, tak i pro banku. Zaměstnanci měli velmi výhodný zpŧsob, 

jak spořit a banka měla vlastní kapitál, díky kterému mohla rozvíjet a modernizovat firmu. 

V roce 1938 měly úspory zaměstnancŧ v bance výši 238 miliónŧ Kč.  

Prvkem, který byl velmi dŧleţitý, se stala kontrola kvality. Baťa se drţel hesel „Čistota 

a pořádek = kvalita“ a „Nejlepší jakost, nejnižší ceny“. Díky systému kvality dokázala firma 

Baťa, ţe levné nemusí být hned málo kvalitní. Kontrola kvality ve firmě probíhala v celém 

procesu. Byl zaveden propracovaný systém kontroly, který začínal od vstupní kontroly 

nakupovaných materiálŧ a surovin, přes prŧběţnou kontrolu ve výrobním procesu aţ po 

výstupní kontrolu hotových výrobkŧ před odvedením na sklad. Kontrolní oddělené podléhalo 

přímo vrcholovému vedení firmy.  

Výrazným prvkem se pak stala výchova a vzdělávání. Jak uţ bylo uvedeno výše, Tomáš 

Baťa nechal postavit školu pro své zaměstnance, kteří se zde školili pro firmu. Studium na 

Baťově škole práce trvalo tři roky. Jelikoţ se počet přihlášek stále zvyšoval, byl příjem 

nových učňŧ prováděn výběrem těch skutečně nejschopnějších. Ze všech přihlášených byli 

přednostně vybíráni ti, kteří pocházeli ze sociálně slabých rodin. Při výchově učňŧ platila 

pravidla jako například, ţe kaţdý učeň se musí od 15 let uţivit sám, musí se naučit hospodařit 

s vydělanými penězi, rodiče nesměli svým dětem posílat ţádné peníze ani jídlo. Tento 

výchovně vzdělávací systém vykazoval velmi dobré výsledky a to hlavně v zajišťování 

potřebného počtu levných, ale vysoce spolehlivých pracovních sil  

Dalším prvkem byly inovace. Jiţ v této době se věnovala velká pozornost zavádění 

nové techniky do výroby, inovacím výrobkŧ atd. Veškeré návrhy a novinky, které byly 

předloţeny, musely být uskutečněny v co nejkratším čase a zaměstnanci byli za tyto návrhy i 

za jejich realizaci odměňováni. Inovace ve firmě Baťa velmi úzce souvisely s výzkumem a 

vývojem. [1] 

Přehled některých prvkŧ soustavy řízení Baťa je uveden v následující tabulce (tabulka 

1).  
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Tabulka 1 Přehled prvkŧ soustavy řízení Baťa 

Ekonomická oblast Ekologická oblast Sociální oblast 

Vnitropodniková banka Biologická laboratoř Účast zaměstnancŧ 

Jednání o cenách Zpracování odpadu Sluţby zákazníkŧm 

Splatnost faktur Pracovní prostředí Spolupracovníci 

Reklama Pořádek na dílnách 
Výstavba škol, internátŧ, 

BŠP 

Týdenní vyúčtování 
Dodrţování ekologické 

kázně 
Baťovské domky, nemocnice 

Spravedlivé mzdy Inţenýrské sítě Kultura, sport 

Dopravní infrastruktura Čisté technologie Zaměstnanost 

…. …. Dopravní infrastruktura 

 

Tomáš Baťa věděl, ţe podnikání musí být zaloţeno na morálních a etických principech 

a ukázal, co znamená být společensky odpovědnou firmou. Baťa zastával názor, ţe podnikání 

musí slouţit lidem, jejich rozvoji a zdokonalování se. Nejvýraznějším praktickým příkladem 

je zejména dŧsledná péče o své zaměstnance. Asi nejznámější je projekt bydlení pro 

zaměstnance Baťových závodŧ, nebo rozvoj vědomostí zaměstnancŧ, pomocí školení. Díky 

tomu, ţe měl Baťa férový přístup ke tvorbě mezd a jejich rozdělování, ţe dával příleţitost 

pracovat jak ţenám, tak i muţŧm získávalo jeho podnikání loajální a dobré zaměstnance. 

V popředí Baťova podnikání stál hlavně odpovědný přístup ke komunitě, ve které sám 

pŧsobil. Jednalo se o podporu a tvorbu obchodní akademie, zaloţení nemocnice pro občany i 

zaměstnance Zlína. Ve směru odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí jsou to například 

programy pro třídění a recyklaci odpadŧ nebo pouţívání čisté technologie. 
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2 KONCEPCE CSR – SOUČÁST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

FIRMY 

2.1 Společenská odpovědnost v organizacích  

Dŧleţitým aspektem při zavádění koncepce společenské odpovědnosti do praxe je 

především jeho prospěšnost pro samotnou organizaci. Pokud je společenská odpovědnost 

chápána jako výdaj a přítěţ a nikoli jako investice a výsada není to moc dobrý základ pro 

zavádění této koncepce. Ve většině případŧ jsou plány označované společenskou 

odpovědnosti jen zástěrka, jak vykázat nějaký výsledek do firemní zprávy. Dalším případem 

jsou takové projekty CSR, které nezodpovědně utrácejí podnikové peníze ve prospěch 

neurčité investice, která však organizaci nepřináší ţádný konkrétní uţitek. Takové jednání 

ovšem nemá se společenskou odpovědností vŧbec nic společného.  

 

2.2 Motivace organizace ke společenské odpovědnosti 

Kaţdá organizace, která přemýšlí o zavedení společenské odpovědnosti do své 

podnikové struktury, nejvíce zvaţuje motivy či přednosti pro samotnou organizaci. O 

výhodách a přínosech společenské odpovědnosti bude psáno v následujících kapitolách. 

Uveďme alespoň příklad toho, kdy společenská odpovědnost organizací mŧţe k něčemu být. 

Některé výzkumy ukázaly, ţe společenská odpovědnost přispívá ke zvýšení zisku. Vyplynulo 

z nich, ţe organizace, které při svých aktivitách berou v úvahu zájmy všech zájmových 

skupin, mají výrazně lepší finanční výsledky neţ organizace, které tak neučinily. Hlavním 

dŧvodem zvýšení ziskovosti je hlavně skutečnost, ţe společenská odpovědnost vede ve 

většině případŧ ke sníţení implicitních nákladŧ souvisejících se současným nebo budoucím 

podnikáním, jako například: 

 náklady na budoucí odstraňování ekologických škod 

 náklady na budoucí právní spory 

 sníţení rizika, sníţení nákladŧ na risk management 

 zajištění větší loajality zákazníkŧ a tím zvýšení obratu organizace 

 sníţení nákladŧ na nábor zaměstnancŧ 

 zlepšení image organizace 

 větší dostupnost kapitálu 

 sníţení rizik (ekologická havárie, bezpečnostní rizika apod.) 
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Dále také mnoho spotřebitelŧ odmítá nakupovat u obchodníkŧ, kteří se například při 

výstavbě supermarketŧ nezdráhali obcházet vyjádření památkářŧ a archeologŧ, jimţ se 

v místech výstavby podařilo nalézt vzácné památky. To ukazuje na skutečnost, ţe zákazníci se 

při svém rozhodování soustředí nejen na cenu výrobku, ale také na společenskou odpovědnost 

obchodníkŧ.  

V organizacích, které se zabývají aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti, se 

zvyšuje motivace a kreativita zaměstnancŧ, coţ velmi ovlivňuje produktivitu práce a 

v konečném dŧsledku také kvalitu výrobkŧ. Z pohledu veřejnosti se zaznamenává zvýšený 

zájem o práci v organizacích respektující společenskou odpovědnost, tzn., ţe ve většině 

případŧ lidé upřednostňují pověst organizace před zaměstnáním v organizaci se špatnou 

image nebo v neznámé organizaci, i kdyby jim zde byl nabízen vyšší plat. 

Politika společensky odpovědné organizace by měla nejen splňovat zákonná kritéria, ale 

měla by také poskytovat péči nad tento rámec. To znamená, ţe by měla poskytnout 

zaměstnancŧm pocit, ţe si jich organizace váţí jako lidských bytostí, protoţe mnohé z jejich 

osobních problémŧ vznikají právě v souvislosti s výkonem práce. Základním nástrojem pro 

udrţení spokojenosti zaměstnancŧ je motivace. Motivovaní zaměstnanci jsou velmi 

produktivní a loajální. Spokojení, tedy motivovaní a loajální zaměstnanci se také výrazně 

podílí na posilování image organizace. Motivace zaměstnancŧ je dána Maslowovou 

pyramidou potřeb (obrázek 5).[11]  

  

Obrázek 5 Maslowova pyramida potřeb 
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Tato pyramida mŧţe být pro jiné účely transponovaná na pyramidu hierarchie motivace 

odměňování (obrázek 6). Z této nové pyramidy vyplývá, ţe na uspokojování základních 

fyziologických potřeb zaměstnance je nutná mzda. Zaměstnanci organizací jsou plně závislí 

na organizaci finančně, peníze totiţ slouţí k uspokojování potřeb zaměstnance a jeho rodiny. 

Peníze jsou vlastně odrazový mŧstek, aby se lidé mohli v základní pyramidě potřeb posunout 

od těch základních k sociálním a vyšším potřebám.  

V dnešní době nejsou ale peníze a prémie jako finanční motivace dostačující. 

