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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je věnována problematice společenské odpovědnosti. Úvodní 

kapitola se zabývá teoretickými východisky CSR, která obsahují historický vývoj této 

problematiky, ujasnění definičního vymezení a vysvětlení oblastí, které jsou s CSR spojeny. 

Obsahem teoretické části jsou také klíčové oblasti hodnocení, implementace a integrace 

hlavních podnikových systémů řízení. 

Praktická část je zaměřena na sociální a environmentální oblast strategie CSR  

u společnosti OKD, a.s. Úvodem bude představena písemná strategie CSR a ta následně 

podrobena kvantitativní analýze dotazníkovým šetřením v interním a externím prostředí. 

V poslední části analýzy budou v rámci kvalitativního průzkumu se společností OKD, a.s. 

porovnány současné postoje CSR s vybranými hutními podniky v regionu. Na závěr kaţdé 

fáze bude provedeno zhodnocení, které bude východiskem pro navrţená zlepšení. 
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Abstract 

The submit bachelor thesis is devoted issue of corporate social responsibility. This 

bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. Theoretical part deal 

with theory of Corporate Social Responsibility (CSR), namely historical development, 

characteristic of CSR and explanation of areas that are associated with CSR. Content of 

theoretical part are key areas of evaluation, implementation and integration of core business 

management system. 

Practical part is focus on social and environmental areas of CSR strategy for OKD 

Company. Firstly is introduced written CSR strategy and subsequently it is used for 

quantitative analysis via questionnaire survey for internal and external factors. In the last part 

of analysis is compared present CSR of OKD Company with selected metallurgical 

enterprises in the region within qualitative analysis. Finally of each phase is evaluation which 

will be a basis for designing improvements. 
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1 Úvod 

V rámci této bakalářské práce bude analyzována společenská odpovědnost právě u firmy 

OKD a.s. nejen proto, ţe jde o velmi specifický druh podnikatelské činnosti, ale i z důvodu 

nové reality ve světě černouhelného průmyslu, která je způsobena dramatickým poklesem cen 

uhlí. Tato cenová hladina se stává novou realitou černouhelného průmyslu, proto společnost 

OKD a.s. musí podniknout nezbytné kroky, které mají za cíl přizpůsobit se této nové realitě 

a zajistit stabilitu i do budoucna. Cílem je tedy vytvořit efektivnější, štíhlejší a flexibilnější 

společnost, coţ znamená podniknout úsporná opatření a sníţit náklady na těţbu, aby byla 

firma konkurenceschopná a dosahovala optimálních výsledků i v budoucnu. Právě 

společensky odpovědným chováním lze dosáhnout takto vytyčených cílů, které mají zajistit 

přeţití podniku i v takovýchto náročných podmínkách. 

Společenská odpovědnost je nalezení kompromisu mezi ekonomickou, sociální  

a environmentální oblastí. Je to tedy cesta k morálnímu a ekonomickému růstu společnosti. 

Dnes uţ není jediným cílem maximální zisk společnosti, ale předpokládá se plnění poţadavků 

organizace v dalších oblastech, kterými jsou zdravé ţivotní prostředí, spokojení a motivovaní 

zaměstnanci a soulad společnosti s vnějším okolím. Plněním těchto činností a mnoha dalších 

zejména dobrovolných aktivit lze dosáhnout dobrého jména společnosti a optimálních 

ekonomických výsledků. 

Hlavním cílem bakalářské práce bude analýza a zhodnocení současného stavu 

společenské odpovědnosti se zaměřením na sociální a environmentální oblast společnosti 

OKD, a.s., přičemţ bude vysvětlen předmět jejího podnikání a místo působení. Samotná 

analýza má za cíl nastínění CSR ve společnosti a pomocí kvantitativního výzkumu, který je 

rozdělen na interní a externí oblast, zjistit skutečný stav.  

V interním prostředí budou zaměstnanci společnosti odpovídat na otázky, týkající se míry 

snahy společnosti vytvářet přátelské, motivující a bezpečné pracoviště s vysokou úrovní 

komunikace se zpětnou vazbou, která se prolíná celým podnikem.  

Snahou externího průzkumu bude zjištění, v rámci něhoţ odpovídali na otázky obyvatelé 

okolních obcí v blízkosti dolů, zdali společnost komunikuje, sdílí informace o svých vizích  

a strategii, zahlazuje následky své podnikatelské činnosti a přispívá na sociální a společenský 

rozvoj regionu, zkrátka je-li ,,dobrým sousedem“  

V další části bude aplikován kvalitativní výzkum, který je zaměřen na porovnání strategií 

CSR okolních významných společností, působících v těţkém průmyslu, kdy zvolení zástupci 

těchto podniků otevřeně odpovídali na otázky, týkající se jejich zvolené CSR strategie. 
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Environmentální a sociální oblasti budou zde upřednostňovány především z toho důvodu, 

ţe hornictví výrazně mění a ovlivňuje tvář okolní krajiny, sociální podmínky i kvalitu ţivota 

v regionu a také proto, ţe práce pod zemí je velmi náročná a nebezpečná. 
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2 Společenská odpovědnost organizací – teoretická východiska 

Úvodem kapitoly proběhne seznámení s historickými kořeny CSR nejen ve světě, kdy 

osobnosti jako Howard Bowen, Archie B. Carroll, Jacques Delors poloţily základy 

společenské odpovědnosti (dále jen CSR), ale rovněţ bude poukázáno na to, ţe CSR má své 

zárodky také u nás v České republice především zásluhou Tomáše Bati. Historický vývoj 

postupně povede k zamyšlení, ţe i přes vznik mnoha definic, coţ je zapříčiněno zejména tím, 

ţe CSR je zaloţená na dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice, lze vypozorovat 

základní společné aspekty, kterými jsou environmentální, sociální a ekonomická oblast, 

zájmové skupiny a dobrovolnost. Po vysvětlení těchto pojmů bude ukázáno, ţe k tomu, aby 

mohla být strategie CSR naplňována musí podnik nastavit mechanismy, které byly vytvořeny 

v posledních letech vládními i nevládními organizacemi nejen k hodnocení a reportování 

CSR, ale i jako důleţitá asistence při zavádění této strategie. V této části budou také uvedeny 

měřící techniky, které budou následně vyuţity v praktické části v rámci hodnocení CSR.  

Úlohou vytvoření jiţ zmíněných mechanismů upravujících přístupy k problematice CSR 

uchopilo mnoho iniciativ, coţ má za výsledek vytvoření mnoha standardů. Pro pomoc 

orientovat se v těchto standartech vznikl implementační rámec, který je obsahem této 

kapitoly. Obsahem této kapitoly je také vysvětlení integrace systému managementu kvality, 

environmentu a bezpečnosti, jakoţto nedílná součást kaţdého systému řízení ve všech 

podnicích. 

2.1 Historický vývoj 

Problematika budování a rozvoje společenské odpovědnosti je dnes velmi aktuální a ţivá. 

Tento koncept, ale není ničím ve světě novým a jeho rozvoj je spjat především s globalizací, 

kdy skutečnosti v globalizačním procesu jako dynamika změn a neetické chování firem 

s prioritou maximálního zisku, začaly definovat a rozvíjet koncept společenské    

odpovědnosti [17]. 

2.1.1 Vývoj ve světě 

CSR se začíná v oblasti managementu objevovat zhruba v polovině 20. století, kdy roku 

1953 Howard Bowen vydal knihu Responsibilities of the Businessman a v ní uvedl definici 

CSR: 

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

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

společnosti“. 
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I přesto, ţe tato definice hovoří pouze o podnikateli samotném a nebere v úvahu 

organizaci jako celek, lze říci, ţe je platná dodnes. Definice byla později, zhruba do 70. let 

minulého století doplňována o řadu názorů. Tyto debaty dospěly k tomu, ţe organizace, které 

plní pouze legislativní poţadavky a nevyvíjí dobrovolnou snahu, nelze povaţovat  

za společensky odpovědné [15]. 

