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1 ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral společenskou odpovědnost organizací 

(Corporate Social Responsibility, dále jako CSR). CSR je v současnosti stále se rozšiřující 

směr, kterým se organizace ubírají. Společnosti si stále častěji začínají uvědomovat, že 

principy společenské odpovědnosti nemusí být pouze náklady navíc, ale že tyto principy 

přináší organizaci velké množství výhod. 

CSR je v České republice stále ještě tak trochu na okraji zájmu společnosti nebo lépe 

řečeno na okraji zájmu firem. Pro současnou generaci lidí, kteří právě vstupují na trh práce, je 

odpovědné chování firem velice důležité a jedná se o jedno z rozhodujících kritérií při výběru 

zaměstnavatele. Tito zájemci o zaměstnání také očekávají, že kvalitní CSR program bude 

součástí zaměstnaneckých výhod. Tento program je pro velký počet uchazečů důležitější než 

plat. V dalším textu budou uvedeny důvody, proč je společenská odpovědnost pro firmy 

přínosná a neměla by být společnostmi již nadále opomíjena. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a část praktickou. 

Teoretickou část jsem vypracovával na základě odborné literatury a článků. V této části je 

blíže popisována charakteristika a problematika společenské odpovědnosti firem. Ze 

získaných poznatků budu dále vycházet v praktické části, kde nejdříve přiblížím společnost 

ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o., popíši a zanalyzuji současný stav společenské 

odpovědnosti v klíčových oblastech společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. Tyto 

oblasti (pilíře) zhodnotím a na závěr, při zjištění případných nedostatků, navrhnu a doporučím 

vybrané firmě možná zlepšení týkající se konceptu společenské odpovědnosti dané 

organizace. 

 Společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. jsem si vybral z různých důvodů, 

kdy hlavní důvod je, že mi ve společnosti umožnili vypracovat diplomovou práci a byli 

ochotni mi poskytnout veškeré potřebné materiály a vymezili si čas na rozhovory. Dalšími 

důvody k výběru této společnosti také bylo, že tato společnost je v relativní blízkosti mého 

bydliště a byl jsem zde již na různých brigádách a společnost jsem už blíže znal a tímto 

způsobem jí mohu na oplátku alespoň částečně pomoci v otázce konceptu CSR. Jako poslední 

důvod bych zmínil to, že v součastné době je společenská odpovědnost v České republice 

stále málo rozšířená a mohu tímto způsobem alespoň trochu přispět k jejímu většímu rozšíření 

a povědomí. 
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Cílem diplomové práce je nejprve blíže přiblížit a popsat vybranou společnost 

ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. a zanalyzovat za pomoci teoretických poznatků 

součastnou situaci společenské odpovědnosti v této společnosti. Na základě získaných 

informací zhodnotit součastnou situaci a navrhnout společnosti možná řešení a různá 

doporučení ke zlepšení situace na poli společensky odpovědného chování. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

ORGANIZACÍ 

 Pomocí této části definuji teoretická východiska vztahující se k problematice 

společenské odpovědnosti firem. Nejdříve CSR blíže charakterizuji a dále se budu 

věnovat popisu jednotlivých částí, které přibližují celkovou strukturu společenské 

odpovědnosti firem. 

 

2.1 Charakteristika CSR 

 Společenská odpovědnost firem nemá v současné době přesně vymezenou definici, 

která by specificky vyjadřovala, co přesně CSR je (Bláha, 2013). Tento stav je dán především 

proto, že koncept společenské odpovědnosti je pro firmy dobrovolný, každá firma si sama 

určuje, do jaké míry a za jakých podmínek principy CSR přijme. Kunz (2012) říká, že 

společenská odpovědnost nemá přesně vymezené hranice, kvůli tomu dává prostor k diskusi 

ohledně CSR a zároveň dává prostor k možnému širokému chápání a interpretaci tohoto 

širokého konceptu různými zainteresovanými skupinami. Jako jednu z definic CSR uvádím 

od Trnkové. „Koncept, kterým se podniky otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za 

stav a chod společnosti. Vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „profit 

only“ k širšímu pohledu v kontextu tří P (people, planet, profit).“ (Trnková, 2004, s. 7). Pokud 

bychom chtěli zjednodušit vymezení společenské odpovědnosti, tak bychom ji zjednodušili na 

3 základní pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. Těmto pilířům se budu blíže 

věnovat v následující kapitole. 

 Krymláková (2009) definuje předpoklady společenské odpovědnosti organizací 

následovně. CSR má 4 hlavní předpoklady: 

 Společnosti se chovají eticky a zodpovědně nad rámec vydaných zákonů a 

norem. Odpovědné jednání nad rámec zákonů je převážně v ekonomické oblasti, 

kdy společnosti dbají na dodržování odpovědné a korektní správy společnosti, 

která pokud možno hospodaří se ziskem. Politika společnosti uplatňuje aktivní 

antikorupční jednání a vytváří kvalitní a upřímné vztahy se svými dlouhodobými 

partnery a zákazníky. V sociální oblasti se společnost zaměřuje především na 

kvalitu a bezpečnost práce zaměstnanců nad rámec zákona. V environmentální 

oblasti CSR počítá se snižováním nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
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 Strategický přístup k CSR. CSR musí mít provázanost s podnikovou vizí, 

hodnotami a dlouhodobou strategií podniku. Nutným předpokladem pro CSR je 

realizace na strategické úrovni a celkové strategické rozpracování programu. 

 Pro úspěšně zvládnutý koncept CSR je nutný soulad se základní činností 

organizace. Koncept CSR musí být součástí všech podnikových činností, od 

nejzákladnějších činností až po nejsložitější a nejnáročnější operace, které se ve 

společnosti vyskytují. Odpovědné jednání musí být všudypřítomné a stálé, ať už se 

to hodí nebo ne, jelikož nelze tento princip aplikovat pouze na vybrané činnosti. 

Takovýto přístup není opravdovou společenskou odpovědností, ale jedná se pouze 

o snahu o získání lepšího jména společnosti. 

 Pro úspěšně zvládnutý koncept CSR je nutná shoda s firemní kulturou. CSR 

by měl mít základ v základních firemních hodnotách, které byly stanoveny top 

managementem a vytváří organizační kulturu. Z toho nám vychází, že je nezbytně 

nutná podpora top managementu, který formuluje vize, poslání a hodnoty 

společnosti a zavádí je do praxe. Harmonie mezi CSR činnostmi společnosti a 

firemní kulturou je nesmírně důležitá. 

 

2.2 Pilíře CSR 

 Společenská odpovědnost firem je postavena na 3 základních pilířích (triple-bottom-

line) nebo také 3P (profit, people, planet), což znázornil Kunz (2012). 

 

Obr. 2.1 Triple-bottom-line 

 

Zdroj: Kunz (2012, s. 20) 
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 Společnosti, které přijaly za své CSR, se neřídí pouze přístupem profit only, ale berou 

ohledy na všechny složky, které s jejich podnikáním přímo či nepřímo souvisí. Základními 

částmi společenské odpovědnosti jsou ekonomický pilíř, sociální pilíř a environmentální 

pilíř
1
. Někdy bývá koncept CSR rozdělen místo 3 částí do 4, kdy sociální pilíř je rozdělen na 

dílčí části pracovní prostředí a místní komunita. 

 

2.2.1 Ekonomický pilíř 

 Každá společnost má jako jeden z cílů dosahování zisku. Díky tomuto zisku může 

společnost následně financovat další společensky odpovědné aktivity. Kunz (2012) zařadil do 

ekonomického pilíře mezi CSR aktivity ještě např.: 

 Vyhýbání se korupci – vedení společnosti ani zaměstnanci nesmí využívat 

korupčního jednání. Spousta společností využívá etický kodex, podle kterého se 

všichni zaměstnanci řídí, jelikož upravuje jejich chování. 

 Řízení společnosti – vedení se snaží spravovat společnost takovým způsobem, aby 

co nejvíce podporovalo inovace, flexibilitu, osobní svobodu každého zaměstnance 

a vytvářelo příjemné pracovní podmínky. 

 Transparentní organizace – tyto organizace často zveřejňují informace o 

společnosti na internetových stránkách, a také je poskytují svým stakeholderům 

(blíže se budu problematice stakeholders věnovat v následujících kapitolách). Tyto 

informace nejsou pouze pozitivní, ale také negativní, aby měli stakeholdeři 

kompletní a ucelený obraz o společnosti. 

 Vztahy se zákazníky a dodavateli – společensky odpovědné firmy se snaží vytvářet 

dlouhodobě kvalitní vztahy se svými zákazníky a dodavateli. Zákazníkům jsou 

především nabízeny kvalitní výrobky za rozumnou cenu a s veškerou potřebnou 

dokumentací. Neméně důležitou částí vzájemných pozitivních vztahů je platební 

morálka a dodržování všech termínů a podmínek. V rámci kvalitních vztahů 

s dodavateli jsou uplatňovány rovné příležitosti při vybírání dodavatelů i při 

následném domlouvání platebních podmínek. 

 Vztahy s vlastníky a akcionáři – organizace by měly sledovat zájmy všech 

vlastníků a investorů a zároveň jim poskytovat kvalitní informace v požadovaném 

množství a termínu. Zároveň by měly být v rovnováze podnikatelské aktivity a 

očekávání akcionářů (Kunz, 2012). 

                                                           
1
 http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/spolecenska-odpovednost-firem.html 

http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/spolecenska-odpovednost-firem.html
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Tab. 2.1 Ekonomický pilíř 

 

Zdroj: Prskavcová (2007, s. 11) 

 

2.2.2 Sociální pilíř 

Druhý pilíř souvisí především se zaměstnanci společnosti, vytvářením adekvátních 

pracovních podmínek a motivací zaměstnanců. Spokojení zaměstnanci vykazují vyšší 

výkonnost, což je pro firmy zásadní. Dále bude ve společnosti probíhat v menší míře 

fluktuace zaměstnanců, zaměstnanci budou vůči firmě více loajální a v neposlední řadě to 

povede ke zlepšení pověsti společnosti.  
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Prskavcová (2008) do sociálního pilíře zařadila například tyto aktivity: 

 Zdraví a bezpečnost zaměstnanců – pro zaměstnance jsou vytvořeny takové 

podmínky, které neohrozí jejich bezpečnost a zároveň nejsou zdraví škodlivé. 

 Vyváženost pracovního a osobního života – moderní společnosti se snaží vytvářet 

pro zaměstnance rovnováhu mezi pracovním a osobním životem pomocí různých 

nástrojů. Mezi nejčastěji používané nástroje patří pružná pracovní doba, práce 

z domova, práce na částečný úvazek, a také velmi oblíbené firemní školky. 

 Rozmanitost na pracovišti – společnosti se snaží, aby jejich zaměstnanci měli co 

nejvíce různorodou práci, aby nedělali stále totéž. Proto některé společnosti 

využívají tzv. rotaci práce, kdy zaměstnanci po určité době mění své pracovní 

pozice. 

 Rozvoj lidského kapitálu – moderní doba klade na firmy, potažmo na 

zaměstnance, stále vyšší nároky, a proto se firmy snaží co nejvíce podporovat 

rozvoj svých zaměstnanců. Můžeme sem zařadit podporu vzdělávání, zvyšování 

kvalifikace a získávání nových dovedností. 

 Rovné příležitosti – firmy se v dnešní době na oblast rovných příležitostí stále více 

zaměřují, jelikož jsou podmínky možné diskriminace ošetřeny zákony a navíc 

společnosti zjistily, že různorodost v pracovních skupinách přináší kvalitnější 

produkty, které se lépe uchytí na trhu. Firmy se stále méně ohlíží na pohlaví, věk, 

národnost, vzdělání, víru, zdravotní postižení či sexuální orientaci. 

 Firemní filantropie – do firemní filantropie řadíme finanční příspěvky, dary, 

možnost zapůjčení produktu či využití služeb sociálně slabšími nebo jinak 

znevýhodněnými skupinami obyvatel. Pokud společnosti praktikují firemní 

filantropii, tak za to, na rozdíl od dárcovství, neočekávají žádnou protislužbu. Tato 

aktivita se v České republice řadí mezi nejrozšířenější nástroje společenské 

odpovědnosti. 

Sociální pilíř můžeme také rozdělit na dvě oblasti, a to na oblast pracovní prostředí 

(vnitřní sociální oblast) a na místní komunitu (vnější sociální oblast). Do oblasti pracovní 

prostředí řadíme činnosti, které se dotýkají zaměstnanců a jejich práce ve firmě. V oblasti 

místní komunity se firma zaměřuje především na takové aktivity, které zmírňují negativní 

dopady činnosti firmy na okolní prostředí a snaží se o navázání dobrých vztahů s okolím. 

 

 



12 
 

Tab. 2.2 Sociální pilíř – pracovní prostředí 

 

Zdroj: Prskavcová (2007, s. 14) 
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Tab. 2.3 Sociální pilíř – místní komunita 

 

Zdroj: Prskavcová (2007, s. 17) 

 

2.2.3 Environmentální pilíř 

 Na tento pilíř se v posledních letech klade stále větší důraz. Pro společnosti to 

znamená nová nařízení a regulace jak národní, tak i nadnárodní úrovně, zejména z Evropské 

unie. Firmy by se při činnostech zohledňujících environmentální prostředí neměly zaměřovat 

pouze na činnosti uvnitř dané firmy, ale také na činnosti, které ovlivňují vnější okolí 

společnosti. Krymláková (2009) mezi odpovědné aktivity v environmentálním pilíři zařadila 

např.: 

 Snižování spotřeby energií a vody – společnosti by se měly snažit šetřit vodu a 

elektrickou energii například tím, že na splachování záchodů a ve výrobním 

procesu by se využívala voda užitková a co se týká energie, tak společnost může 

snižovat její spotřebu pomocí izolace budovy či regulací topení. 
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 Eliminace nebezpečného odpadu – všechny firmy by měly dbát na třídění a 

likvidaci nebezpečného odpadu. Zároveň by se měly snažit v otázce hledání a 

využívání méně nebezpečných a škodlivých surovin k výrobě. 