Zaměstnanci si na plat rychle zvyknout a motivační účinek polevuje. Proto je nutné vytvořit 

systém komplexního personálního a motivačního systému, který pomŧţe zlepšit pracovní 

morálku a spokojenost personálu. [11] 

 

 

Obrázek 6 Pyramida odměňování 
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Jak tedy motivovat zaměstnance: 

 atmosféra vztahŧ na pracovišti výrazně ovlivňuje i motivaci zaměstnancŧ 

 lidé vás budou následovat, pokud jim pŧjdete příkladem 

 nejpřirozenější lidskou dovedností je schopnost napodobovat 

 kritikou pozitivní vnitřní motivaci spolehlivě udusíte 

 usnadňujte pracovní procesy 

 nepřikazujte, ale ţádejte 

 naučte se chválit 

 jednejte s druhými tak, jak chcete, aby jednali s vámi 

 stanovte firemní pravidla a zajišťujte jejich dodrţování 

 naučte se upřímně omluvit za své chyby 

 naslouchejte poţadavkŧm zaměstnancŧ 

 vkládejte do práce prvky hry 

 mějte s lidmi velkou trpělivost 

 nikdy si nepřivlastňujte zásluhy svých zaměstnancŧ 

 vytvořte představu o ideální podobě vaší organizace a s touto představou zaměstnance 

vhodným zpŧsobem seznamte 

 najděte odvahu hledat lepší řešení 

 vţijte se do role člověka, který přebírá zodpovědnost za prosperitu své tlupy 

 mějte dokonalý přehled o dění v organizaci 

 nepřekonatelné překáţky nebezpečně demotivují 

 začněte se zajímat o to, jak objevit motivaci především sami v sobě 
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2.3 Zavádění CSR v organizaci 

Zavádění úspěšné koncepce CSR do organizace je dlouhodobý a sloţitý úkol. Ve 

většině případŧ to pro organizace znamená posun ve zpŧsobu, jak budou činnosti spojené se 

zaváděním dalších inovativních nástrojŧ řízení vykonávány. Konečným cílem implementace 

CSR do organizace je úspěšné propojení jednotlivých oblastí CSR aktivit (lidé, sociální a 

environmentální oblast), do mise, vize, hodnot organizace, jeho kultury, tak aby tento přístup 

celkově udrţel organizaci na trhu.  

Implementace CSR koncepce je shrnuta do následujících čtyř fází. Tyto základní fáze 

jsou uvedeny na obrázku 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Čtyři fáze procesu implementace CSR v organizaci 

 

 

Do fáze tvorba vize CSR v organizaci, zahrnujeme jaké CSR v organizaci chceme. 

Cílem této fáze je ovlivňovat a vzdělávat rŧzné cílové skupiny uvnitř organizace tak, aby se 

vytvořila široká základna podpory CSR v organizaci.  

K hlavním aktivitám této fáze patří: 

 stanovit odpovědné osoby za oblast CSR 

 vzdělávat v oblasti CSR (vedení organizace, ředitele, výkonný tým CSR) 

Tvorba vize CSR v 

organizaci 

Tvorba CSR v 

organizaci 

Implementace CSR 

do organizace 

Zhodnocení 

přístupu k CSR 
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 přitahovat vedení společnosti k myšlence CSR 

 podporovat zájem organizace o CSR 

Ve fázi zhodnocení přístupu k CSR, je nutné zhodnotit přístup k CSR, neboli jaké CSR 

v organizaci máme. Cílem této fáze je tedy posoudit obraz existující CSR politiky, programŧ 

a aktivit v organizaci s cílem stanovit silné stránky a také rozvojová místa. K aktivitám této 

fáze patří: 

 posoudit současný přístup organizace k CSR  

 vyhodnotit existující politiku CSR 

 identifikovat osoby v organizaci, které se CSR věnují 

 definovat stávající CSR témata 

 zmapovat vztahy organizace s klíčovými zainteresovanými stranami 

 zhodnotit současné CSR programy a aktivity 

 vyhodnotit zpŧsob měření efektivity CSR  

Do další fázi implementace CSR patří tvorba CSR v organizaci, jejímţ cílem je 

zaimplementovat CSR aktivity do praxe organizace. Hlavními aktivitami této fáze potom 

jsou: 

 CSR závazky  

 stanovení cílŧ  CSR  

 rozvoj CSR politik  

 zapojení cílových skupin 

 řešení globálních problémŧ 

 integrace do dodavatelského řetězce 

 vazba na plánování a strategii 

 měření a reporting CSR 

 řízení rizik  

 komunikace 

 vzdělávání a odborná příprava 

Poslední fází tohoto procesu je implementace CSR do organizace, jejímţ cílem je 

vytvořit v organizaci nejvhodnější koncepci CSR vzhledem k jeho předmětu podnikání, 

poslání, strategii, velikosti a firemní kultuře. Klíčovými aktivitami této fáze jsou: 

 zjistit hlavní motivátory pro angaţovanost organizace v CSR 

 identifikovat klíčové vize CSR organizace 

 identifikovat hlavní zainteresované strany a zhodnotit vztahy s nimi  

 identifikovat hlavní CSR cíle a témata 
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 vytvořit akční plán CSR aktivit 

 zajistit monitorování výsledkŧ 

 vytvořit zpŧsob reportování CSR aktivit 

 

2.3.1 Cyklus PDCA 

Pro zavedení nástrojŧ CSR do organizace se velmi často pouţívá Demingŧv cyklus 

PDCA. Jedná se o metodu postupného zlepšování, která probíhá v následujících krocích.  

1. Plan. Fáze plánování a přípravy 

2. Do. Fáze provedení 

3. Check. Fáze kontroly a hodnocení 

4. Act. Fáze zlepšování 

Kaţdá z těchto čtyř základních fází zahrnuje ještě další části, takţe v konečném 

dŧsledku mŧţeme hovořit o deseti krocích implementace CSR (viz obrázek 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Deset krokŧ implementace CSR [20] 

 

1. Závazek managementu 

Bez podpory vrcholového vedení organizace by CSR nemělo skoro ţádnou šanci na 

jakýkoliv úspěch. Jedině vedení organizace, které je přesvědčeno o zavádění etických 

principŧ mŧţe společensky odpovědné chování a jeho principy rozšířit dále mezi 
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zaměstnance. Vedení organizace musí v tomto kroku určit správnou osobu, která bude 

odpovědná za zavedení CSR do současné strategie organizace.  

 

2. Určení klíčových zainteresovaných stran 

Organizace by si nejdříve měla zmapovat hlavní zainteresované strany, které ovlivňují 

její činnost a úspěšnost. Smyslem je zapojit klíčové zainteresované strany do všech fází 

implementace CSR. K tomu, aby mohla organizace určit své zainteresované strany, je nutné si 

poloţit následující otázky: 

 Které osoby či skupiny ovlivňují organizaci? 

 Které osoby či skupiny organizace ovlivňuje? 

K určení klíčových zainteresovaných stran mŧţe organizace pouţít tzv. matici 

stakeholderŧ (obrázek 9).  

 

Obrázek 9 Matice stakeholderŧ 

3. Stanovení hodnot a principů 

Základem pro tvorbu CSR koncepce by měla být vize organizace, její hodnoty a 

strategie, na kterých má organizace svoji činnost společenské odpovědnosti zaloţenou.  

Vize – stanovuje, čeho chce organizace v příštích letech dosáhnout, nebo jakých met 

chce docílit.  

Hodnoty – vyznávané hodnoty organizace jsou výrazem jejích základních preferencí. 

Organizace by se měla pokusit určit hodnoty, které jsou pro ni nejvíce dŧleţité ve vztahu 

k jednotlivým klíčovým zainteresovaným stranám .  
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4. Analýza současného stavu 

Zde organizace hodnotí pozici, ve které se v současné době nachází v rámci konceptu 

společenské odpovědnosti. Dŧkladné sebehodnocení přináší porozumění současnému stavu 

CSR v organizaci a inspiruje k dalším aktivitám k dosaţení systematického přístupu k CSR.  

Po analýze vnitřního prostředí organizace je na řadě rozbor vnějšího okolí organizace. 

V rámci této analýzy se provádí: 

 určení moţných externích podnětŧ 

 prŧzkum CSR aktivit a nástrojŧ konkurence 

 srovnání výkonnosti s nejlepší praxí v oboru 

 

5. Stanovení cílů a CSR témat 

V tomto kroku si musí organizace stanovit směr, kterým se chce v souvislosti se 

CSR ubírat. Organizace v rámci jednotlivých oblastí CSR určí cíle, které by měly 

souviset s firemními hodnotami a principy.  

 

6. Akční plán 

Tento krok představuje vytvoření akčního plánu, tzn. určení CSR aktivit, které povedou 

k dosaţení stanovených cílŧ. Zde by měly být upřesněné i praktické informace.  

 

7. Implementace 

Ve fázi implementace se firma řídí předem vytvořeným akčním plánem, a zavádí tak 

CSR do kaţdodenního ţivota firmy.  

 

8. Monitorování 

Organizace provádí hodnocení výkonu pomocí kvantitativních a kvalitativních 

indikátorŧ. Poskytuje tak managementu data, která jsou potřebná pro učinění dalších 

rozhodnutí. Na volbě indikátoru i na jejich vyhodnocení se podílejí zainteresované strany 

organizace.  