Princip dobrovolnosti uvedl ve své definici roku 1979 Archie B. Carroll, ve které jako 

první definoval dnes jiţ čtyři známé kategorie. Jedná se o kategorii ekonomickou, zákonnou, 

etickou a jiţ zmiňovanou kategorii dobrovolnou. O několik let později, roku 1991 představil 

Carroll svůj model pyramidy společenské odpovědnosti. Model má vyjadřovat to,  

ţe ekonomická oblast je základním stavebním kamenem kaţdého podniku, ale začleníme-li 

dobrovolnost do své firemní politiky, dostaneme se na vrchol [13]. 

 

 

Obrázek 1 Carrollova pyramida společenské odpovědnosti [13] 

Mezi další významné osobnosti, které dopomohly k rozvoji CSR patří Edward Freeman. 

Freemanova formulace stakeholderské koncepce jako stakeholdera vymezuje skupinu nebo 

jednotlivce, kteří mohou ovlivňovat, nebo jsou ovlivňování rozhodnutími nebo aktivitami, 

které podnik vyvíjí, pro dosaţení svých záměrů. Tato formulace pomohla v praxi vedení 

podniků určit, kam mají zaměřit svou pozornost při aplikaci CSR a hlavně vůči komu mají být 

odpovědní [15,6]. 
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 Velmi významným se stal pro CSR rok 1996, kdy Jacques Delors stál za zrozením 

evropské expertní centrály (CSR Europe). Jejím cílem bylo pomoct podnikům v ziskovosti  

a v rozvoji lidského potenciálu při dlouhodobě udrţitelném růstu. V 90. létech 20. století  

se problematikou CSR zabývala i samotná Evropská komise, která si výraznější aktivity 

připsala v roce 2001, kdy publikovala Zelenou knihu [15,20]. 

 Tento dokument nastartoval debatu o CSR v evropském a globálním měřítku, ale také 

poprvé uvedl první evropskou definici CSR. Zelená kniha především navazuje na Delorsovu 

výzvu, kdy se dovolává firemního sektoru, aby přijal Evropskou deklaraci proti sociálnímu 

vyloučení. Odráţí se v ní další významný mezník, kterým je Lisabonský summit z března 

roku 2000. Tam hlavy státu a předsedové vlád apelovali na podnikovou odpovědnost a vtělili 

jí do samotné Lisabonské strategie. Cílem bylo vytvořit z Evropy do roku 2010 

nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku světa [20,12]. 

2.1.2 Firma Baťa 

Je zapotřebí zmínit, ţe koncepce společenské odpovědnosti má svůj původ i v České 

republice. V meziválečném období byla v tomto směru vlajkovou lodí firma Baťa. Genialita 

této firmy spočívala v tom, ţe nebyla zaloţena pouze na ziskovosti, ale rovněţ  

na dlouhodobém rozvoji. 

 Firemní strategie byla postavena na třech základních pilířích a to na ekonomickém, 

sociálním a environmentálním. Mezi nejdůleţitější CSR aktivity firmy Baťa patří péče  

o zaměstnance a také jejich rodiny a to od zvyšování kvalifikace, zdravotní péče, rekreace,  

aţ po sportovní a společenské vyţití. Všechny tyto aktivity přispívaly k rozvoji obcí, měst  

a regionů, potaţmo i celé společnosti [15,5]. 
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Tabulka 1 Aktivity firmy Baťa v jednotlivých oblastech CSR [5] 

Ekonomický pilíř Sociální pilíř Environmentální pilíř 

Uplatňování přístupu 

,,Náš zákazník, náš pán!“ 

v kaţdodenní firemní praxi 

Podpora regionu -  rozvoj 

Zlína a celého regionu 
Zřízení biologické laboratoře 

Vytvoření rozsáhlé databáze 

zákazníků 

Péče o zaměstnance (včetně 

podpory výchovy a 

vzdělávání) 

Šetrné hospodaření s 

materiálem 

Důraz na budování a řízení 

vztahů se zákazníky 

Vysoké mzdy a jejich 

týdenní vyplácení 

Zpracování odpadu 

materiálu 

Poskytování rozsáhlého 

spektra kvalitních sluţeb 

(často zdarma či za nízké 

ceny) 

Vytvoření tzv. Baťova 

podpůrného fondu 

Nezávadnost pouţitých 

materiálů 

Vytvoření vlastního 

bankovního systému – tzv. 

vnitrofiremní banky 

Podpora a řešení bytové 

otázky spolupracovníků 
 

 

2.2 Definice CSR a související pojmy 

Pochopení CSR je velmi důleţité, protoţe představuje pokus o definování budoucnosti 

celé naší společnosti. Přestoţe se o konceptu společenské odpovědnosti diskutuje uţ téměř půl 

století, neexistuje ani v současné době pro něj jednotná celosvětová definice. Je to způsobeno 

výhradně tím, ţe CSR nemá striktně vymezené hranice, je zaloţená na dobrovolném 

vykonávání a tím dostává prostor k širokému chápání. Nabízejí se nám tedy různá vysvětlení 

k pochopení CSR. Z pohledu organizace jí lze vysvětlit jako společensky odpovědné chování, 

kdy vykonávaná činnost neprodukuje pouze zisk, ale také spokojenost všech zúčastněných 

stran a současně přispívá ke zvyšování ţivotní úrovně těchto stran [5,19,9]. 

Základní vysvětlení nabízí definice v jiţ zmiňované Zelené knize, která CSR vymezuje 

,,jako koncept, pomocí kterého firmy na dobrovolném základě integrují sociální a ekologická 

hlediska do běžných firemních operací a interakcí se zainteresovanými subjekty“ [20]. 

Tato definice je postavena hned na několika důleţitých hlediscích. Za prvé je to fakt,  

ţe jde o dobrovolnou, nikoli shora nařízenou iniciativu. Za druhé, velmi důleţité slovo  

je stakeholder, které lze do našeho jazyka přeloţit jako zainteresovaná strana. Za třetí  

je to vzájemná synergie a integrace třech oblastí, mezi které patří oblast ekonomická, sociální  

a environmentální [20]. 
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2.3 Stakeholders 

Podnikání lze chápat jako soubor vztahů mezi skupinami, které mají podíl na činnostech, 

které podnikání tvoří. Je to v podstatě o tom, jak zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, 

finančníci (akcionáři, drţitelé dluhopisů, banky, atd.), komunity, manaţeři komunikují  

a vytvářejí hodnoty. Ti všichni jsou označováni jako stakeholdeři a je potřeba porozumět 

vztahům mezi nimi a ty pak řídit a tvarovat [4]. 

Společenská odpovědnost by měla úplně na počátku začít identifikací klíčových 

stakeholders a nalezením způsobu, jak uspokojovat jejich očekávání. Skupiny stakeholderů  

se liší podle druhu podnikání, ve kterém firma působí a stejně tak se mění i jejich význam.  

Je proto nezbytné si odpovědět na otázku, kdo má na podnik vliv a naopak koho ovlivňuje 

firma. 

Po takové identifikaci by měl následovat krok směrem k dialogu s nimi. Je to sloţitý  

a dlouhodobý proces, který vede k posílení důvěry a vzájemnému pochopení. V ideálních 

případech vznikají dlouhodobá partnerství mezi podnikatelským subjektem, veřejnou správou, 

občanským sektorem apod. Samozřejmě, ţe poţadavky stakeholderů se budou v čase měnit, 

proto musí firma pruţně reagovat na tyto změny, aby nedocházelo k plnění zastaralých 

očekávání. Tato očekávání se musí neustále respektovat, protoţe stagnace by mohla mít  

pro organizaci negativní účinek [15]. 

 

Obrázek 2 Zájmové skupiny firmy/Stakeholders 
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2.4 Základní oblasti 

 V konceptu CSR si lze povšimnout třech základních oblastí a to oblasti ekonomické, 

sociální a environmentální, kdy kaţdá z těchto oblastí zahrnuje konkrétní činnosti, způsoby 

podnikání, soubory pravidel chování, jednání a politiku. Tyto oblasti korespondují se třemi 

charakteristikami, tzv. triple-bottom-line, neboli třemi ,,Pé“ [12]: 

 planet – planeta (environmentální oblast), 

 people – lidé (sociální oblast), 

 profit – zisk (ekonomická oblast). 

