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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením současného stavu společenské 

odpovědnosti ve společnosti, jelikož se jedná o rychle rozvíjející se trend v oblasti 

managementu, který se stane v budoucnu nedílnou součásti řízení a funkcí každého podniku. 

Proto je cílem práce analyzovat všechny oblasti společenské odpovědnosti v podniku a rovněž 

identifikovat stakeholders a seznámit s mezinárodními normami. Praktická část je zaměřena 

na vyhodnocení ekonomické oblasti, sociální oblasti a environmentální oblasti CSR a 

v případě nedostatků na navržení jednotlivých doporučení, která v konceptu CSR podniku 

chybí. 

 

Klíčová slova: společenská odpovědnost, mezinárodní normy, stakeholders, pilíře 

společenské odpovědnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on the analysis and evaluation of the current state of corporate social 

responsibility in society, as it is a rapidly emerging trend in the field of management which 

becomes an integral part of the future management and operation of any business. Therefore, 

the aim of this work is to analyze all the social responsibility of the enterprise and also 

identify stakeholders and familiarity with international standards. The practical part is focused 

on evaluating the economic sphere, social and environmental CSR and in case of deficiencies, 

on a design of recommendations the company lacks in the concept of CSR. 

 

Keywords: Social Responsibility, international standards, stakeholders, pillars of Social 

Responsibility 
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ÚVOD 

 

Cílem této bakalářské práce bude analyzovat a zhodnotit současný stav společenské 

odpovědnosti ve společnosti OCHI-INŽENÝRING, s.r.o. Poté dochází k důkladné analýze 

jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti v podniku, k identifikování stakeholders                    

a seznámení s mezinárodními normami. Celý tento proces je zakončen návrhem doporučení 

vedení společnosti ke zlepšení stávajícího stavu v oblasti CSR. 

 Jedním z důvodů řešení tohoto tématu je skutečnost, že ochrana a šetrnost k životnímu 

prostředí je v současnosti velmi diskutovaným tématem, jelikož lidská činnost ve vysoké míře 

poškozuje a ničí přírodu. 

 

Téma společenské odpovědnosti organizací jsem si pro zpracování bakalářské práce vybral 

hlavně proto, že jde o rychle se rozvíjející trend v oblasti managementu, který bude                    

v budoucnu neodmyslitelnou součástí řízení a funkce každého podniku, jelikož role 

organizací ve společnosti se v posledních letech podstatně mění. Aby byla organizace 

dlouhodobě a trvale úspěšná, musí plnit nová očekávání svého okolí. Jedním z nich je 

odpovědné chování společnosti vůči svému okolí. Společenská odpovědnost firem bývá též 

uváděná pod zkratkou CSR, která vyplývá z anglického názvu Corporate Social 

Responsibility. CSR představuje nový způsob, jak dělat korektní „business“. Pokud firmy 

dokáží s CSR správně zacházet, má nejen výrazný společenský přínos, ale dokáže přinést 

celou řadu výhod firmě samotné. 

 

Společenská odpovědnost už není v současnosti doménou pouze velkých organizací, ale 

aktivně se do této oblasti čím dál tím více zapojují i malé a střední organizace. Motivem pro 

realizaci bakalářské práce na toto téma bylo především to, že se jedná o aktuální oblast 

podnikání. I když už tu společenská odpovědnost byla dříve, organizace, především                   

v České republice, tento koncept začaly aktivně využívat teprve před pár lety. Postupně byly 

vytvořeny mnohé publikace, normy a postupy týkající se této oblasti, v současnosti jsou 

realizována různá šetření a průzkumy. 

 

Práce je složena ze tří tematických částí. Nejprve je detailně rozebrána teoretická stránka dané 

problematiky. Na začátku teoretické kapitoly je definována společenská odpovědnost z 

různých úhlů pohledu, protože neexistuje celosvětově ustálené jednoznačné vysvětlení tohoto 
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pojmu. Další část je věnována jednotlivým pilířům, které pojmu dávají konkrétnější formu. 

Pilíře jsou popsány tak, aby mohly být využity jako východisko pro analytickou část. V práci 

je také zmiňován pojem stakeholders. Je to proto, že stakeholders (zainteresované strany) jsou 

nedílnou součástí každé definice společenské odpovědnosti, protože působí na podnik a 

mohou jej – ať už pozitivně, nebo negativně – ovlivnit. Na vysvětlení navazuje jejich dělení a 

klíčové určení prostřednictvím matice stakeholders. Teoretická část je zakončena přehledem 

možností implementace společenské odpovědnosti do konkrétní praxe. 

Měřítkem praktické části je společnost OCHI-INŽENÝRING, s.r.o., která se dlouhodobě 

aktivně angažuje v různých oblastech společenské odpovědnosti, o čemž svědčí časté ocenění 

v oblastech výzkumu a vývoje, environmentální politiky a mnoha jiných. Společnost se jeví 

jako dobře organizovaná, i když v některých oblastech je možno hledat zlepšení. Jedná se 

zejména o zavedení etického kodexu a dalších doporučení, které mohou být důležité pro 

dobrou ekonomickou kondicí. Cílem této práce je zhodnotit aktuální pozici společnosti a 

navrhnout doporučení pro zlepšení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOLEČENSKÉ 

 ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACÍ  

 
1.1 Koncepce společenské odpovědnosti organizací – historický vývoj 

 

Pro společenskou odpovědnost organizace používáme zkratku CSR, je to český překlad 

anglického výrazu Corporate Social Responsibility. Společenská odpovědnost organizací               

a jednotlivců se v současnosti stává jedním z nejzávažnějších témat.  

 

Koncept CSR se objevuje již na počátku 20. století, ve spojení s odpovědným chováním 

některých obchodníků. Mezi tyto obchodníky bezpochyby patří Tomáš Baťa, který začal                

s výchovou lidí. Ta zásadně ovlivnila morálku a přístup lidí k životu i k práci. Koncepce 

odpovědnosti z hlediska Bati nebyla zaměřena pouze na špičkový výrobek, zákazníka                   

a rozšiřování trhu, ale také na dlouhodobý rozvoj firmy, zahrnující mimo jiné i péči o rozvoj 

pracovníků a jejich rodin, počínaje zvyšováním kvalifikace, přes zdravotní péči a bezpečnost 

práce, až po sociální programy firmy, jako možnosti rekreací, stravování a péče o děti 

pracovníků. V roce 1953 byla Browenem vydána kniha Social Responsibilites of the 

Businessman, ve které je uvedena první definice společenské odpovědnosti, která zní: ,,Jedná 

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

následovat takovým směr jednání, které jsou žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší 

společnosti.“ 

V roce 1979 navrhl Carroll definici CSR, kterou opírá o čtyři základní pilíře. Jednalo se             

o odpovědnost ekonomickou, legislativní, etickou a o odpovědnost dobrovolnou. 

V současné době je CSR užívaným pojmem po celém světě. V České republice se stal 

významnějším hlavně po vstupu do Evropské unie. 

 

Společenská odpovědnost organizací je tedy v současnosti již jednoznačně chápána jako 

iniciativa, která je založena na dobrovolnosti a nemá žádné přesné vymezení hranice své 

působnosti. Podle Zelené knihy Evropské unie „společenská odpovědnost organizaci spočívá 

v dobrovolném integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních 

operací s firemními stakeholders“. 
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„CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních 

a společenských očekávání. 

„Společenská odpovědnost je dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování 

odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.“                                             

 

Business Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako 

„dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i 

společnosti, ve které podnikají. 1,2 

 

1.2 Předpoklady CSR 

 
Úspěšný koncept CSR vychází ze čtyř hlavních předpokladů:  
 
A. CSR předpokládá, že podniky budou jednat eticky a odpovědně nad rámec 

zákonných norem.  

 
Konkrétní příklady dobrovolného jednání českých firem, nad rámec zákonných norem je 

možno spatřovat v ekonomické rovině, kam patří například uplatňování principů dobré 

správy společnosti (Corporate Governance), aktivní antikorupční politika firmy, vytváření 

konkrétních dlouhodobých vztahů s obchodními partnery a rovněž se zákazníky. 

V sociální oblasti se jedná o bezpečnost a zdraví zaměstnanců nad rámec zákona, vzdělávání 

zaměstnanců, antidiskriminační opatření, a to jak při přijímání, odměňování, tak i při 

propouštění zaměstnanců. Environmentální oblast konceptu CSR spočívá v plněné 

standardů ISO14000, zmenšování negativních vlivů na životní prostředí či ochraně přírodních 

zdrojů. 3 

 
B.  Fungující, přínosný a úspěšný koncept CSR vyžaduje strategický přístup. 

 
CSR nelze chápat jen jako doplněk základních podnikatelských aktivit. Jde o koncepci, která 

vychází z vize, hodnot a dlouhodobé strategie podniku. Mnoho českých podniků vyvíjí 

aktivity v oblasti CSR, ovšem pouze malá část z nich má zpracován firemní koncept CSR na 

strategické úrovni. Přitom základním předpokladem úspěšnosti společenské odpovědnosti 

                                                 
1 Viz Pavlík M.; Bělčík M. 
2 Viz Zadražilová D. 
3 Viz  Krymláková H. 
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firmy je strategické zpracování programu CSR a jeho implementace na strategické 

úrovni. Proces zpracování strategie v oblasti CSR předpokládá několik nezbytných kroků: 

1. Definování vizí, poslání, firemních hodnot a etických kodexů. 

2. Analýza zainteresovaných skupin (stakeholders) podniku.  

3. Analýza potřeb a požadavků zainteresovaných skupin a jejich možnosti (sfér) vlivu                   

    na podnik, jejich potřebnosti a konečného přínosu. 

4. Definování konkrétních společensky odpovědných aktivit a projektů pro jednotlivé  

    zainteresované skupiny, dle konkrétních potřeb a požadavků zainteresovaných skupin                

    s ohledem na jejich žádoucnost, potřebnost a přínos. Důležitý je i soulad s podnikovými   

    cíli a stěžejní podnikatelskou činností (core business). 

5. Srovnání CSR aktivit u konkurence. 

6. Časový a finanční plán aktivit jednotlivých zájmových skupin a jmenování odpovědné                

    a kontaktní osoby. 

7. Integrace konceptu CSR do podnikových procesů. 

8. Realizace projektů konkrétní CSR strategie. 

9. Kontrola konceptu CSR se zohledněním změn.  

10. Report o výsledcích CSR strategie.                                                                                

 

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

aplikován holisticky ve všech firemních aktivitách. 

 

Návaznost politiky CSR na stěžejní podnikatelskou činnost firmy, tzv. core business, je 

dalším předpokladem její úspěšnosti a stálosti. Jak tvrdí Franc, Nehyba a Heydenreich ve své 

publikaci Když se bere společenská odpovědnost vážně: „V tomto pojetí se považuje 

odpovědné chování za integrální součást všech aktivit vyvíjených korporací. Nelze proto 

chápat odpovědnost za nástavbu, která nemá žádný dopad na samotnou podnikatelskou 

činnost a je pouze „úlitbou veřejnosti“. V takovém případě by nešlo o skutečnou 

společenskou odpovědnost, ale o sofistikovaněji vytvářené dobré jméno korporace.“ 

Organizace, která zavedla ekologickou výrobu, ale přitom diskriminuje své zaměstnance, není 

společensky odpovědná firma. Například společnosti Enron, WorldCom o sobě také tvrdily, 

že jsou společensky odpovědné. Mohly být společensky odpovědné v ekonomické i sociální 

rovině, ale správa a řízení korporace spadající do ekonomické oblasti odpovědného podnikání 

je trvalou součástí přístupu CSR. A právě tato se jim stala osudnou.  
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D. Úspěšný koncept CSR vyžaduje soulad s firemní kulturou. 