 

9. Reportování 

V tomto kroku poskytuje organizace kompletní obraz výkonu CSR, a to pomocí CSR 

reportu nebo prezentace na internetových stránkách. V reportu by neměly chybět informace o 

naplnění cílŧ, které byly vytyčeny v předchozím roce a také určení cílŧ na nové období.  
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10. Opatření ke zlepšení 

V posledním kroku implementace organizace navrhuje opatření ke zlepšení výkonu 

v oblasti CSR, rozšiřuje odpovědné aktivity, nebo mění samotnou CSR strategii. Podklady 

pro zlepšení jsou tvořeny výsledky měření výkonu a návrhy, které vzešly od zainteresovaných 

stran.  

 

2.4 Hodnocení CSR 

K tomu, aby mohla být CSR strategie naplňována, je dŧleţité, aby organizace nastavila 

mechanismy, které jí pomohou prŧběţně monitorovat, měřit a vyhodnocovat CSR. Je 

samozřejmostí, ţe pokud chce organizace svou odpovědnost úspěšně řídit a docílit toho, aby 

pro ni byla CSR neustálým přínosem, musí CSR také neustále zlepšovat. Hodnocení CSR 

mŧţe být realizováno buď pomocí exaktních metod (norem, standardŧ) nebo prostřednictvím 

indexových a benchmarkingových metod. [10] 

Mezi nejznámější zpŧsoby hodnocení a měření CSR pomocí exaktních metod patří: 

 Global Reporting Iniciative (GRI) 

 G3 Guidelines 

 Metoda KORP (český systém hodnocení CSR) 

 SA 8000 (Social Accountability) 

 OECD (Guidelines for Multinational Enterprises) 

 AA 1000 AccountAbility / Assurance Standard 

 SAN Ltd. (Social Audit Network) 

 London Benchmarking Group (LBG) 

 ČSN ISO 26000:2011 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti 

 Národní program posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti 

 

2.4.1 Global Reporting Iniciative (GRI) 

GRI byla vytvořena v roce 1997 jako hlavní iniciativa americké nevládní organizace 

Coalition for Environmentally Responsible Economies za podpory United Nations 

Environment Programme. Její centrum se nachází v Amsterodamu. Metodika GRI je rozšířena 

do celého světa a stále se pracuje na neustálém vylepšování a celosvětové aplikovatelnosti 

konceptu. I kdyţ v době vzniku GRI bylo zamýšleno, jej pouţít jen u obchodních organizací, 
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v současnosti je mohou pouţívat organizace typŧ a velikostí pŧsobící v jakýchkoliv oblastech, 

včetně vládních agentur a neziskových organizací. 

Metodika GRI poskytuje návody a pravidla, která slouţí organizacím na celém světě 

k tomu, aby mohly zlepšit kvalitu, přesnost a uţitečnost reportování o udrţitelnosti. V jiném 

slova smyslu GRI poskytuje návod, jak vytvářet reporty o CSR zaměřené na trvale udrţitelný 

rozvoj. 

Kromě toho, co by měl vlastní report obsahovat, poskytuje GRI i kvalitní a 

standardizovatelné mechanismy hodnocení aktivit organizací v této oblasti. Toto umoţňuje 

zainteresovaným stranám porozumět přínosŧm, které přináší uplatňování konceptu 

udrţitelnosti. Dále GRI předkládá seznam základních indikátorŧ (sociálních, ekonomických a 

environmentálních), kterých by se organizace vydávající zprávy v souladu s GRI měly drţet.  

 

2.4.2 G3 Guidelines 

Koncept z roku 2006 představuje nástroj GRI, který nabízí organizacím jeden z 

moţných přístupŧ k tvorbě zpráv o CSR. Zprávy obsahují výsledky činností organizace, za 

určité časové období v návaznosti na plnění firemních závazkŧ, strategie a manaţerský 

přístup. Koncept je pouţitelný pro organizace jakékoliv velikosti, zaměření a místa pŧsobení. 

Bere ohledy na potřeby a moţnosti rŧzných organizací. Koncept G3 Guidelines se skládá ze 

dvou částí: Indikátory výkonnosti a Principy psaní CSR zprávy. [9] 

 

2.4.3 Metodika KORP (Český systém hodnocení CSR) 

Ve snaze podpořit metodické přístupy k budování CSR a vytvořit rámec pro jednotný 

zpŧsob posuzování zpráv o CSR v ČR vytvořilo Sdruţení Korektní podnikání ve spolupráci 

se Sdruţením pro oceňování kvality národní metodiku pro hodnocení CSR. 

Metodika se plně opírá o: 

 soustavu ukazatelŧ GRI; 

 model excelence EFQM; 

 metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006. 

To nejlepší z uvedených modelŧ bylo integrováno v metodě KORP, která také řeší 

určité nedostatky konceptu GRI. KORP nabízí moţnost provádět hodnocení interní a externí. 

Během interního hodnocení se provádí hodnocení na základě znalostí jednotlivých členŧ týmu 

a také na základě platných firemních dokumentŧ. Výsledkem interního hodnocení je Zpráva o 
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CSR, která je jednak podkladem pro externí hodnocení a také dokumentem, kterým by měla 

organizace prezentovat svoji odpovědnost zainteresovaným stranám. 

 

Při externím hodnocení je postupováno ve dvou fázích: 

 Hodnocení Zprávy o CSR organizace externím hodnotitelem. 

 Hodnocení na místě u ţadatele externím hodnotitelem. 

 

Metoda KORP umoţňuje dva zpŧsoby bodování: Bodové hodnocení klasické 

(zjednodušené) a bodové hodnocení s jemným rozlišením. Oba zpŧsoby vycházejí z 

Demingova cyklu PDCA. Stupnice bodování je nastavena v rozmezí 0 - 100 bodŧ. Od roku 

2009 se tato metodika vyuţívá v rámci Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, 

kterou vyhlašuje Rada kvality ČR. [9] 

Pro menší organizace, které nemají s programem CSR ţádné dosavadní zkušenosti a 

jejichţ cílem je se seznámit se zásadami CSR je určen kumulativní zjednodušený zpŧsob 

bodového hodnocení. Získané body poté slouţí jako základna pro budoucí hodnocení třetí 

stranou a podklad pro další zlepšování.  

Bodové hodnocení s jemným rozlišením je pak metodou souběţného hodnocení, které 

lépe postihuje realitu. Tento postup hodnocení poskytuje více údajŧ v oblastech, ve kterých je 

potřeba se zlepšit. V panelu předpokladŧ je kladen velký dŧraz na cyklus PDCA. V panelu 

výsledkŧ jsou sledovány trendy, cíle a jejich naplnění.  

Přehled kritérií a subkritérií ukazuje následující tabulka: 
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Tabulka 2 Přehled kritérií a subkritérií metody KORP 

KRITÉRIUM (PILÍŘ) SUBKRITÉRIUM 

EKONOMIKA 

Management a organizační zabezpečení CSR 

Ekonomická výkonnost 

Přímé ekonomické vlivy 

Nepřímé ekonomické vlivy 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Personální zajištění ochrany ţivotního prostředí, 

dobrovolné nástroje 

Shoda s legislativou 

Environmentální dopady spotřeby energií, zdrojŧ, látek 

Environmentální dopady výroby a sluţeb 

Environmentální dopady výstupŧ 

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

Lidská práva 

Komunita, korupce, veřejná politika, konkurenční 

chování, shoda s legislativou 

Zaměstnávání a přiměřená práce 

Ochrana spotřebitele  

 

 

2.4.4 SA 8000 (Social Accountability) 

Jedná se o mezinárodní normu, která se týká zlepšování pracovních podmínek. 

Představuje celosvětový kodex, který mŧţe být uplatněn v jakékoliv zemi a v jakémkoliv 

sektoru. Roku 1997 byl vytvořen nevládní neziskovou organizací Social Accountability 

International (SAI), která sídlí v New Yorku. SAI je organizace pro lidská práva, zabývající 

se rozvojem a zaváděním norem společenské odpovědnosti, usilující o zlepšení pracovních 

podmínek a vztahŧ po celém světě. Certifikaci podle této normy mohou provádět pouze 

certifikační orgány, které jsou touto organizací akreditovány. 

SA 8000 se opírá o zásady Mezinárodní organizace ILO, Všeobecné deklarace lidských 

práv OSN, Úmluvy OSN o právech dítěte a Úmluvy OSN o odstranění všech forem 

diskriminace.  
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SA 8000 je mezinárodní řídící pracovní a certifikační norma a zároveň verifikační 

systém, obecně pouţitelná pro jakýkoli sektor a obor podnikatelské činnosti, která je v 

souladu s ILO Strukturou a svými poţadavky je podobná normám ISO. Kromě základního 

dokumentu SA 8000 Standard, jsou k dispozici další dva dokumenty (The Guidance 

Document a The Application Package).[9] 

SA 8000 stanovuje poţadavky v následujících oblastech: 

 pracovní doba 

 zdraví a bezpečnost 

 zamezení diskriminace 

 práce dětí a mladistvých 

 nucená práce 

 svoboda sdruţování 

 omezení disciplinárních praktik 

 odměňování splňující základní potřeby 

 manaţerský systém pro neustálé zlepšování 

 

2.4.5 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

OECD Guidelines byly vydány Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (The 

Organization for Economic Co-operation and Development). První dokument byl sestaven jiţ 

v roce 1976. OECD Guidelines jsou zaloţeny na principu závazku národních vlád 

k dokumentu, přičemţ se k nim přihlásilo celkem 34 zemí, z toho 29 členských zemí OECD a 

4 nečlenské země. Hlavním společným cílem vlád, které přijaly směrnice, je podpořit 

pozitivní příspěvek nadnárodních společností a minimalizovat negativní dopady.  