 

 

Obrázek 3 Koncepce 3P 

2.4.1 Trvale udržitelný rozvoj 

Politika zaloţená na této koncepci prosazuje uvedení hospodářského a společenského 

vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot. Podstatu 

udrţitelného rozvoje vystihuje nejlépe definice ze zprávy Komise OSN pro ţivotní prostředí  

a rozvoj, která zní takto: ,,Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných 

generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor 

jiných národů“ [26]. 

 

Základní principy trvale udržitelného rozvoje: 

 jde především o synergii třech základních oblastí – ekonomické, sociální a ţivotního 

prostředí, 

 kaţdé rozhodnutí je zapotřebí systematicky a strategicky plánovat z hlediska 

dlouhodobých dopadů, 

 vnímat omezenou kapacitu ţivotního prostředí jak z hlediska zdrojů, tak také jako 

prostoru pro skladování odpadů, 
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 znalost v otázkách ve vztahu k ţivotnímu prostředí a vysoká opatrnost, 

 předvídat dopady svých činností a zajistit potřebnou prevenci pro předcházení 

moţných problémů, 

 zajistit lidem podmínky po kvalitní ţivot nejen materiálními hodnotami,  

ale i společenskými, etickými, kulturními apod., 

 snaha vytvořit sociální spravedlnost, tím ţe příleţitosti a odpovědnosti by měly být 

děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny, 

 vnímat působení svých činností v globálním měřítku, 

 zabezpečit národnostní, rasové i jiné rovnosti a vytvořit ţivotní podmínky ve zdravém 

prostředí pro současné i budoucí generace, 

 zapojit veřejnost a široké okolí od počáteční fáze plánování [15]. 

2.4.2 Ekonomická oblast 

Základním cílem existence podniku je vytváření zisku, který lze v rámci CSR chápat jako 

společenský poţadavek, jelikoţ pozitivní ekonomické výsledky podniku vytvářejí podmínky 

pro to, aby byla firma odpovědná vůči svým akcionářům, podílníkům a potaţmo i celému 

okolí a vedla s těmito skupinami stakeholderů trvalý dialog. V rámci trvale udrţitelného 

rozvoje by organizace měly nahlíţet do budoucna a upřednostňovat optimální zisk  

před maximálním. Pouze takový podnik, který chápe přínosy implementace komplexního 

systému společenské odpovědnosti a nevidí tento systém jako zbytečně vynaloţené finanční 

prostředky, můţe v dnešní globalizované ekonomice obstát. Výsledkem aplikace 

ekonomického pilíře je dobrá pověst a dobré jméno, které přinesou úspěch na trhu [15]. 

 

Základní strategie ekonomické oblasti: 

 kodex podnikatelského chování (etický kodex), 

 transparentnost, 

 odmítnutí korupce, 

 chování k zákazníkům, dodavatelům, investorům a akcionářům, 

 ochrana duševního vlastnictví, 

 inovace a udrţitelnost, 

 respektování pravidel čestného konkurenčního boje [9]. 
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2.4.3 Sociální oblast 

Společenskou odpovědnost v sociální oblasti lze rozdělit na dva hlavní směry – interní a 

externí. Interní směr se zabývá péčí o své zaměstnance, kdeţto externí směr má na starost 

vnější skupiny stakeholderů [15]. 

Interní směr 

Mezi důleţité předpoklady sociální odpovědnosti patří to, ţe zaměstnanci jsou na firmě 

závislí. Podnik bývá, ve většině případů, pro ně jediným zdrojem příjmů a tráví v něm velkou 

část dne. To se samozřejmě projevuje na jejich zdraví, ale také na jejich soukromém  

a rodinném ţivotě. Politika CSR by proto neměla být pouze o dodrţování zákonných 

poţadavků, ale o vytváření podmínek nad tento rámec, aby zaměstnanci věděli,  

ţe to nejcennější, co firma vlastní, jsou právě oni.  

Nejdůleţitější zaměstnanecké potřeby lze znázornit na Maslowově pyramidě lidských 

potřeb, která rozeznává pět úrovní potřeb lidí. 

 

Obrázek 4 Maslowova hierarchie potřeb [15] 

Pro realizaci podnikových cílů je potřeba dostatečně motivovat své zaměstnance. K tomu 

jsou nutné znalosti hodnot člověka a jejich důleţitosti ve firemním prostředí. Motivace 

zaměstnance je dána definicí Maslowovy pyramidy hierarchie potřeb. 

V současné době je kladen největší důraz na odměňování finančního charakteru. Peníze  

a prémie jsou však čím dál častěji nedostačující, jelikoţ na zvýšení platu si zaměstnanec 
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zvykne po krátké době a spolu se sniţováním prémií to můţe mít demotivační účinek. A proto 

je zapotřebí vytvořit komplexní personální a motivační systém, který zlepší morálku  

a spokojenost svých zaměstnanců. 

Pracovní úsilí zaměstnanců lze ohodnotit také benefity, coţ jsou zaměstnanecké výhody, 

které jsou pro zaměstnance výhodnější, jelikoţ z těchto výhod nemusejí odvádět daně.  

Po finančním odměňování a benefitech vzniká potřeba motivace vyššího stupně. Tím se 

má na mysli, aby organizace podporovaly snahu zaměstnanců o sebevzdělávání. Můţe jít  

o financování studia, poskytnutí placené dovolené určené ke studiu, celopodnikové 

vzdělávání nebo úhradu odborného školení. Zároveň úspěšné absolvování studia by mělo být 

spojeno s finančním ohodnocením a umoţněním kariérního postupu, jako odměna  

za vynaloţené úsilí. 

Posledním stupněm motivace je pracovní kariéra. Pro uspokojení této potřeby je třeba 

znát ambice jednotlivých zaměstnanců, které se u jednotlivců liší. V závislosti na tom, pak 

řídit směřování všech zaměstnanců směrem k naplnění firemních cílů [15]. 

 

Obrázek 5 Hierarchie odměňování [15] 
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Externí směr 

Kaţdý podnik působí svou podnikatelskou činností na vnější prostředí a měl by proto 

udělat vše pro zmírnění dopadů svých aktivit, být prospěšný pro své okolí a komunikovat své 

vize a cíle se všemi skupinami stakeholderů. 

Komunikace je v tomto směru velmi důleţitá, jelikoţ firmy mají právo usilovat o to,  

aby se stakeholdeři dozvěděli o firemních aktivitách, jak v oblasti CSR, tak i o svých 

podnikatelských záměrech a vizích do budoucna. Tok informací by neměl být pouze 

jednostranný, ale firma by měla svému okolí naslouchat a vést s ním otevřený dialog  

při zjišťování zpětné vazby. Tento proces má za následek posílení důvěry mezi firmou, 

okolím a ostatními stakeholdery. 

Základním poţadavkem společensky odpovědného chování firmy vůči okolí je podpora 

místní komunity. Takových způsobů je mnoho a jedním z nich jsou sponzorské a dárcovské 

aktivity, kdy firma svou finanční či materiálovou pomocí podporuje nejčastěji sportovní nebo 

kulturní aktivity, zdravotnické projekty a sociální sluţby. Firma můţe, také poskytnou své 

lidské zdroje pro vykonávání dobrovolné práce pro lokální instituce. Velmi efektivní je také 

tvorba partnerství mezi školami a místními organizacemi se společným cílem, a to zlepšení 

ţivotní úrovně v oblasti [15]. 

 

Do sociální oblasti společenské odpovědnosti je možné konkrétně zahrnout: 

 sladění pracovního a osobního ţivota, 

 rozvoj lidského kapitálu, 

 sociální monitorování a reportování, 

 dodrţování lidských práv, 

 vyhodnocování sociálních důsledků a řízení rizik, 

 dodrţování pracovních standardů, 

 podpora a rozvoj regionu [9]. 

2.4.4 Environmentální oblast 

Problematika v oblasti ţivotního prostředí je v dnešním století velmi diskutované téma. 