 

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

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

podpora top managementu. Vzhledem k tomu, že manažeři nejvyšší úrovně řízení organizace 

formulují vizi, poslání, hodnoty a strategii organizace a vytvářejí firemní kulturu, je vrcholový 

management stěžejním článkem integrace CSR do podnikových procesů. Soulad mezi 

zaměřením CSR aktivit firmy a nastavenou firemní kulturou je velmi důležitý. 

 

Koncepci společenské odpovědnosti můžeme vyjádřit v několika základních bodech: 

 triple - bottom - line neboli strategie 3P  

 dobrovolnost – CRS nelze vymáhat pomocí zákonů či předpisů. Jedná se o podnikání, 

které je nad rámec komerčních, etických a společenských očekávání. Neřídí se žádnými 

regulacemi. 

 dlouhodobá a trvalá záležitost – CRS je potřeba zahrnout do dlouhodobých cílů, vizí                    

a hodnot konkrétní organizace. 

 důvěryhodnost – je nutné začlenit principy CRS do každodenního fungování firmy, aby 

se zaměstnanci ztotožnili s hodnotami firmy. Podpora managementu a vlastníků firmy je 

klíčová. 

 dialog se stakeholders.  

 

1.3 Přínosy CSR 

 

Odpovědné chování přináší podniku řadu výhod a zisku především nefinančního rázu, které 

jsou důležité pro jeho fungování; jde například o: 

 

- větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy 

- vyšší přitažlivost pro investory 

- zvýšení kvality produktu a služeb 

- zvýšení obratu 

- snížení nákladů 

- možnost udržení kvalitních zaměstnanců.4 

                                                 
4 Viz Krymláková H. 
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CSR nepřináší výhody jen velkým firmám, ale nesmíme zapomenout též na malé firmy; 

například: 

 

- Snazší nacházení pracovníků – menší podniky hůře získávají pracovní sílu, zájemci          

o práci radši volí velké firmy, a proto využití CSR může malým firmám pomoci, aby 

mohla nabídnout potenciálnímu zaměstnanci výhody, kterými si zajistí jeho zájem          

a posléze loajalitu 

- Snazší získávaní obchodních partnerů, společenská odpovědnost firem ovlivňuje                 

i dodavatelské vztahy 

- Kontakty a informace -  podnik může získat informace od okolí, a tím pádem navázat 

vztahy s klíčovými partnery, což mu přinese prospěch. Angažovanost podniku ve 

společensky odpovědnostních aktivitách na strategické úrovni přináší podniku zjevné 

výhody. Dlouhodobá zkušenost zahraničních i českých firem, které podnikají 

ekonomicky, sociálně a environmentálně odpovědně při současném přijetí 

strategického přístupu ke společenské odpovědnosti vykrystalizovala pravděpodobné 

přínosy implementace konceptu CSR:                                                                

 

CSR ZVYŠUJE:  

 kvalitu produktů a služeb  

 image, renomé, důvěryhodnost firmy a obchodní značku  

 ochranu důvěrných informací  

 schopnost získat a udržet kvalitní zaměstnance  

 konkurenceschopnost  

 pravděpodobnost expanze na zahraniční trhy  

 zkvalitňuje a upevňuje společenské a obchodní vztahy  

 bezpečnost práce  

 

CSR SNIŽUJE  

 náklady  

 rizika podnikání (náklady na risk management)  

 potenciální dohled státu a jeho zákonná opatření  

 transakční náklady 5 

                                                 
5 Viz Krymláková H. 
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1.4 Důležitost CSR  

 

V dnešní době je důležitost CSR nediskutovatelná a působí na ni mnoho faktorů. Mezi tyto 

faktory patří: udržitelný růst, globalizaci, nástroj podnikání, vládu, komunikaci, 

podnikový sektor, etiku, finance, a komunitu.  

Udržitelný růst - díky nadměrnému růstu využívání přírodních zdrojů, nejsou schopny být 

tyto zdroje dostatečně rychle nahrazovány. Pokud by trend vysoké spotřeby zdrojů pokračoval 

bez jejich patřičné náhrady, mohla by tato skutečnost mít fatální následky pro budoucí rozvoj.  

Globalizace – s globalizací souvisí zahraniční obchod, nadnárodní firmy a globální 

dodavatelské řetězce. Rostou s ní i obavy týkající se především lidských zdrojů, zdraví                    

a bezpečnosti zaměstnanců nebo ochrany životního prostředí. CSR v tomto hledisku hraje 

velmi důležitou roli v odhalování a kontrole firem, které pečují o své zaměstnance, v jakých 

podmínkách pracují, jestli je firma šetrná k životnímu prostředí apod. Lze říci, že může 

pomoci při zjištění nedostatků k jejich zlepšení a udržení.  

Nástroj podnikání – vytváří pro firmy nové příležitosti, zvyšuje dobrou pověst                     

a transparentnost firmy, posiluje značku, snižuje potencionální vládní dohled apod.  

Vláda - zmiňuje především mezinárodní organizace, jako jsou např. Organizace spojených 

národů (OSN), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní 

organizace práce (ILO), které vyvinuly pokyny, osnovy, zásady a normy pro to, co považují 

za přijatelné obchodní jednání. Zásady společenské odpovědnosti firem často poté vycházejí 

právě z těchto zásad, hlavně, co se týče lidských práv, boje proti korupci a ochrany životního 

prostředí.  

Komunikační technologie - jako jsou mobilní telefony, internet či jiné počítačové 

technologie.  Tyto technologie usnadňují a urychlují firemní řízení a všechny činnosti. 

Přispívají k vytvoření pevného partnerství, obchodních vztahů a také ke zlepšení dialogu mezi 

podnikem a stakeholders.  

Etika -  v souvislosti s CSR napomáhá větší transparentnosti podniku a činí podnik 

přitažlivější pro potencionální investory či obchodní partnery.  

Finance - zejména v současné době, v době světové ekonomické krize, jak spotřebitelé, tak                 

i investoři se zajímají o to, jakým způsobem firma řeší příležitosti a rizika podnikání, sociální 

otázky a také otázky týkající se environmentální oblasti.   
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Komunita - od firem očekává společensky odpovědné chování, které přispívá k budování 

pocitu sounáležitosti a společného přístupu k běžným problémům. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Viz Hahnen P. 
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2 ZÁKLADNÍ PILÍŘE CSR 

 

Jedním z klíčových principů CSR je rovnoměrný rozvoj organizace, který spočívá v důrazu na 

rozvoj všech oblastí spadajících do společenské odpovědnosti organizací. 7                                          

                            

Konkrétní pojetí CSR v podstatě stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním                    

a environmentálním. Každá ze tří oblastí společenské odpovědnosti ukazuje na konkrétní 

činnosti, způsoby podnikání, pravidla chování, jednání a politiky. Tyto tři pilíře odpovídají 

třem charakteristikám tzv. tripple-botom-line, nebo také jinak nazvaným „3P“, kterými jsou:  

Profit – zisk (ekonomický pilíř)  

People – lidé (sociální pilíř)  

Planet – planeta (environmentální pilíř) 8  

 

Na obrázku (obr. 1) můžeme vidět, jak se jednotlivé pilíře prolínají; v jejich pomyslném 

středu se nachází optimální působnost podniku v oblasti CSR. Ovšem není tomu tak vždy.            

V některých případech může docházet k situacím, kdy se firmy více soustředí jen na vybranou 

oblast a ostatním už nevěnují takovou pozornost, jak je očekáváno. 9                                                  

 

Obr. 1 Základní pilíře CSR 10 

 

 

                                                 
7 Viz Prskavcová M.; Masaříková K.  
8 Viz Pavlík M.; Bělčík M. 
9 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
10 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
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2.1 Sociální pilíř  

 

Sociální pilíř se dělí na dvě oblasti, interní (pracovní prostředí) soustřeďující svou oblast 

zájmu zejména na zaměstnance, a externí, která se zabývá předně filantropismem                    

a spoluprací s místní komunitou. Samozřejmě by měli být tyto oblasti propojeny a vzájemně 

by se měly doplňovat. 11 

 

Interní sociální pilíř  

 

Úspěch firmy závisí z dlouhodobého hlediska na kvalitě zaměstnanců, kteří ji vedou, vyrábí 

jednotlivé produkty, poskytují služby zákazníkům nebo provádějí další činnosti napomáhající 

dosahování předem určených cílů. Odpovědné firemní praktiky umožňují nabírat, rozvíjet              

a hlavně dlouhodobě udržet kvalitní pracovníky. Firma svým chováním k okolí a firemní 

politikou vytváří ve svých zaměstnancích pocit hrdosti a tím je motivuje k lepší produktivitě 

práce. Nejen produktivita, ale i loajálnost pracovníků je důležitá, protože snižuje náklady na 

přijímání nové pracovní síly, stejně jako spokojenost zaměstnanců, která se projevuje                   

v přístupu k zákazníkovi. Spokojení zaměstnanci se rovněž podílí na posilování dobré image 

podniku. 12 

 

Podnik si musí uvědomit, že spokojený zaměstnanec je klíčový faktor úspěšného fungování 

firmy. 13,14 

 

Do interní oblasti patří také: 

 

1) Podpora rozvoje lidského kapitálu 

 

Podpora rozvoje lidského kapitálu jako jedna z činností sociální oblasti CSR je zajištění 

vzdělávacích a rozvojových programů, nadstandardních odborných školení, jazykových kurzů 

a péče o profesní růst zaměstnanců. 15 

 

                                                 
11 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
12 Viz Putnová A.; Seknička P. 
13 Viz Kunz V. 
14 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
15 Viz Steinerová M.; Václavíková A.; Mervart V. 
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Jedná se například o:  

 vzdělávací programy pro potřebné skupiny obyvatel a zapůjčení či darování  počítačového 

vybavení (Microsoft);  

 mapování kariérního růstu každého zaměstnance, dotazníky hodnotící spokojenost 

zaměstnanců a následné pohovory podřízeného pracovníka s nadřízeným; 

 závazek sedmi školení za rok;  

 jazykové kurzy hrazené zaměstnavatelem.  

 

2) Programy poskytování zaměstnaneckých výhod 

 

 Jedná se o programy zaměřené na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Některé ze 

zaměstnaneckých výhod jsou již požadovaným a očekávaným standardem, jako například 

příspěvek na stravování, prodloužená dovolená, firemní kulturní a společenské akce, 

příspěvek na penzijní připojištění či peněžní poukázky na sportovní a kulturní akce. 

Zaměstnavateli jsou často nabízeny zaměstnanecké výhody, jako je používání služebních 

automobilů a mobilních telefonů k soukromému užití, bezplatné občerstvení na pracovišti, 

nadstandardní zdravotní péče a zdravotní programy prevence zdraví zaměstnanců (vitamíny, 

očkování), finanční podpora v nemoci, bezúročné půjčky a příspěvek na rekreaci a dětské 

tábory. 