 Využívání obnovitelných zdrojů – společnost si může sama vyrábět alespoň část 

energie pomocí solárních panelů či biomasy. 

 Zavádění ekologické výroby – investice do ekologických technologií, díky kterým 

se sníží ekologický dopad na přírodu a tyto technologie budou vyrábět výrobky 

s ekoznačkou. 

 Omezování negativních dopadů na prostředí – všechny společnosti by se měly 

snažit o co největší omezování negativních dopadů na životní prostředí. Tento bod 

je klíčový, protože změny v životním prostředí a klimatu se pouze obtížně 

napravují. Proto vlády a různá mezinárodní uskupení jako Evropská unie tolik 

dbají na tomto bodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Tab. 2.4 Environmentální pilíř 

 

Zdroj: Prskavcová (2007, s. 19) 

 

2.3 Stakeholders 

 Zainteresované strany v podnikání nazýváme stakeholdery. Stakeholdeři jsou lidé, 

kteří mají vlastní zájmy, ať už přímé či nepřímé, na podnikání dané společnosti a můžeme je 

dělit podle různých hledisek. Pro slovo stakeholder nemá čeština relevantní ekvivalent, ale 
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nejčastěji je využíváno překladu jako zájmová skupina, zainteresovaný jedinec či participující 

skupina. Mezi nejobecnější dělení stakeholderů řadíme, akcionáře, zákazníky, dodavatele, 

zaměstnance, odbory, státní správu, média a další (Petříková, 2008). 

 

2.3.1 Definice stakeholders 

 Konkrétní a přesná definice stakeholderů v současné době neexistuje, ale obecně se 

jedná o zájmové skupiny, které mají přímý či nepřímý vliv na organizaci. Teorie stakeholderů 

se stále rozvíjí a rozšiřuje, proto ještě není jasná definice. Mezi již existující definice bych 

zařadil tyto: 

1. „Skupina těch, kteří mají zájem na činnosti firmy. Jsou to organizace či skupiny 

jednotlivců, jež mají vliv na činnost podniku nebo jsou jeho činností nějak 

dotčeny, v současnosti jsou označovány jako skupiny participující na podnikání 

(Putnová, 2007, s. 112).“ 

2. „Skupina nebo jednotlivec, kteří mohou mít vliv na dosažení podnikových cílů, ale 

na druhé straně mohou být sami dosažením podnikových cílů ovlivněni. (Ed 

Freeman: Strategic Management - A Stakeholder Approach). 

3. Subjekty, jež mají možnost nebo moc působit na podnik (Carrol 1993). 

4. Subjekty, jejichž hmotné zájmy jsou spojeny s podnikem, takže v závislosti na 

chování podniku mohu něco ztratit nebo naopak něco získat (Clarkson 1995).“ 

(Autor neuveden. Dostupné z: http://www.enviweb.cz/eslovnik/258) 

Odborníci se také nemohou přesně shodnout, kteří jedinci ještě mezi stakeholdery patří 

a kteří již ne. Je to také způsobeno tím, že každá společnost mezi své stakeholdery řadí 

někoho jiného, jelikož záleží na mnoha okolnostech jako je velikost společnosti, obor 

působnosti a to, jak je který stakeholder pro společnost důležitý. Společnosti zapojené do CSR 

aktivit by měly přesně definovat své klíčové zájmové skupiny a podle tohoto vymezení 

následně hledat soulad mezi vzájemnými očekáváními (Kunz, 2012). 

 

2.3.2 Identifikace stakeholders 

 Jak již bylo zmíněno, každá společnost mezi své stakeholdery řadí někoho jiného, na 

základě jejich významu pro společnost. Po navrhnutí definice stakeholdera, jeho identifikaci a 

následné vzájemné shodě v otázce očekávání může společnost přejít k vlastnímu definování a 

vytváření společensky odpovědné politiky, kterou bude využívat (Pavlík, Bělčík, 2010).  

 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/258
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Stakeholdery můžeme dělit podle různých hledisek: 

 

Stakeholdeři dle oblasti CSR 

 Podle tohoto hlediska dělíme stakeholdery do 3 oblastí, a to na oblasti firma, 

ekonomika a společnost. 

Tab. 2.5 Příklady stakeholders dle oblastí 

Firma Ekonomika Společnost 

Zaměstnanci Zákazníci Komunita 

Management Distributoři Vláda 

Akcionáři Věřitelé Státní správa 

Odbory Odbory Životní prostředí 

 

Zdroj: Upraveno dle Kuldová (2010, s. 24) 

 

Stakeholdeři dle významnosti vlivu na podnik 

Kunz (2012) rozděluje stakeholdery dle významnosti vlivu na podnik na primární a 

sekundární: 

1) Za primární považuje vlastníky, investory, zaměstnance, zákazníky, dodavatele, 

vládu a lokální komunity.  

2) Mezi sekundární řadí vládu obecně, lobbisty, konkurenty, různé nátlakové skupiny 

a občanská a obchodní sdružení. 

 

Stakeholdeři dle sféry vlivu 

Tato teorie rozděluje stakeholdery do čtyř skupin: 

 „Hráči (Players): Hráči jsou považováni za stakeholdery, kteří se stali nebo jsou 

součástí prostředí a mohou významně ovlivnit organizaci. 

 Tvůrci prostředí (Context Setters): nezávislí hráči, kteří mohou zásadně ovlivnit 

prostředí, v němž musí strategie fungovat, a přesto nemají hmotný zájem 

v organizaci. Převážnou většinou je tvůrci strategií nemohou kontrolovat ani řídit. 

 Dav (Crowd): nezúčastnění diváci (bystanders), kteří nejsou pro stakeholder 

analýzu nijak významní (pokud nejsou navedeni, aby získali vliv a projevili svůj 

zájem). 
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 Ovlivnění (Subjects): jedinci, kteří na sobě pociťují následky a důsledky zaváděné 

strategie. Mají zájem na soudobé i budoucí činnosti organizace, a proto ji budou 

chtít ovlivnit. Nemohou však získat dostatečný vliv. Stakeholder analýza jim 

věnuje značnou část svého zájmu. Při správném postupu je možné využít jejich 

zájmů tak, že se strategicky ovlivní původ jejich vlivu a povzbudí se k vytvoření 

koalic nebo aliancí.“ (Autor neuveden. Dostupné z: 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=62863) 

 

Stakeholdeři dle Principů podnikání Caux Round Table 

Krymláková (2009) dělí stakeholdery podle Principů podnikání Caux Round Table do 

tří skupin: 

1) Vnitropodnikoví stakeholdeři, mezi které řadíme zaměstnance, manažery a 

vlastníky. Tato skupina se aktivně podílí na činnosti a výsledcích organizace a jsou 

součástí vnitřního prostředí organizace. 

2) Externí stakeholdeři spojití s trhem, zde řadíme zákazníky, dodavatele, ostatní 

spolupracující organizace a konkurenty. Tato skupina je v přímém a úzkém 

kontaktu se společností a aktivity společnosti ji přímo ovlivňují. 

3) Externí stakeholdeři nespojití s trhem, do této skupiny lze zařadit různé místní, 

regionální, národní a nadnárodní instituce. Tato skupina vytváří externí prostředí, 

ve kterém společnost provádí své podnikatelské aktivity a do kterého patří. 

 

2.3.3 Očekávání a moc stakeholders 

 Jak již bylo zmíněno výše, stakeholdeři mají své vlastní očekávání a zájmy, na jejichž 

plnění se mohou také aktivně podílet, a to prostřednictvím forem moci, které jim náleží 

z vlastního postavení ve společnosti. Pomocí forem moci se zainteresované skupiny snaží 

prosazovat vlastní odlišné priority. V následující tabulce jsou znázorněny některé zájmy 

stakeholderů, využívajících různých forem moci (Kuldová, 2010). 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=62863
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Tab. 2.6 Zájmy stakeholderů a využívání forem moci
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Zdroj: Kuldová (2010, s. 76, 77) 

 

2.3.4 Zapojení stakeholders 

 Zapojení stakeholderů do činností a řízení podniku může mít různě velkou váhu, a 

proto by společnosti měly pečlivě zvážit, jakou míru zapojení stakeholderům povolí. Zároveň 

ale také musí brát ohledy na jejich potřeby a jejich uspokojování. Jednotlivé skupiny 

stakeholderů mají různé zájmy ve společnosti, a také k uspokojování těchto zájmů využívají 

různých forem moci, které jsou znázorněny výše. Ve vlastním zájmu společností je udržovat 

klíčové zájmové skupiny informované a vést s nimi dialog (Steinerová, 2008). Tyto klíčové 

zájmové skupiny, které mají nejvyšší zájem, vliv a očekávání, lze určit pomocí následujícího 

schématu. 
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Schéma 2.1 Rozdělení stakeholderů pro CSR strategii 

 

Zdroj: Šedá (2013) dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-stakeholders 

 

 Dané schéma nám zobrazuje, že s klíčovými stakeholdery by společnosti měly vést 

dialog a následně je zapojovat do CSR aktivit v organizaci. Bližší přiblížení zapojení 

stakeholderů do CSR aktivit v organizaci zobrazuje následující tabulka. 

Tab. 2.7 Zapojení stakeholderů do CSR aktivit v organizaci 

 

Zdroj: Upraveno dle Pavlík, Bělčík (2010, s. 79) 

 

 

http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-stakeholders
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2.3.5 Komunikace se stakeholders 

 Komunikace se zájmovými skupinami probíhá nejčastěji formou dialogu. Celý postup 

spolupráce se stakeholdery je zobrazen na následujícím obrázku. 

Obr. 2.2 Postup spolupráce se stakeholdery 

 

Zdroj: Převzato z http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/ 

 

 Spolupráce a komunikace se stakeholdery může probíhat různou formou. Podle 

portálu csr-online.cz se jedná o tyto prostředky
2
: 

 „Dotazníkové šetření, 

 online diskusní fórum, 

 pracovní skupina, 

 individuální jednání, 

 neformální setkání, 

 organizace společných projektů, 

 telefonní podpora atd.“  

(Dostupné z: http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/) 

Tyto prostředky jsou důležité, jelikož díky nim informuje své stakeholdery o 

činnostech, které momentálně provádí či jsou v plánu. Na základě této komunikace se posilují 

vzájemné vztahy a navíc společnost obdrží od zájmových skupin zpětnou vazbu. Mezi další 

hojně využívané formy komunikace se řadí výroční zprávy a různé reporty, které jsou 

nejčastěji zveřejňované na internetových stránkách společnosti z důvodu nejjednoduššího 

dohledání a celkové přístupnosti. Komunikační kanály rozlišujeme na interní a externí. 

Interními komunikačními kanály jsou nejčastěji intranet, nástěnky, časopisy, porady, 

školení, firemní telefonní linka či e-mailová komunikace. Tyto komunikační kanály se 

zaměřují na interní zájmové skupiny. Naproti tomu mezi externí komunikační kanály řadíme 

výroční zprávy, reporty, inzerce, média, veřejné nástěnky, internetové stránky společnosti, 

semináře, konference, workshopy, telefonní linka či PR (Krymláková, 2009).  

                                                           
2
 http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/ 

http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/
http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/
http://www.csr-online.cz/co-je-csr/15-otazek-a-odpovedi-o-csr/
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2.4 Zavedení CSR 

 Po rozhodnutí o přijetí CSR by vrcholový management měl postupně zahrnout 

koncept společenské odpovědnosti do vize, mise, hodnot a cílů podniku a zároveň podle nich 

jednat a chovat se. Zároveň tímto postupem dává svému okolí včetně vlastních stakeholderů 

najevo, že společenskou odpovědnost bere seriózně. Vrcholový management by pomocí 

správné volby komunikace měl neustále sdělovat firemní hodnoty včetně principů CSR nejen 

vlastním zaměstnancům, ale také okolí podniku (Kunz, 2012).  

 Vrcholový management by měl při zavádění společenské odpovědnosti postupovat 

systematicky a, jak zdůraznil Kunz (2012, s. 111), brát ohled na: 

 „poslání podniku, 

 firemní kulturu, 

 předmět a obor podnikání, 

 obchodní strategii, 

 environmentální profil, 

 profil rizika, 

 provozní podmínky.“ 

Zavádění společensky odpovědného přístupu je náročný a dlouhodobý úkol. Často se 

zaváděním CSR přístupu souvisí také zavedení nové a inovativní formy řízení. Jelikož je tento 

úkol náročný, tak by vedení společnosti mělo nalézt správného člověka, který bude za tento 

proces odpovědný a bude zavádět společenskou odpovědnost do stávající strategie 

společnosti, či ji celou přebuduje. 

Aby bylo zavádění CSR strategie do společnosti úspěšné, Kunz tvrdí (2012, s. 111), že 

je potřeba se na tuto strategii dívat jako na proces a pro jeho úspěšné zavedení by se mělo: 

 „Určit potřebné zdroje pro zavedení CSR do firmy (i pamatovat na zdroje pro jeho 

další rozvíjení). 

 Určit pravomoci i odpovědnost při implementaci managementu CSR. 

 Zvyšovat povědomí o CSR u všech zaměstnanců podniků. 

 Zajistit transparentní informovanost všech svých stakeholderů. 

 Stanovit cíle a formulovat programy k jejich naplnění ve vztahu k CSR. 

 Nastavit vnitřní výkonnostní kritéria ve vztahu k CSR. 

 Motivovat zaměstnance při plnění cílů CSR. 

 Cíleně podporovat spolupráci se stakeholdery.“ 
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Schéma 2.2 Čtyři fáze procesu implementace CSR v organizaci 

 

Zdroj: Pavlík, Bělčík (2010, s. 66) 

 

 Tyto čtyři fáze jsou jakýmsi obecným předpokladem, který si každá společnost může 

v rámci implementace CSR přizpůsobit podle svého. V dalším textu alespoň částečně 
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přiblížím 5 základních kroků implementace, které by měla každá společnost zahrnout do 

svého plánu. 