Odpovědnost za stav ţivotního prostředí neseme my lidé a proto je nejvyšší čas si uvědomit, 

ţe k přírodě je třeba začít se chovat s láskou a úctou a pokusit se jí zachovat v co nejlepším 

stavu pro budoucí generace. Je proto nutné, se začít zabývat příčinami a následky, které vedou 

ke sniţování kvality ţivotního prostředí a přijmout za tento stav odpovědnost. 
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Vrcholové vedení firem by si mělo uvědomit, ţe odpovědnost v této oblasti je potřeba 

realizovat a rozvíjet jak uvnitř firmy samotné, tak i vzhledem k vnějšímu prostředí, které 

firma svou podnikatelskou činností ovlivňuje. Podniky by se proto měly snaţit tyto nepříznivé 

dopady eliminovat nebo zcela odstranit. Environmentální odpovědnost se netýká pouze 

výrobních podniků, ale i podniků nevýrobní sféry, které mohou svou odpovědnost v této 

oblasti projevovat například sniţováním spotřeby energií, vody, tříděním odpadů apod. [15]. 

 

Společenská odpovědnost environmentální oblasti je zaměřena zejména na tyto činnosti: 

 omezování negativních dopadů na ţivotní prostředí, 

 vytvoření ekologické politiky podniku, 

 soulad s národními a mezinárodními standardy, 

 investování do ekologických technologií, 

 monitorování vlivu firemní činnosti na ţivotní prostředí, 

 následné vyhodnocování environmentální výkonnosti podniku, 

 odpadové hospodářství, 

 zahrnutí environmentálních principů do procesu výběru dodavatelů, 

 minimalizace dopravní zátěţe, 

 dodrţování bezpečnostních zásad pří manipulaci s nebezpečnými látkami [9]. 

2.5 Implementace CSR 

Vznik mnoha definic a názorů na CSR zapříčinil nejednoznačnost v pohledu na tuto 

problematiku. Řešením mělo být vytvoření jednotného standardu, který by nabídnul postupy, 

jak zavést CSR do podnikové praxe a určil procesy potřebné pro realizaci. Této úlohy se však 

ujalo mnoho iniciativ a výsledkem je vytvoření mnoha standardů zabývajících se CSR. 

Situace se tak oproti původnímu záměru ještě více znepřehlednila a zároveň postavila podniky 

před problém výběru nejvhodnějšího standardu. 

Tohoto problému se ujal Mezinárodní institut pro trvale udrţitelný rozvoj (IISD)  

a vytvořil implementační rámec pro zavedení CSR do řízení podniku. Cílem není nahradit jiţ 

existující standardy, ale spíše snaha o pomoc se v nich orientovat. Vznikl na základě diskuzí 

s mnoha typy stakeholderů a je zaloţen na PDCA cyklu. 

Jak lze vidět v tabulce 2, PDCA cyklus je sloţen ze čtyř fází, kdy ke kaţdé fázi jsou 

přiděleny úkoly a k nim jednotlivé kroky [5]. 
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Tabulka 2 Implementační rámec [5] 

Kdy? 

(Koncepční 

fáze) 

Co? 

(Vymezení 

úkolů) 

Jak? 

(Kontrolní místa) 

Plan-Plánuj 

1. Proveď 

posouzení 

CSR 

 Sestav CSR tým, 

 vytvoř pracovní definici CSR, 

 identifikuj legislativní poţadavky, 

 přezkoumej podnikové dokumenty, procesy a aktivity, 

 identifikuj a zapoj klíčové stakeholdery. 

 

2. Vytvoř 

CSR strategii 

 Získej podporu vedení podniku a zaměstnanců, 

 zkoumej, co ostatní dělají, ohodnoť uznávané CSR 

instrumenty, 

 připrav soupis CSR akcí, 

 vytvoř plán postupu, 

 rozhodni se o směru, přístupu, hranicích a zaměření se na 

vybrané oblasti. 

Do-Realizuj 

3. Stanov 

CSR závazky 

 Naznač CSR závazky, 

 diskutuj s hlavními stakeholdery, 

 vytvoř pracovní skupinu pro vytvoření závazků, 

 připrav pracovní verzi, 

 konzultuj s dotčenými stakeholdery. 

4. Realizuj 

CSR závazky 

 Vytvoř integrovanou rozhodovací CSR strukturu, 

 zaveď CSR podnikatelský plán, 

 nastav měřitelné cíle a identifikuj výkonnostní ukazatele, 

 zapoj zaměstnance a všechny ty, kterých se CSR závazky 

týkají, 

 navrhni a prováděj školení o CSR, 

 zřiď mechanismy pro zjištění problematického chování, 

 vytvoř interní a externí komunikační plány, 

 zveřejni závazky. 

Check-

Prověř 

5. Ověř a 

reportuj o 

pokroku 

 Měř a ověř výkonnost, 

 zapoj stakeholdery, 

 reportuj o výkonnosti. 

Act-Zlepši 
6. Ohodnoť a 

zlepši 

 Vyhodnoť výkonnost, 

 identifikuj příleţitosti ke zlepšení, 

 zapoj stakeholdery. 

 

Plan - Plánuj 

První úkol této fáze je důleţitý ve zjištění, na čem můţe daný podnik stavět, jelikoţ 

podniky si neuvědomují, ţe některé jejich vykonávané činnosti spadají do oblasti CSR. Takto 

poznané skutečnosti o firemních aktivitách tvoří základ k vybudování CSR. Pro zavedení 

CSR do podnikové strategie je důleţitá podpora procesu napříč celým podnikem, proto  

je nutné, aby byl CSR tým sloţen, jak ze zástupců vedení podniku, tak i řadových 
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zaměstnanců. Všechny takto vytvořené skupiny stakeholderů by měly být začleněny  

do dalších fází. Nesmíme ale také opomenout externí skupiny stakeholderů, které mohou 

upozornit na problémové oblasti, které se nacházejí ve vnějším prostředí. Mezi základní prvky 

odpovědného chování patří také plnění zákonných poţadavků, byť je CSR dobrovolný 

koncept, jak jiţ bylo uvedeno v definičním vymezení a proto je nutné mít o těchto 

poţadavcích naprostý přehled a dohlíţet na jejich plnění. 

Ve druhém úkolu se znovu poukázano na to, ţe pokud má být CSR strategie úspěšná,  

je nutná podpora vrcholového vedení podniku. Mezi doporučeními, jak vytvořit úspěšnou 

strategii, je i inspirace chováním ostatních podniků nebo získáním informací přímo  

od školitelů CSR. Plány by se měly rozvíjet v souladu s podnikovými cíli a měl by být určen 

směr, kudy se chce podnik se strategií CSR ubírat a kam budou jeho aktivity směřovány [5]. 

 

Do - Realizuj 

Po plánování následuje druhá fáze, která se opět skládá z dvou dílčích kroků. První 

z nich, stanovení závazků, vypovídá o tom, ţe by měly být známy dopady podnikových 

činností a podnik by měl převzít odpovědnost za škody způsobené svému okolí. Stanovení 

závazků, vzniklých těmito činnostmi musí vycházet ze zjištěných informací v rámci 

posuzování CSR a z formulované strategie. Dále se doporučuje takto zformulované závazky 

diskutovat s klíčovými stakeholdery, čímţ se zvýší jejich zapojení do procesu a jejich podpora 

záměru podniku. Pracovní skupina vytvářející závazky musí přiřadit odpovědnosti za jejich 

plnění a nechat vypracovat pracovní verze. Podniky by měly své závazky a jejich plnění volně 

zveřejňovat nejen v CSR reportech, ale také na svých webových stránkách a intranetu. 

Pro realizaci takto zformulovaných závazků je potřeba sladit podnikové cíle a integrovat 

je s cíly celopodnikovými. CSR podnikový plán můţe být vypracován samostatně nebo můţe 

být součástí širšího podnikatelského plánu a měl by vycházet z formulované strategie  

a závazků. Je v něm určeno jaké finanční a jiné zdroje a aktivity budou potřeba k naplnění 

cílu CSR. Procesy CSR je potřeba efektivně monitorovat a vyhodnocovat pro jejich neustálé 

zlepšování. Skupiny stakeholderů by měly být začleněny téměř do všech procesů a měla  

by být vedena mezi nimi efektivní obousměrná komunikace. Začleněním školení na téma 

CSR se rozvine a zvýší kompetence skupin odpovědných za tuto strategii. Podnik by se měl 

také postarat o odstraňování překáţek implementace a zavést mechanismy a procesy, které  

je včas objeví [5]. 
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Check - Prověř 

V této fázi je jediný úkol a to ověření a reportování o pokroku. Smyslem CSR je zvýšení 

výkonnosti v oblastech zařazených do CSR strategie a z toho důvodu lze reportování  

a ověřování poskytovaných informací povaţovat za nástroj měření ve stanovených      

závazcích [5]. 