 

3) Rovné příležitosti a rozmanitost zaměstnanců 

 

 Problematika rovných příležitostí spočívá v monitoringu, hodnocení a přijetí následných 

opatření v podobě politik, procesů a programů, které upravují:  

 poměr mužů a žen na řídicích funkcích středního a top managementu (stereotypy, 

skleněný strop, diverzifikace);  

 různorodost věkových, etnických skupin zaměstnanců, poměr znevýhodněných 

zaměstnanců a dalších; 

 rozdíly v odměňování žen a mužů (platová diskriminace);  

 dodržování rovných příležitostí a výběrová řízení (vyrovnávání stereotypu); 

 sexuální obtěžování na pracovišti. 16 

 

                                                 
16 Viz Steinerová M.; Václavíková A.; Mervart V. 
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4) Rekvalifikace propuštěných zaměstnanců a poskytování jistoty zaměstnání 

 

Tyto odpovědnostní aktivity nejsou příliš časté, i když jsou pro zaměstnance velmi důležité. 

Jde o jistotu zaměstnanců, že nepřijdou jen tak o své zaměstnání. V zájmu firmy by mělo být 

získávání a udržení si kvalitních a loajálních pracovníků, tedy určitá rovnováha neboli life-

bilance. 

Jde o rovnováhu práce a osobního života v období, která jsou pro zaměstnance časově                    

a organizačně náročná. Může jít například o ženy pečující o dítě, ale i o osoby v pracovním 

poměru pečující o nemocné či blízké starší osoby. Pokud je firma v tomto ohledu aktivní, 

nabízí svým zaměstnancům flexibilní pracovní dobu, volbu začátku a konce pracovní doby, 

kratší pracovní týden, práci z domova, uplatnění žen na mateřské dovolené na projektech, 

sdílení pracovního místa, firemní jesle, mateřské školky, dětské koutky či dětská centra.                              

 

5) Dodržování lidských práv a zákaz dětské práce 

  

Tento princip má velký význam v nevyspělých zemích světa. Nepsaným zákonem každé 

firmy by měl být zákaz dětské práce, která je nelegální a společensky nepřijatelná. 17           

                                                                                                                                            

6) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Znalost legislativních opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měla být 

samozřejmostí každé firmy. Uspořádání pracovního místa bezesporu významně ovlivňuje 

pracovní pohodu a nasazení v práci. Pracovní poloha významně ovlivňuje namáhavost práce; 

špatná poloha se může podílet na nemoci z povolání.  Svým zaměstnancům může firma 

poskytovat také zdravotní péči nad rámec zákonných standardů. Zdravý a výkonný 

zaměstnanec je důležitým zdrojem a bohatstvím každého podnikatelského subjektu. 18,19          

                                                                                                                                        

Externí sociální pilíř  

 

Touto částí se podnik zaměřuje především na oblasti filantropie a spolupráce s místními 

komunitami. Filantropií můžeme rozumět souhrn činnosti a chování, které vedou k vědomé 

                                                 
17 Viz Steinerová M.; Václavíková A.; Mervart V. 
18 Viz Petříková R.; Hofbruckerová Z.; Lešingrová R.; Hercík P. 
19 Viz Krymláková H. 
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podpoře druhých osob. Jedná se buď o jednotlivce, skupiny, nebo organizace. Nejobecnější 

charakter je dán snahou dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti. 

Spolupráci s místní komunitou představují lokální zájmové skupiny; jejich součástí je každý 

podnik. Společensky odpovědná firma se snaží o navázání dobrých sousedských vztahů 

například podílením se na řešení místních problémů. Tento přístup se jí vrátí v podobě 

vřelého přijetí místní komunitou. 20 

 

Tab. 1 Témata, aktivity a příklady v sociálním pilíři v oblasti místní komunity 21 

 

 

Mezi interní a externí částí sociálního pilíře nedochází ke vzniku bariéry, naopak v praxi často 

dochází k velice zajímavému spojení těchto částí, například v zapojení zaměstnanců do 

strategie filantropie, v jejímž rámci firma dobročinné aktivity podporuje. Tímto propojením 

může být matchingový fond, který funguje na principu spolupráce zaměstnance                    

                                                 
20 Viz Kunz V. 
21 Viz Krymláková H. 



15 

 

a zaměstnavatele. Zaměstnanci mohou prostřednictvím tohoto fondu věnovat určitý obnos na 

dobročinné účely. 22 

 

Externí sociální oblast  

 

Dialog se stakeholdery a firemní filantropie. Firmy vytváří partnerství s neziskovými 

organizacemi (občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými společnostmi, místními 

školami), místní komunitou, státními organizacemi a místními úřady za účelem podpory 

veřejně prospěšných věci. Podpora těchto firem může být v podobě přímé pro aktivní pomoci 

realizované skrze vlastní nadaci (vytváří vlastní projekty a programy), nebo v podobě 

nepřímé, která spočívá ve spolupráci s neziskovou organizací (firma podporuje projekt řízený 

neziskovou organizací). Cílem projektů a programů v sociální oblasti CSR je pomoc sociálně 

slabším nebo potřebným skupinám obyvatel a jejich podpora. Dobrovolné aktivity vyvíjené 

firmou nad rámec komerčních aktivit spadají do firemní filantropie nebo tzv. firemního 

dárcovství. Pomoc firem může být finanční i nefinanční. Mezi nefinanční aktivity mohou 

spadat bezplatná či zlevněná vzdělávací či poradenská činnost, poskytnutí služeb zdarma nebo 

výhodněji, zvýhodněný prodej výrobků, pronájem firemních prostor, dar hardwaru nebo 

poskytnutí know-how. 

 

Firemní dárcovství  

 

Je nejčastěji a nejznámějším firmami používaným nástrojem. Jednou z možností je forma 

daru. Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků (finance, výrobky, služby, myšlenky, 

čas…), které dárce dává a obdarovaný přijímá. Darování je upraveno darovací smlouvou,          

ve které dárce nevyžaduje od obdarovaného protiplnění. Firma si může takto poskytnuté dary 

odečíst od základu daně. Nejčastěji bývají takto podporovanými aktivitami zdravotnické 

projekty, sociální služby a kulturní akce. Další formou je sponzoring, kdy můžeme částečně 

své dobrovolné aktivity „prodat“. Sponzoring je něco jako „dar, ale s protiplněním“                    

a sponzorský příspěvek je chápan jako platba za toto protiplnění (většinou se jedná o reklamní 

služby). Finance na tyto účely jdou z firemního rozpočtu. Vztahy mezi sponzorem                    

a příjemcem upravuje smlouva o reklamě. Náklady věnované na sponzoring kryje v plně výši 

                                                 
22 Viz Kunz V. 



16 

 

sponzor. V rámci poskytnuté finanční podpory je ve spojitosti se sportem nebo kulturou 

uváděno logo sponzorské organizace jako součást firemního marketingu.  

 

Firemní dobrovolnictví  

 

Filantropie je dalším z množství podpory místní komunity. Zaměstnanci vykonávají                    

v pracovní době dobrovolnou práci pro lokální instituce. Může se jednat zejména o manuální 

práce (úklid obecních prostor, rekonstrukce obecních objektů, pomoc při odstraňování 

následků přírodních katastrof, vedení dětského sportovního kroužku atd.) nebo může jít               

o poskytnutí odborných znalostí (právní nebo finanční poradny, správa počítačových sítí atd.).   

 

 Rozsah aktivit v této oblasti je velmi široký, proto budou uvedeny jen některé z nich. 

 Organizace by měla zajistit:  

 rozvoj lidského kapitálu – podpora vzdělávání, možnost kariérního postupu;  

 vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balanced);  

 spravedlivé odměňování zaměstnanců – benefity, cafeterie apod.; 

 pracovní právo – žádná nucená nebo dětská práce, svoboda sdružování a kolektivního 

vyjednávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.; 

 právo na práci – ochrana proti neoprávněnému propouštění, poskytování odborného 

poradenství a školení, apod.; 

 právo na soukromí – např. ochrana osobních informací; 

 dodržování rovných příležitostí – pro muže, ženy a obecně znevýhodněné skupiny;  

 kulturní právo – domorodý jazyk, právo menšin ke kultuře apod. 23,24 

 

Externí oblast –shrnutí 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu této podkapitoly, zabývá se tato oblast filantropií a spolupráci            

s místní komunitou. Filantropie je chápána jako soubor činností a aktivit, jež vedou k podpoře 

druhých osob (jednotlivců, skupin, podniků), snaží se řešit problémy a dosáhnout vyšší 

kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti. Do filantropie patří např. nadační fond, 

matchingový fond nebo sbírka mezi zaměstnanci. V rámci spolupráce s místní komunitou se 

společensky odpovědná organizace snaží dané komunitě něco přinést; vytvářet, rozvíjet              

                                                 
23 Viz Pavlík M.; Bělčík M. 
24 Viz Mullerat R. 
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a starat se o tzv. dobré sousedské vztahy. Organizace je součástí vždy nějaké komunity,           

a proto se musí snažit o zmírnění negativních dopadů své činností a podílet se na řešení 

lokálních problémů. 25,26 

 

Aktivity aplikované v této oblasti:  

 podpora lokálních projektů – finanční podpora školek, škol, sportovního klubu apod.; 

 firemní dárcovství – sleva služeb, zapůjčení firemních prostor atd.;  

 komerční aktivity v místní komunitě – sponzoring; 

 spolupráce se školami – poradenství, exkurze, vedení diplomových prací;  

 zapojení stakeholders – představit jim CSR aktivity a nabídnout možnost spolupodílet 

se na nich; 

 obchodní spolupráce s místními dodavateli – rozvoj místa působnosti firmy, zkrácení 

logistického řetězce; 

 vlastní firemní projekty – krom projektů, které jsou navrženy místní komunitou, firma 

může přijít i s vlastními společensky prospěšnými akcemi, apod. 27,28                             

                                                                                                                                  

2.2 Ekonomický pilíř  

 

Hlavním cílem každé firmy je bezesporu dosahování zisku. Proto lze v rámci požadavků CSR 

tento cíl posunout ke společenskému požadavku na dosahování pozitivních ekonomických 

výsledků. Pokud firma nebude dosahovat plusových hodnot, nemůže investovat do aktivit 

společenské odpovědnosti. V rámci tohoto pilíře (oblasti) se proto od firmy očekává, že bude 

podnikat transparentním způsobem a vytvoří si dobré vztahy se zákazníky, dodavateli, 

investory a dalšími obchodními partnery. Někdy se z hlediska trhu mohou sledovat dopady 

firmy na ekonomiku místní, národní i globální, a to např. pomocí boje s korupcí nebo 

sledováním rozvoje zaměstnanosti. 29 

 

 

 

 

                                                 
25 Viz Pavlík M.; Bělčík M. 
26 Viz Steinerová M. 
27 Viz Petříková R.; Hofbruckerová Z.; Lešingrová R.; Hercík P. 
28 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
29 Viz Steinerová M. 
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Do této oblasti lze například zařadit následující aktivity:  

 poskytování kvalitních produktů a služeb;  

 odpovědný přístup k zákazníkům – řešení stížností, zjišťování jejich spokojenosti, 

vytváření věrnostních programů atd.; 

 vztahy s dodavateli – výběr dodavatelů se stejným etickým zaměřením, včasné placení 

faktur, zjišťování spokojenosti a také řešení stížností apod.; 

 společensky odpovědné investování – např. firma nebude investovat do obchodů se 

špatnou pověstí, nebude podporovat firmy vyrábějící zbraně atd.; 

 transparentní chování – pravidelné zveřejňování finančních i nefinančních informací; 

 sdílený marketing – použití výdajů na marketing k společné propagaci firmy a např. 

lokálně prospěšného projektu;  

 využití etiky v podnikání a propagaci výrobků, odmítání korupce a úplatkářství;  

 sledování ekonomického dopadu na komunitu prostřednictvím kupní síly (dodavatelé, 

investoři,…); 

 ochrana duševního vlastnictví – patenty, know-how;  

 dodržování etického kodexu apod. 30,31 

 

Hlavním cílem každé firmy je bezesporu dosahování zisku. Proto lze v rámci požadavků CSR 

tento cíl posunout až ke společenskému požadavku na dosahování pozitivních ekonomických 

výsledků.  