 

Závazek vedení firmy a managementu k přijetí CSR a pověření odpovědné osoby 

Jak již bylo několikrát zmíněno, tak podpora vedení společnosti, potažmo top managementu, 

je naprosto klíčová, jelikož tyto nejvyšší orgány schvalují přijímání konceptu společenské 

odpovědnosti a zároveň ho integrují do základních hodnot společnosti a díky tomu dávají 

najevo svůj závazek k odpovědnosti. Jelikož se jedná o dlouhodobou záležitost, je potřeba 

CSR integrovat také do podnikové kultury, a dále přesvědčit co největší počet zaměstnanců o 

nutnosti zavedení společenské odpovědnosti. Jak již bylo uvedeno, jedná se o dlouhodobou 

záležitost, proto vedení společnosti hledá správnou osobu (CSR manažer), která bude 

odpovědná za celkový průběh zavedení společenské odpovědnosti do strategie společnosti 

(Steinerová, 2008). Kunz (2012, s. 112) objasnil, že by pro manažera mělo platit: 

 „Je v kontaktu se všemi odděleními. 

 Vede efektivní dialog s firemními stakeholdery. 

 Komunikuje CSR strategii napříč firmou. 

 Motivuje ostatní pracovníky k prosazování myšlenek CSR.“ 

 

Identifikace klíčových stakeholders, stanovení vize a cílů 

Identifikaci klíčových stakeholderů a navázání dialogu s nimi, jehož formy byly popsány již 

dříve, by se měla věnovat nejvyšší pozornost. Protože se jedná o zcela zásadní krok, od čehož 

se odvíjí celá strategie společenské odpovědnosti (Pavlík, Bělčík, 2010). Budou-li klíčoví 

stakeholdeři určeni správně, tak podle toho společnost rozpozná jejich zájmy a bude moci 

použít vhodné nástroje, díky nimž uspokojí potřeby stakeholderů. Potřeby stakeholderů ale 

nejsou jediné, jelikož firma má také vlastní, a proto by cíle společnosti měly být zvoleny ku 

prospěchu obou stran (Steinerová, 2010). Na cíle by se mělo pohlížet také z časového 

hlediska, jelikož především cíle společnosti bývají jak krátkodobého, tak dlouhodobého 

charakteru. 

 

Integrace CSR do stávajících procesů 

Dalším postupným krokem je integrace CSR do procesů. Společnost si dopředu vytvořila 

akční plán, který je postupně zaváděn do procesu, na jehož základě jsou zaváděny také 

společensky odpovědné aktivity do činností společnosti. Zavádění akčního plánu také blízce 
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souvisí se spoluprací s odpovědnými osobami, které mají celý proces na starosti (Steinerová, 

2010). Tyto osoby koordinuje již zvolený CSR manažer, který se stará o to, aby odpovědné 

osoby byly dostatečně informované a motivované k tomu, aby celý proces zavádění proběhl 

s co nejmenšími komplikacemi (Kunz, 2012). 

 

Komunikace a zpětná vazba 

Komunikace je nezbytně nutná v celém procesu zavádění společenské odpovědnosti do 

organizace a obzvláště důležitá je zpětná vazba, která společnosti potvrzuje či vyvrací 

zavedené postupy a navrhuje možná zlepšení (Pavlík, Bělčík, 2010). Komunikace nejčastěji 

probíhá s klíčovými stakeholdery jako jsou vlastníci, zaměstnanci či zákazníci. Zavádění CSR 

je dlouhodobý proces, tudíž i komunikace se stakeholdery musí být dlouhodobá a nejčastěji 

probíhá různými formami, popsanými v bodě 2.3.5 Komunikace se stakeholders.  

 

Dlouhodobé udržení CSR 

Jako poslední ze základních kroků je dlouhodobé udržení CSR. K tomu aby byl koncept CSR 

dlouhodobě udržitelný, je potřeba stále kontrolovat celý proces a případně zasáhnout a provést 

nutné kroky k nápravě a zlepšení (Steinerová, 2008). Dnešní rychlý svět se vyznačuje 

globalizací a neustálými inovacemi, a proto i akční plán je potřeba neustále inovovat, aby 

společnost mohla být i nadále na trhu konkurenceschopná. 

 

2.5 Přínosy CSR 

 Pro současnou generaci lidí, kteří právě vstupují na trh práce, je odpovědné chování 

firem velice důležité a jedná se o jedno z rozhodujících kritérií při výběru zaměstnavatele 

(Schwartz, 2011). Tito zájemci o zaměstnání také očekávají, že kvalitní CSR program bude 

součástí zaměstnaneckých výhod. Již před 3 lety, podle výzkumu společnosti PwC, byla pro 

uchazeče o zaměstnání stabilita zaměstnavatele a jeho firemní hodnoty důležitější než 

nástupní plat. V loňském roce byla pro necelou polovinu absolventů CSR nejdůležitějším 

kritériem pro volbu budoucího zaměstnavatele. Proto by se organizace, které se snaží přijímat 

absolventy, měly na tuto oblast více zaměřit, jelikož 9 z 10 studentů se o tuto oblast zajímá. Je 

to pochopitelná skutečnost, protože zajímavá práce ve stabilní společnosti je pro studenty 

lákavá a vyhledávají ji (Kortišová, 2013). 

 Dalším důvodem proč by se organizace měly více zaměřovat na koncept CSR je vliv 

na motivaci současných zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří jsou spokojeni s chováním firmy 
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v oblastech, jako jsou sociální či životní prostředí, jsou produktivnější, angažovanější a 

celkově více pozitivní v práci než zaměstnanci pracující pro společnosti, které principy CSR 

nemají aplikovány. Organizace si společenskou odpovědností zvyšují vlastní hodnotu a 

sounáležitost zaměstnanců k vlastní značce (Kortišová, 2013). Pavlík a Bělčík (2010) shrnuli 

přínosy pro jednotlivé skupiny v následující tabulce. 

 

Tab. 2.8 Přínosy CSR 

 

Zdroj: Pavlík, Bělčík (2010, s. 29) 

  

Podle dlouhodobých zkušeností firem jak z České republiky, tak ze zahraničí 

vykrystalizovaly následující přínosy, které zpracovala Krymláková (2009). 
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Obr. 2.3 Přínosy implementace konceptu CSR 

 

Zdroj: Krymláková (2009, s. 87) 

 

2.6 Měření a hodnocení společenské odpovědnosti organizací 

 V současnosti již existuje velké množství standardů, které měří a následně i reportují 

koncept CSR. Zde je seznam těch nejzákladnějších: 

 „OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 

 AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard, 

 Social Audit Network, 
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 ETHIBEL, 

 EFQM, 

 SA 8000 - Social Accountability International, 

 ISO 26000, ISO 8000, ISO 9000, ISO 14000, 

 IASE 3000, 

 Global Reporting Iniciative (GRI), 

 London Benchmarking Group (Standard odpovědná firma v České republice), 

 Corporate Responsibility Index, 

 Corporate Giving Standard, 

 Corporate Community Involvement Index, 

 Dow Jones Sustainability Index, 

 FTSE4GOOD.“ (Autor neuveden. Dostupné z: 

http://www.byznysprospolecnost.cz/lbg/o-platforme/mereni-a-reportovani.html) 

Všechny tyto standardy mají jedno společné a to, že žádný z nich není plnohodnotným 

standardem pro měření CSR. Přesto se pochopitelně mezi těmito standardy vyskytují rozdíly a 

to především v rozsahu jejich metodiky a pro jakou cílovou skupinu jsou určené. Některé 

standardy se zaměřují pouze na určitý pilíř CSR, ať už se jedná o ekonomický, sociální nebo 

environmentální. V dalším případě standard OECD je využitelný pouze pro mezinárodní 

organizace, kdežto směrnici GRI mohou používat všechny organizace apod. 

 

2.6.1 ISO 26000 

 Jedná se o mezinárodní normu, která je dobrovolná. Tato norma je zaměřena na 

všechny typy firem, ať už fungují ve veřejném, soukromém či neziskovém sektoru. ISO 

26000 přináší možný návrh, jak je možné zahrnout společenskou odpovědnost do strategie 

společnosti. Zároveň objasňuje základní informace spojené s konceptem CSR jako jsou 

základní termíny, principy, komunikace v CSR a zapojení stakeholderů. Dále také zvyšuje 

důvěryhodnost firem, s čímž vzájemně souvisí konkurenceschopnost na trhu, spokojenost 

zákazníků a soulad s mezinárodními dohodami (Kunz, 2012). „ISO 26000 zdůrazňuje ve 

vztahu k CSR sedm klíčových témat, které následně rozebírá: Organizace řízení a správa, 

lidská práva, pracovní podmínky a praktiky v oblasti pracovních vztahů, životní prostředí, 

korektní podnikání, péče o spotřebitele a spotřebitelské otázky, komunitní angažovanost a 

rozvoj. Norma ISO 26000 zmiňuje i sedm hlavních principů, které by CSR organizace měla 

dodržovat: odpovědnost, transparentnost, etické chování, respektování zainteresovaných stran, 

http://www.byznysprospolecnost.cz/lbg/o-platforme/mereni-a-reportovani.html
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respektování právního státu, respektování mezinárodních standardů, dodržování lidských práv 

(Kunz, 2012, s. 123).“ 

 

2.6.2 ISO 14001 

 Tato mezinárodní norma se týká environmentálního managementu. ISO 14001 je 

možné použít prakticky ve všech typech podniků a také u výrobců, dodavatelů či 

poskytovatelů služeb ve všech oborech podnikání. ISO certifikáty vydává akreditovaná 

společnost po splnění předepsaných podmínek, které byly touto společností zkontrolovány. 

Získáním certifikátu ISO14001 se společnost zavazuje dodržovat ohledy na životní prostředí a 

vykonávat činnosti, které povedou ke zlepšování životního prostředí (Krymláková, 2009). 

 

2.6.3 Standard odpovědná firma 

 Tento standard vznikl v České republice v roce 2005 a staví na metodice London 

Benchmarking Group. Jedná se o komplexní systém měřící filantropické aktivity firem. 

Pomocí tohoto standardu Fórum dárců vyměřuje celkové příspěvky firmy do veřejně 

prospěšných projektů. Dále vyhodnocuje výsledky, kterých bylo díky těmto příspěvkům 

dosaženo, a tyto výsledky jsou následně hodnoceny na základě faktorů, které popsala 

Petříková (2008, s. 99): 

 „nárůst financí a dalších prostředků z jiných zdrojů v souvislosti s filantropickou 

činností firem;  

 výhody, které z toho plynou komunitě, jako např. počet lidí ve společnosti, které z 

veřejně prospěšné činnosti firmy čerpají výhody (kolika lidem pomoc firem 

pomohla - zlepšila jejich situace apod.);  

 benefity pro firmu.“ 

 

2.6.4 Dow Jones Sustainability Index - DJSI 

 Tento index je jedním z nejznámějších v oblasti CSR. DJSI se skládá z několika 

indexů a tyto indexy vylučují např. tabákové společnosti nebo společnosti zaměřující se na 

hazard. Tento index sleduje finanční situaci společností, které přijaly za svůj koncept CSR. 

Firmy vyplňují dotazníky, na jejichž základě je potom společnost vyhodnocována. Jsou 

používány ovšem i jiné zdroje informací, ať už z vnitřních zdrojů společnosti (např. výroční 

zprávy apod.), tak z vnějších zdrojů (např. informace z médií). Tento index v sobě zahrnuje 

velké množství kritérií, které prostupují většinu oblastí společenské odpovědnosti a to je 
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nesporná výhoda oproti ostatním indexům. Jednotlivým kritériím jsou přiřazovány různé 

váhy, kde některé mají větší váhu a některé menší. Větší váha je přiřazována environmentální 

oblasti. Tento index je nevýhodný hlavně pro menší společnosti, jelikož obyčejně nejsou 

obchodovatelné na burze a tento index hodnotí společnosti, které jsou obchodovatelné na 

burzách (Zdražilová, 2010). 

 

2.6.5 Bezpečný podnik 

 „Jedná se o český program Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vychází z principů a zásad systémových norem 

ISO 14001, ISO 9001 a v souladu s OHSAS 18001. Tato skutečnost je předpokladem sladění 

systému BOZP se systémem řízení jakosti a systémem environmentálního managementu. 

Program Bezpečný podnik je určený pro výrobní podniky nad 100 zaměstnanců, které mají 

vysoké riziko ohrožení zdraví při práci. Osvědčení pro podniky, jež splnily stanovená kritéria 

v oblasti BOZP, je vydáváno na tři roky (Krymláková, 2013, s. 215).“ 

 

2.6.6 Metodika KORP 

 Tato metoda byla vytvořena za účelem podpory metodických přístupů k budování 

CSR a k vytvoření rámce pro jednotný způsob posuzování zpráv o společenské odpovědnosti 

v České republice. Kunz (2012) tvrdí, že metoda KORP se opírá především o: 

 soustavu ukazatelů GRI, 

 model excelence EFQM – metodiku sebehodnocení, 

 metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006. 

Tato metoda umožňuje hodnocení jak externí, tak interní, které je uskutečněno na základě 

znalostí členů týmu a také na základě platné firemní dokumentace. Výsledkem vnitřního 

hodnocení je report o CSR, který je následně podkladem pro vnější hodnocení a výstupem, 

s jehož pomocí společnost prezentuje svoji odpovědnost stakeholderům. 
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„Při externím hodnocení je postupováno ve dvou fázích: 

1. Hodnocení zprávy o CSR organizace externím hodnotitelem; 

2. Hodnocení na místě u žadatele externím hodnotitelem. 

 

Metoda KORP umožňuje dva způsoby bodování. Oba vycházejí z Demingova cyklu PDCA, 

přičemž stupnice bodování je nastavena v rozmezí 0 - 100 bodů: 

 Bodové hodnocení klasické (zjednodušené): Jde o kumulativní způsob 

hodnocení, který je určen především pro malé organizace a dále pro ty, kteří 

nemají s programy CSR žádné zkušenosti a jejichž cílem je seznámit se se 

zásadami CSR a získat určité představy o stavu implementace CSR v organizaci. 