 

Act - Zlepši 

Poslední, čtvrtý krok má za úkol ohodnotit celkový pokrok podniku v CSR a na jeho 

základě pověřený tým formuluje zlepšení či úpravy v CSR přístupu, strategiích  

a aktivitách [5]. 

 

Obrázek 6 Demingův PDCA cyklus [21] 

2.6 Integrace systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 

práce 

Fungující systém managementu je nezbytností pro dosaţení potřebné úrovně výrobků  

a poskytovaných sluţeb. Významným posunem se v tomto pohledu stal fakt, ţe kvalitu 

v podniku je zapotřebí systematicky řídit. 

První ucelenou oblastí kvality, se kterou se jako první setkaly české průmyslové podniky, 

byl systém řízení kvality podle mezinárodně platných norem ISO 9000. Tato soustava norem 

se neustále rozvíjí a zdokonaluje a to jak v šíři oblastí, které postihuje, tak ve sbliţování 

s jinými aspekty lidské činnosti, jako je bezpečnost, ochrana ţivota a zdraví, ochrana 

ţivotního a pracovního prostředí, které v současnosti nelze opomíjet na ţádné úrovni. 

Kvalita je v dnešním ostrém konkurenčním prostředí chápana jako otázka pro přeţití 

všech firem. Systém kvality, jako nástroj řízení a zabezpečování jakosti musí být schopen 

trvale absorbovat stále nové poţadavky a aspekty. Ty se týkají především ochrany ţivotního 
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prostředí pomocí systému EMS. Dále je třeba vzít v úvahu i vlastní zaměstnance, kteří jsou 

součástí pracovního prostředí a jsou jím ovlivňováni, a proto se stále důrazněji diskutují 

poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (OH/SMS). 

Tyto poţadavky se musí pro efektivní fungování chápat jako ucelený systém řízení,  

a proto se do popředí dostává tzv. integrovaný systém řízení (QMS+EMS+OH/SMS). Tedy 

vývoj v oblasti ţivotního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, směřuje 

jednoznačně k tvorbě integrovaných systémů managementu [14]. 

 

Přínosy integrovaných systémů managementu: 

 finanční úspory, 

 účinná koordinace aktivit společnosti, 

 jasná specifikace odpovědnosti a kompetencí, 

 zeštíhlení spotřeby energie a surovin, 

 sniţování počtu pracovních úrazů, 

 efektivnější nakládání s odpady, 

 konkrétní a přehledné postupy pro ochranu ţivotního prostředí, 

 garance shody se všemi legislativními poţadavky [14]. 

 

Obrázek 7 Integrace systému managementu [14] 



30 

 

2.6.1 Management kvality 

Jedinečnost procesů různých činností organizací v podnikatelském i neziskovém sektoru 

si vyţádala vytvoření základních koncepcí systému managementu kvality. V dnešní době 

rozeznáváme tyto tři základní koncepce: 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM, 

 koncepce odvětvových standardů [10]. 

Koncepce ISO 

 

ČSN EN ISO 9000:2009 - Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

Obsahuje výklad zásad managementu kvality, ve kterých se odráţí změny, k nimţ došlo 

v přístupu řízení organizací s ohledem na rostoucí náročnost poţadavků na produkty a sluţby, 

ale stále více i s ohledem na omezené přírodní a neobnovitelné zdroje. Norma obsahuje také 

výkladový slovník termínů pouţívaných v tomto oboru [11]. 

 

ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality – Požadavky 

Základem této normy je skutečnost, ţe systémy managementu kvality jsou povaţovány  

za soubor na sebe navazujících procesů při respektování procesního přístupu, kdy organizace 

musí realizovat poţadavky zákazníků do podoby produktů splňujících tyto poţadavky, podle 

kterých musí být procesy plánovány, zabezpečeny odpovídajícími zdroji a řízeny 

s uplatněním zpětné vazby. Tato norma je určena jak k interní aplikaci, tak jako celosvětově 

uznávané kritérium pro posuzování shody druhou a třetí stranou [11]. 

 

ČSN EN ISO 9004:2010 – Řízení organizací pro trvale udržitelný úspěch – Přístup 

managementu kvality 

Norma je návodem na to, jak si v organizaci vytvořit kvalitní systém řízení, který bude 

zaručovat dlouhodobou úspěšnost v konkurenčním prostředí. Oproti normě ISO 9001  

je rozšířena a systematicky pracuje s pojmem ,,poţadavky zainteresovaných stran“ a ne pouze 

s poţadavky externích zákazníků [11]. 
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ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systému managementu kvality  

a systému environmentálního managementu 

Vytváří návod k plánování a realizaci auditů v systémech managementu kvality  

a ţivotního prostředí [11]. 

 

Koncepce TQM 

Jedná se o komplexní přístupy řízení kvality, které byly koncipovány během druhé 

poloviny dvacátého století. Od výše uvedených norem jsou rozdílné v tom, ţe nejsou 

předepsány kapitolami určitých standardů. Koncepce TQM je filosofií managementu jakosti  

a do praxe se prosazuje díky práci organizací s modely excelence (viz. kap.2.7.5) [10]. 

 

Koncepce odvětvových standardů 

Jedná se o normy, které nejsou na rozdíl od norem ISO 9000 univerzální a mají platnost 

v rámci jednotlivých odvětvích. Hlavním znakem těchto norem tedy je, ţe obohacují strukturu 

poţadavků normy ISO 9001 o mnohé další poţadavky a respektují její platnou strukturu [11]. 

 

2.6.2 Environmentální management 

 

ČSN EN ISO 14 001:2005 – Systém environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem pro použití 

Poţadavky, které norma specifikuje, mají organizaci umoţnit přípravu a zavedení politiky 

a cílů, které berou v úvahu poţadavky právních předpisů i informace vztahující  

se k ţivotnímu prostředí. Hlavním cílem tedy je podpora ochrany ţivotního prostředí  

a prevence proti znečištění v rovnováze se sociálním a ekonomickým prostředím. Normy jsou 

dobrovolné a univerzální, aplikovatelné v malých i velkých organizacích s celosvětovým 

charakterem [1]. 

 

EMAS (Eco-Management Audit Scheme) 

Dobrovolný nástroj ochrany ţivotního prostředí, který motivuje organizace ke zlepšení 

environmentální výkonnosti nad rámec legislativních poţadavků. Byl zřízen Evropskou unií  

a je určen pro všechny typy organizací. Účelem je zjišťování a sledování vlivu činností 

organizace na ţivotní prostředí a zveřejňování environmentálních prohlášení [18]. 
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Obrázek 8 Logo EMAS [37] 

 

ČSN EN ISO 14 004:2005 – Systém environmentálního managementu – Všeobecná směrnice 

k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

Poskytuje organizacím návod pro vytvoření, zavedení, udrţování a zlepšování systému 

environmentálního managementu v organizacích jakéhokoliv typu a velikosti ve všech 

geografických podmínkách [2]. 
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Tabulka 3 Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS [36] 

 ISO 14001 EMAS 

Zavedení systému Moţné i v části podniku 
V celém areálu organizace, v jeho 

lokalitě 

Environmentální 

přezkum 
Doporučený Povinný 

Hodnocení aspektů 
Zejména přímé environmentální 

aspekty 

Přímé i nepřímé environmentální 

aspekty 

Veřejné dokumenty Pouze environmentální politika 
Environmentální politika a 

environmentální prohlášení 

Environmentální 

prohlášení 
Není poţadováno Povinné 

Zakončení procesu (před 

registrací) 
Certifikace 

Ověření environmentálního 

prohlášení 

Zakončení procesu 

zajišťuje 
Akreditovaný certifikační orgán 

Akreditovaný environmentální 

ověřovatel 

Četnost a metodika 

provádění auditů 

Explicitně nestanovena, obecně tříletý 

cyklus 
Tříletý cyklus 

Registrace 
V rámci vydaných certifikátů u 

jednotlivých certifikačních organizací 

Odpovědné orgány jednotlivých 

členských států 

Pouţití loga 

v marketingu 

Není (pouze logo certifikačního 

orgánu) 
Pouţití jednotného loga EMAS 

Registr všech 

certifikovaných 

organizací 

Ne Ano 

 