Ekonomický pilíř CSR se zabývá především transparentností firmy a pozitivními vztahy            

s investory, dodavateli, a dalšími obchodními partnery. Nadále se sledují dopady na 

ekonomiku na lokální, národní a také globální úrovni, prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti 

či boje proti korupci.  

 

Úspěch podniku je založen na tvorbě trvalých a kvalitních obchodních sítí. Odpovědné 

chování a přístup k obchodním partnerům napomáhá k budování vzájemné důvěry partnerů             

a zvyšování kvality produktů a služeb, jež v konečném důsledku vede ke zvyšování zisku               

v rámci obchodní spolupráce.  

Rovněž neustálá komunikace se zainteresovanými skupinami přináší bohatý zdroj nápadů na 

nové produkty, procesy nebo trhy, a přispívá tak podniku k tvorbě konkurenčních výhod na 

trhu. 32 

                                                 
30 Viz Mullerat R. 
31 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
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Do této oblasti lze například zařadit následující aktivity:  

 poskytování kvalitních produktů a služeb; 

 odpovědný přístup k zákazníkům – řešení stížností, zjišťování jejich spokojenosti, 

vytváření věrnostních programů atd.,  

 vztahy s dodavateli – výběr dodavatelů se stejným etickým zaměřením, včasné placení 

faktur, zjišťování spokojenosti a také řešení stížností, apod.,  

 společensky odpovědné investování – např. firma nebude investovat do obchodů se 

špatnou pověstí, nebude podporovat firmy vyrábějící zbraně atd.,  

 transparentní chování – pravidelné zveřejňování finančních i nefinančních informací,  

 sdílený marketing – použití výdajů na marketing k společné propagaci firmy a např. 

lokálně prospěšného projektu,  

 využití etiky v podnikání a propagaci výrobků, odmítání korupce a úplatkářství,  

 sledování ekonomického dopadu na komunitu prostřednictvím kupní síly (dodavatelé, 

investoři,…),  

 ochrana duševního vlastnictví – patenty, know-how,  

 dodržování etického kodexu, apod. 33, 34, 35 

 

Stanovení pravidel podnikatelského chování firmy 

V posledních letech dynamicky roste počet českých firem, které upozorňují své stakeholdery 

na skutečnost, že mají stanovena pravidla svého podnikatelského chování a jednání. Tento 

fakt velice často dokazují zveřejňováním pravidel na firemních internetových stránkách                

a odkazují se na ně při vzájemné interakci se stakeholdery. Soubor pravidel etického 

podnikání firem je nejčastěji zpracováván ve formě etického kodexu. Doporučený obsah 

etického kodexu je podle Krymlákové následující: 

 

 preambule, která zdůrazní význam kodexu pro organizaci;  

 očekávané standardy chování;  

 využití etického kodexu v rozhodování a jeho platnost. 36 

 

 

                                                                                                                                                         
32 Viz Petříková R.; Hofbruckerová Z.; Lešingrová R.; Hercík P. 
33 Viz Prskavcová M.; Masaříková K 
34 Viz Petříková R.; Hofbruckerová Z.; Lešingrová R.; Hercík P. 
35 Viz Mullerat R. 
36 Viz Krymláková H. 
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Etický kodex by měl zahrnovat určité oblasti. Zde je uveden výčet několika vybraných:  

 

 respektování práva;  

 čestnost a férová konkurence;  

 bezpečná a kvalitní produkce;  

 odmítnutí diskriminace, korupce;  

 oceňování v účetnictví; 

 zneužívání a využívání informací v obchodním styku;  

 sociální odpovědnost;  

 ochrana životního prostředí.  

 

Transparentnost jednání a chování organizace 

Otevřená komunikace se stakeholdery je významnou součástí společensky odpovědných 

aktivit firmy. Předávání přehledných a pravidelných informací všem zainteresovaným 

skupinám je podstatou transparentního chování podniku. Transparentnost firem je dokazována 

vydáváním a uveřejňováním zpráv o vlastních CSR aktivitách během uplynulého roku. Velké 

podniky již každoročně vydávají a na firemních internetových stránkách zveřejňují zprávy           

o svých společenských aktivitách. Zejména se pak jedná o české dceřiné společnosti 

nadnárodních korporací.                                                           

 

Corporate Governance a dialog s akcionáři 

Uplatňování zásady správy a řízení společnosti je předpokladem transparentního řízení 

procesů a je zárukou toho, že práce představenstva, správního orgánu a dozorčí rady bude 

v souladu s etickými principy podnikání a konceptem CSR. Dialog s akcionáři, který 

předpokládá zjištění názorů, postojů, potřeb a priorit vlastníků společnosti, je jedním                  

z nástrojů hledání rovnováhy mezi zájmy akcionářů a potřebami a preferencemi ostatních 

zainteresovaných skupin.                                                                                                      

 

Protikorupční politika 

K aktivitám, které firma může podniknout v rámci protikorupční politiky, patří mimo jiné 

definování pravidel potírající korupční chování vlastních zaměstnanců a zavedení 

protikorupční linky (v provozu 24 hodin denně). 37 

                                                 
37 Viz Krymláková H. 



21 

 

2.3 Environmentální pilíř  

 

Pokud se firma v oblasti životního prostředí pokusí snížit svůj negativní dopad na přírodu, 

může jí tato snaha přinést nové obchodní příležitosti. Podnik, který se aktivně podílí na 

environmentální politice, má možnost ucházet se o veřejné zakázky velkých korporací                 

a veřejné správy nebo přilákat nové zákazníky z řad ekologicky uvědomělých spotřebitelů.  

Ekologický způsob podnikání s sebou též nese výhody ve formě finančních úspor. Šetrné 

využití energie, prevence znečišťování, recyklace či minimalizace odpadů, to všechno může 

podniku pomoci při zefektivnění provozu či snížení nákladů a poskytnout mu další výhody. 38 

 

Index Dow Jones Sustainability (DJSI)  

V podnikovém úsilí o udržitelný rozvoj, kde produkce a výrobky související s dopady na 

životni prostředí společnosti, mohou tvořit základ pro definici environmentálního profilu 

podniku. Mohou rovněž sloužit i pro definování vůdce v oblasti životního prostředí.  V roce 

2009/2010 došlo ke zhodnocení 19 vedoucích  společností  na základě indexu Dow Jones 

Sustainability (DJSI).  

Výsledky ukázal, že všechny tyto společnosti jsou si vědomi své produkce a výrobků 

souvisejících s environmentálními aspekty. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Viz Putnová A.; Seknička P. 
39 Viz Corporate Social Responsibility and Environmental Management 
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3 STAKEHOLDERS 

 

Pojem Stakeholders vznikl na začátku šedesátých let, pravděpodobně v roce 1963, jako slovní 

hříčka. Výraz stockholders neboli shareholders  označuje v angličtině akcionáře nebo 

podílníka, zatímco stakeholderské pojetí chápe firmu jako střet zájmů různých zúčastněných 

subjektů, kteří do vztahu vůči firmě dávají určitý vklad. 40 

 

Skoro ve všech definicích CSR se objevuje pojem stakeholders v překladu do českého jazyka 

vyjadřuje zainteresovaného jednotlivce nebo skupinu. Stakeholders disponují něčím, čeho se 

firmě nedostává, proto dávají své vlastnictví jako vklad (stake) a mají zájem na tom, aby jej 

firma užívala; zároveň se však stávají závislými na činnosti společnosti a současně mají na to 

být hráčem, který je brán firmou v potaz. 41 

Termín stakeholder se také v angličtině tradičně označoval jako dočasný držitel peněz či 

jiného majetku. Pojem se dříve užíval především v hazardu. V nedávné době začal být tento 

termín používán také v managementu. Jako stakeholdři jsou označovány všechny osoby, 

instituce nebo organizace, který mají určitý vliv na chod podniku nebo jím jsou ovlivněny. 42  

                                                                                                                                                                           

Za stakeholdery lze také považovat konkurenty, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové 

skupiny, média a odbory. Stakeholders jsou akcionáři, kteří mají zájem na růstu a podniku. 

Jsou jimi i lokální organizace, které bude spíše zajímat dopad působení firmy na životní 

prostředí; zaměstnanci se zato budou zajímat o pracovní podmínky. Dále mezi ně řadíme 

zákazníky, kteří stojí o kvalitní výrobek nebo službu. Zájem stakeholdera o organizaci 

přesahuje pouhou finanční dimenzi, čímž se právě odlišuje od shareholdera. Stakeholdři jsou 

součástí všech aktivit CSR. 

 

Existují však různá hlediska dělení stakeholders, která pozitivním nebo negativním způsobem 

ovlivňují činnost podniku a jeho působení na trhu.  

 

 

 

                                                 
40 Viz Putnová A.; Seknička P. 
41 Viz Krymláková H. 
42 Viz Petříková R.; Hofbruckerová Z.; Lešingrová R.; Hercík P. 
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3.1 Klasifikace stakeholders 

 

Stakeholders primární a sekundární  

Za primární jsou považováni zaměstnanci, vlastníci, zákazníci, dodavatelé a veřejné zájmové 

skupiny, kam můžeme zařadit i vládu a místní komunity.  

Sekundárními stakeholdery, jejichž „stake“ je na podniku znatelná v menší míře než               

u primárních stakeholderů, jsou lobbisté, vláda, konkurence, různé nátlakové skupiny, 

občanská a obchodní sdružení. [10] 

 

Stakeholders interní a externí 

Za interní jsou považování: 

 vlastníci; 

 odbory; 

 zaměstnanci a jejich rodiny. 

 

Za externí jsou považování: 

- zákazníci;  

- dodavatelé; 

- místní komunita; 

- konkurence;  

- neziskové organizace; 

- partneři v oblasti vzdělávání a výzkumu;  

- média;  

- veřejnost; 

- banky; 

- pojišťovny. 43 

 

Stakeholders podle principů podnikání  

Zde jsou stakeholdeři rozděleni do tří skupin: 

 zaměstnanci;  

 manažeři;  

 a vlastníci. 

                                                 
43 Viz Veber J.; Srpová J. 
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Skupinu tvoří ti, kteří se svými znalostmi, schopnostmi či názory podílí na výsledcích 

organizace a pohybují se v interním prostředí společnosti.  

 

Externí spojení s trhem: dodavatelé, zákazníci, ostatní organizace podílející se na spolupráci      

a konkurenti.  

 

Jedná se o všechny skupiny nebo jednotlivce, kteří jsou v úzkém spojení s podnikem a jsou 

aktivitami, které provádí, přímo dotčeni. Existuje zde konkrétní propojení aktivit stakeholderů  

a činnosti podniku.  