Dosažené body slouží jako základna pro budoucí externí hodnocení třetí stranou a 

jako podklad pro zlepšování. 

 Bodové hodnocení s jemným rozlišením: Jedná se o metodu souběžného 

hodnocení, které lépe postihuje realitu - např. tam, kde řada organizací realizuje 

určitou formu CSR (fáze Do), ale bez dostatečného plánování (fáze Plan). Tento 

postup hodnocení poskytuje více údajů v oblastech, ve kterých je potřeba se 

zlepšit. V panelu předpokladů klade důraz na cyklus PDCA, v panelu výsledky 

jsou sledovány jak trendy, tak i cíle a jejich naplnění.“ (Autor neuveden. Dostupné 

z: http://vzdelavani.empress.cz/lekce/29/cast/140) 

 

Tab. 2.9 Přehled kritérií a subkritérií 

 

Zdroj: Převzato z: http://vzdelavani.empress.cz/lekce/29/cast/140 

http://vzdelavani.empress.cz/lekce/29/cast/140
http://vzdelavani.empress.cz/lekce/29/cast/140
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2.7 Publikování zpráv o CSR 

 Publikovaný report o společenské odpovědnosti firmy je určen především 

stakeholderům, které touto cestou informuje o CSR aktivitách společnosti. Krymláková 

(2009) tvrdí, že nejčastější forma komunikace mezi firmou a stakeholdery o aktivitách 

společnosti v oblasti CSR je pomocí výročních zpráv, komplexních CSR reportů, sociálních, 

ekonomických a environmentálních zpráv a ucelených reportů o udržitelném rozvoji 

společnosti. Zprávy jsou vydávány každoročně a nejčastěji jsou vystavovány na webových 

stránkách společnosti, kde k nim má přístup největší množství stakeholderů a veřejnost, která 

se může seznámit s CSR aktivitami dané společnosti. 

 

Krymláková (2009) objasnila, že CSR zpráva by měla obsahovat 4 oblasti: 

1) Hodnoty, vize a strategie firmy – Společnost by měla objasnit základní strategie 

firmy, ať už se jedná o vize, poslání nebo cíle společnosti. Firemní strategie by 

měly být vzájemně provázané a splňovat podstatu CSR. Cíle by neměly být 

popsány pouze základní, ale zároveň by měly být popsány veškeré cíle ve všech 

oblastech společenské odpovědnosti organizace. CSR zpráva by měla, mimo jiné, 

popisovat kdo jsou stakeholdeři a jaké metody byly použity při její přípravě. 

2) Vyjádření ředitele – Ředitel společnosti by měl mít v této zprávě vlastní část, kde 

by z vlastního pohledu zhodnotil důležité části zprávy CSR, minulý rok 

z celkového hlediska společenské odpovědnosti a předpověděl, jakým směrem se 

společnost v dalším roce chce ubírat ve vývoji CSR strategie. 

3) Profil organizace – Tato část obsahuje základní představení podniku, stručné 

informace o vlastnické a organizační struktuře podniku, výrobcích a službách, 

které daná společnost produkuje. Dále je možnost zmínit geografické umístění 

společnosti, finanční výsledky za minulé období, počet a strukturu zaměstnanců. 

Dále je také možnost uvést, které kodexy jsou ve společnosti využívané a jaké 

všechny certifikáty společnost získala. 

4) Popis aktivit v ekonomické, sociální a environmentální oblasti – Za pomocí 

indikátorů identifikovat konkrétní aktivity v CSR oblastech společnosti. 

 

GRI (Global Reporting Initiative) 

 Nejčastěji využívanou metodou pro report zpráv je GRI. Jedná se o mezinárodní 

neziskovou organizaci, která vydává tuto směrnici. V současné době je aktuální směrnice 

s názvem G4, která byla vydána v roce 2013. K měření CSR podle GRI se používá 50 
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stěžejních indikátorů (24 pro sociální oblast, 10 pro ekonomickou oblast a 16 pro 

environmentální oblast). V sociální oblasti se jedná např. o indikátory struktury zaměstnanců, 

výše platů a benefitů oproti průměru, objem nefinančních darů a další. V ekonomické oblasti 

se vyskytují indikátory, jako je např. měření zákaznické věrnosti, stížnosti jak už na reklamu, 

tak i na produkty a služby apod. V environmentální oblasti jsou indikátory jako spotřeba 

vody, energie či materiálu, produkce odpadu, množství recyklovaného odpadu nebo stížnosti 

na ničení přírodního prostředí atd. (Pavlík, Bělčík, 2010). 

 

2.8 Shrnutí teoretických poznatků 

 Společenská odpovědnost firem se dělí na 3 základní pilíře, a to na pilíř ekonomický, 

sociální a environmentální. Jedním ze základních kamenů pro úspěšné zavedení CSR aktivit 

do společnosti je, aby celý tento proces měl podporu vedení firmy. Než vůbec společnost 

bude moci přejít k samotnému zavedení společenské odpovědnosti, musí definovat své 

stakeholdery, neboli zájmové skupiny. Po identifikaci těchto zájmových skupin následuje 

dialog, s jehož pomocí stakeholdeři sdělují společnosti svá očekávání. Firma by tato 

očekávání měla brát na zřetel, ale zároveň stanovit určitou míru, aby byla v souladu taky se 

zájmy společnosti. Následuje již zmíněné zavedení CSR, které by mělo společnosti přinášet 

užitek. Vliv společenské odpovědnosti se dá měřit a hodnotit, např. pomocí standardů Dow 

Jones Sustainability Index, ISO 14001 či pomocí modelu KORP. Následný report o CSR 

nejčastěji probíhá pomocí metody GRI (Global Reporting Initiative). 

 

V praktické části blíže představím společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o., 

popíši a zanalyzuji současný stav společenské odpovědnosti v klíčových oblastech firmy. 

Tyto oblasti (pilíře) zhodnotím a na závěr při zjištění případných nedostatků navrhnu a 

doporučím společnosti možná zlepšení týkající se tohoto tématu. 
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3 ANALÝZA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI VE VYBRANÉ 

ORGANIZACI 

 V této části blíže popíši a zanalyzuji současnou situaci společenské odpovědnosti v 

konkrétní organizaci. 

 

3.1 Představení a charakteristika společnosti 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybral společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL 

s.r.o., se sídlem v Trutnově. V této části blíže specifikuji historii společnosti a její profil. Dále 

přiblížím hlavní činnosti, kterými se společnost zabývá, její organizační strukturu, 

charakteristiku a strukturu zaměstnanců vybrané společnosti. Veškeré použité informace jsem 

získal z interních dokumentů společnosti, webových stránek nebo z provedených rozhovorů 

s vedením a zaměstnanci společnosti. 

Obr. 3.1 Logo společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. 

 

Zdroj: Interní materiály podniku 

 

3.1.1 Historie společnosti 

 „Společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. vznikla 23. září 1996 zápisem do 

Obchodního rejstříku, vedeného Rejstříkovým soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 

10595. 

 Společnost po svém vzniku měla pouze jednoho zaměstnance, jímž byl majitel 

společnosti pan Pavel Dohnal. Likvidace odpadů v době vzniku společnosti ještě prakticky 

neexistovala, tudíž si musel zakladatel společnosti dělat vše sám, takříkajíc „na kolenu“. Měl 

pouze vizi ekologického zpracování odpadů, za kterou šel. Všechen odpad zpracovával sám, 

pouze za občasné výpomoci rodinných příslušníků. Postupem času, kdy již přišel na postupy 

jak co dělat, začal přijímat zaměstnance z řad rodiny a přátel. Společnost se začala rozvíjet a 

expandovat, tudíž si našli větší a vhodnější prostory pro zpracování odpadu v Mladých 

Bukách. Společnost si vydobyla své pevné místo na tuzemském trhu, kdy jejími zákazníky 

jsou i největší národní společnosti (skupina ČEZ, Panasonic). Nicméně rozvoj společnosti 

neustále probíhal a společnost na něj musela reagovat najímáním nových pracovníků a 

rozšířením prostor, takže si ke stávající provozovně pronajala prostory nové, opět v Trutnově. 

V současné době využívá společnost oba tyto provozy, které jsou vedeny jako chráněné dílny, 
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zaměstnávající především osoby se zdravotním postižením. K prokázání své kvality je 

společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001. Společnost si vydobyla celorepublikové renomé a začala spolupracovat s 

německou společností Electrocycling GmbH, což je největší zpracovatel elektroodpadu 

v Evropě (Štěpán, 2013, s. 37).“ 

 

3.1.2 Profil společnosti 

 Společnost má sídlo v ulici Mírová 694, v Trutnově – HSM, 541 02. 

Obr. 3.2 Zázemí společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o., provozovna Trutnov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.3 Hlavní činnost 

 Společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. se zabývá podle vlastních 

internetových stránek především následujícími činnostmi
34

: 

 

 Odběr a výkup 

„Výkupem a zpětným odběrem elektrozařízení a elektrospotřebičů se společnost 

konkrétně zaměřuje na televizní přístroje, kancelářskou výpočetní techniku, monitory 

počítačových sestav a další podobné elektrozařízení. ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. 

také likviduje CD a DVD nosiče, hard disky neboli HDD, různé elektrické nářadí, malé a 

velké domácí elektrospotřebiče apod. 

Využívané technologie společnosti umožňují, aby byl zpracovaný elektroodpad 

minimálně z 96% opětovně přepracován na druhotné suroviny tak, jak to vyžaduje směrnice 

Evropského parlamentu a rady č. 2002/96/ES o likvidaci vyřazených elektronických zařízení. 

Elektroodpad se zpracuje pomocí demontáže, drcení a třídění s následnou recyklací. 

K provádění výkupu elektroodpadu a zpětného odběru elektrozařízení 

a elektrospotřebičů je společnost oprávněna na základě pravomocného rozhodnutí Krajského 

úřadu královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Využíváním 

sběrného dvora elektroodpadu v Trutnově či zadáváním zakázek této společnosti, mohou 

ostatní organizace nahradit nutnost zaměstnávat zdravotně postižené občany ve smyslu 

paragrafu 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., neboť společnost má statut chráněná 

dílna (zaměstnává více než 90% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností). 

 

 Recyklace 

Elektroodpad je nejrychleji rostoucí segment tuhého komunálního odpadu a obsahuje 

mnoho cenných a návratných materiálů jako hliník, měď, zlato, stříbro, plasty a barevné kovy. 

Za účelem zachování přírodních zdrojů a energie potřebné k výrobě nových elektronických 

zařízení je ekologická recyklace elektroodpadu správná cesta k udržitelnosti přírodních 

zdrojů. 

Elektroodpad obsahuje také toxické a nebezpečné materiály, včetně rtuti, olova, 

kadmia, beryllia, chrómu, které představují potenciální nebezpečí v podobě výluhu do naší 

                                                           
3
 http://www.elektroodpady-dohnal.cz/vykup-elektroodpadu  

4
 http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu  

http://www.elektroodpady-dohnal.cz/system-provozu-zarizeni
http://www.elektroodpady-dohnal.cz/vykup-elektroodpadu
http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu
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půdy a vody.“ (Dostupné z: http://www.elektroodpady-dohnal.cz/vykup-elektroodpadu a 

http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu) 

 

Společnost na vlastních internetových stránkách popsala výhody ekologické 

recyklace elektroodpadu
5
: 

 zachovává a zároveň šetří důležité přírodní zdroje. Recyklace zachová potřebné 

materiály z nepoužívaných spotřebičů, které mohou být následně využity 

k opětovné výrobě nové elektroniky. Následkem toho je ušetřena energie, sníženo 

znečištění životního prostředí, snížené emise skleníkových plynů a ušetřené 

prostředky na získávání prvotních surovin ze země. 

 Chrání životní prostředí. Bezpečná recyklace elektroodpadu podporuje řádné 

zpracování toxických chemických látek, jako olovo a rtuť. 

 Recyklace také vytváří nové pracovní možnosti pro specializovanou recyklační 

společnost a zároveň vytváří úplně nový trh s druhotnými surovinami. 

 Šetří prostory skládek odpadů. (Dostupné z: http://www.elektroodpady-

dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu)  

 

 Základní strategie 

„Výrobní strategií společnosti ELEKTROODPAD-DOHNAL s.r.o. je přepracování 

elektroodpadů na druhotné suroviny a navrácení min. 96% těchto druhotných surovin zpět 

k průmyslovému využití tak, jak to vyžaduje legislativa. 

Personální strategie společnosti je úzce navázána na využívání progresivních 

technologií při získávání druhotných surovin z elektroodpadů. Tyto progresivní technologie 

zároveň vytvářejí pracovní místa s nízkými nároky na mentální úroveň a manuální zručnost 

zaměstnanců. 

ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. chce nadále prohlubovat spolupráci s partnery 

v České republice, ale také s německou společností Electrocycling GmbH, která je největší 

zpracovatel elektroodpadu v Evropě (Štěpán, 2013, s. 40).“  

 

 

 

                                                           
5
 http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu  

http://www.elektroodpady-dohnal.cz/vykup-elektroodpadu
http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu
http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu
http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu
http://www.elektroodpady-dohnal.cz/recyklace-elektroodpadu
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3.1.4 Organizační struktura 

Organizační a funkční schéma pracovníků společnosti nám ukazuje, že struktura 

zaměstnanců je v této společnosti přehledná a jednoduchá. Je zde přesně znázorněno, jakému 

vedoucímu pracovníkovi se konkrétní zaměstnanec zodpovídá. Zaměstnanci mají také přesně 

určeno, jaké mají pravomoci, ale zároveň také povinnosti, za které zodpovídají. Dříve byly 

veškeré vedoucí pozice obsazeny pouze členy rodiny, ale v současné době je situace jiná. 