Směrnice obsahují pravidla a doporučení, která se týkají odpovědného chování 

nadnárodních společností. Tyto směrnice nejsou právně závazné, dodrţování pravidel je 

pouze dobrovolné.  

OECD Guidelines obsahují celou řadu témat, jakými jsou: 

 transparentnost v podnikání 

 zveřejňování informací 

 vztah prŧmyslu a ţivotního prostředí 

 zaměstnanecké vztahy 

 financování managementu 
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Kromě toho je zde zdŧrazněn i boj proti korupci. OECD Guidelines vyzývají k větší 

otevřenosti firem v podávání informací svým zainteresovaným stranám, jinak řečeno aby 

organizace přinášely informace z více oblastí, například o: 

 plánech a cílech organizace  

 vlastnických vztazích a hlasovacích právech  

 seznamech členŧ správní rady a výkonného managementu  

 předvídatelných rizikových faktorech  

 otázkách vztahŧ k zaměstnancŧm a ostatním zainteresovaným stranám  

 

2.4.6 AA 1000 AccountAbility / Assurance Standard 

AA 1000 je obecně aplikovatelná norma pro všechny typy organizací, jejímţ cílem je 

prověření dŧvěryhodnosti a kvality zpráv o CSR (reportŧ) organizací v oblasti ekonomické, 

sociální, environmentální i etické odpovědnosti. Vznikla v roce 1999 v Institute of Social and 

Ethical Accountability ve Velké Británii.  

Těţištěm AA 1000 je sociální dimenze odpovědnosti organizace, která svými standardy 

pokrývá oblasti: 

 plánování,  

 účetnictví,  

 auditu a reportingu,  

 zapojení zainteresovaných stran 

 

jedná se o komplexní iniciativu, která zahrnuje celou řadu oblastí: 

 identifikaci zainteresovaných stran,  

 společensky odpovědnou strategii,  

 metody komunikace se zainteresovanými stranami,  

 sociální a etický kodex,  

 volbu indikátorŧ,  

 reporotvání CSR.  

 

AA 1000 je souborem 3 standardŧ (AA 1000 Framework, AA 1000 Assurance Standard 

a AA 1000 Stakeholder Engagement Standard), které jsou vzájemně nezávislé, mohou být 

vyuţity samostatně, nebo jako doplněk standardŧ jiných, a jsou univerzálně aplikovatelné pro 

jakékoliv organizace. [9] 
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2.4.7 SAN Ltd. (Social Audit Network) 

SAN Ltd. je nezisková organizace pŧsobící v Anglii, která provádí sociální audity. 

Jejím cílem je pomáhat organizacím získávat údaje o dopadech jejich aktivit pro 

zainteresované strany, podávat reporty v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a 

zabezpečovat informace pro plánování budoucích aktivit organizace a zlepšování procesŧ. [9] 

 

2.4.8 London Benchmarking Group (LBG) 

Metodiku LBG byla vyvinuta v 90. letech ve Velké Británii. V této době je jiţ LBG 

vyuţívána organizacemi všech velikostí po celém světě. V České republice zavedlo metodiku 

LBG v roce 2005 Fórum dárcŧ pod označením Standard odpovědná organizace. Hlavním 

cílem LBG je nalézt zpŧsob, jak měřit a porovnávat vztahy firem s komunitou.  

Její uţívání přináší organizacím přínosy ve čtyřech hlavních oblastech: 

 kvalifikované změření finančních příspěvkŧ – metodika umoţňuje vyčíslit 

efektivitu nákladŧ v souvislosti s firemním dárcovstvím a vyjádřit i účinky 

dopadu těchto prostředkŧ.  

 rozšíření metod komunikace a reportování zapojení do komunity.  

 zlepšení vnitřního managementu.  

 zavedení efektivnějších srovnávacích kritérií.  

 

Model rozlišuje tři druhy angaţovanosti organizace, s rŧznou mírou jejich zapojení do 

komunity, a to: 

 dobrovolné příspěvky komunitě – minimální míra zájmu o návratnost.  

 sociální nebo komunitní investice – dlouhodobě strategické zapojení organizace, 

které zajišťuje v dlouhodobém horizontu řadu výhod z toho plynoucích.  

 komerční iniciativy – měly by mít pro organizaci přímou konkurenční výhodu.  

 

2.4.9 ČSN ISO 26000 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO pracovala na ISO 26000 od roku 2005 ve 

spolupráci s řadou organizací. Jedná se o mezinárodní normu, která je dobrovolná a není 

určena pro účely certifikace. ISO 26000 byla vytvořena v souladu se stávajícími dokumenty 

(Světovou deklarací lidských práv). Tato norma je určena pro všechny typy organizací 

v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru. Poskytuje návod, jak implementovat CSR do 
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strategie organizace a také přináší informace například o základních termínech spojených 

s CSR nebo principech CSR, určení a zapojení zainteresovaných stran, komunikaci informací 

spojených s CSR.[6] 

 

ISO 26000 zdŧrazňuje sedm klíčových témat ve vztahu k CSR: 

 organizace řízení a správa. 

 lidská práva.  

 pracovní podmínky a praktiky v oblasti pracovních vztahŧ.  

 ţivotní prostředí.  

 korektní podnikání.  

 péče o spotřebitele a spotřebitelské otázky.  

 komunitní angaţovanost a rozvoj.  

 

Norma ISO 26000 uvádí i sedm hlavních principŧ, které by společensky odpovědná 

organizace měla dodrţovat: 

 odpovědnost,  

 transparentnost,  

 etické chování,  

 respektování zainteresovaných stran,  

 respektování právního státu,  

 respektování mezinárodních standardŧ,  

 dodrţování lidských práv.  

 

2.4.9.1 Norma ČSN 01 0391 

Tato norma stanovuje poţadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a 

je pouţitelná pro organizace všech velikostí a typŧ (z podnikatelského i veřejného sektoru) 

bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány poţadavky na 

systém řízení, poţadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a 

sociální pilíř) a poţadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). 

Norma mŧţe být pouţívána pro certifikaci. [5] 
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2.4.9.1.1 Obsah normy ČSN 010391 

 

Předmluva  

0 Úvod  

1 Předmět normy  

2 Citované dokumenty  

3 Termíny a definice  

4 Systém managementu společenské odpovědnosti   

5 Odpovědnost vedení  

6 Zainteresované strany  

7 Aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti  

8 Aspekty společenské odpovědnosti v environmentální oblasti  

9 Aspekty společenské odpovědnosti v sociální oblasti  

10 Management zdrojŧ  

12 Měření, analýza a zlepšování  

 

2.4.10  Národní program posuzování shody systému managementu 

společenské odpovědnosti 

Tento dokument je výstupem z projektu Rady kvality ČR na rok 2011. Je zpracován 

projektovým týmem Rady kvality ČR a inspirací pro jeho zpracování byly rostoucí poţadavky 

především podnikatelské sféry na vznik dokumentu umoţňujícího kvalifikovanou tvorbu 

systému managementu CSR v organizacích a jeho prokázání. Východiskem pro jeho vznik 

byly publikace Rady kvality ČR „Společenská odpovědnost organizací (CSR), aplikace a 

hodnocení“, publikace CAF (společný hodnotící rámec) a portugalská národní norma. 

Dokument formuluje pravidla chování organizací z pohledu filozofie 3P (Profit-Planet-

People), je doporučen pro organizace k jejich implementaci a je určen i k certifikaci systému 

managementu společenské odpovědnosti. 

 

K dalším zpŧsobŧm hodnocení a měření CSR se pouţívají indexové a benchmarkingové 

metody.  

 měření na základě analýzy obsahu výročních zpráv 

 měření na základě poznatkŧ získaných z dotazníkŧ 

 indexy znečišťování 
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 informace získávané od ratingových agentur 

 

2.4.11  Měření na základě analýzy obsahu výročních zpráv 

Za hlavní přednost tohoto zpŧsobu hodnocení mŧţeme povaţovat fakt, ţe informace 

potřebné pro analýzu jsou snadno dostupné. Na druhé straně se však setkáváme s rozdílným 

přístupem k rozsahu a obsahu publikovaných zpráv - některé oblasti v mnohých zprávách 

chybí (nemají jednotný obsah) a ani neexistuje jednotná metodologie tvorby těchto zpráv. 

Zprávy také mohou obsahovat neúplné či zkreslené údaje. [9] 

 

2.4.12  Měření na základě poznatků získaných z dotazníků 

U dotazníkové metody záleţí výsledek na zvolené metodologii. Problém, se kterým se 

mŧţeme setkat, je záměrné či nechtěné zkreslováním reality respondenty. To mŧţe být 

částečně zmírněno např. zařazením kontrolních otázek a rŧznými testy. [9] 

 

2.4.13  Indexy znečišťování 

Nevýhodou měření CSR na základě indexŧ znečišťování je skutečnost, ţe se indexy 

vztahují na výkonnost organizací pouze v některých odvětvích. Na druhé straně provádí toto 

hodnocení nezávislá organizace, coţ sniţuje riziko záměrného zkreslování údajŧ, a měření je 

tak objektivnější. [9] 

 

2.4.14  Informace získávané od ratingových agentur 

Ratingové agentury poskytují syntetizující hodnocení rŧzných oblastí společensky 

odpovědného chování. To lze povaţovat za určitou zárukou validity a objektivity 

prezentovaných závěrŧ. Hodnocení však zároveň není transparentní, protoţe ratingové 

agentury většinou nezveřejňují svoji metodologii hodnocení CSR, neboť ji povaţují za své 

obchodní tajemství a know-how. [9] 
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3 PRINCIPY CSR – JEDEN Z NÁSTROJŮ SEBEHODNOCENÍ FIRMY 

Společenská odpovědnost ve smyslu normy ČSN 01 0391, zahrnuje principy chování, 

které jsou specifikovány v mezinárodních dokumentech (například v dokumentech OSN, ILO, 

OECD, EU) a ČSN ISO 26000. 