Externí nespojení s trhem: lokální, regionální, národní a nadnárodní organizace (instituce).  

Do této skupiny spadají stakeholdeři, kteří spoluvytváří vzdálené prostředí, ve kterém podnik 

operuje. 44 

 

3.2 Zájmy stakeholders  

 

Zájmy jednotlivých stakeholders jsou odlišné. To platí i pro formu moci, kterou ovlivňují 

podnik a prosazují svůj zájem. V níže uvedené tabulce jsou popsány jednotlivé skupiny 

včetně jejich konkrétních zájmů a moci uplatňované vůči podniku. 

 

Pokud podnik požaduje, aby zavedení konceptu bylo efektivní, musí pochopit hodnotu, kterou 

přináší zapojení stakeholderů. Odpovědné podnikání totiž není jen o hlásání firemních hodnot 

a principů. Jde o porozumění očekávání těch, kteří mají na firmu vliv a jsou jí ovlivněni. 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Viz Krymláková H. 
45 Viz Steinerová M. 
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Tab. 2  Stakeholders a jejich formy zájmů a moci. 

 

 
 

3.3 Určení klíčových stakeholders  

 

Pro firmu je důležité určit tzv. klíčové stakeholders, kteří pro ni mají představovat 

nejvýznamnější sféru vlivu a na něž by měla směřovat své aktivity. Proto by si měla před 

zahájením CSR aktivit vytvořit tzv, analýzu zainteresovaných stran. 46 

 

                                                 
46 Viz Kudlová L. 
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Pomoci analýzy se podnik snaží nalézt tzv klíčové stakeholdery, kteří mají největší vliv na 

jeho prosperitu a nejvyšší očekávání od jeho odpovědného chování.  

Pří analýze může být nápomocná tzv. matice stakeholders. Zainteresované strany jsou v ní 

rozděleny podle dvou ukazatelů, a to úrovně vlivu a úrovně očekávání. Klíčové stakeholders 

představují skupiny, které jsou umístěny v šedém poli (obr. 2.2). S těmi by společnost měla 

vést dialog, zapojit je např. i do rozhodování v oblasti CSR. Skupiny, které jsou mimo šedý 

kvadrant, jsou pro podnik také významné, ale dle svého nižšího vlivu nebo očekávání nemusí 

být pro podnik prioritní. 47, 48 

 

Tab. 3 Matice stakeholders 49 

 

 

Po analýze a rozčlenění stakeholders je třeba zvážit: 

Jak konkrétně a do jaké míry jednotlivé stakeholdery zapojit? 

Jak nastavit spoluúčast stakeholderů na podnikových procesech dle jejich vlivu a očekávání?50 

 

 

 

 

                                                 
47 Viz Steinerová M. 
48 Viz Steinerová M.; Václavíková A.; Mervart V. 
49 Viz Prskavcová M.; Masaříková K. 
50 Viz Steinerová M. 
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4 MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

 

Samotný koncept společenské odpovědnosti je stále více podporován nejen ze strany 

národních, ale rovněž nadnárodních i mezinárodních společnosti. Na půdě Evropské unie 

vzniklo v posledním desetiletí několik iniciativ, které si kladou za cíl podpořit rozšíření 

společenské odpovědnosti organizací jako podnikatelského standardu na národní i globální 

úrovni. 

 

V rámci sjednocené Evropy byla proto v roce 1996 z iniciativy Evropské komise zřízena 

organizace s názvem CSR Europe, která je evropskou expertní centrálou problematiky 

společenské odpovědnosti podniku. Zajišťuje propagaci, vzdělávání a poradenství v dané 

oblasti, funguje také jako referenční centrum. Má 65 členů z řad největších softwarových 

firem a 18 partnerských organizací po celé Evropě. V České republice je jejím partnerem 

společnost Business Leaders Forum. 

 

V poslední době se nejvíce diskutuje o otázce, zda CSR posuzovat externě, či nikoliv. Interní 

hodnocení není problémem, řada aspektů z oblasti CSR je součástí mezinárodních standardů, 

nejčastěji známé rady ISO. 

 

4.1 SAI a mezinárodní norma SA 8000 

 
SAI je organizace, která se společně s ILO (organizace pro lidská práva) zabývá mj. rozvojem  

a zaváděním norem společenské odpovědnosti s cílem zlepšení pracovních podmínek a vztahů 

mezi stakeholders na celém světě. Byla založena v roce 1996, spolupracuje se všemi 

klíčovými obory činností včetně pracovníků, odborů, podniků, státní správy, a to v souladu se 

základními standardy řízení. Pomáhá firmám v implementaci všech dostupných standardů             

v rámci CSR. SAI ovlivňuje úroveň společenské odpovědnosti zákazníků a investorů 

prostřednictvím identifikace společnosti a ostatních firem, které se ztotožňují se standardy 

CSR  a implementují je do své praxe. Jednou z nejrozšířenějších norem v této oblasti je 

verifikační norma SA 8000, určena nejčastěji pro velké podniky nadnárodního typu. 
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Základními kritérii normy SA 8000 jsou: 

 

1) Dětská práce - nejsou zaměstnány děti do 15 let, snížená hranice na 14 let je ve 138 

rozvojových zemí, které mají výjimku od ILO. 

2) Nucená práce – není vyžadována nucená práce včetně vězeňské nebo otrocké práce, 

práce bez možností ubytování, nedochází k odebírání dokladů vlastních nebo externích 

náborových pracovníků. 

3) Zdraví a bezpečnost – poskytuje se bezpečná a zdravotně nezávadná práce, předchází 

se tím vzniku úrazů, je zajištěn pracovní zácvik, je nastaven systém, který monitoruje 

nebezpečí při práci, je zajištěn přístup do sociálních zařízení a k pitné vodě pro 

všechny pracovníky. 

4) Diskriminace – nedochází k diskriminaci pracovníků podle rasy, společenského 

postavení, původu, vyznání, zdravotního postižení; nedochází k sexuálnímu 

obtěžování na pracovišti. 

5) Pracovní kázeň – nedochází k tělesným trestům, k psychickému nebo fyzickému 

násilí nebo urážkám na cti. 

6) Pracovní doba – je ve shodě s platnými zákony, není delší než 40 hodin týdně, 

s nejméně jedním dnem volna v sedmidenním cyklu, dobrovolná placená přesčasová 

práce nesmí překročit 12 hodin týdně a může byt nařízená jen v případě, že je tato 

problematika ošetřena kolektivním vyjednáváním. 

7) Odměňování – platy jsou vypláceny v pravidelných termínech, musí být v souladu 

s právními a podnikovými předpisy a měly by být přiměřené potřebám pracovníků            

a jejich rodin. 

8) Manažerský systém – prostředky, které vedou k získání a udržení certifikace, musí 

být v harmonii neboli synergii s integrovanými standardy managementu a jeho 

praktickým využitím. 

 

Mezi základní požadavky normy SA 8000 patří: 

 rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady a postupy v oblastech CSR, které organizace 

má možnost usměrňovat nebo ovlivňovat; 

 doložit zúčastněným stranám, že zásady, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky 

této normy.  
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SA 8000 je nejen řídící pracovní normou, ale současně verifikačním systémem, který 

nabízí ucelenou kombinaci ukazatelů, a proto ho dělá důvěryhodným a účinným; 

například: 

 

 norma koresponduje s mezinárodním pracovním právem; 

 všechny stupně podnikového managementu také podporují proces hledání shody, pro 

podniky to znamená větší přínos, produktivitu, kvalitu a udržení dobrých 

zaměstnanců; 

 maximální zapojení investorů do aktivit organizace, setkávání investorů a zástupců 

vlády; 

 SA 8000 je otevřená a dostupná veřejnosti; 

 Certifikační a společenský odpovědný program plně ve shodě s SA 8000 pomáhá 

zákazníkům, investorům a rovněž vládě identifikovat a podporovat společnosti 

dodržující pracovní právo na trhu. 

 

Přes argumenty, které byli zmíněny, je stále ještě mezi manažery řada těch, kteří pokládají 

CSR za zbytečný přepych a myslí si, že podniku nic nepřinese a je jen finančně náročný. 

A najdou se určitě i takoví, kteří dokonce tento program označují za zcela neúnosný. 

 

Ovšem opak je pravdou. Firma, která se hlásí k CSR, dosahuje prostřednictvím svého 

morálního kodexu a odpovědným programem svých činností nejen morálního uspokojení, 

ale jistě se stává i ekonomický úspěšnější. Pokud má firma nastaveny vztahy s dodavateli, 

zákazníky a regionem na bázi slušnosti a morálky, nepotřebuje provádět tolik ekonomicky 

náročných vstupních a výstupních kontrol a objednávky jsou řešeny rychleji; například 

pokud má firma v regionu pověst slušné firmy, je o ní samozřejmě větší zájem. Slušné 

chování, zájem o vlastní pracovníky jsou samy o sobě pozitivní reklamou, aby firma byla 

úspěšná. 

 

Spokojenost zákazníků přináší bezesporu zvýšení zisku, spokojenost dodavatelů. 

Spokojenost pracovníků nám přináší úspory nákladů spojených s fluktuací, 

zaúčtováváním stále se měnícího personálu, s nekvalitní výrobou spojenou s kvalitou 

obsluhy a zvýšení zisku, který souvisí se stabilitou pracovníků, s jejich neustále se 

zvyšující kvalifikací a dovednostmi. V návaznosti na jejich loajalitu to jsou zisky spojené 

s motivací pracovníků ke zdokonalování své práce, ke zlepšování pracovního prostředí, 
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bezpečností a hygieny práce; tyto zisky jsou pak především spojeny s neustálým 

zlepšováním a učením se, na což logicky navazuje zvýšená produktivita práce.  

 

4.2 ČSN ISO 26000 pro společenskou odpovědnost 

 

Před několika lety byly podniky s nastaveným systémem managementů QMS, SMS, EMS 

podle standardů ISO elitními a výjimečnými. Dnes je již tato certifikace samozřejmostí 

pro podnikovou konkurenceschopnost a existenci na trhu. 

 

Současná úspěšná podniková praxe se nejčastěji ubírá cestou ISO standardů a cestou 

EFQM Modelu Excelence, některé z nich rovněž CSR, nebo prostě řečeno cestou 

slušnosti.  

 

I organizace ISO pochopila, že společenská odpovědnost organizací i jednotlivců je 

jedním z nejzávažnějších témat doby.  Už v lednu 2005 hlasovalo 37 členů ISO kladně          

o návrhu na vytvoření normy pro společenskou odpovědnost ISO/ 26000, jejíž cílem 

je: 

 poskytnout návod pro funkční společenskou odpovědnost; 

 identifikovat a vtáhnout zainteresované strany; 

 zvýšit důvěryhodnost zpráv a nároků v souvislosti se společenskou odpovědností; 

 zdůraznit výsledky výkonnosti a zlepšování v této oblasti; 

 zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků; 

 podpořit jednotnou terminologií společenskou odpovědnost; 

 norma bude mezinárodní, poskytující návod; 

 nebude určena k certifikaci třetí stranou. 