Momentálně ve společnosti figurují pouze 3 rodinní příslušníci, a to na pozicích jednatele 

společnosti, zastoupené panem Pavlem Dohnalem, personální ředitelky, v zastoupení paní Ivy 

Dohnalové a jako poslední zde vystupuje pan Štěpán Dohnal, který pracuje na pozicích 

vedoucího provozu a zároveň obchodního zástupce společnosti. Dané organizační schéma je 

také přiložené jako příloha č. 1. 

Obr. 3.3 Organizační a funkční schéma pracovníků společnosti ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o. 

 
Zdroj: Interní materiály podniku  

 

3.1.5 Charakteristika a struktura zaměstnanců 

 V současné době ve společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. pracuje 62 

zaměstnanců, kteří pracují na hlavní pracovní poměr. Naprostá většina zaměstnanců, přibližně 

90% z nich, jsou osoby se změněnou pracovní schopností. Společnost využívá i jiných forem 
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spolupráce. Převážně v období letních prázdnin společnost zaměstnává krátkodobě 

brigádníky, kteří se společností spolupracují na základě dohody o provedení práce. Některé 

služby, ať už se jedná o služby právníka, podnikového lékaře či účetní, společnost objednává 

externě a zde záleží na konkrétním dodavateli služeb, jakou formu spolupráce zvolí nebo 

upřednostní. Dále se v této práci budu pochopitelně zaměřovat pouze na ty zaměstnance, kteří 

ve vybrané společnosti pracují na hlavní pracovní poměr. Jak již bylo zmíněno dříve, většina 

pracovníků v této společnosti je dělnického zaměření. Rodinní příslušníci figurují na několika 

vedoucích pozicích, ale vyskytují se zde i zaměstnanci, kteří nejsou z řad rodiny a pracují 

např. na pozici vedoucího logistiky či pozici mistra. 

 Graf 3.1 nám ukazuje věkovou strukturu zaměstnanců společnosti. Jelikož společnost 

zaměstnává převážně osoby se změněnou pracovní schopností, je pochopitelné, že nejvíce 

zaměstnanců se vyskytuje ve věkovém rozmezí 45 – 52 let, v počtu 28 lidí a ve věkovém 

rozmezí 53 – 60 let, což odpovídá počtu 15 zaměstnanců. Tento stav lze vysvětlit tak, že 

s přibývajícím věkem se ve společnosti vyskytuje stále více pracovně znevýhodněných osob. 

Takto znevýhodněné osoby jsou na trhu práce často odkázány pouze na podobné společnosti, 

které mají statut chráněné dílny a cíleně tyto osoby zaměstnávají. Dalším důvodem bude také 

to, že společnost na dělnických pozicích nevyžaduje žádnou konkrétní kvalifikaci, 

zaměstnanci stačí pouze základní znalosti. Z toho důvodu je práce neperspektivní pro 

studenty. Jako poslední důvod bych zmínil skutečnost, že se jedná o rutinní a mechanickou 

práci, která je nezajímavá především pro mladé uchazeče o zaměstnání. 

 

Graf 3.1 Věková struktura zaměstnanců 

 
 Zdroj: Interní materiály podniku - vlastní zpracování 
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 Graf 3.2 zobrazuje dosažené vzdělání zaměstnanců společnosti ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o. Výsledky vyplývající z grafu nám potvrzují dříve zmíněnou skutečnost, že 

společnost nevyžaduje na dělnických pozicích žádné dosažené vzdělání, ale pouze základní 

znalosti. Tuto skutečnost nám nejlépe potvrzuje výsledek, kdy z celkových 62 zaměstnanců 

společnosti, celých 32 zaměstnanců má pouze základní vzdělání, což je více než 51% 

pracovníků. Dalších 20 zaměstnanců má střední odborné vzdělání a součet těchto 

zaměstnanců tvoří více než 80% zaměstnanců dané společnosti. Zbývajících 10 zaměstnanců 

pracuje na administrativních a řídících pozicích, kde je vyžadováno alespoň středoškolské 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Zároveň se po těchto zaměstnancích, především po 

obchodním zástupci, vyžaduje znalost alespoň německého jazyka, která je klíčová 

v komunikaci se zahraničními partnery, především se společností Electrocycling GmbH. 

 

Graf 3.2 Dosažené vzdělání zaměstnanců 

 
 Zdroj: Interní materiály podniku - vlastní zpracování 
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Graf 3.3 znázorňuje strukturu zaměstnanců z hlediska pohlaví ve vybrané společnosti. 

V této společnosti pracuje více mužů než žen. Z celkového počtu 62 zaměstnanců je 44 mužů, 

což odpovídá přibližně 71% zaměstnanců a 18 žen, které doplňují zbývajících 29%. Tato 

skutečnost je zapříčiněná především tím, že muži jsou vybíráni na těžší práci, které je více. 

Jedná se o demontáž elektroodpadu a přemisťování spotřebičů (televize, pračky apod.). Ženy 

naopak u třídících pásů přebírají rozdrcený materiál. 

 

Graf 3.3 Struktura zaměstnanců z hlediska pohlaví 

 
 Zdroj: Interní materiály podniku - vlastní zpracování 

 

3.2 Analýza CSR ve vybrané společnosti 

 Na základě rozhovorů s paní Ivou Dohnalovou, jakožto personální ředitelkou, a panem 

Štěpánem Dohnalem, který zastává pozice vedoucího provozu a obchodního zástupce 

společnosti, jsem provedl následnou analýzu CSR aktivit ve společnosti ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o. Již v Obr. 3.3 bylo zmíněno organizační schéma pracovníků společnosti a 

díky tomu přesně zjistíme, na jakých pozicích zmínění zaměstnanci pracují. Rozhovory 

probíhaly vždy v sídle společnosti a byly naplánovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly oběma 

účastníkům. Na základě rozhovorů a diskuzí jsem rozdělil jednotlivé aktivity do příslušných 

pilířů a blíže popsal. Díky panu Dohnalovi jsem mohl také blíže nahlédnout do interních 

dokumentů společnosti. 
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3.2.1 Společenská odpovědnost ve vybrané společnosti 

 Vybraná společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. nemá ve své podnikatelské 

strategii konkrétně vyčleněnou kategorii pro společenskou odpovědnost a nijak se jí do 

současné doby konkrétně nevěnuje. Avšak díky vlastním zkušenostem z praxe v této 

společnosti jsem věděl, že některé společensky odpovědné činnosti již společnost vykonává a 

provedené rozhovory poukázaly na některé další činnosti, které lze zařadit do již zmíněných 

CSR pilířů. 

V dalším textu se zaměřím na již zjištěné konkrétní aktivity, které se v součastné době 

ve společnosti realizují. Rozdělení je klasicky do tří pilířů a to na ekonomický pilíř, sociální 

pilíř a environmentální pilíř. Jednotlivé aktivity společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL 

s.r.o. zaváděla za účelem lepší hospodárnosti společnosti, lepší image společnosti a také kvůli 

oboru, ve kterém firma podniká. Díky spolupráci s Úřadem práce v Trutnově a zaměstnávání 

osob tělesně postižených či jinak znevýhodněných, musela společnost také upravit a 

přizpůsobit své pracoviště pro potřeby vyplývající z této skutečnosti. Dále, také kvůli stále se 

rozšiřující spolupráci s německou společností Electrocycling GmbH, musela společnost 

přijmout vyšší standardy hlavně ohledně bezpečnosti práce na pracovišti, úpravy prostředí 

společnosti a striktního dodržování lidských práv. 

 

3.2.2 Analýza ekonomického pilíře 

 Jako hlavní aktivity do ekonomického pilíře bych zařadil řízení a správu společnosti, 

vztahy s obchodními partnery a dodavateli, odpovědný přístup k zákazníkům a také 

marketing. Všechny tyto činnosti jsou pro společnost důležité, jelikož jí přináší užitek.  

 

Řízení a správa firmy 

Řízení a správa firmy je pro společnost velice důležitá, jelikož určuje pravidla chování 

ve společnosti a nastavuje mantinely, co je ještě přípustné a co již ne. Mezi společensky 

odpovědné aktivity v řízení a správě firmy se řadí etický kodex, neboli psaná pravidla 

chování, transparentní informace, hospodaření a firemní image. 

 Transparentní informace a hospodaření 

Transparentními informacemi a hospodařením je myšleno, že společnost ELEKTRO-

ODPAD DOHNAL s.r.o. je ve vztahu ke svým partnerům, především ke společnosti 

Electrocycling GmbH, otevřená a poskytuje veškeré potřebné dokumenty a informace. Tento 

postup přispívá ke zlepšení vzájemných obchodních vztahů a předchází případnému 
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nedorozumění. V případě německé firmy se jedná o partnera společnosti, kde probíhá 

dlouhodobá spolupráce a učení se od největšího zpracovatele elektroodpadu v Evropě. 

Zároveň německá strana provádí kontroly, zda jsou dodrženy veškeré standardy a normy, 

které jsou, jak již bylo dříve zmíněno, přísnější než stanovuje legislativa. Transparentní 

hospodaření znamená, že společnost pravidelně zveřejňuje informace o výsledcích vlastního 

hospodaření pomocí účetních výkazů jako výkaz zisku a ztrát, rozvaha a výroční zpráva 

včetně všech příloh v obchodním rejstříku. Společnost v roce 2011 odkoupila od města 

Trutnova objekt bývalé továrny, kde si vybudovala nové sídlo společnosti a zároveň hlavní 

objekt na zpracovávání elektroodpadu. Tímto krokem tak částečně finančně přispěla 

k dalšímu možnému rozvoji města. 

 Firemní image 

Image společnosti je již v tomto odvětví dobře známá, jelikož na trhu ekologické 

likvidace elektroodpadu působí již přes 18 let a mezi její zákazníky se řadí i ty největší 

nadnárodní společnosti jako je ČEZ, Panasonic, Dell a další. Další zvýšení image společnosti 

proběhlo po uzavření spolupráce s německou společností Electrocycling GmbH, jakožto 

největším zpracovatelem elektroodpadu v Evropě. Tímto krokem společnost ELEKTRO-

ODPAD DOHNAL s.r.o. přesáhla svou působnost z tuzemského trhu i na širší evropský trh. 

Toto spojenectví přineslo společnosti také možnost převzít nejmodernější postupy ve 

zpracovávání elektroodpadu, větší množství zakázek a také lepší výchozí pozici pro výběrová 

řízení. Všichni zaměstnanci ve společnosti mají také ve smlouvách podepsaný dodatek, díky 

němuž nemohou po dobu 3 let pracovat ve společnosti s podobným zaměřením, případně si 

založit vlastní společnost na zpracovávání elektroodpadu. Tímto krokem chce společnost 

předejít vlastnímu oslabení na trhu a poškození firemní image. 

 Etický kodex 

Jako poslední lze zařadit etický kodex, ve společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL 

s.r.o. není bohužel zaveden. Ve společnosti je sepsán provozní řád, kterým se zaměstnanci 

společnosti řídí, dále se řídí pokyny vedoucích pracovníků a vlastním uvážením. 

 

Vztahy s obchodními partnery a dodavateli 

Vztahy s dodavateli a obchodními partnery jsou pro společnost velice důležité. 

Především partnerství s již několikrát jmenovanou německou společností Electrocycling 

GmbH, která je pro firmu naprosto klíčová. Jedním z hlavních důvodů, proč má společnost 

kvalitní vztahy se svými partnery je vzorná platební morálka. Dále si již firma vytvořila okruh 
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dodavatelů, se kterými je spokojena a oni jí na oplátku poskytují kvalitní služby, ať už se 

jedná o autodopravu, právní či účetní služby. Společnost má také již vytipované dodavatele, 

kteří jí dodávají pracovní pomůcky, jako jsou rukavice, šroubováky a podobně, zároveň 

dostává konkurenční nabídky a v případě výskytu lepší je schopna okamžitě zareagovat. 

Podobné to je i v situaci, kdy jeden z dodavatelů nemůže v adekvátním čase doručit 

nezbytnou součástku. Firma se obrátí na další dodavatele, aby nenastaly zbytečné prostoje 

v provozu. Společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. nezohledňuje při výběru svých 

dodavatelů skutečnost, zda daný konkrétní dodavatel dodržuje principy společenské 

odpovědnosti či nikoliv. Pro společnost je prozatím nejdůležitější cena, kvalita výrobků či 

služeb a kvalitní spolupráce.  

 

Odpovědný přístup k zákazníkům 

Přístup k zákazníkům patří ke klíčovým prvkům firmy a zároveň to určuje, jak bude 

společnost vnímaná širokou veřejností. Společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. má 

jako své hlavní kritérium poskytovat kvalitní služby, kterých je využíváno za pomoci 

nejmodernějších způsobů a technologií v daném oboru. Zároveň je důležité, aby těchto 

výsledků bylo dosahováno při naprostém dodržování všech platných právních předpisů a 

norem. Společnost na vlastních internetových stránkách popisuje veškeré činnosti, které jsou 

při zpracování elektroodpadu prováděny. Tato specifikace byla zmíněna v bodu 3.1 

Představení a charakteristika vybrané společnosti. Všechny tyto činnosti jsou také sdělovány 

zákazníkům, aby měli naprostou jistotu, že je jejich elektroodpad zpracován přesně tak, jak 

má být. Dostávají úplné a objektivní informace. Společnost je také držitelem několika 

certifikátů, konkrétně: ČSN EN ISO 9001:2009 - Management kvality, ČSN EN ISO 

14001:2005 - Environmentální management a ČSN OHSAS 18001:2008 - Management 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterými se musí řídit celá společnost. Společnost je 

držitelem živnostenského oprávnění, které společnost opravňuje k podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady. Cenové podmínky se liší podle množství elektroodpadu a 

uzavřených smluv. Společnost se ale snaží co nejvíce vyvarovat cenové diskriminaci u všech 

zákazníků, ať už se jedná o jednotlivce, malou společnost či o nadnárodní korporaci. 