Cíle organizace by měly vycházet z těchto principŧ a přispívat tak k udrţitelnému 

rozvoji a podpoře kvality ţivota jak zaměstnancŧ organizace, tak i celé společnosti. 

 

Organizace, která chce být společensky odpovědná, musí aplikovat 7 principŧ: 

 

Odpovědnost 

Tento princip stanovuje, ţe by se organizace měla chovat odpovědně za své dopady na 

společnost, hospodářství a ţivotní prostředí. V rámci tohoto principu by se organizace měla 

podrobit příslušnému dohledu a měla by akceptovat povinnost reagovat na závěry tohoto 

dohledu. Odpovědnost za celkový dopad jejich rozhodnutí a aktivit na společnost a ţivotní 

prostředí dále znamená, ţe se odpovědnost organizace vŧči těm, kdo jsou ovlivněni jejími 

rozhodnutími a aktivitami, stejné jako obecně vŧči společnosti mění podle povahy dopadŧ a 

okolností.  

Přijetí odpovědnosti bude mít pozitivní vliv na organizaci i na společnost. Organizace, 

které mají velkou odpovědnost, se většinou více starají o kvalitu svých rozhodnutí a snaţí se 

předcházet vzniku omylŧ. Odpovědnost samozřejmě zahrnuje přijetí odpovědnosti 

v případech, kdy došlo k pochybení. Musí být přijaty odpovídající kroky k nápravě takových 

pochybení a také opatření k prevenci jejich opakování.  

Kaţdá organizace by měla odpovídat za dopady svých rozhodnutí a aktivit na 

společnost, ţivotní prostředí a ekonomiku zejména zásadní negativní dŧsledky a přijetí 

opatření k prevenci opakování nezamýšlených a nepředpokládaných negativních dopadŧ. [6] 

 

Transparentnost 

Tento princip formuluje poţadavky na otevřenost v rozhodnutích a aktivitách 

organizace vŧči zainteresovaným stranám. Organizace by měla jasným, přesným a úplným 

zpŧsobem v přiměřeném a dostatečném rozsahu zveřejnit politiky, rozhodnutí a aktivity, za 

něţ nese odpovědnost a to včetně jejích známých a pravděpodobných dopadŧ jak na 

společnost, tak i na ţivotní prostředí. Tyto informace by měly být vţdy dostupné, přímo 

přístupné a srozumitelné pro všechny, kteří byli, jsou nebo mohou být organizací nějakým 
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zpŧsobem ovlivněni. Tyto dŧleţité informace by měly být poskytnuty včas a měly by být 

prezentovány jasným zpŧsobem.[6] 

Organizace by měla být transparentní ohledně: 

 účelu, povahy a místa své činnosti 

  identity vlastníkŧ veškerých kontrolních podílŧ na činnosti organizace, 

zpŧsobu, jakým přijímá, realizuje a kontroluje svá rozhodnutí, a to včetně určení 

rolí, odpovědnosti a pravomoci pro všechny funkce, které v organizaci existují 

 zdrojŧ objemŧ a pouţití svých finančních prostředkŧ 

 svých zainteresovaných stran a kritérií a postupŧ pouţívaných k jejich zjištění, 

výběru a zapojení 

 dosaţených výsledkŧ v relevantních a významných otázkách společenské 

odpovědnosti 

 známých a pravděpodobných dopadŧ svých rozhodnutí a aktivit na 

zainteresované strany, společnost, ekonomiku a ţivotní prostředí 

 

Etické chování 

Tento princip definuje etické chování jako takové, které je v souladu s obecně 

uznávanými principy a mezinárodními standardy chování. Organizace má vţdy a za všech 

okolností postupovat eticky.  

Chování organizace by mělo odráţet hodnoty upřímnosti, spravedlnosti a bezúhonnosti. 

Z těchto hodnot vyplývá zájem o druhé, o zvířata i o ţivotní prostředí a závazek řešit dopad 

vlastních aktivit a rozhodnutí na zájmy zainteresovaných stran. [6] 

Organizace by měla etické chování podporovat pomocí: 

 určení a deklarování svých základních principŧ a hodnot 

 povzbuzování a prosazování dodrţování jejich standardŧ etického chování 

 prevence nebo řešení konfliktu zájmŧ v rámci celé organizace, jeţ by jinak 

mohly vést k neetickému chování 

 přijetí a aplikace mezinárodně uznávaných standardŧ etického chování při 

provádění výzkumu na lidech.  
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Ohledy na zájmy zainteresovaných stran 

Tento princip formuluje vztah organizace k zainteresovaným stranám. Organizace má 

respektovat a brát v úvahu zájmy zainteresovaných stran.[6] 

Organizace by měla: 

 určit všechny své zainteresované strany  

 respektovat zainteresované strany a reagovat na jejich vyjádřené zájmy  

 uvědomit si, ţe některé zainteresované stran mohou velmi výrazně ovlivnit 

aktivity organizace  

 posoudit a vzít v úvahu rŧznou schopnost zainteresovaných stran kontaktovat 

organizaci, zapojit se do jejich činností a ovlivňovat je 

 

Respektování pravidel právního státu 

Tento princip stanovuje, ţe by organizace měla uznávat a dodrţovat právní poţadavky. 

Z pohledu společenské odpovědnosti respektování pravidel právního státu znamená, ţe 

organizace plní všechny stanovené zákony a předpisy. Organizace by měla informovat osoby 

v rámci organizace, které jsou odpovědné za dodrţování zákonŧ a předpisŧ a musí dohlíţet na 

to, zda jsou tyto předpisy skutečně dodrţovány. [6] 

Organizace by měla: 

 zajišťovat, aby její vztahy a aktivity byly v souladu se zamýšleným a 

aplikovatelným právním rámcem 

 udrţovat vlastní informovanost o všech právních závazcích 

 pravidelně provádět přezkoumání souladu s příslušnými zákony a předpisy 

 

Respektování mezinárodních standardů chování  

Tento princip stanovuje, ţe by organizace měla respektovat, uznávat a dodrţovat 

mezinárodní standardy, přičemţ bude dodrţovat princip respektování zákonných norem.  

 Tehdy, pokud zákon nebo jeho implementace nezajišťuje dostatečnou 

environmentální nebo sociální ochranu. Kaţdá organizace by se měla snaţit, aby 

dodrţovala minimálně mezinárodní standardy chování. [6] 

 U zemí, kde je zákon nebo jeho implementace v konfliktu s mezinárodními 

standardy chování, by organizace měla tyto standardy respektovat 

v maximálním moţném rozsahu.  

 Organizace by se měla vyvarovat spoluúčasti na aktivitách jiné organizace, které 

nejsou v souladu s mezinárodními standardy chování.  
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Respektování lidských práv 

Tento princip vychází z poţadavkŧ Všeobecné deklarace lidských práv a svobod 

Organizace spojených národŧ (OSN) a Deklarace základních principŧ a práv při práci 

vydaných Mezinárodní organizací práce (ILO). Organizace má lidská práva respektovat 

a prosazovat. [6] 

Organizace by měla: 

 respektovat a prosazovat práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv 

a svobod 

 uznat, ţe tato práva jsou univerzální, a ţe je lze aplikovat ve všech zemích 

kulturách a situacích 

 přijímat opatření, která směřují k respektování lidských práv v situacích, kdy 

nejsou chráněna a vyhýbat se tomu, aby z takovýchto situací těţila 

 tehdy, kdy zákon nebo jeho implementace nezajišťuje dostatečnou ochranu 

lidských práv, by měla organizace vyvíjet snaţení k tomu, aby dodrţovala 

alespoň mezinárodní standardy chování 

 

Pokud chtějí organizace zavádět a realizovat společenskou odpovědnost s cílem 

maximalizovat svŧj příspěvek k udrţitelnému rozvoji, měly by respektovat a uplatňovat výše 

zmiňované principy CSR.  

 

3.1 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci 

V této části se musí organizace zaměřit na zhodnocení pozice, ve které se v současné 

době nachází v rámci konceptu CSR. Součástí tohoto hodnocení by se měla stát jak vnitřní 

analýza, tak i rozbor vnějších okolností. V rámci vnitřní analýzy by se organizace měla 

zaměřit na své charakteristické rysy, které by mohly ovlivnit CSR strategii, a na 

sebehodnocení svého současného přístupu k CSR konceptu. V rámci vnější analýzy by se 

organizace měla zabývat stanovením potenciálních dopadŧ externích podnětŧ a také 

prŧzkumem konkurence.  

Organizace by měla zváţit charakteristiky z tabulky 3 spojené s předmětem její činnosti.  
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Tabulka 3 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci 

Předmět činnosti 

Kaţdá organizace by se měla zamyslet nad tím, jaká jsou její 

specifika spojená s předmětem podnikání, kde má úzká 

místa. Podle toho by pak měla volit prioritní oblasti v rámci 

konceptu CSR. 

Klientská orientace 
Organizace by měly volit takové oblasti podpory, které jsou 

v souladu s jejími obchodními cíli. 

Kultura organizace 
Odpovědný přístup organizace by měl také odráţet její 

vnitřní atmosféru. 