 

4.3 ČSN 010391 

 
Jak již bylo zmíněno, norma SA 8000 je normou určenou převážně pro velké nadnárodní 

společnosti, tudíž je normou komplexní, což znamená, že řadu aspektů máme v českém 

prostředí ošetřenu v Zákoníku práce. Další z norem určených pro tuto oblast- ISO 26 000 

není zase naopak normou určenou k certifikaci. V případě požadavku zákazníka doložit 

odpovědné chování té které firmy  vznikl tudíž problém jakým způsobem toto ošetřit. Proto 
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v říjnu  v říjnu 2013 ÚNMZ vydává normu ČSN 01 0391 Systém managementu společenské 

odpovědnosti organizací – Požadavky. 

 

Český standard ČSN010391  

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je 

použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez 

ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém 

řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální 

pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro 

certifikaci. 

 

Certifikace systému managementu – ČSN 010391  

Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti organizací podle ČSN 010391 

představuje nový národní standard, jehož zavedení je východiskem pro prokázání 

odpovědného přístupu k podnikání a společnosti, které je označováno obecným názvem 

společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR). 

 

Principy certifikace dle ČSN 010391 

Národní technická norma ČSN 010391:2013 byla vytvořena s cílem stanovit základní 

požadavky v oblasti odpovědného přístupu k podnikání a společnosti. Společenská 

odpovědnost ve smyslu této normy zahrnuje principy chování, které jsou specifikovány          

v mezinárodních dokumentech (například v dokumentech OSN, ILO, OECD, EU) a ČSN 

ISO26000. 

 

Cíle organizace by měly vycházet z těchto principů a přispívat tak k udržitelnému rozvoji            

a podpoře kvality života jak pracovníků organizace, tak i celé společnosti.  

Organizace má aplikovat 7 základních principů: 

1) Odpovědnost 

2) Transparentnost 

3) Etické chování 

4) Respektování potřeb zainteresovaných stran 

5) Respektování práva 

6) Mezinárodní standardy 

7) Lidská práva 
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Certifikát, vydaný nezávislým certifikačním orgánem, zaručuje, že systém managementu 

společenské odpovědnosti organizací je zaveden, dokumentován a používán v souladu               

s požadavky této normy. 
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5 PŘEDSTAVENÍ A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ 

 ORGANIZACE 

 

V následujících kapitolách bude představena a popsána firma OCHI-INŽENÝRING   

z hlediska své historie, profilu a  činností; poté následuje  analýza stávající úrovně CSR ve 

společnosti, orientovaná na environmentální, ekonomickou a sociální oblast. 

 

5.1 Představení společnosti 

 
Firma s rodinnou tradicí byla založena v roce 1991, a to jako technicko-inženýrská firma 

zaměřená na realizace projektů a finálních dodávek průmyslových aplikací hydraulických, 

pneumatických a mechatronických systémů. Nemalý podíl činnosti tvoří permanentní 

systémový výzkum, vývoj, inovace a jejich rychlá realizace. 

 

Společnost aplikuje vlastní technické know-how především v oblasti hydrauliky pro hutě               

a ocelárny, divadelní techniku, koksárenská zařízení, lisy a tvářecí stroje, cementárny              

a strojírenství, včetně lokálních elektronických řídicích systémů, a klade maximální důraz na 

omezování významných negativních dopadů na životní prostředí, na bezpečnost práce             

a zdraví obsluhy zařízení. 

 

Spolupracuje s renomovanými českými a evropskými firmami, jak v oblasti inženýringu, tak 

v oblasti subdodávek, s cílem zajistit odběrateli optimální užitné hodnoty zařízení při jejich 

vysoké provozní spolehlivosti a životnosti. Společnost zajišťuje v plném rozsahu i servis                

a opravy těchto zařízení. 

 

Další činnosti firmy odpovídají zápisu v živnostenském rejstříku vydanému živnostenským 

úřadem Magistrátu města Ostravy. 

 

Začlenění OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o., a spolupracujících firem v BIC Ostrava, spol. 

s r. o., plně zapadá do filosofie preferovat projekty s výrazným inovačně-vývojovým 

charakterem, a to s cílem vytvoření podmínek pro technicko-ekonomické efekty u konečného 

uživatele. Tato aktivita je podpořena úzkou smluvní spoluprací s firmou BOSCH 

REXROTH, spol. s r.o., Brno, která je dceřinou společnosti fy BOSCH REXROTH, A.G., – 
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špičkového světového dodavatele hydraulicko-pneumatických systémů a komponentů.                 

S uvedenou firmou je podepsána smlouva o partnerství pro "engineering" v oblasti hutnictví, 

těžkého strojírenství, divadelní techniky a rozvoje lidských zdrojů. 

 

5.2 Organizační struktura 

 

Organizační strukturu společnosti OCHII – inženýring, s.r.o., tvoří na vrcholu majitelé, TG 

centrum a firemní kontroling. Společnost dále tvoří oddělení, příkladně služby, řízení jakosti 

ISO 9001 a ISO 14001, sekretariát, správa budov a automobilů a oddělení informační 

technologie. Další úsek, který tvoří společnost, je úsek techniky, pod který spadá pobočka 

v Brně, oddělení projekce a konstrukce a projektový nákup. Úsek realizace je tvořen 

oddělením projektového nákupu, přípravy zakázek, výroby a komplementace, montáže                

a servisu. Pod toto oddělení spadá stavební úsek, logistika, BOZP a kontrola jakosti. Dalšími 

úseky, jak můžeme vyčíst z obrázku (obr. 2., jsou prodej, marketing, akvizice, výzkum                  

a vývoj, finance a dotační projekty OPPI, kam spadá inovace a potenciál (viz Příloha č. 1). 

 

Obr. 2. Organizační schéma společnosti OCHI-Inženýring, s.r.o. 
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5.2.1 Organizace společnosti 

 
Podnikatelský záměr v oblasti jakosti 

Projekty řešit na úrovni současné světové techniky s využitím vlastního inovačního vývoje           

a know-how spolupracujících subdodavatelských firem. 

Dodávky a služby pro konečného zákazníka realizovat s níže uvedenými "jakostními" znaky: 

 vysoká technická úroveň světového standardu s důrazem na ekologickou bezpečnost 

dodávek; 

 zabezpečení spolehlivosti a životnosti dodávek; 

 zabezpečení rychlého a kompetentního servisu. 

 

Přístup vedení společnosti k řízení systému managementu 

Zlepšovat systém řízení společnosti, a to použitím postupů integrovaného managementu. 

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s principy neustálého zdokonalování řízení všech 

procesů ovlivňujících kvalitu a zavazuje se  k plnění požadavků mezinárodních norem ČSN 

EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005 v rámci celé společnosti. 

 

Přístup společnosti k zákazníkům  

Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které 

svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky, a ve vzájemné spolupráci, hledat            

a preferovat environmentálně šetrná řešení jejích výrobků a služeb. 

Zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré činnosti společnosti. 

Záměrem je dobrá pověst společnosti v jakosti, cenách, dodacích lhůtách a servisu, což jí 

vytvoří předpoklady pro získání rozhodujícího podílu na vnitřním trhu a významnou pozici na 

zahraničních trzích. 

 

Přístup vedení společnosti k rozvoji systému managementu 

Ředitel společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování          

a rozvoj systému managementu. 

 

Přístup vedení společnosti k dodavatelům 

Neustále sledovat a hodnotit dodavatele s důrazem na jakost výrobků a služeb, a ve vzájemné 

spolupráci hledat a preferovat environmentálně šetrná řešení našich výrobků a služeb. 
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Přístup vedení společnosti k zaměstnancům 

Vedení společnosti bude udržovat systém vzdělávání pracovníků k trvalému zlepšení úrovně 

jakosti jejich práce a environmentálního povědomí. 

 

Naplňování této politiky je pravidelně přezkoumáváno vedením společnosti v rámci kontroly 

plnění stanovených cílů jakosti, environmentálních cílů a cílových hodnot. 

Uskutečňování této politiky je cílem všech zaměstnanců firmy OCHI Inženýring, spol. s r.o. 

 

Při navrhování zařízení se firma řídí platnou legislativou a aktuálními normami. Pro oblast 

divadelní techniky jsou to především platné normy ČSN 918112 pro divadelní techniku, 

zahrnující podmínky následujících norem EU, které zde platí, nebo jsou připraveny pro 

schválení; jedná se zejména o následující standardy: 

 

 DIN 56 950 – Strojně-technická zařízení divadelní techniky; 

 IEC/EN 61 508, IEC/EN 61 511 (nahrazují DIN V 19 250) – platí pro 

bezpečnost řídicích elektronických systémů, kategorie SIL 3; 

 zajištění ekologické bezpečnosti v souladu s předpisy IPPC dle směrnice 

EU-96/61EC; 

 snižování hlučnosti dle zákona č. 258/2000 Sb., a nařízení vlády č. 

502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve vazbě na ČSN ISO 73 05 27; 

 bezpečnostní části řídicích systémů dle harmonizovaných norem ČSN EN 

954-1, 954-2; 

 funkční bezpečnost řídicích systémů IEC/EN 61 508. 

 

5.3 Etický kodex 

 
Etický kodex ve společnosti dosud zcela chybí a jeho přijetí v jakékoliv formě proto pro ni 

bude přínosem. Etický kodex zajistí, aby každodenní aktivity a jednání jejích zaměstnanců 

odpovídaly stanoveným zásadám. Přínosem je rovněž i skutečnost, že kodex usnadní 

rozhodování zaměstnanců především v nestandardních situacích, které pro ně mohou kdykoliv 

nastat. V tu chvíli je kodex pro zaměstnance jakýmsi vodítkem. Vymezuje hranice žádoucího 

chování pracovníků společnosti. Jednoznačně vymezené zásady také podporují manažerské 

řízení.  
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V neposlední řadě zvyšuje deklarovaný závazek vyjádřený kodexem důvěryhodnost 

organizace, což může pomoci společnosti při navazování nových obchodních kontaktů. 

Konečným efektem je zkvalitňování interní komunikace; pomůže např. objasnit firemní 

politiku zaměstnancům při řešení problémových otázek týkajících se přijímání darů, 

poskytování důvěrných informaci apod.  

 

Zásady v etickém kodexu budou vycházet z hodnot a principů společnosti a vymezí standardy 

profesního jednání. Konkrétní příklad, jak by měly vybrané části kodexu vypadat, uvádím         

v následující kapitole.  

 

5.3.1 Návrhy etického kodexu 
 

 Společnost OCHI (dále jen Společnost) přijímá tento kodex jako soubor 

            základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své   

            podnikatelské činnosti.  

 Pro společnost je na první místě dobrá pověst firmy a rovněž důvěra všech 

zainteresovaných stran v ní.  

 Etický kodex není závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem 

společnosti.  

 Dodržování etického kodexu ze strany společnosti je jejím morálním závazkem 

upravujícím jednání a chování všech zaměstnanců vůči společnosti, svým 

spolupracovníkům, odběratelům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní 

správy a veřejnosti apod.  

 

Vztahy s odběrateli 

  

1. Činnosti pracovníků společnosti zajišťuje společnost tak, aby v maximálně možné 

míře byly uspokojeny všechny požadavky zákazníků.  

2. Cílem veškerých činností společnosti je udržení zákazníka a dosažení rozšíření okruhu 

zákazníků.  

3. Všechny požadavky zákazníků společnost posuzuje z hlediska možností zabezpečení 

požadované kvality, termínů a ceny, které umožňující optimální míru zisku.  
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4. Materiály a dodávky, které společnost potřebuje pro svou činnost, se zajišťují pouze 

od prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je zaručena trvalá kvalita 

dodávek.  