 

Marketing a reklama 

Reklama a marketing ve společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. probíhá 

prakticky pouze pomocí potisku na firemních vozidlech. Dále má společnost vlastní webové 

stránky, které nejsou ale nijak propagované, tudíž je nalezne menší počet lidí. Společnost 
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aktivně využívá příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

chráněném pracovním místě. Díky tomuto programu je společnost propagována alespoň na 

Úřadu práce v Trutnově, se kterým aktivně spolupracuje, a kde je nabízena jako možnost pro 

zaměstnání osob se zdravotním postižením. Jako poslední způsob propagace společnost 

využívá vlastní dobré jméno a spokojenost stávajících zákazníků. Stávající zákazníci mohou 

společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. doporučit a společně s referencemi předat 

kontakt na vedení firmy. Tento způsob propagace je podmíněný spokojeností stávajících 

zákazníků. 

 

3.2.3 Analýza sociálního pilíře 

 Sociální pilíř lze rozdělit na 2 oblasti, a to na pracovní prostředí a místní komunitu. 

Jako CSR aktivity společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. v rámci sociálního pilíře 

lze obecně zařadit starání se o lidské zdroje. Konkrétně v oblasti pracovního prostředí se jedná 

o bezpečnost práce na pracovišti, rozšiřování znalostí zaměstnanců, dodržování rovných 

příležitostí, možnost dostatečného pitného režimu a různé firemní akce. V oblasti místní 

komunita se jedná o spolupráci s úřadem práce, se studenty, s místními spolky, s brigádníky a 

s osobami se sníženou pracovní schopností. Lidské zdroje jsou nejen pro tuto společnost 

klíčovou složkou, proto by na ně měl být brán zvláštní zřetel. 

 

Bezpečnost práce na pracovišti 

Bezpečnost práce zaměstnanců na pracovišti patří mezi nejdůležitější činnosti, které se 

snaží vybraná společnost splňovat a dodržovat, dokonce i nad rámec platných norem, 

předpisů a zákonů. Tento vysoký standart je vyžadován kvůli spolupráci se společností 

Electrocycling GmbH. Nejsou to ale pouze různé normy, které k tomu danou společnost nutí, 

ale také skutečnost, že zdraví a v bezpečí pracující zaměstnanci jsou výkonnější a pro podnik 

přináší vyšší přidanou hodnotu. Zaměstnanci jsou školeni v rámci BOZP a také přímo v rámci 

svého pracovního místa. 

 

Rozšiřování znalostí a vědomostí zaměstnanců 

Současný svět se neustále vyvíjí a s tímto vývojem musí držet krok i společnosti, aby 

zůstaly na trhu konkurenceschopné. Ke konkurenceschopnosti společností patří také 

rozšiřování znalostí a vědomostí vlastních zaměstnanců. Společnost ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o. rozšiřuje znalosti a vědomosti svých zaměstnanců převážně pomocí kurzů, 

školení či přednášek. Přednášky probíhají především u manuálních pracovníků, kdy je jim 
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vysvětlován např. nový postup v jejich práci či vůbec konkrétně obsah jejich práce. Kurzy, 

které společnost nabízí, se týkají převážně jazykových schopností, a to především ke 

zdokonalování německého, ale i anglického jazyka, jelikož společnost proniká na zahraniční 

trhy a má zahraniční partnery, tak je tato schopnost nezbytná. Dále je možnost účastnit se 

školení na zdokonalení v prostředí MS Office, což je určeno především pro administrativní 

pracovníky. 

 

Dodržování rovných příležitostí 

Firma se snaží dodržovat rovné příležitosti pro všechny, ale pro některé konkrétní 

pozice jsou cíleně vybíráni jedinci jednoho či druhého pohlaví. Muži jsou cíleně vybíráni na 

těžší práci, jako je demontáž elektroodpadu, přenášení spotřebičů (televize, pračky apod.) a 

obsluha strojů. Ženy jsou naopak pro svoji jemnější motoriku vybírány na rozebírání menších 

přístrojů (telefony, hard disky apod.) a především k třídícímu pásu, kde vybírají jednotlivé 

materiály z drtícího stroje. Jinak se snaží nerozlišovat mezi pohlavím, národností, 

náboženským vyznáním, věkem ani druhem postižení apod. 

 

Využívání firemního vybavení 

Společnost nabízí svým, především vrcholovým zaměstnancům možnost využívání 

firemních mobilních telefonů, automobilů a počítačů. Výhodou této možnosti je to, že jsou 

zaměstnanci prakticky neustále k dispozici, když se vyskytne nějaká nenadálá skutečnost. 

Další výhodou je, že pomocí firemních automobilů propagují společnost po širším okolí a to 

může vést k získání nových zákazníků. 

 

Zajištění občerstvení 

Společnost svým zaměstnancům nabízí celoročně bezplatné občerstvení. Jedná se o 

barely s vodou, které jsou umístěny po chodbách, dále automaty s horkými nápoji, které jsou 

dotované a cena je pro zaměstnance nízká a v neposlední řadě kávu a čaj pro zaměstnance v 

kancelářích. 

 

Firemní akce 

Firemní akce nejsou v této společnosti příliš rozvinuté, ale příležitostně jsou pořádány 

bowlingové večery či oslavy členů vedení společnosti. 
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Spolupráce s úřadem práce 

Společnost spolupracuje s Úřadem práce v Trutnově, který nabízí volná pracovní místa 

společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. Úřad práce tato místa nabízí především 

lidem se změněnou pracovní schopnosti, jelikož má společnost statut chráněné pracovní dílny 

a zaměstnává přes 90% lidí se změněnou pracovní schopností. Tímto způsobem zvyšuje 

zaměstnanost problémové skupiny obyvatel v dané oblasti. 

 

Spolupráce se studenty 

Spolupráce se studenty probíhá především způsobem, který využívám i já, a to je 

možnost vypracovávání a konzultace bakalářských a diplomových prací ve společnosti. 

Společnost nabízí také možnost odpracování povinné praxe, ale tato možnost není prakticky 

využívána. 

 

Spolupráce s brigádníky 

Pravidelně každé léto společnost nabízí možnost letních brigád studentům. Tyto 

brigády jsou nabízeny jak dětem stávajících zaměstnanců, tak jsou přijímáni i brigádníci 

z rodin mimo společnost. 

 

Spolupráce s osobami se změněnou pracovní schopností 

Jak již bylo zmíněno ve spolupráci s úřadem práce, společnost zaměstnává přes 90% 

zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Tyto osoby možnost uplatnění vítají, jelikož 

není snadné pro tuto sociální skupinu sehnat zaměstnání. Proto jsou v naprosté většině 

případů vděční, jelikož si mohou přivydělat ke svému invalidnímu důchodu. Pro společnost je 

to také výhodné, jelikož díky tomu čerpá nemalé příspěvky a daňové úlevy. 

 

3.2.4 Analýza environmentálního pilíře 

 Environmentální pilíř je v současné době stále důležitější. Nejen organizace, ale celé 

vlády se nyní zabývají problematikou životního prostředí a důsledků konání lidských činností 

na něm. Různá světová uskupení navrhují, přijímají a dohlížejí na dodržování stále přísnějších 

předpisů, které by měly naši planetu ochránit od úplného znečištění. V rámci společenské 

odpovědnosti jsou společnosti nuceny dodržovat tyto pravidla. Společnost ELEKTRO-

ODPAD DOHNAL s.r.o. je držitelem mimo jiné certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 - 

Environmentální management. V rámci environmentálního pilíře se zaměřuje na následující 

aktivity.  
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Energie a voda 

 Společnost se snaží šetřit spotřebu energie i vody. Tato snaha má pozitivní dopady jak 

na životní prostředí, tak na finanční stránku podniku. Kancelářská budova i hlavní budova 

provozovny je tepelně izolovaná a především v chladnějším období se zamezuje zbytečnému 

větrání. Budova má také speciální UV lampy, které jsou strategicky rozmístěné nad 

jednotlivými pracovišti a poskytují dostatek tepla pro jednotlivé zaměstnance a zároveň 

nespotřebují tolik energie. Tohoto tepelného vytápění je využíváno pouze v zimním období. 

Další způsob, kterým společnost šetří energie, jsou energeticky úsporné žárovky 

v kancelářích. 

 Úspora vody probíhá především takovým způsobem, že v provozu není využívaná 

voda pitná, ale pouze užitková. Podobně na záchodech je využíváno ke splachování záchodů 

užitkové vody a jsou pořízeny moderní záchody, které co nejvíce redukují množství vody 

potřebné ke splachování. 

 

Odpad a recyklace 

 Jelikož se daná společnost zabývá likvidací odpadů, konkrétně elektroodpady, tak 

proto je pro ni veškerý odpad a jeho recyklace naprostá samozřejmost. Po celé společnosti 

jsou rozmístěny koše či nádoby na tříděný odpad a pracovníci mohou třídit odpad přímo na 

svém pracovišti. Protože se společnost zabývá i nebezpečnými odpady, třídí se také baterie, 

tonery či cartridge. Na třídění a recyklaci odpadu se ve společnosti ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o. velmi dbá a v této společnosti naleznete speciální kontejner či vak asi na 

každý známý materiál. Ať už se jedná o měď, plasty, hliník, stříbro, zlato, či barevné kovy. 

Speciálně se také zachází s toxickými a nebezpečnými materiály jako je rtuť, kadmium, 

olovo, chróm či beryllium, které jsou nebezpečné pro přírodu. 

 

Produkty a balení 

 Společnost veškeré elektroodpady či jinak známé odpady převáží ve specializovaných 

kontejnerech, které jsou přímo k těmto účelům vyrobeny, a při správném zacházení nehrozí 

žádné nebezpečí. Balíky, např. recyklovaného plastu, jsou při převozu nákladními automobily 

i následně lodí zvlášť zabaleny a uzpůsobeny cestě, aby se nic nepoškodilo. 

 

Nakupování 

 Ohledně nakupování především pracovních či ochranných pomůcek se společnost 

snaží využívat místních prodejců, aby zbytečně nezatěžovala prostředí emisemi a zároveň 
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dodávky byly ve společnosti co nejdříve. Podobně společnost postupuje při externím 

objednávání služeb, ať už se jedná o účetní apod., tak především u externích autodopravců pro 

výjimečnou výpomoc. Je zbytečné, aby si objednávali autodopravu ze vzdálenosti několika 

stovek kilometrů, když mají možnost si objednat za podobnou cenu místní. 

 

Vratné obaly 

 Jak jsem již zmiňoval dříve, tak společnost pro zaměstnance zajistila barely s vodou, 

které jsou rozmístěny po chodbách. Firma sice tyto barely odebírá včetně plastových kelímků, 

ale apeluje na zaměstnance, aby co nejvíce využívali vlastních skleniček či hrníčků a 

zaměstnanci tuto možnost ve velkém množství využívají. Tyto barely jsou navíc vratné, takže 

při každém doplňování si specializovaná společnost prázdné barely odveze. 

 

Tisk a kancelářské potřeby 

 K tisku společnost využívá několik tiskáren, především černobílých a kromě opravdu 

důležitých dokumentů se snaží veškeré dokumenty tisknout černobíle a oboustranně. 

V tiskárnách jsou využívány repasované tonery a cartridge. Po ukončení funkčnosti je toto 

vybavení ihned ekologicky zlikvidováno. Zároveň je také využíváno recyklovaného papíru. 

 

Snížení emisí a logistika 

 Společnost ELEKTO-ODPAD DOHNAL s.r.o. obměnilo svůj vozový park a 

zakoupilo vozidla s co nejnižšími emisními limity, které co nejméně zatěžují přírodu. Vozidla 

jsou udržována v co nejlepším stavu pravidelnými prohlídkami v autorizovaném servisu. 

Jelikož má společnost také svůj úsek logistiky, je tento úsek využíván co nejefektivněji, 

vozidla jsou díky tomu méně vytížena, mají delší životnost a produkce emisí je značně 

limitována. 

 

3.3 Zhodnocení pilířů CSR ve vybrané společnosti 

 V této kapitole zhodnotím jednotlivé pilíře společenské odpovědnosti ve společnosti 

ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. Jelikož tato společnost patří mezi menší podniky, tak k 

hodnocení CSR využiji kvalitativní výzkumný přístup, namísto např. v teorii popsané ISO 

normy 14001 či metody KORP. Vybraná společnost nemá také konkrétní systém, který by 

hodnotil společenskou odpovědnost organizace. Veškeré návrhy a doporučení k jednotlivým 

pilířům pouze zmíním a blíže popíši v kapitole 4 Návrhy a doporučení. 
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3.3.1 Ekonomický pilíř 

 V hodnocení ekonomického pilíře budu postupovat krok po kroku.  

 Transparentní informace a výsledky hospodaření 

Společnost se snaží poskytovat transparentní informace a to především svému 

hlavnímu partnerovi, což je společnost Electrocycling GmbH. Tento krok je určitě pozitivní. 

Transparentní informace jsou sice poskytovány všem stakeholderům, ale často až na 

požádání. V tomto směru je určitě prostor pro zlepšení. Své hospodářské výsledky společnost 

zveřejňuje včetně všech příloh v obchodním rejstříku a tato možnost je naprosto dostačují. 

Každý ze stakeholderů si může tyto výsledky nalézt nebo požádat vedení společnosti o jejich 

interpretaci. Výsledky by měly být transparentní a správné, jelikož podléhají auditu.  

 Firemní image 

Firemní image a prestiž firmy je na dostatečné úrovni a jedná se o léty prověřenou 

kvalitu.  

 Etický kodex 

Společnost nemá sepsaný etický kodex, ale pouze provozní řád, podle kterého se 

v současné době zaměstnanci řídí. Navrhoval bych sepsání tohoto kodexu, ale této 

problematice se budu blíže věnovat v návrzích a doporučeních.  