Očekávané přínosy 
Organizace by měla zváţit, čeho chce svým odpovědným 

chováním dosáhnout. 

Image organizace 
Organizace by měla výběrem CSR témat podporovat svou 

ţádoucí image. 
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3.2 Sebehodnocení – vnitřní analýza organizace 

Ještě před tím, neţ organizace rozhodne pro tvorbu koncepce společenské odpovědnosti 

(dále jen CSR), měla by se nejprve podívat na momentální aktivity na poli společenské 

odpovědnosti. K tomu jí mohou pomoci otázky pro sebehodnocení. Jedná se zde o pět oblastí 

hodnocení CSR aktivit. První z oblastí se zabývá hodnocením CSR strategie organizace a 

obsahuje základní předpoklady pro úspěšné zavedení konceptu CSR do organizace. Ostatní 

čtyři oblastí zahrnují jednotlivé segmenty konceptu CSR a pokrývají tak velké mnoţství CSR 

aktivit.  

Sada otázek k CSR sebehodnocení v jednotlivých oblastech ukazuje nejen na 

odpovědné aktivity, kterými se organizace jiţ zabývá, ale zároveň přináší inspiraci k zavedení 

dalších opatření. Rozdělení sady otázek do několika oblastí je znázorněno v tabulce 4.  

 

Tabulka 4 Oblasti otázek o vyuţívání CSR v organizace [10] 

 

CSR strategie – Přistupuje organizace k odpovědným aktivitám strategicky? 

Firemní hodnoty a poslání 

Otázky zjišťující, jestli má organizace 

písemně stanovenou vizi, hodnoty, poslání a 

etický kodex a jak o těchto prvcích 

komunikuje se svými zainteresovanými 

stranami. 

CSR strategie 
Otázky zjišťující, zda je organizace aktivní 

ve všech čtyřech oblastech konceptu CSR a 

zda je její přistup k řízení CSR systematický. 

Cíle CSR 
Otázky zjišťující, jestli má organizace 

stanovené cíle a zda vyhodnocuje jejich 

plnění. 

Zapojení zainteresovaných stran 
Otázky identifikují, jakým zpŧsobem 

organizace zapojuje své zainteresované 

strany. 

Normy a standardy Otázky zjišťující, zda organizace pouţívá 

normy a směrnice ve vztahu k CSR 

Komunikace CSR 
Otázky zjišťující, lomu organizace sděluje 

informace o CSR a jakých prostředkŧ 

komunikace k tomu vyuţívá. 

Trh – Chová se organizace odpovědně ke klientům a obchodním partnerům? 

Klienti Otázky zjišťující, zda organizace zajišťuje a 

měří spokojenost klientŧ. 

Dodavatelé Otázky zjišťující, zda organizace šíří koncept 

CSR mezi dodavatele. 
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Pracovní prostředí – Jedná organizace odpovědně se svými zaměstnanci? 

Zapojení zaměstnancŧ 
Otázky zjišťující, zda organizace podporuje 

dialog se zaměstnanci a jakých prostředkŧ 

k tomu vyuţívá. 

Nefinanční benefity Otázky zjišťující, jaké nefinanční výhody 

nabízí organizace zaměstnancŧm. 

Podpora propouštěných zaměstnancŧ 
Otázky zjišťující, zda organizace nabízí 

podporu propouštěným zaměstnancŧm při 

hledání zaměstnání.  

Podpora místní komunity 
Otázky zjišťující, jestli organizace 

zaměstnancŧm umoţňuje aktivně se podílet 

na podpoře místní komunity.  

Komunikace 

Otázky zjišťující, zda organizace šíří 

povědomí o CSR mezi zaměstnanci a 

poskytuje uchazečŧm o zaměstnání 

informace o CSR během náboru výběru.  

Ţivotní prostředí – Chová se organizace odpovědně k ţivotnímu prostředí? 

Environmentální politika Otázky zjišťující, zda má organizace 

zavedenou environmentální politiku. 

Produkty a balení Otázky zjišťující, zda jsou produkty 

organizace ekologicky šetrné.  

Nakupování Otázky zjišťující, zda organizace nakupuje 

ekologicky šetrné produkty.  

Odpad a recyklace Otázky zjišťující, jestli se organizace snaţí 

minimalizovat odpad a zda jej třídí.  

Energie, voda, pohonné hmoty 
Otázky zjišťující, zda organizace provádí 

opatření na úsporu energie, vody a 

pohonných hmot.  

Místní komunita – Chová se organizace odpovědně ke svému nejbliţšímu okolí? 

Podpora místní komunity Otázky zjišťující, které formy podpory 

komunity organizace vyuţívá.  

Zapojení zainteresovaných stran 

Otázky zjišťující, zda organizace nabízí 

svým zaměstnancŧm, klientŧm a obchodním 

partnerŧm moţnost podílet se na podpoře 

komunity. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 
Otázky zjišťující, jestli organizace 

spolupracuje se školami a dalšími 

organizacemi.  
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K doplnění informací o vyuţívání CSR v organizaci poslouţí prŧzkum o povědomí 

v oblasti CSR mezi zaměstnanci organizace. K tomuto účelu lze vyuţít jednoduchý dotazník, 

který bude obsahovat tvrzení vztahující se k daným oblastem CSR. V závěru dotazníku je 

moţno ponechat místo na vyjádření svých názorŧ a nápadŧ.  

 

3.3 Analýza vnějšího okolí 

Poté, co organizace provede analýzu vnitřního okolí, musí také zhodnotit své vnější 

okolí nejméně v oblastech, které se týkají: 

1. Zákonných poţadavků – coţ znamená, ţe kaţdá organizace by měla v celém 

rozsahu dodrţovat zákonné poţadavky v oblasti péče o zaměstnance, ţivotní 

prostředí a v oblasti zákaznického servisu.  

2. Benchmarkingu – zde mŧţe organizace srovnat své CSR aktivity a jejich výsledky 

s nejlepší praxí v oboru.  

3. Průzkumu konkurence – kaţdá organizace by měla získat informace o tom, na 

jaká CSR témata se zaměřují konkurenční organizace.  

4. Vnějších impulsů – kde by se organizace měla pokusit určit moţné dopady 

vnějších podnětŧ, které by mohly vniknout vlivem např. nově přijatých zákonŧ, 

vstupu na mezinárodní trhy, globalizace, technologického rozvoje a podobně.  

5. Angaţovanosti organizace – kaţdá organizace se mŧţe v souvislosti s konceptem 

CSR stát členem asociace. Organizace mŧţe být členem organizace, která je aktivní 

na poli CSR (např. Business Leaders Forum, Hospodářská komora ČR). Dále se 

také organizace mŧţe účastnit soutěţí v oblasti CSR, kterými jsou např. Evropská 

cena za společenskou odpovědnost – The European Corporate Responsibility 

Award.  

 

Při konečném vyhodnocování výsledkŧ z vnitřní a vnější analýzy mŧţe organizace 

vyuţít SWOT analýzu současného vyuţívání CSR v organizaci.  
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4 ANALÝZY PROSTŘEDÍ FIRMY S KONCEPCÍ CSR 

Ještě před tím, neţ bude provedena analýza organizace s koncepcí CSR, by bylo vhodné 

tuto organizaci stručně představit. Jedná se o známou a úspěšnou organizaci, která je rovněţ 

vítězi Národní ceny ČR za CSR - Třinecké ţelezárny.  

 

4.1 Třinecké ţelezárny 

Třinecké ţelezárny, kterým místní neřeknou jinak neţ Werk, patří k prŧmyslovým 

organizacím s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Dnes významná organizace s 

uzavřeným hutním výrobním cyklem byl zaloţen v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té 

době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský [21]. 

Významným datem v historii Třineckých ţelezáren je především 1. duben 1839, kdy 

proběhl první odpich slévárenského ţeleza v tehdejší dřevouhelné vysoké peci. O tři roky 

později byla dostavěna slévárna, a v roce 1845 pak přibyla smaltovna. 

Pŧvodním výrobním sortimentem ţelezáren byla kamna, plotny na kuchyňské pece, lité 

nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, balkónové mříţe, okenní rámy, náhrobní 

kříţe, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. Ocenění za kvalitní produkty se přitom 

dočkaly ţelezárny velmi brzy, a to jiţ v roce 1845 na prŧmyslové výstavě ve Vídni, kde 

obdrţely zlatou medaili [21]. 

Hlavní výhodou byla a stále je pro Třinecké ţelezárny strategická poloha, která 

umoţnila napojení na Košicko-bohumínskou ţelezniční dráhu, a znamenala také dobrou 

dostupnost potřebných vstupŧ, jako bylo dřevo, voda, ţelezná ruda, vápenec, ale i pracovní 

síly. Tyto faktory v 70. letech devatenáctého století významně ovlivnily rozhodnutí Těšínské 

komory soustředit postupně hutní provozy z nedalekého okolí právě do Třince [21]. 

V roce 1906 Těšínská komora ţelezárny prodala Báňské a hutní společnosti. V jejích 

rukou byly ţelezárny dále zvětšovány a modernizovány, přičemţ ve dvacátých letech 20. 

století patřily k nejmodernějším hutním závodŧm s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve 

střední Evropě, a například zdejší válcovna byla jako první na světě elektrifikována [21]. 

V roce 1929 představoval podíl Třineckých ţelezáren na československé výrobě surové 

oceli 23 % a válcovaného materiálu dokonce 31 %. Z tohoto období pochází také ochranná 

známka „tři kladiva v kruhu“, která doprovází třinecké hutní výrobky dodnes. 