5. Pro plnění úkolů společnost využívá kvalifikovaný personál.  

6. K vytvoření podmínek pro zabezpečení potřebné kvality služeb společnost využívá 

odpovídající zařízení a zajišťuje jeho technickou způsobilost a obnovu v souladu           

s novými poznatky technického rozvoje daného oboru.  

 

5.4 Názorná ukázka aktivit společnosti v oblasti CSR (analýza) 

 

V rámci interní politiky OCHI Inženýring a vztahu vedení vůči zaměstnancům bylo majiteli 

firmy rozhodnuto o finanční podpoře Penzijního připojištění zaměstnancům a rovněž 

univerzálního životního pojištění. Firma OCHI tak přispívá zaměstnancům nad rámec své 

zákonné povinnosti k penzijnímu zabezpečení zaměstnanců, a to každý měsíc částkou od 400-

700 Kč v rámci každého s uvedených pojištění. V rámci politiky firmy OCHI vůči externím 

subjektům lze zmínit finanční podporu lidové školy umění ve Frýdlantu nad Ostravici, kam 

byla za finanční prostředky firmy OCHI dodána profesionální divadelní opona, včetně 

ovládání, pro místní kulturní sál školy. Finanční podporou se mohou prezentovat rovněž na 

Zašovských slavnostech v Zašové na Vsetínsku, v Divadle Petra Bezruče Ostrava či                    

v tenisové škole pro nadějnou mládež Kubáň v Ostravě-Porubě.  V oblasti sportu firma OCHI 

Inženýring podporuje rovněž vysokoškolský basketbalový klub, třinecký hokej či házenou 

v Přerově. 

 

Z hlediska profesního zaměření je firmě OCHI nejbližší podpora kultury, neboť řada zakázek, 

které realizuje, se pohybuje v oblasti divadel kulturních domů či multifunkčních zařízení (viz 

fotografie č.1) 
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Fotografie č. 1 
 

 
 
 
Vzhledem k tomu, že majitelé firmy jsou bývalí sportovci, je přirozené, že podpora firmy 

OCHI směřuje rovněž do sportovní oblasti; důvodem této podpory je zájem o slušnou                    

a perspektivní mládež, prevence kriminality. S tímto souvisí rovněž přijímání brigádníků z řad 

studentů na duševní í manuální práci v průběhu celého roku. Někteří brigádníci se pak 

v průběhu uplynulých let stali stálými zaměstnanci firmy. Uvedená podpora se tak firmě vrací 

ve formě čerstvé krve nových mladých pracovníků. Tito mladí a perspektivní pracovníci 

potřebují v rámci svého profesního růstu další podporu ve vzdělávání. Pro zabezpečení tohoto 

růstu zajišťuje firma různá školení a semináře. Pro jednoznačné vymezení úkolů povinnosti            

a zodpovědnosti má firma v rámci ISO 9001 systému řízení kvality zpracovány různé 

směrnice a postupy, kterými se zaměstnanci řídí.  
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6 FUNKČNÍ POSTUPY PRO REALIZACI CSR V RÁMCI 

FIRMY 

 
Na základě všech zjištěných skutečností, dále pak rovněž v součinnosti s konzultantem 

společnosti byl nastaven jeden z cílů v této oblasti – doporučit vedení společnosti  

v následujícím období (za rok 2015) účast v prestižní soutěži o Cenu hejtmana MSK za CSR        

a poměřit tak svoji stávající situaci s dalšími obdobnými podnikatelskými subjekty. Toto 

rozhodnutí však předpokládá dotáhnout a především zpřehlednit dosavadní výčet všech aktivit 

společnosti v jednotlivých oblastech CSR (sociální, ekonomická a environmentální).                

V následujících podkapitolách budou tyto aktivity rozděleny podle tří základních pilířů, které 

udává koncepce společenské odpovědnosti. 

  

6.1 Ekonomická oblast 

 
Konkurenční prostředí nutí management společnosti hledat cesty ke zlepšení ve všech 

činnostech, které potřebuje pro zdravý chod firmy. Pro správný chod společnosti je nutný             

i výběr subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci větších zakázek. Zodpovědnost za dodávky 

či práce prováděné těmito subdodavateli nese firma OCHI Inženýring, s.r.o., jako finální či 

generální dodavatel konkrétní akce. Aby byl výběr subdodavatelů podchycen od samotného 

počátku, zavedla firma OCHI Inženýring, s.r.o., tzv. systém hodnocení subdodavatelů. 

 

Společnost si hodnocení subdodavatelů provádí sama pomocí tabulky, která je přiložena. 

Jedním z důležitých ukazatelů pro hodnocení a výběr dodavatelů je optimalizace nákladů na 

základě zlepšených procesů a postupů. Při výběru dodavatelů společnost klade na důraz 

kvalitu dodávek, plnění termínů, plnění smluvních ujednání, úroveň jednání, systém kvality     

a systém EMS. Samotná společnost je v současnosti držitelem certifikace ISO 9001:2009             

a 14001:2005 (viz Příloha č. 2). 

 

V roce 2013 firma prováděla hodnocení dodavatelů zboží a služeb u významných zákazníků 

s obratem nad 1 milion, ze kterého vyplývá, jaké opatření by mělo vést ke zlepšení kvality           

a průběžného zlepšování. Výsledky hodnocení by měly poskytnout informace o kvalitativní 

způsobilosti dodavatele. To dokládá, jak dalece splňují požadavky a specifikace dodavatele. 
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Pozitivní hodnocení dodavatelů tvoří předpoklad pro rozhodnutí a udělení zakázek 

odběratelem. Výsledky hodnocení dokumentuje tabulka (viz Příloha č. 3). 

Z tabulky vyplývá, že firma se snaží spolupracovat pouze s kvalitními subdodavateli; zavedla 

systém hodnocení dodavatelů v klíčových oblastech. Byly zvoleny kritéria hodnocení, která 

jsou pro firmu důležité. 

Na základě tohoto zhodnocení je pak subdodavatel posouzen, zda-li je způsobilý, způsobilý             

s výhradami či nezpůsobilý. U subdodavatelů druhého a třetího typu je pak buď kladen důraz 

na zlepšení nedostatků u konkrétních nízce hodnocených parametrů, nebo je s ním spolupráce 

ukončena. Výjimky mohou nastat u specializovaných firem, jichž je na trhu minimum, nebo 

jedná-li se o oblasti, které jsou pro tyto firmy nepoužitelné. Typickým ukazatelem je 

například zavedení systému řízení kvality či environmentální politika u malých živnostníků, 

pro které je zavedení těchto principů ekonomicky nepřijatelné či funkčně zbytečné. 

 

U velkých organizací se naopak QMS a EMS očekává, neboť přenos informací a řízení 

projekčně výrobního procesu je zde s ohledem na množství zapojených pracovníků složitější             

a je třeba zabezpečit kvalitu přenášených informací a podkladů. 

 
Reference 
 

Společnost získala 1. místo v kategorii do 50 zaměstnanců v ekologické soutěži „Podnikatel 

roku 2009 z hlediska vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji“      a 3. místo 

v kategorii do 50 zaměstnanců v environmentální soutěži „Podnikatel roku 2011 z hlediska 

vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji“. A společnost také získala 3. místo 

v kategorii do 50 zaměstnanců v ekologické soutěži „Podnikatel roku 2010 z hlediska vztahu 

k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji“ (viz Příloha č. 4, 5, 6). I z hlediska 

dosažení těchto úspěchů byl vedení předložen návrh vstupu do soutěže o Cenu hejtmana 

MSK za CSR.   

 

6.2 Sociální oblast 

 

Priority v oblasti CSR podněcují firmu, aby se co nejlépe starala o své zaměstnance, kteří 

tvoří firemní potenciál a stojí v interní rovině, a zároveň aby došlo ke spojení s rovinou 

externí, kde by se měla snažit vytvořit lepší prostředí pro občany v místě svého působení. 
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Společnost zaměstnává okolo 35 zaměstnanců, je tedy ve své podstatě malou firmou. Toto 

tvrzení podporuje jak definice podniků EU, která říká, že malý podnik je podnik 

zaměstnávající 10-49 zaměstnanců, tak i definice OECD považující za malý podnik firmu      

s 20-99 pracovníky. V podniku pracuje 10 % žen a zbytek představující 90. % je tvořen muži. 

Tento fakt je dán realizačními výstupy firmy, které jsou především zaměřeny na strojně 

technologická zařízení. 

 

Interní sociální pilíř 

 

Zapojení zaměstnanců a komunikace – organizační složkou jsou definováni vedoucí 

jednotlivých útvarů firmy. Ti jsou podřízení přímo řediteli společnosti. Vedoucí pracovníci 

jednotlivých útvarů jsou odpovědni za chod svých útvarů a pro jednání s vedením společnosti 

přijímají podněty z realizace zakázek či z chodu společnosti od jednotlivých pracovníků 

svých útvarů. Obvykle jedenkrát či dvakrát ročně pak probíhá celofiremní porada, kde jsou 

všem zaměstnancům prezentovány výsledky hospodaření, zakázková náplň či strategie pro 

další období.  

 

Ohodnocení za práci – mimo smluvní plat poskytuje zaměstnavatel pracovníkům firmy různé 

další benefity. Jedná se například o různé formy příspěvku na životní či důchodové pojištění, 

jazykové kurzy, používání firemních automobilů pro soukromé účely, mobilní telefon či 

cílové odměny v případě úspěšné realizace konkrétní zakázky.  

Vzdělání a rozvoj zaměstnanců – jak již bylo uvedeno výše, firma hradí zaměstnancům 

jazykové kurzy. Dále jsou zaměstnanci vysíláni na různá školení, kterými rozšiřují svou 

kvalifikaci či prohlubují své znalosti. Jedná se například o kurzy vazačů, jeřábníků, získání 

svářečského oprávnění, školení za účelem získání oprávnění pro revizní činnost tlakových či 

zvedacích zařízení apod. 

 

Externí sociální pilíř 

 

Společnost by se měla více snažit spolupracovat s místní komunitou a vyvíjet určitý druh 

firemní filantropie, aby přispěla ke zlepšení situace v místě svého sídla. Dobročinnost by jí 

napomohla dostat se do povědomí obyvatel žijících v její blízkosti, posílit věrnost zákazníků  

a také možná získat nové kontakty s obchodními partnery. 
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Společnost se aktivně zapojuje do podpory různých projektů. V minulosti tak byli 

podporování basketbalisté NH Ostrava či VŠB Ostrava, házenkáři Přerova, hokejisté Vítkovic 

či fotbalisté Baníku Ostrava. Finanční podpory se dočkali rovněž tenisté v tenisové škole 

Kubáň v Ostravě-Porubě. Marketingovou tváři firmy je známý horolezec Leopold Sulovský, 

jehož společnost OCHI Inženýring, s.r.o., opakovaně podpořila při jeho expedicích do 

Himaláje. Nejenom ve sportovní oblasti vypomáhá společnost různým projektům. 

Sponzorským příspěvkem byly obdařeny Slezské divadlo Opava, Divadlo Petra Bezruče, 

Národní divadlo Praha, KIC Zašová. Partnerem byla firma rovněž malíři Pavlu Sámlíkovi při 

vydání jeho prvního kalendáře. Jako spoluproducent vydala firma spolu s fotografem 

Radovanem Šťastným knihu Zatracená Ostrava. 