 Vztahy s obchodními partnery a dodavateli 

Co se týče vztahů s obchodními partnery a dodavateli, je na tom společnost velice 

dobře, jelikož má ustálený okruh dodavatelů a spolupráce s těmito dodavateli je prozatím 

oboustranně prospěšná. K této spokojenosti nemalou měrou přispívá to, že společnost 

ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. má příkladnou platební morálku a její dodavatelé 

naopak doručují své služby v přiměřeném čase a kvalitě. Zároveň je firma v kontaktu i 

s jinými dodavateli a tím má zaručeno, že bude vždy platit tržní cenu za výrobky. Jedinou 

výtkou je, že společnost nezohledňuje dodržování společenské odpovědnosti u svých 

dodavatelů. 

 Odpovědný přístup k zákazníkům 

V přístupu k zákazníkům společnosti nemám na vybranou firmu žádné připomínky. 

Společnost se totiž snaží držet hesla „Náš zákazník, náš pán“. Společnost zákazníkům 

popisuje, jak přesně bude probíhat ekologická likvidace elektroodpadu a jakých výsledků 

bude za pomocí nejmodernějších postupů dosaženo. Zákazníci si také nemusí zajišťovat 
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vlastní odvoz elektroodpadu, ale společnost daný odpad sama odveze a případně vykoupí. 

Jediná malá výtka by směřovala k cenám výkupu, jelikož společnost nemá přesně daný ceník, 

protože ten se liší od druhu elektrozařízení a od množství. 

 Marketing a reklama 

Ohledně marketingu a reklamy, tak současný stav je na nedostačující úrovni. 

Marketingová aktivita je na současnou dobu příliš malá. Společnost využívá prakticky pouze 

potisku na firemních vozidlech a vlastní internetové stránky. Internetové stránky jsou dle 

mého názoru na obstojné úrovni, ale nejsou nijak aktivně propagovány a počet vozidel 

společnosti není takový, aby oslovil širokou veřejnost. Kladným bodem je určitě propagace na 

Úřadu práce a využívání dotačního programu na zaměstnávání osob se změněnou pracovní 

schopností. Využívání vlastního dobrého jména společnosti k propagaci je pouze pasivní 

způsob reklamy, ačkoliv je ve spoustě případů účinný. 

 

Shrnutí ekonomického pilíře 

Ekonomický pilíř lze shrnout a rozdělit na následující kladné a slabé stránky. K těmto 

slabým stránkám budou v následující kapitole navrhnuta doporučení, která by měla zlepšit 

tyto aktivity. 

 

Mezi kladné stránky ekonomického pilíře lze zařadit: 

 poskytování transparentních informací, 

 firemní image společnosti, 

 ustálený okruh dodavatelů, 

 kvalitní přístup k zákazníkům, 

 zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. 

Mezi slabé stránky ekonomického pilíře lze zařadit: 

 nezpracovaný etický kodex, 

 nezohledňování dodržování společenské odpovědnosti u dodavatelů, 

 chybějící ceník výkupu materiálu, 

 malou marketingovou aktivitu společnosti. 
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3.3.2 Sociální pilíř 

 V rámci sociálního pilíře bude postup obdobný jako u pilíře ekonomického.  

 Bezpečnost práce na pracovišti 

V tématu bezpečnosti práce na pracovišti společnost splňuje nejpřísnější standardy a 

díky spolupráci s německou společností přidává i nad rámec nutných opatření. V tomto směru 

se jí tedy nedá nic vytknout. 

 Rozšíření znalostí a vědomostí zaměstnanců 

U hodnocení vzdělávání zaměstnanců společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL 

s.r.o. je to složité, jelikož převážná většina zaměstnanců pracuje na manuálních pozicích, kde 

nejsou zapotřebí žádné zvláštní schopnosti ani vědomosti, pouze základní znalosti. Takoví 

zaměstnanci se vzdělávají pouze tím, že se jim prohlubují znalosti, což zde probíhá. U 

zaměstnanců kanceláří probíhají především jazykové kurzy a kurzy na ovládání MS Office. 

Tyto kurzy jsou pouze účelně zaměřené a postihují nejnutnější znalosti, které zaměstnanci 

potřebují. Jinak je ale nerozvíjí a ani nepřipravují na neočekávané změny. Tady má vybraná 

firma určitě ještě rezervy. 

 Dodržování rovných příležitostí 

Ohledně dodržování rovných příležitostí u zaměstnanců nespatřuji žádný zásadní 

problém. To, že jsou na některá místa cíleně určeni muži má své vlastní opodstatnění 

v náročnosti vykonávané práce. Jinak tato firma dodržuje rovné příležitosti, protože 

zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností, ať už se jedná o muže, ženy, mladší, 

starší nebo etnické menšiny. 

 Využívání firemního vybavení 

Využívání firemního vybavení je také naprosto v pořádku, protože toto vybavení 

využívají pouze ti zaměstnanci, kteří musí a plyne z toho společnosti nějaká přidaná hodnota 

či prospěch. 

 Zajištění občerstvení a firemní akce 

Společnost pro zaměstnance zajišťuje bezplatné občerstvení a tento krok lze kvitovat, 

protože to zaměstnanci oceňují a také tento krok zvyšuje jejich loajalitu ke společnosti. 

Zároveň vedení společnosti příležitostně uspořádává firemní akce jako je bowling a tyto akce 

slouží k odreagování a utužení kolektivu. 
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 Spolupráce s úřadem práce a s osobami se změněnou pracovní schopností 

Dále se do sociálního pilíře řadí spolupráce s úřadem práce a s tím související 

spolupráce s osobami se změněnou pracovní schopností. Obě tyto spolupráce jsou pro firmu 

pozitivní, protože díky zaměstnávání těchto osob z úřadu práce společnost může čerpat od 

úřadu práce dotace na tyto zaměstnance a zároveň si snižovat vlastní daňovou povinnost. 

Zároveň to zlepšuje image společnosti, když zaměstnává znevýhodněné občany. 

 Spolupráce se studenty a s brigádníky 

Jako poslední do sociálního pilíře patří spolupráce s brigádníky, potažmo se studenty. 

Studenti spolupráci s touto firmou příliš nevyužívají, asi proto, že v této společnosti nevidí 

vlastní budoucnost, když zaměstnává převážně lidi pobírající invalidní důchod. Naopak 

možnosti letních brigád je využíváno ve velké míře. Tato spolupráce je ve většině případů 

prospěšná, protože zde nejčastěji pracují potomci stávajících zaměstnanců. Zaměstnanci jsou 

proto rádi, že mají pro své děti brigádu a firma je také spokojená, protože má kvalitní 

brigádníky, kteří odvedou dobrou práci za rozumné peníze. 

 

Shrnutí sociálního pilíře 

Sociální pilíř lze shrnout následovně. Společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL 

s.r.o. lze vytknout pouze málo věcí, ale i přesto se v následných doporučeních na tyto aktivity 

zaměřím. 

 

Mezi kladné stránky sociálního pilíře lze zařadit: 

 vysokou úroveň bezpečnosti práce na pracovišti, 

 dodržování rovných příležitostí u zaměstnanců, 

 využívání firemního majetku, 

 zavedení občerstvení pro zaměstnance, 

 pořádání firemních akcí, 

 spolupráci s úřadem práce a čerpání výhod z toho plynoucích, 

 zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, 

 využívání možnosti letních brigád. 
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Mezi slabé stránky sociálního pilíře lze zařadit: 

 malou nabídku možnosti vzdělávání se, 

 nízký počet firemních akcí. 

 

3.3.3 Environmentální pilíř 

 Environmentální pilíř bude hodnocen také krok po kroku.  

 Energie a voda 

V oblasti spotřeby energie a vody je vybraná společnost na vysoké úrovni. Hlavní 

budovy jsou tepelně izolované a v chladnějším počasí jsou zavřena i veškerá vrata, díky 

čemuž se zamazuje zbytečnému větrání. Tepelného vytápění je využíváno také pouze 

v nezbytných případech a to přímo nad jednotlivými pracovišti. Použité jsou navíc úsporné 

žárovky. V provozu je také využíváno pouze užitkové vody, podobně jako na toaletách. Proto 

v této oblasti nelze společnosti nic zásadního vytknout. 

 Odpad a recyklace 

Jak již bylo dříve zmíněno, jedná se o společnost na likvidaci elektroodpadu, tudíž 

odpad a jeho likvidace je jejich specializace. Proto by bylo velké poškození pověsti, kdyby i 

s jiným než elektroodpadem bylo nakládáno jinak. Opak je ale pravdou a společnost v tomto 

směru může jít příkladem všem firmám. 

 Produkty a balení 

V rámci balení balíků, které společnost převáží a posílá do různých zemí světa, je 

přistupováno s velkou obezřetností, protože v různých zemích světa je požadováno různého 

stupně kvality a zabezpečení. Proto společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. 

přistupuje k této aktivitě s maximálním důrazem, aby se v žádné zemi nevyskytl, pokud 

možno, žádný problém. 

 Nakupování 

Při nakupování pracovních pomůcek a služeb pro společnost postupuje firma správně 

v tom směru, že se snaží v co největší míře využívat místních prodejců a dodavatelů, aby 

zbytečně nezatěžovala dopravu, nezvyšovala emise a podporovala místní region. Co by se ale 

společnosti dalo vytknout je to, že nezohledňuje skutečnost, kteří prodejci mají aplikovaný 

koncept společenské odpovědnosti a kteří nikoliv. 
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 Vratné obaly 

Když už společnost schválila zajištění občerstvení pro zaměstnance formou barelů 

s vodou, tak je pozitivní, že využívají služeb specializované společnosti, která používá vratné 

barely, a tyto barely jsou po výměně následně opět používány. 

 Tisk a kancelářské potřeby 

Vybraná společnost chrání přírodu mimo jiné tím, že využívá v maximální možné 

míře k tisku černobílé tiskárny, tiskne na recyklovaný papír a to pokud možno oboustranně. 

Zároveň je využíváno repasovaných tonerů a cartridgí, které jsou následně ihned odborně 

zlikvidovány, tudíž tento postup lze pouze schválit. 

 Snižování emisí a logistika 

Ohledně snižování emisí společnost postupovala tak, že nakoupila vozidla s co 

nejnižšími emisními nároky. Zároveň využívá vlastní úsek logistiky, který pečlivě plánuje 

veškeré cesty a předchází zbytečným cestám, které zatěžují přírodu. 

 

Shrnutí environmentálního pilíře 

Celkově lze shrnout, že aktivity patřící do environmentálního pilíře jsou v této 

společnosti na velmi vysoké úrovni. Přesto se najde několik aktivit, které by mohla vybraná 

společnost ještě zlepšit a tyto aktivity budou zmíněné v následující kapitole. 

 

Mezi kladné stránky environmentálního pilíře lze zařadit: 

 celkovou tepelnou izolaci společnosti a používání úsporných žárovek, 

 zapínání vytápění pouze v nezbytných případech, 

 užívání užitkové vody ve společnosti, 

 zpracování veškerého odpadu společnosti, 

 maximální obezřetnost při balení balíků nejen do zahraničí, 

 využívání místních prodejců pro nákup zboží, 

 používání recyklovaného papíru k tisku, 

 oboustranný tisk za pomoci repasovaných cartridgí a tonerů, 

 využívání specializované firmy na opětovné používání vratných obalů, 



57 
 

 zapojení úseku logistiky do plánování cest, 

 nakoupení vozidel s nejnižšími emisními nároky. 

Mezi slabé stránky environmentálního pilíře lze zařadit: 

 nezohledňování dodržování společenské odpovědnosti u prodejců. 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Než přejdu k samotným návrhům a doporučením pro společnost ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o., tak bych rád zmínil skutečnost, že přestože tato společnost nemá zpracovaný 

a zavedený koncept CSR aktivit, tak spoustu těchto aktivit již využívají a aplikují. Tato 

skutečnost dle mého názoru stojí za pochvalu a dále za pochvalu také určitě stojí to, že za 

necelých 19 let vlastní existence společnosti, se tato společnost díky svému vedení a 

zaměstnancům stala jednou z nejrespektovanějších a nejlepších firem v České republice 

v rámci oboru ekologického zpracování odpadů. Tento progres neustále pokračuje a 

společnost si stále hlasitěji vydobývá i mezinárodní postavení a uznání od největších firem 

z oboru. I když společnost dosáhla těchto nemalých úspěchů, tak i přesto jsem narazil na 

několik okolností, které lze společnosti vytknout a z pohledu společenské odpovědnosti 

navrhnout a doporučit zlepšení.  

V této kapitole bych společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. rád navrhnul 

různá zlepšení a doporučení, která by podle mého názoru zlepšila společenskou odpovědnost 

firmy. Tyto návrhy rozdělím opět do třech pilířů v pořadí ekonomický, sociální a 

environmentální, ale nejedná se o exaktní dělení, jelikož některá doporučení, jako např. 

zohlednění CSR aktivit u dodavatelů, přesahují jednotlivé pilíře. 

 Etický kodex 

 Jako první co bych vybrané společnosti doporučil je vytvoření, sepsání a zavedení 

etického kodexu. Etický kodex je dokument, který stanovuje a upravuje chování všech 

zaměstnanců ve společnosti tak, aby bylo za každé situace etické. Jelikož se jedná o kodex ve 

formě psaného textu, tak každý zaměstnanec má možnost při sebemenších pochybnostech do 

něho nahlédnout a zachovat se podle těchto principů. Zároveň to dává společnosti možnost, 

jak si vynucovat etické chování od zaměstnanců. Zavedení etického kodexu přinese 

společnosti výhody ve formě přesného definování správného chování jak zaměstnanců, tak 

partnerů, možnost jednodušeji rozhodnout v konfliktních situacích, zvýšení loajality 

zaměstnanců, důvěryhodnosti společnosti, ve vnímání společnosti veřejností a možnou 

konkurenční výhodou oproti ostatním společnostem.  

 Ceník 

Společnosti bych dále doporučil vytvoření alespoň přibližného ceníku vykupovaného 

materiálu. Firma sice přistupuje k výkupu případ od případu a záleží na konkrétních 
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podmínkách, množství či formě spolupráce, ale pro přehled by mohl být zpracován alespoň 

přibližný ceník.  