V roce 1946 byly Třinecké ţelezárny, které nebyly II. světovou válkou významně 

poškozeny, znárodněny. Jejich rozvoj pak pokračoval i v období socialistického 

Československa, kdy se podpoře těţkého prŧmyslu přikládal značný význam [21]. 



47 

 

Rŧst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. 

letech 20. století. Vedle rostoucí produkce byl dŧraz kladen také na zavádění moderních 

hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím v tomto období patří vybudování 

kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později i sochorovým kontilitím. 

Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových 

pecích, přičemţ 95 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. 

Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné privatizaci 

Třineckých ţelezáren, které byly v roce 1991 převedeny na státní akciovou společnost. V 

prŧběhu let 1994 aţ 1996 byla kapitálová účast státu v ţelezárnách postupně sniţována, a od 

roku 1996 jsou Třinecké ţelezárny zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová 

společnost Moravia Steel. 

Součástí skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL je celá řada dalších 

dceřiných společností. K nejvýznamnějším patří Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. 

s., Slévarny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŢ, a. s., 

VÚHŢ a.s., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Hanácké 

ţelezárny a pérovny, a.s., Kovárna Viva a.s., Metalurgia S.A., Soukromá odborná škola 

Třineckých ţelezáren, D&D Drótáru Zrt. a nejnověji ŢDB Drátovna a. s. a DALSELV 

DESIGN a.s. 

Dnes jsou Třinecké ţelezárny nejen významnou hutní organizací, ale také dŧleţitým 

prvkem regionu a města Třinec, které se zejména díky ţelezárnám proměnilo z malé 

zemědělské obce ve významné město. Třinecké ţelezárny podporují český extraligový 

hokejový tým HC Oceláři Třinec a řadu dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit 

v regionu i mimo něj [21].  
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4.1.1 Třinecké ţelezárny a CSR 

Neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých ţelezáren je uţ po řadu 

let program ochrany ţivotního prostředí. Snahou Třineckých ţelezáren je neustále sniţovat 

ekologickou zátěţ ve svém okolí. Dlouhodobá koncepční práce v této oblasti se postupně 

pozitivně projevuje v okolní krajině.[22] 

Neustálé sniţování vypouštění plynných emisí a prachu se projevuje v postupné 

regeneraci okolních beskydských lesŧ. 

Systém uzavřených vodních okruhŧ a čistíren odpadních prŧmyslových vod zajišťuje 

šetrné nakládání s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vodního toku. 

Rovněţ nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které v procesu 

výroby Třineckých ţelezáren vznikají, odpovídá poţadavkŧm doby. Značná část odpadŧ je 

recyklována a znovu pouţita v hutní výrobě, část odpadŧ je vyuţita jako druhotná surovina 

pro další zpracování v jiných odvětvích prŧmyslu. Odpad, který není recyklovatelný a jinak 

zpracovatelný se ukládá na řízených skládkách tak, ţe jeho ukládání odpovídá přísným 

hygienickým normám daných zákonem o odpadech.[22] 

Starost o přírodní zeleň na území hutě je neoddělitelnou součástí programu ochrany 

ţivotního prostředí. Samozřejmostí je také péče o biokoridor podél řeky Olše, která protéká v 

délce téměř 7 km ţelezárnami a také úpravy zelených ploch ve městě Třinci a jeho okolí. 

Významnou aktivitou je také řešení starých ekologických zátěţí, kde je jiţ zpracován 

realizační projekt sanace kontaminovaného území. I na tomto poli jiţ bylo dosaţeno prvních 

úspěchŧ a podle zpracovaného dlouhodobého programu je připraveno postupné vyřešení 

tohoto finančně i technicky náročného úkolu. 

Všechna zmiňovaná fakta prokazují, ţe Třinecké ţelezárny mají permanentní zájem 

neustále sniţovat vliv hutní výroby na zatíţení ţivotního prostředí. (viz obrázek 10) 



49 

 

 

 

Obrázek 10 Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1989-2012 (t/rok) [22] 

 

V rámci společenské odpovědnosti se Třinecké ţelezárny kromě ţivotního prostředí 

starají také o podporu nejbliţšího regionu. Svou podporu věnují sportu, kultuře ale také 

charitě.  

SPORT 

Díky této podpoře mŧţe vzkvétat český hokejový klub HC Oceláři Třinec, který byl 

zaloţen v roce 1929 a jiţ řadu let patří k české hokejové špičce. Do extraligy vstoupil v roce 

1995 a od té doby se postupně propracoval do české hokejové elity. V sezóně 2010/2011 

dosáhli největšího úspěchu a získali pro Třinec prezidentský pohár i pohár vítěze Extraligy.  

Další podpora sportu je spjata s 52. Ročníkem Zlaté Tretry, který se konal tradičně 

v červnu 2013 v Ostravě. Zlatou Tretru ozdobili čeští atleti Zuzana Hejnová, která zvítězila v 

běhu na trati 400 m překáţek, a Pavel Maslák, který zaběhl svŧj nejlepší čas v sezóně a 

obsadil třetí místo. Hvězdou meetingu byl bývalý světový rekordman Asafa Powell, vítěz 

běhu na 100 m. Zlatá Tretra nabídla jako kaţdoročně skvělou podívanou s řadou vynikajících 

sportovních výkonŧ. 
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Za podpory Třineckých ţelezáren se také konal 21. ročník Beskydské laťky, kde byli 

diváci svědky dech beroucího představení světových výškařských velikánŧ.  

 

KULTURA 

Podpora kultury byla věnována například slezským dnŧm, které se letos konaly jiţ po 

čtyřicáté čtvrté v Národopisném areálu Matice slezské v Dolní Lomné. Milovníci folkloru 

mohli vidět nádherná vystoupení souborŧ z Čech, Chorvatska a Slovenska. Na pódiích 

vystoupilo během víkendu zhruba sedm stovek účinkujících a všichni si vyslouţili potlesk 

publika. 

Dále také proběhlo „Gorolski Święto“, které se odehrálo jiţ po šedesáté šesté. Scéna 

amfiteátru patřila vystoupením znamenitých souborŧ od místních přes české, slovenské, 

polské, srbské a objevil se i exotický soubor z Brazílie. 

 

CHARITA 

Třinecké ţelezárny se také zúčastnily koncertu lidí dobré vŧle, který se konal na 

Velehradě. Věřící se zde kaţdým rokem scházejí, aby uctili památku slovanských věrozvěstŧ 

Cyrila a Metoděje. Při této slavnostní události v roce 2013 nechyběla ani skupina TŢ - MS, 

jeţ patřila k hlavním partnerŧm oslav. 

Třinecké ţelezárny nemohly chybět ani na akci, která se konala na česko – slovensko – 

polském pomezí známá jako Srdce Evropy. Od doby prvního ročníku konání vynesla tato 

akce díky štědrosti sponzorŧ i návštěvníkŧ více neţ 2,5 milionu korun. Ty putovaly na pomoc 

do ústavŧ, postiţeným dětem a dalším potřebným. 
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5 CSR – NÁSTROJ KE ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 

ORGANIZACÍ 

Díky vstřícnosti jednoho z manaţerŧ firmy TŢ, jsem získala významné podklady, díky 

kterým mŧţu vyhodnotit, zda společenská odpovědnost přispívá ke zvyšování 

konkurenceschopnosti organizací a zda má ekonomické dopady.  

V rámci strukturovaného rozhovoru byly řešeny oblasti společenské odpovědnosti tak, 

jak je vnímána v TŢ: 

 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY 

1. Jak jste se ke společenské odpovědnosti dostali? 

Odpověď: Třinecké železárny vždy cítili odpovědnost vůči svému okolí a příštím generacím. 

Aktivity spojené se společenskou odpovědností jsme začali provádět dávno před tím, než se o 

společenské odpovědnosti začalo mluvit. Začali jsme to dělat, protože jsme to tak cítili, prostě 

jsme chtěli.  

2. Co vás vedlo k tomu, aby jste CSR ve vaší organizaci zavedly? 

Odpověď: Společenskou odpovědnost jako takovou jsme zavedly kvůli zvyšování image 

organizace a vyzdvižení se na trhu, což se docela daří.  

3. Co jste si od zavedení CSR slibovali a jaká byla vaše očekávání? 

Odpověď: Nezavedli jsme společenskou odpovědnost jen proto, že se o ní začalo mluvit. 

Neměli jsme žádný očekávaný společenský přínos, chtěli jsme jen přínos pro komunitu a 

zainteresované strany.  

4. Jak vnímají společenskou odpovědnost zaměstnanci vaší organizace? 

Odpověď: Naši zaměstnanci vnímají společenskou odpovědnost velmi pozitivně, jelikož z ní 

vyplývají určitě výhody pro ně samotné. Například se pořádají různé akce jako Hutnické dny, 

kde mají zaměstnanci zvýhodněné vstupy. Dále se vyhlašují nejlepší pracovníci, kteří získávají 

finanční odměnu. Také máme pro naše zaměstnance stanovené benefity, které můžou využit na 

vytipované oblasti, jako například nákup zboží, kultura, sport, vzdělávání. Je to jen na nich, 

co si vyberou.  

5. Co vám CSR přineslo? 

Odpověď: Máme stabilní zaměstnanost, řadíme se k nevětším zaměstnavatelům 

Moravskoslezského kraje. Díky společenské odpovědnosti máme sportovní a kulturní aktivity 

na velice vysoké úrovni.  
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6. Jakým způsobem dostáváte CSR do povědomí vašich zaměstnanců? 