2.6.3 Management bezpečnosti a ochrany zdraví  

 

ČSN OHSAS  18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci – Požadavky 

Norma je kompatibilní s normami ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005, aby se usnadnila 

integrace manaţerských systémů kvality, environmentu a bezpečnosti. Jde o kriteriální normu, 

která slouţí pro zavedení a následnou certifikaci systému bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. Cílem tedy je přimět organizace k tomu, aby odstranily z pracoviště všechna moţná 

nebezpečí nebo své zaměstnance od nich izolovaly a řídily své činnosti tak, ţe nebudou 

ohroţovat zdraví svých zaměstnanců [3]. 
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ČSN OHSAS  18002:2009 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007 

Tato směrnice má vést k porozumění poţadavků systému BOZP a doprovázet svými 

návody pro jejich praktickou aplikaci. Norma není určena k certifikaci, nerozšiřuje poţadavky 

nad rámec OHSAS 18001 a nelze na ní nahlíţet jako na povinný postup 

při implementaci [18]. 

 

Program ,,bezpečný podnik“ 

Program byl vyhlášen ministrem práce a sociálních věcí ČR v roce 1996 a jeho garantem 

je Český úřad bezpečnosti práce. Cílem programu ,,bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň BOZP 

a určuje také systémové poţadavky týkající se ochrany ţivotního prostředí a poţární ochrany. 

Účast na tomto programu je dobrovolná a hodnotí jej pracovníci Inspektorátu práce [18]. 

2.7 Hodnocení CSR 

Společenská odpovědnost organizace, jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, 

znamená chovat se eticky, pečovat o ţivotní prostředí, dodrţovat ekonomické zásady  

a zasazovat se o zlepšování kvality ţivota zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místního 

společenství.  

 Často diskutovanou otázkou v minulosti bylo, zda je moţné přínosy plynoucí 

z odpovědného chování měřit. Přesto jiţ ve světě existuje řada přístupů k hodnocení  

a posuzování organizací v oblasti CSR. 

Můţe jít o interní hodnocení, které je ve vyspělých firmách jiţ běţnou praxí,  

ale v současnosti se však ve světě stále více dostává do popředí, z důvodu věrohodnosti snaha 

o zhodnocení CSR třetí stranou [12,16]. 

 

Zdůvodnění: 

 poţadavky a doporučení EU, 

 podstatné zvýšení důvěry organizace, 

 snaha získat informace pro benchmarking, 

 potřeba pracovat se zpětnou vazbou a sjednotit názory a měřítka, 

 nutnost předat pravdivé informace zainteresovaným stranám [16]. 
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Mezi nejznámější metody pro hodnocení organizací v oblasti CSR patří: 

 SA8000 (Social Accountability International), 

 OECD Guidelines forMultinational Enterprises, 

 Global Reporting Iniciative (GRI), 

 AA 1000 AccountAbility/Assurance Standart, 

 EFQM, 

 ISO 26000, 

 SAN Ltd. (Social Audit Network), 

 KOPR, 

 ČSN 01 0391, 

 Výzkumné metody (techniky pro získávání konkrétních postojů a měřitelných 

ukazatelů). 

2.7.1 SA 8000 (Social Accountability) 

Jedná se o mezinárodní pracovní normu, kterou vydala organizace pro lidská práva SAI, 

zabývající se rozvojem a zaváděním norem CSR. SAI navrhuje způsobilým firmám ověření 

shody, napomáhá k pochopení všech standardů a ovlivňuje úroveň CSR zákazníků a investorů 

identifikací, která se ztotoţňuje s těmito standardy a implementuje je do své praxe. 

Organizace zaloţena v roce 1996 spolupracuje s podniky a zainteresovanými stranami, 

kterými jsou: 

 zaměstnanci, 

 Odbory, 

 státní správy, 

 nevládní organizace, 

 investoři, 

 zákazníci [15]. 

SA 8000 je řídící pracovní norma a verifikační systém, který vychází ze zásad ILO 

(Mezinárodní organizace práce), Všeobecné deklarace lidských práv a Deklarace práv dítěte. 

Norma akceptuje mezinárodní pracovní právo a je vedena maximální snahou o zapojení 

investorů do aktivit organizace, setkávaní zákazníků, investorů a zástupců vlády. Certifikační 

program společenské odpovědnosti ve shodě s normou SA 8000 pomáhá těmto 

zainteresovaným stranám identifikovat a podporovat firmy dodrţující pracovní právo  

na trhu [10]. 
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Základní kritéria normy SA 8000: 

 dětská práce, 

 nucená práce, 

 zdraví a bezpečnost, 

 svoboda sdruţování a právo na kolektivní vyjednávání, 

 diskriminace, 

 pracovní kázeň, 

 pracovní doba, 

 odměňování, 

 prostředky manaţerského systému [10]. 

2.7.2 OECD (GuidelinesforMultinationalEnterprises) 

Směrnice OECD byly v roce 2000 přijaty představiteli vlád 29. členských zemí a čtyř 

nečlenských zemí, týkající se odpovědného chování nadnárodních korporací jako součást 

deklarace o mezinárodním investování a nadnárodních společnostech z roku 1976. Tato verze 

byla v roce 2011 aktualizována formou dodatku. Principy a standardy odpovědného chování 

jsou postaveny na těchto oblastech: 

 politika a řízení organizace, 

 transparentnost a otevřenost, 

 zaměstnanecké vztahy, 

 ţivotní prostředí, 

 boj proti korupci, 

 výsledky hospodaření organizace a řízení rizik, 

 korektní konkurenční boj. 

Základní znění směrnic je doplněné o postupy implementace a procedurální pokyny. Jsou 

ustavena Národní kontaktní centra, která mají za úkol prosazovat účinnost směrnic, provádět 

podpůrnou činnost, vyřizovat a organizovat diskuze se všemi zainteresovanými stranami.  

Pro Českou republiku takové kontaktní centrum spravuje Ministerstvo financí ČR [8,16]. 

2.7.3  GRI (Global Reporting Iniciative) 

Mezinárodní nezisková organizace GRI byla zaloţena v roce 1997 v Bostonu. Organizace 

GRI disponuje mnoha experty po celém světě a její sídlo se nyní nachází v Amsterodamu. 

Vytvořila soustavu ukazatelů vhodných k implementaci, porovnatelnému měření, 

hodnocení CSR a jejím základním kamenem jsou metodiky pro zveřejňování udrţitelnosti, 
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které jsou široce pouţívány po celém světě. Posláním je, aby se tyto metodiky staly běţnou 

praxí u všech firem a organizací po celém světě. 

Zpráva o udrţitelném rozvoji, zaloţená na soustavě GRI, je veřejná zpráva společnosti 

nebo organizace o ekonomických, environmentálních a sociálních dopadech způsobených 

kaţdodenní činností, která buduje důvěru zainteresovaných stran a vede k mnoha dalším 

výhodám [16,23]. 

 

2.7.4 AA 1000 AccountAbility/Assurance Standart 

Jedná se o řadu norem, které vznikly v roce 2008, jejímţ vlastníkem je nezisková 

organizace AccountAbility se sídlem v Anglii. Normy AA 1000 slouţí jak pro privátní,  

tak pro vládní organizace a mají za cíl prověřovat důvěryhodnost organizací v oblasti 

ekonomické, sociální, environmentální a etické odpovědnosti [16]. 