 Transparentní informace 

Transparentní informace jsou poskytovány přednostně společnosti Electrocycling 

GmbH a ostatním stakeholderům až na požádání. Určitě bych doporučil, aby společnost 

poskytování těchto informací rozšířila alespoň na všechny klíčové stakeholdery a ostatním, 

méně klíčovým stakeholderům tyto informace poskytovala např. ve čtvrtletních intervalech. 

Tuto skutečnost by jistě všechny zainteresované osoby přivítaly.  

 Marketing a reklama 

Nyní bych přistoupil k propagaci a marketingu společnosti. Internetové stránky jsou na 

obstojné úrovni, ale chybí jakákoliv propagace těchto stránek. V dnešní době není již cenově 

náročné si zajistit alespoň jednou ročně SEO optimalizaci, která výrazně zvýší návštěvnost 

stránek. Dále bych doporučil i celkově zvýšit marketing společnosti, protože v dnešní 

moderní době již nestačí pouze vlastnit webové stránky a používat reklamu na firemních 

vozidlech. Doporučoval bych společnosti investici do reklamního billboardu, tištěné či 

rádiové reklamy a zřízení firemní vývěsky v centru města Trutnova, jako mají jiné společnosti 

v tomto městě. Samozřejmě by nebylo rozumné hned investovat velké částky do reklamy, ale 

menší částky do různých druhů a po uplynutí určité doby si vyhodnotit přínos jednotlivých 

druhů reklam a následně případně investovat větší část peněz do této reklamy.  

 Firemní image a zvýšení prestiže 

Ke zvýšení prestiže společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. by zajisté také 

prospělo, kdyby více reklamovala skutečnost, že se jedná o chráněnou dílnu, která zaměstnává 

90% osob se změněnou pracovní schopností. Tato veřejná prezentace by samozřejmě neměla 

být nijak přehnaná a společnost by se neměla chválit a chvástat na každém rohu, ale 

v přiměřené míře tuto skutečnost sdělovat veřejnosti, protože veřejnost v okolí Trutnova tuto 

skutečnost v naprosté většině případů neví a přineslo by to společnosti již zmíněnou větší 

prestiž a třeba také větší počet zakázek, jelikož je v dnešní době moderní a společnosti často 

vyhledávají spolupráci se společnostmi dbajícími na sociální téma.  

 Výběr dodavatelů a výrobců 

Jako poslední bod v tomto pilíři bych zmínil a vybrané firmě doporučil zaměřit se na 

výběr dodavatelů a výrobců, jestli dodržují koncept CSR. Aby mohla společnost vystupovat 
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jako společensky odpovědná organizace, měla by spolupracovat s organizacemi, které jsou 

také společensky odpovědné a přijaly zásady společenské odpovědnosti za vlastní. 

 Rozmanitější vzdělávání zaměstnanců 

 V rámci dalšího, sociálního pilíře bych společnosti navrhnul, aby poskytovala pro své, 

převážně kancelářské, zaměstnance rozmanitější možnosti ve vzdělávání. V dnešní době 

existuje široká škála kurzů, které rozvíjejí schopnosti zaměstnanců a mohou být někdy 

prospěšné i pro firmu. Rozvíjejí se především měkké dovednosti, jako jsou efektivní 

komunikace, strategické myšlení či schopnost vyjednávat, která zvýší pravděpodobnost 

úspěšných jednání se zákazníky. Zároveň i vedoucí pracovníci ve společensky odpovědné 

organizaci by měli mít kvalitní vystupování, pro tyto případy je možné využít kurzů etikety či 

společenského chování. 

 Péče o zdraví zaměstnanců 

Jelikož ve společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. pracují především osoby 

se změněnou pracovní schopností, tak tyto osoby jsou náchylnější k různým zdravotním 

onemocněním. V rámci zájmu o vlastní zaměstnance a zároveň i o plynulý chod provozu bych 

navrhoval, kdyby společnost v rámci výhod pro zaměstnance zavedla péči o zdraví 

zaměstnanců. Mohlo by se jednat o pravidelné zdravotní prohlídky, dárkové poukazy na různé 

vitamíny a doplňky stravy či zavedení možnosti, kdy by měli zaměstnanci možnost zůstat 

jeden den doma a uzdravit se a zároveň by tento den byl proplacený, tzv. sick days. Nejednalo 

by se o tak vysoké finanční náklady a mohlo by to zvýšit spokojenost zaměstnanců a zároveň 

snížit nemocnost ve firmě.  

 Firemní akce 

Společnost také neorganizuje moc společenských akcí a proto je zde velký potenciál, 

jak nějaké akce, které utuží kolektiv a zvýší loajalitu zaměstnanců ke společnosti, zavést. Jako 

možný firemní večírek bychom mohli navrhnout například Vánoční večírek nebo večírek 

k příležitosti oslav výročí společnosti.  

 Vlastní propagace 

Do sociálního pilíře by šlo opět také zahrnout větší propagaci skutečnosti, že 

společnost zaměstnává znevýhodněné osoby a tím pádem poskytuje práci rizikové skupině 

osob. Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost zaměstnávat 4% osob se změněnou 

pracovní schopností z přepočteného počtu zaměstnanců dané společnosti. Spousta 

zaměstnavatelů ale toto nerespektuje a raději využívá zákonné možnosti, tzv. náhrady plnění, 
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kdy si objednává práci buď od OSVČ se zdravotním postižením nebo od zaměstnavatele, 

který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Proto by bylo dobré, kdyby 

společnost tuto skutečnost více propagovala a získala tím i zakázky od společností, které 

nesplňují povinnost zaměstnávat daná 4% znevýhodněných osob.  

 Proškolení o CSR 

Jako poslední návrh pro společnost v sociálním pilíři bych vyzdvihl to, že pokud se 

chce více zaměřovat na společenskou aktivitu, tak by toto téma mělo vedení probrat se všemi 

zaměstnanci společnosti a případně je důkladně proškolit, aby měli konkrétně představu, co 

vlastně CSR znamená. 

 Jako poslední navrhnu doporučení v rámci environmentálního pilíře. Jak jsem psal již 

v zhodnocení tohoto pilíře, společnost si v této oblasti vede nadmíru dobře, tudíž tento 

odstavec bude kratší a doporučení bude méně.  

 Výběr dodavatelů a výrobců 

Jako první doporučení bych opět zmínil zaměření se společnosti na dodavatele, jestli 

dodržují koncept společenské odpovědnosti a případně si vybírat takové, které tento koncept 

splňují. Dodavatelé, kteří dodržují CSR aktivity jsou šetrnější k životnímu prostředí, např. 

ekologickou výrobou, a s takovými dodavateli by měla společnost ELEKTRO-ODPAD 

DOHNAL s.r.o. chtít spolupracovat.  

 Alternativní doprava 

Jako druhé a zároveň poslední doporučení bych společnosti navrhoval zvážení 

využívání i jiných forem dopravy, než je pouze osobní a nákladní doprava. Pokud společnost 

vozí pomocí nákladních automobilů zpracovaný elektroodpad až na sever Německa, kde je 

následně překládán na lodě a převážen např. do Asie, tak by stálo za zvážení, jestli není 

efektivnější, levnější a zároveň ekologičtější využívat třeba železniční dopravu, která také 

převeze větší množství nákladu než nákladní automobil. Využívání železnice by zároveň 

snižovalo emisní nároky a celkově méně zatěžovalo životní prostředí. 

 Při zjišťování situace ve společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. jsem zjistil 

několik nedostatků týkajících se společensky odpovědných činností. Společnost sice nemá ve 

své strategii zavedený koncept CSR, ale přesto celou řadu CSR činností vykonává. I přesto 

jsem ale nalezl několik nedostatků, které jsem nastínil a navrhl možná doporučení k jejich 

odstranění. Největší počet doporučení se týkal ekonomického pilíře a částečně také pilíře 
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sociálního. V rámci environmentálního pilíře jsem neměl prakticky žádné připomínky, jelikož 

tuto oblast má společnost propracovanou na vysoké úrovni. 

 Do každé oblasti jsem tedy navrhl alespoň nějaké doporučení, které by dle mého 

názoru zvýšilo CSR ve vybrané společnosti a mohla společnosti přinést nějakou konkurenční 

výhodu. V ekonomickém pilíři se jednalo především o zavedení etického kodexu, který by 

upravoval jednání zaměstnanců společnosti, zvýšení propagace společnosti pomocí reklamy a 

marketingu, což by mělo za následek vyšší počet zákazníků. Dále zohlednění dodržování CSR 

aktivit u dodavatelů a vybírání si takových, kteří tyto zásady dodržují a jako poslední bych 

zmínil šíření povědomí o sociálních aktivitách společnosti, zaměstnávání osob se změněnou 

pracovní schopností, což by společnosti přineslo větší prestiž. V sociální oblasti se jednalo 

především o aktivity, které mají na starost péči o zaměstnance společnosti. Návrhy směřovaly 

do oblastí rozmanitějšího vzdělávání zaměstnanců, rozšíření výhod pro zaměstnance či 

zavedení většího počtu a rozmanitějších firemních akcí. V rámci environmentálního pilíře se 

můj první návrh opět zaobíral kvalitnějším výběrem dodavatelů, kteří zohledňují společenské 

aktivity ve vlastním podnikání a jako druhé doporučení jsem společnosti navrhnul možnost 

zvážení využívání alternativních způsobů dopravy a převážení elektroodpadu v rámci České 

republiky a Evropy. 

 Jak již i z tohoto shrnutí návrhů a doporučení vyplývá, společnost ELEKTRO-

ODPAD DOHNAL s.r.o. by se měla především zaměřit na aktivity v rámci ekonomického 

pilíře, kde má největší mezery a největší potenciál zlepšit vlastní společensky odpovědné 

aktivity. Nejméně se společnost musí zaměřit na environmentální pilíř, kde jí nebylo 

prakticky nic co vytknout, ale jak se říká, hlavně neusnout na vavřínech a i nadále by se 

společnost měla aktivně zaměřovat na všechny pilíře spadající do společenské odpovědnosti 

organizací. Pokud by společnost chtěla, mohla by koncept CSR přijmout za vlastní a 

zapracovat ho do strategie společnosti, ale jelikož se jedná o dobrovolné rozhodnutí, tak 

společnost nad tímto krokem prozatím neuvažuje a chce se nadále věnovat pouze stávajícím 

společensky odpovědným činnostem. 
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5 ZÁVĚR 

 Společenská odpovědnost firem je v České republice, bohužel, prozatím na okraji 

zájmu firem. Tyto firmy si ještě neuvědomují výhody plynoucí z přijetí a zavedení tohoto 

konceptu do dlouhodobé strategie společnosti. Za tento stav ale nemohou pouze firmy, ale 

také stát a média. Stát se dostatečně nesnaží koncept společenské odpovědnosti propagovat a 

třeba také ve větší míře podporovat různými úlevami či pobídkami. Média se tomuto tématu 

také dostatečně nevěnují, pravděpodobně z důvodu nižší atraktivity. V současnosti o 

společenské odpovědnosti mají podvědomí převážně mladí uchazeči o zaměstnání, kterým na 

odpovědném chování záleží a očekávají ho jako jeden z firemních benefitů. Mně osobně tato 

problematika také zaujala, především díky tomu, že není zaměřená pouze na profit, ale také na 

ochranu životního prostředí a na celkový prospěch společnosti. Dále se mi líbí, že se jedná o 

dobrovolný koncept, který může přijmout jakákoliv společnost. Doufám, že touto cestou 

alespoň částečně dopomůžu k rozšíření povědomí o společenské odpovědnosti organizací do 

mého okolí. 

 Cílem mé diplomové práce bylo popsat a přiblížit vybranou firmu ELEKTRO-

ODPAD DOHNAL s.r.o. A dále díky teoretickým poznatkům zanalyzovat momentální situaci 

společenské odpovědnosti v této firmě. Na základě této analýzy zhodnotit součastnou situaci a 

v případě zjištění nějakých nedostatků navrhnout a doporučit možná zlepšení, která vylepší 

společenskou odpovědnost ve společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. 

 Práce je rozdělena do dvou hlavních částí a to na část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část byla vypracována na základě odborné literatury a článků. Tato část popisovala 

samotnou charakteristiku konceptu CSR, jednotlivé pilíře společenské odpovědnosti, tudíž 

pilíř ekonomický, sociální a environmentální. Dále se zaměřovala na problematiku 

stakeholderů, postup zavedení CSR do strategie společnosti a přínosy tohoto zavedení CSR. 

V teoretické části jsem se ještě zaměřil na metody měření a hodnocení společenské 

odpovědnosti, publikování zpráv o této odpovědnosti a na závěr jsem stručně shrnul tyto 

teoretické poznatky. 

 Praktická část vychází z těchto teoretických poznatků. V praktické části jsem nejprve 

blíže představil a charakterizoval vybranou společnost. Poté jsem již provedl analýzu v této 

společnosti, kdy jsem se zaměřil na analýzu ekonomického, sociálního a environmentálního 

pilíře společnosti a aktivity v rámci těchto pilířů. Následně jsem zhodnotil společensky 

odpovědné aktivity v rámci těchto pilířů a zjistil nedostatky, které se v této společnosti 

vyskytují. Jako poslední jsem společnosti navrhnul různá doporučení, která by měla zlepšit 
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situaci v rámci společenské odpovědnosti v této firmě. Tato doporučení by zároveň měla 

společnosti přinést alespoň určitou konkurenční výhodu oproti ostatním společnostem a 

zároveň tuto konkrétní společnost více zviditelnit a zatraktivnit. 

 Cíl diplomové práce, tedy popsat a přiblížit vybranou společnost, dále pomocí 

teoretických poznatků zanalyzovat aktuální situaci společenské odpovědnosti v této firmě, na 

základě této analýzy zhodnotit tuto součastnou situaci a na případná zjištění nedostatků 

navrhnout a doporučit možná zlepšení, byl dle mého přesvědčení splněn. 
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