Odpověď: Každý zaměstnanec si může přečíst zprávu o společenské odpovědnosti, která je 

přístupná volně na internetu. Dáváme jim to najevo díky článkům v novinách, které vychází 

v Týdeníku Hutník, který vychází ve městě jako klasické noviny, kde se prezentují CSR aktivity. 

Dále máme zprávy v regionální televizi, interní software, kde jsou informace o společenské 

odpovědnosti.  

7. Jaké ekonomické přínosy vám CSR dalo? 

Odpověď: Třineckým železárnám to dává to, že se můžeme starat o okolí, lidi. Zajišťujeme si 

pro sebe odborníky, v naší vlastní střední škole a to nám dává jistotu kvality. Máme velký vliv 

na zaměstnanost v regionu, staráme se o dopad na životní prostředí. Díky tomu snižujeme 

například nemoci z povolání. To, že jsme společensky odpovědní, nás určitě posunulo na vyšší 

úroveň.  

8. Jak vnímají společenskou odpovědnost vaše zainteresované strany? 

Odpověď: Naše zainteresované strany vnímají společenskou odpovědnost ve všech případech 

pozitivně. Někteří dokonce mívají v dotaznících, zda máme zavedenou společenskou 

odpovědnost. Je to jeden z faktorů, pomocí kterého nás hodnotí. Dalo by se říci, že díky CSR 

se náš počet zákazníků zvyšuje.  

9. Jak dostáváte společenskou odpovědnost do povědomí vašich zainteresovaných 

stran? 

Odpověď: Naše zainteresované strany si mohou na internetu přečíst zprávu o CSR tak jako 

všichni ostatní. Pokud se ptají na společenskou odpovědnost, odpovídáme, že ji máme. Ale 

jinak nikomu nic nenutíme.  

10. Přispělo CSR ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší organizace? 

Odpověď: Osobně si myslím, že společenská odpovědnost zvyšuje jak image organizace na 

trhu, tak i její konkurenceschopnost vůči ostatním organizacím.  
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5.1 Zhodnocení 

Díky získaným informacím, lze konstatovat, ţe velká část organizací nezavádí 

společenskou odpovědnost proto, aby jim něco přinesla, ale spíše proto, aby oni sami byli 

prospěšní pro okolí, lidi, budoucí generace a tak dále. Organizace také uvádí, ţe jim 

společenská odpovědnost zvyšuje image a postavení na trhu. Mezi ekonomické přínosy 

společenské odpovědnosti řadí Třinecké ţelezárny to, ţe se mohou starat o okolí a lidi. 

Zajišťují si pro sebe odborníky, v jejích vlastní střední škole a to jim dává jistotu kvality. 

Třinecké ţelezárny mají velký vliv na zaměstnanost v regionu, starají se o dopad na ţivotní 

prostředí. Díky tomu sniţují například nemoci z povolání. To, ţe jsou společensky odpovědní, 

je posunulo na vyšší úroveň. A jak jde dohromady konkurenceschopnost a společenská 

odpovědnost? V Třineckých ţelezárnách se na základě dlouhodobého zavedení společenské 

odpovědnosti domnívají, ţe CSR zvyšuje jak image organizace na trhu, tak především 

konkurenceschopnost vŧči ostatním organizacím.  

Na základě zpracované analýzy byl vytvořen manuál, který bude slouţit manaţerŧm 

organizací jako prŧvodce filosofií CSR. Manuál slouţí jako návod k tomu, jak postupovat při 

posuzování a sebehodnocení organizace v oblasti společensky odpovědného chování vŧči 

všem zainteresovaným stranám. Manuál by měl být vyuţitelný v jakékoliv oblasti podnikání.  
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6 ZÁVĚR 

Koncept CSR je relativně novým pojmem. Spojení ekonomických, environmentálních a 

společenských cílŧ, které v organizaci často jiţ existují, avšak paralelně vedle sebe, přinese 

organizacím jasnou konkurenční výhodu. CSR nic nenařizuje ani do ničeho nenutí. Říká jen, 

jak se mŧţou dělat věci jinak a lépe, aby bylo dosaţeno lepších výsledkŧ a dlouhodobých 

ziskŧ s ohledem na okolní prostředí 

Předmětem diplomové práce byla analýza koncepce CSR jako nástroje ke zvyšování 

konkurenceschopnosti organizací. Cílem této práce bylo prokázat, ţe společenská 

odpovědnost má vliv na zvyšování konkurenceschopnosti organizací.  

Pro nejlepší pochopení filosofie společenské odpovědnosti jsem se v teoretické části 

zaměřila na vymezení pojmu CSR a charakteristiku filosofie. Dále byla v teoretické části 

popsána koncepce CSR jako součást organizační struktury. Zde bylo více rozepsáno jak a 

podle čeho se provádí hodnocení a měření společenské odpovědnosti.   

V praktické části byla provedena analýza organizace Třinecké Ţelezárny. Tato analýza 

byla provedena pomocí strukturovaného rozhovoru, kde byly řešeny oblasti společenské 

odpovědnosti tak, jak ji vnímají v TŢ.  

TŢ se na základě dlouhodobého zavedení společenské odpovědnosti domnívají, ţe CSR 

zvyšuje jak image organizace na trhu, tak především konkurenceschopnost vŧči ostatním 

organizacím.  

Na základě zpracované analýzy byl vytvořen manuál, který bude slouţit manaţerŧm 

organizací jako prŧvodce filosofií CSR. Manuál slouţí jako návod k tomu, jak postupovat při 

zavedení, posuzování a sebehodnocení podniku v oblasti společensky odpovědného chování 

vŧči všem zainteresovaným stranám. Manuál by měl být vyuţitelný v jakékoliv oblasti 

podnikání.  
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Ještě před tím, neţ organizace začnou zavádět CSR do praxe měly by zváţit tyto kroky: 

1. Zmapování firmy  

 

- V čem a kde firma podniká 

- Změřit, jak firma pŧsobí na zainteresované strany 

- Zamyslet se nad tím, jakou firmou bychom chtěli být 

 

2. Jak bude CSR řízeno 

 

- Kdo ji bude mít na svých bedrech 

- Se CSR musí v organizaci začít top management 

- Se kterými lidmi nebo představiteli top managementu chcete spolupracovat a spolupráci 

nastavit 

 

3. Je třeba se podívat na to, které aktivity firmy, jsou CSR 

 

- Pokud ţádné aktivity ve firmě nejsou, tak je třeba se zamyslet, jaká jsou CSR témata, co tíţí 

společnost a vydefinovat témata 

- Zamyslet se nad tím, které CSR téma zajímá naši firmu, a zda jsme firma, která toto téma 

dokáţe řešit 

1. TVORBA CSR KONCEPCE V ORGANIZACI 

 

1.1 Zjištění hlavních motivačních faktorů pro tvorbu CSR koncepce 

 Jaké jsou interní a externí motivační faktory organizace pro přípravu CSR koncepce? 

 Co si organizace slibuje od CSR koncepce? 

1.2 Identifikace klíčových CSR vizí organizace 

 Základem pro tvorbu CSR koncepce by měla být vize organizace, její hodnoty a 

strategie, na kterých má organizace svoji činnost společenské odpovědnosti zaloţenou.  
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1.3 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci 

 Zde organizace zhodnotí pozici, ve které se v současné době nachází v rámci konceptu 

CSR.  

1.4 Sebehodnocení organizace 

 Ještě před tím, neţ se organizace pustí do tvorby CSR koncepce, měla by se podívat 

na současné aktivity na poli společenské odpovědnosti 

1.5 Analýza vnějšího okolí z pohledu CSR 

 Po analýze vnitřního prostředí organizace je třeba zhodnotit také vnější okolí 

organizace, nejméně v oblastech, kterými jsou: 

 Zákonné poţadavky 

 Benchmarking 

 Prŧzkum konkurence 

 Vnější impulsy 

 Angaţovanost organizace 

1.6 Zainteresované strany 

 Organizace si musí zmapovat hlavní zainteresované strany, které ovlivňují její činnost 

a úspěšnost. Smyslem je zapojit své klíčové zainteresované strany do všech fází 

implementace CSR.  

1.7 Stanovení hlavních CSR témat a cílů 

 Poté co vedení organizace posvětilo zájem a angaţovanost organizace v oblasti CSR, 

organizace určila své klíčové zainteresované strany, definovala CSR principy a 

zhodnotila současný stav, musí si stanovit směr, kterým se chce v souvislosti se CSR 

ubírat. Musí určit hlavní témata a prioritní cíle.  

1.8 Vytvoření akčního plánu CSR aktivit 

 Tento krok představuje vytvoření akčního plánu CSR aktivit, které povedou 

k naplnění stanovených cílŧ. Zde by měly být upřesněny informace typu personální 

pravomoci a odpovědnosti, finanční rozpočet a časový plán.  
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1.9 Návrh způsobu monitorování výsledků realizovaných CSR aktivit 

 Jestliţe organizace realizuje CSR aktivity, měla by po určitě době vyhodnotit 

úspěšnost svého počínání. Pro vyhodnocení naplnění CSR cílŧ slouţí sada 

kvantitativních a kvalitativních parametrŧ.  

1.10 Návrh způsobu reportování CSR aktivit 

 Všechno co se doposud v rámci CSR zrealizovalo, je vhodné reportovat 

zainteresovaným stranám, aby se okolí dozvědělo o společenské angaţovanosti 

organizace.  
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