 

Management firmy si je vědom, že pro budoucnost musí firmu doplňovat talentovanými 

lidmi. Praxi tak na firmě již v době studia získávají studenti vysokých škol technického či 

ekonomického směru. Ti nejlepší z nich pak získávají nabídku na práci po ukončení studia.     

I ti, kteří se na firmě neuplatní, však získávají důležitou praxi, která jim může pomoci při 

hledání zaměstnání. 

 

6.2.1 Rizika v sociální oblasti 

 
Přestože je postup projektování a realizace technologických zařízení vyráběných firmou 

OCHI Inženýring, s.r.o., podroben přísné vnitřní kontrole, nikdy nelze zcela vyloučit možné 

havárie vzniklé projekční chybou či selháním lidského faktoru. Pro minimalizaci těchto rizik 

je vypracována tzv. Analýza rizik, která vyhodnocuje míru rizika u jednotlivých částí stroje a 

opatření pro snížení tohoto rizika. Nezbytným předpokladem pro snížení míry rizika při 

provozu stroje je dodržování návodů na obsluhu a údržbu těchto zařízení včetně povinnosti 

obsluhovat tato zařízení pouze prokazatelně proškolenou obsluhou a provádění pravidelného 

servisu odbornou organizací. Současná ekonomická situace však nutí různé organizace 

zavádět ekonomicky úsporná opatření, které vedou mimo jiné i k prodlužování servisních 

intervalů, což může v důsledku vést k zanedbání. 

 

S ohledem na to, jak často a za jakých okolností se jich lidé dopouštějí, lze odhadovat 

spolehlivost lidského činitele. Vlastní analýza spolehlivosti lidského činitele však v praxi 

představuje značně složitý problém. Překážkou bývá zohlednění kognitivních procesů, které 
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ovlivňují naše rozhodování i chování. Jednou z možností, jak tento těžko uchopitelný aspekt 

zakomponovat do prováděné analýzy, je využití kombinace vhodných analytických metod. 

 

Lidský výkon v interakci s technologií s sebou přináší mnoho různých rizik, ať už pro 

samotného člověka, nebo pro technologický systém a jeho okolí. Příkladem je nedávná 

havárie zvedaného stolu hlavního jeviště ve Slovenském komorním divadle Martin (viz 

Příloha č. 7). 

 

6.2.2 Nápravná  opatření 

 

Zlepšením monitoringu zařízení by bylo možno získat informace o činnosti obsluhy v čase 

selhání zařízení. Jedná se zejména o záznam úkonů, které obsluha prováděla těsně před 

samotnou havárií. Dodavatel zařízení či servisní organizace by tak získali přesné informace, 

na základě kterých by mohl vyhodnotit skutečnou příčinu havárie –zdali se jednalo                   

o technickou závadu na strojní části či řídicím systému, nebo zda obsluha provedla některé 

úkony v rozporu s návodem na obsluhu a údržbu zařízení. Na základě takto získaných 

informací by bylo možno zjednat nápravu spočívající v úpravě strojních mechanismů stroje či 

úpravě SW řídicího systému, nebo naopak v opakovaném proškolení pracovníků uživatele 

zodpovědných za obsluhu zařízení. V každém případě by tento monitoring usnadnil hledání 

skutečného důvodu, kvůli němuž došlo k havárii a poškození zařízení. Tento monitoring by 

mohl být postaven na sběru dat v ovládacím panelu, kde by byly archivovány všechny úkony 

obsluhy zadávané přes tento panel po určitou časovou dobu.  

Na níže uvedeném obrázku je zobrazení panelu obsluhy s aktuálním stavem zařízení jeviště 

SKD Martin. Současná verze SW tohoto řídicího systému však neumožňuje zjistit, jaké úkony 

obsluhy tomuto stavu předcházely (viz Příloha č. 8). 
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6.3 Environmentální oblast 

 

Environmentální oblast je v dnešní době hojně probírána. Společnost by se měla zamyslet, 

jakým způsobem ovlivňuje životní prostředí (živou či neživou přírodu). Svou podnikatelskou 

činnost by měla zaměřit tak, aby chránila přírodu a v co nejmenší míře zatěžovala životní 

prostředí.  

 

Společnosti má zavedený Systém environmentální politiky EMS podle ČSN EN ISO 14001. 

 

Účelem environmentální oblasti je při návrhu nebo vývoji nové služby, výrobku nebo před 

zavedením nové činnosti stanovit postup pro identifikaci environmentálních aspektů či pro 

hodnocení jejich významnosti a dále stanovit postupy pro řízení a monitorování již 

identifikovaných významných environmentálních aspektů.  

 

V rámci provozu společnosti OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. bylo identifikováno celkem 

deset environmentálních aspektů, z nichž pět se týká provozu služebních vozidel. Při 

hodnocení významnosti environmentálních aspektů bylo stanoveno sedm aspektů, které je 

potřeba řídit (vznik komunálního odpadu, vznik nebezpečného odpadu, elektromagnetické 

záření, únik pohonných hmot, únik oleje, emise do ovzduší, vznik hluku) a dva aspekty, které 

stačí monitorovat (spotřeba elektrické energie, vody, tepla a spotřeba pohonných hmot).  

 

 

a) Aspekt vzniku komunálního odpadu je řízen formou ukládání směsného komunálního 

odpadu v plastových odpadkových koších umístěných v každé kanceláři společnosti. 

Vysypávání odpadkových košů a odnos odpadků do kontejnerů pronajímatele, které jsou 

umístěny v prostoru nákladního dvora budovy Bílých kasáren, je prováděno denně úklidovou 

službou.  

 

b) Aspekt vypouštění splaškových vod je řízen formou upozorňující tabulky na zákaz 

vypouštění nebezpečných látek do odpadů.  

 

6.3.1 Environmentální aspekty
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c) Řízení aspektu vzniku nebezpečného odpadů (např. baterie) je ve společnosti prováděno 

formou separace a ukládání tohoto odpadu v oddělených nádobách označených katalogovým 

číslem dle Katalogů odpadů (viz. SP10 – Právní a jiné požadavky – Mapa legislativy                   

a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Po naplnění nádob je objednán odvoz a 

likvidace odpadů u společnosti oprávněné k provádění likvidace nebezpečných odpadů. 

Zajištění likvidace provádí manažer jakosti a EMS.  

 

d) Aspekt elektromagnetického záření monitorů PC a mobilních telefonů je řízen formou 

nákupu uvedených přístrojů u autorizovaných prodejců značkové techniky.  

 

e) Řízení aspektů úniku pohonných hmot a oleje je popsáno v postupu SP18 – Havarijní 

řád. 

 

f) Řízení aspektů emisí výfukových plynů do ovzduší je prováděno formou nákupu 

automobilů s pohonem na bezolovnatý benzín a s katalyzátorem výfukových plynů.  

 

g) Řízení aspektu vzniku hluku je prováděno formou nákupu nových vozů od 

autorizovaných dealerů a dodržováním servisních intervalů uvedených v servisní knížce vozu. 

Za nákup nových vozů odpovídá ředitel společnosti a za provádění servisních prohlídek v 

předepsaných termínech manažer jakosti a EMS.  

 

Doporučení pro zlepšení stávajícího stavu 

 

S ohledem na stáří a opotřebení vozového parku firmy by bylo možné zlepšit stávající situaci 

v oblasti environmentální politiky obnovením vozového parku vozidly nižších emisí či 

spotřeby PHM. Jelikož je pořízení nových vozidel z ekonomického hlediska značnou 

investicí, je tento nákup podmíněn finančními možnostmi firmy. 

 

Pro montáž potrubních rozvodů využívá firma zařízení VOSS; jedná se o stroj, který slouží 

pro výrobu spojů potrubních dílů. Tento stroj již je v provozu několik let a lze předpokládat, 

že již jsou na trhu k dispozici novější stroje zabezpečující větší spolehlivost šroubových spojů 

potrubí proti možným netěsnostem. S ohledem na vysokou pořizovací hodnotu stroje VOSS – 

cca 1 milion Kč – je ho však nereálné plné funkčnosti nahradit novým strojem vyšší kvality 
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výroby, a to za stejné, ne-li vyšší pořizovací náklady. Tato investice by se vyplatila, pokud by 

opravy a údržba stávajícího stroje VOSS byly vzhledem k nákupu nového stroje nerentabilní. 
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ZÁVĚR 

 
Téma společenské odpovědnosti jsem si pro zpracování bakalářské práce vybral hlavně proto, 

že jde o velmi důležitou oblast managementu, která bude budoucnu neodmyslitelnou součástí 

každého podniku; aby byla organizace dlouhodobě a trvale úspěšná, musí plnit nová 

očekávání svého okolí. 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat problematiku společenské odpovědnosti. Konkrétně byl 

zmíněn historický vývoj, předpoklady, přínosy, základní pilíře CSR – ekonomický, 

environmentální a sociální. Dále byla popsána oblast týkající se Stakeholders a mezinárodní 

společenské odpovědnosti. 

 

Ve své práci jsem se zaměřil na aktivity v oblasti CSR firmy OCHI Inženýring s.r.o.  Firma se 

dlouhodobě aktivně angažuje v různých oblastech společenské odpovědnosti o čemž svědčí 

časté ocenění v oblastech výzkumu a vývoje, environmentální politiky a mnoha jiných. Firma 

se jeví jako dobře organizovaná, ale i tak jsem v průběhu své práce objevil oblasti, ve kterých 

je možno hledat zlepšení. Jedná se zejména o zavedení etického kodexu, čímž by firma 

navenek působila serióznějším dojmem firmy západního střihu. Realizace dalších doporučení 

je podmíněna dobrou ekonomickou  kondicí. S ohledem na problémy, do kterých se firma ne 

vlastní vinou dostala, však tyto opatření nelze v brzké době očekávat. Jedná se zejména          

o obnovu vozového parku a zateplení objektu sídla firmy. Obě tyto investice jsou 

v jednotkách miliónů korun, které firma OCHI aktuálně k dispozici nemá. V případě, že se 

podaří ozdravit finance a investice zrealizovat, došlo by ke zlepšení vnímání firmy a zlepšení 

současného stavu enviromentální politiky snížením emisí výfukových zplodin vozového 

parku a snížením tepelných ztrát u nezaizolovaného objektu sídla.  

 

Nezanedbatelné je rovněž estetické hledisko jakým by zateplená a omítnutá budova  působila 

v rámci městské části Vítkovic.  Zaměstnanci se ztotožňují s interními směrnicemi firmy           

a aktivně se zapojují do třídění odpadu. V této oblasti je vše v pořádku. Z hlediska finanční 

podpory různých kulturních či sportovních oblastí je rovněž firma velmi aktivní a to i v době, 

kdy je její finanční stabilita oslabena. Firma zaměstnává ve svých řadách i tělesné postižené 

pracovníky. Na základě všech zjištěných aspektů se domnívám, že firma OCHI Inženýring 

s.r.o. je přes aktuální ekonomické problémy příkladem jiným firmám v oblasti společenské 

odpovědnosti mnoha sfér. 
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Realizace předložené bakalářské práce byla proto vedená postupně snahou, otevřeně odhalit 

případné nedostatky v jednotlivých aktivitách konkrétní společnosti, nastavit transparentní 

procesy v jednotlivých oblastech CSR  a až po jejich naplnění pak přistoupit k přípravě 

společnosti pro možnou účast v Ceně hejtmana MSK za CSR. 
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