 

2.7.5 Model Excelence EFQM 

Model excelence je vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací pro management jakosti, 

na jehoţ základě je udílena Evropská cena za jakost, za vynikající působení v oblasti řízení  

i dosahování výsledků. Nadprůměrných výsledků lze dosáhnout pouze za podmínky, ţe jsou 

zvládnuty na vynikající úrovni oblasti spokojenosti externích zákazníků, zaměstnanců  

a celého společenství, coţ vyţaduje vhodně nadefinovanou strategii, ale i propracovaný 

systém řízení a budování partnerství. 

Model má 9 hlavních a 32 dílčích kritérií a body vyznačují váhu hlavních kritérií, kde 

maximální bodový součet vyjadřuje ideální systém řízení. Můţe být aplikován ve všech 

typech organizací, bez ohledu na jejich procesy, produkty a velikost. 

Od roku 1991 byl tento model pouţíván pod názvem Evropský model TQM a poprvé byl 

inovován a oficiálně představen pod jiţ zmíněným názvem EFQM Model Excelence. Další 

inovace proběhla v roce 2003 a zatím poslední inovace proběhla v roce 2010 [10]. 
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Obrázek 9 Základní rámec EFQM Modelu excelence, verze r. 2010 [11] 

2.7.6 ISO 26 000 

Organizace ISO pochopila důleţitost CSR a v roce 2005 hlasovalo 37 členů ISO kladně 

pro návrh o zařazení normy pro společenskou odpovědnost do své strategie. Norma zahrnuje 

všeobecně uznávané principy CSR, oblasti pro tvorbu aktivit, implementaci a jejich 

hodnocení. Norma ISO 26000 není určena k certifikaci třetí stranou, ale poskytuje informace 

jak zavést a aplikovat CSR v organizaci [15]. 

 

Základní cíle normy ISO 26000: 

 poskytnout návod pro funkční systém CSR, 

 zvýšit důvěru a spokojenost zákazníků, 

 identifikovat a zapojit zainteresované strany, 

 být konzistentní se stávajícími normami a dokumentací, 

 zdůraznit výkonnost v oblasti CSR, 

 zvýšit důvěryhodnost zpráv v souvislosti s CSR [15]. 

2.7.7 SAN Ltd. (Social Audit Network) 

SAN Ltd. Je nezisková organizace působící v Anglii, která provádí audity v sociální 

oblasti. Mezi hlavní cíle této organizace patří: 

 pomáhat organizacím získávat údaje o dopadech jejich aktivit pro zainteresované 

strany, 

 reportovat v oblasti sociální, environmentální a ekonomické, 

 zabezpečit informace pro budoucí plánování a zlepšování procesů [15]. 
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2.7.8 KORP 

Tento český model hodnocení CSR, ve snaze podpořit přístupy k vybudování CSR 

a sjednotit způsoby pro posuzování zpráv, vytvořilo Sdruţení Korektní podnikání  

ve spolupráci se Sdruţením pro cenu ČR za jakost a jeho metodika vychází z: 

 Modelu EXCELENCE EFQM, 

 Modelu CAF (The Common Assesment Framework), 

 soustavy ukazatelů GRI (Global Reporting Initiative), 

Model KORP slouţí jak pro interní hodnocení, tak pro hodnocení externí a vyuţívá dvou 

způsobů hodnocení vycházejících ze známého PDCA cyklu, kde stupnice bodování  

je nastavená v rozmezí 0-100 bodů. Jde o tyto způsoby hodnocení: 

 Bodové hodnocení klasické/zjednodušené: Jedná se o kumulativní způsob hodnocení, 

který je určen především pro malé organizace a všechny ty, které nemají s programem 

CSR ţádné zkušenosti, jejichţ cílem je seznámit se zásadami CSR a získat představu  

o stavu implementace CSR v organizaci po předešlém interním hodnocení. 

 Bodové hodnocení s jemným rozlišením: Jde o metodu souběţného hodnocení, která 

lépe postihuje realitu u organizací, které praktikují určitou formu CSR, ale bez 

dostatečného plánování. Tento postup hodnocení poskytuje více údajů v oblastech,  

ve kterých je třeba se zlepšovat, přičemţ tyto nalezené údaje získá ţadatel od 

hodnotitelů formou inspekční zprávy. V panelu předpokladů se klade důraz na PDCA 

cyklus, v panelu výsledků jsou sledovány trendy, cíle a míra jejich naplnění [15,16]. 

2.7.9 ČSN 01 0391 

Tato norma specifikuje poţadavky na systém managementu společenské odpovědnosti.  

Je pouţitelná pro všechny typy organizací a můţe být pouţívána k certifikaci. Zahrnuje v sobě 

principy chování, které jsou specifikovány v mezinárodních dokumentech např. OSN, EU, 

ILO, OECD a ČSN ISO 26 000. 

Cíle organizací by měly vycházet z těchto principů a přispívat tak k udrţitelnému rozvoji 

a podpoře kvality ţivota jak pracovníků organizace, tak celé společnosti. Organizace  

má aplikovat tyto principy: 

 odpovědnost, 

 transparentnost, 

 etické chování, 

 respektování potřeb stakeholderů, 

 respektování práva, 
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 mezinárodní standardy, 

 lidská práva [38]. 

2.7.10 Výzkumné metody  

Při zjišťování aktuálního stavu spokojenosti s nastavenou CSR strategií mohou 

společnosti vyuţít výzkumné metody, které jim umoţní posoudit míru spokojenosti pomocí 

měřitelných údajů, coţ lze pomocí kvantitativního výzkumu nebo hledat příčiny a postoje 

pomocí diskuzí kvalitativním výzkumem. 

 Kvantitativní výzkum 

Tento výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, čímţ lze získat 

měřitelná data, která se dále statisticky zpracovávají. Cílem je tedy zjistit kolik jednotlivců  

se chová určitým způsobem, má určitý názor, je spokojeno či nespokojeno. Nejčastěji se 

pouţívá dotazování, pozorování, experiment. 

 Kvalitativní výzkum 

Tento průzkum se realizuje nejčastěji pomocí diskuzí a hloubkových rozhovorů  

pro hledání motivů, postojů a příčin. Kvalitativní výzkum se z velké části opírá  

o psychologické metody a jeho cílem je formulování nových hypotéz a nových pohledů  

na realitu [7]. 
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3 Analýza CSR v OKD, a.s. 

V kapitole bude představena těţařská společnost OKD, a.s. a popsána její písemně 

zpracovaná strategie CSR, která je následně v další kapitole podrobena internímu a externímu 

šetření pomocí dotazníků zaměřených na míru dodrţování CSR aktivit společnosti. 

3.1 OKD, a.s. 

Společnost OKD je součástí skupiny New Word Resources a je jedním z největších 

soukromých zaměstnavatelů v České republice. Firma zaměstnává 14 000 zaměstnanců, 

z toho 3 000 z dodavatelských firem. Společnost působí v Moravskoslezském kraji, kde mezi 

její základní činnosti patří hlubinná těţba, úprava a prodej kvalitního černého uhlí, které  

se převáţně pouţívá v hutnickém a energetickém průmyslu, ale i v mnoha dalších [34]. 

 

Obrázek 10 Firemní logo OKD [34] 

3.1.1 Předmět podnikání 

Těţební organizace OKD těţí kvalitní černé uhlí v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve. 

Těţba probíhá v hlubinných dolech prostřednictvím šachet a systému štol moderními 

mechanizovanými postupy. Takováto těţba probíhá v hloubkách mnoha set metrů za velmi 

sloţitých geologických podmínek.  

Doly jsou vybaveny úpravnami, kde probíhají procesy přeměny vytěţené suroviny  

na finální produkt. Uhlí, které projde všemi potřebnými procesy, má takové parametry,  

ţe je moţné ho expedovat zákazníkům. Dosaţená kvalita upraveného uhlí není kontrolována 

pouze před expedicí k zákazníkovi, ale na závěr kaţdé části procesu úpravy [34]. 

3.1.2 Zákazníci 

Uhlí produkované společností OKD svým sloţením a kvalitou respektuje technologické 

poţadavky zákazníků a nachází své uplatnění v koksovnách, elektrárenských a teplárenských 

závodech, cementárnách a strojírenských a chemických podnicích u nás i v zahraničí [35]. 
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3.1.2.1 Tuzemští zákazníci 

Tuzemští zákazníci, mezi které patří významné hutnické a energetické společnosti, tvoří 

přibliţně polovinu odbytu černého uhlí. Další část smluv je uzavřena s velkoobchodními 

firmami, které pokrývají potřeby komunální sféry, obyvatelstva a malých průmyslových 

subjektů [35]. 

 

Hlavní tuzemští odběratelé: 

 ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

 Moravia Steel, a.s., 

 OKK Koksovny, a.s., 

 Dalkia Česká republika, a.s., 

 ČEZ, a.s. [35]. 

3.1.2.2 Export do zahraničí 

Také do zahraničí je soustřeďována významná část dodávek, konkrétně do Rakouska, 

Německa, Polska, Maďarska a Slovenska [35]. 

 

Hlavní zahraniční odběratelé: 

 U.S. Steel  Košice, s. r. o., 

 Voestalpine Rohstoffbeschaffungs-GmbH, 

 DBK-Donau Brennstoffkkontor GmbH, 

 Verbund-Austrian Thermal Power GmbH & Co KG, 

 Arcelor Mittal Poland S.A, 

 SWM Services GmbH [35]. 

 

3.1.3 Závody 

Těţba v současné době probíhá v revíru o rozloze 133,65 km
2
 v osmi dobývacích 

prostorech s roční produkcí okolo 9. miliónu tun [34]. 

1. Důlní závod 1 

a. lokalita ČSA 

b. lokalita Lazy 

c. lokalita Darkov 
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2. Důlní závod 2 

a. lokalita Sever 

b. lokalita Jih 

3. Důlní závod 3 

a. lokalita Staříč 

b. lokalita Chlebovice 

4. Důl Frenštát (konzervační reţim) [34]. 

 

 

Obrázek 11 Lokality společnosti OKD v ostravsko-karvinském revíru [34] 

3.2 Strategie CSR v OKD 

Společnost OKD má písemně zpracovanou strategii společenské odpovědnosti, která  

je reportována na webových stránkách a ve zprávě o udrţitelném rozvoji mateřské společnosti 

New World Resources. Tento koncept zasahuje do všech oblastí činnosti společnosti,  

které se týkají především bezpečnosti, firemního prostředí zaměstnanců a také firma při svém 

specifickém druhu podnikání nezapomíná na kvalitu ţivota lidí v regionu, oblast ţivotního 

prostředí a vztah se zájmovými skupinami, kterými jsou zákazníci, státní správa  

a samospráva, obchodní partneři, neziskový sektor apod. Strategie společnosti OKD  

je postavena na čtyřech oblastech, kterými jsou: 
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• Corporate Governance, 

• Naši lidé, 

• Naše komunita, 

• Naše životní prostředí [33]. 

 

3.2.1 Sociální oblast CSR v interním prostředí 

Hornická činnost je řazena mezi nejnáročnější druhy povolání, jelikoţ probíhá ve velkých 

hloubkách, kde se nacházejí velmi těţké a stresující podmínky. Tato fakta stojí v základech 

strategie firmy v péči o zaměstnance, která je zaměřena na: 

 bezpečnost, 

 péče o zdraví, 

 vzdělávání, 

 ohodnocení zaměstnanců, 

 Continuous Improvement [33]. 

 

Bezpečnost 

Bezpečnostní politika v OKD patří mezi priority, coţ potvrzuje i heslo společnosti,  

které zní ,,To nejdůležitější co z dolu vychází, je zdravý horník“ [31]. 

 

Zásady bezpečnostní politiky: 

- dodrţovat legislativní poţadavky související s bezpečností práce a ochranou zdraví  

při práci, 

- vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat všechna potencionální nebezpečí, 

- systematicky monitorovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- modernizovat a pořizovat technologie s ohledem na zvýšení bezpečnosti, 

- spolupracovat s odbornými orgány při zajišťování úkolů bezpečnosti, 

- zvyšovat vnímavost všech zaměstnanců na rizika, včetně odpovědnosti za svou vlastní 

bezpečnost, 

- motivovat zaměstnance pro zvyšování bezpečnosti [31]. 
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 Bezpečnost v číslech 

V roce 2008 zahájila společnost program SAFETY 2010, během něhoţ investovala více 

neţ půl miliardy korun českých, do nákupu nejmodernějších pracovních a ochranných 

pomůcek. O poklesu úrazové četnosti hovoří celosvětově uznávaný ukazatel LTIFR,  

který zjednodušeně vyjadřuje počet pracovních úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti na 

milion odpracovaných hodin. Tento ukazatel se sníţil z 11,29 procent v roce 2009  

na 7,37 procent v roce 2013. V roce 2015 společnost zahájila program PERSPektiva,  

ve kterém definuje snahu zapojit do procesu zlepšování úrovně BOZP všechny zaměstnance 

podniku. Cílem je tedy sníţit ukazatel úrazové četnosti alespoň pod hodnotu 5 procent [31]. 

 

Péče o zdraví 

V této oblasti společnost zajišťuje pro zvýšení ochrany zdraví při práci a prevenci vzniku 

nemocí z povolání rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péči. Společnost OKD myslí 

také na děti svých zaměstnanců a poskytuje příspěvky na ozdravné nebo prázdninové    

pobyty [33]. 

 

Vzdělávání 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců probíhá v Centrálním vzdělávacím středisku OKD, 

kde probíhají odborná školení. Firma také podporuje zvyšování kvalifikace svých 

zaměstnanců v rámci pomaturitního studia na Střední průmyslové škole v Karviné a Vysoké 

škole báňské v Ostravě. V roce 2008 společnost uzavřela smlouvu o spolupráci se Střední 

školou techniky a sluţeb v Karviné. Tím došlo k renesanci hornických oborů. Obdobná 

spolupráce byla navázána v roce 2010 se Střední školou Havířov-Šumbark. Studentům jsou 

poskytována stipendia a podpora při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových 

prací a je jim zajišťována odborná stáţ. Po ukončení studia mají studenti zajištěno zaměstnání 

v OKD [33]. 

 

Ohodnocení zaměstnanců 

Pro období 2014-2018 byla ve spolupráci s odbory zpracována kolektivní smlouva, která 

mimo výše zmiňovaných benefitů obsahuje také příspěvky na penzijní připojištění, 

stravování, dovolenou, Vánoce, dopravu do zaměstnání, společenské a sportovní aktivity. 

Zaměstnancům jsou dále vydávány Flexi passy, jejichţ výše se liší podle odpracovaných let  

v OKD [33]. 
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Continuous Improvement 

V OKD je zaveden motivační program s názvem Continuous Improvement, jehoţ cílem  

je posilovat sounáleţitost pracovníků s fungováním firmy. Pracovníci mají moţnost podávat 

zlepšovací návrhy a příznivě ovlivnit pracovní prostředí, usnadnit práci při těţbě, a zvýšit 

bezpečnost na pracovišti. Návrh, který je vyhodnocen jako smysluplný, je náleţitě odměněn. 

Program se řídí jednoznačně stanovenými pravidly [32,33]. 

 

 Continuous Improvement v číslech 

Pracovníci a speciálně vytvořené optimalizační týmy v roce 2014 podali téměř  

1000 návrhů, z nichţ 684 bylo vyhodnoceno smysluplnými. Spolu s nápady, jejichţ realizace 

pokračovala ještě s nápady z roku 2013, přinesla tato zlepšení pro OKD čistý finanční přínos 

92 milionu korun českých. Za tyto návrhy společnost vyplatila přes 6,5 milionu korun  

a dalších 700 tisíc korun na nákup odměn pro vylosované zlepšovatele. V roce 2013 bylo 

podáno 596 smysluplných návrhů a byly vyplaceny odměny ve výši 1,6 milionu korun. 

Dosaţená úspora byla společně s nápady z roku 2012, jejichţ realizace proběhla následující 

rok, vyčíslena na 224 milionu korun. V roce 2012 bylo vyhodnoceno smysluplnými  

542 návrhů, které přinesly úsporu 216 milionu korun [32,33]. 

 

3.2.2 Sociální oblast CSR v externím prostředí 

Společnost OKD si nese zodpovědnost nejen za kvalitu ţivota tisíců svých zaměstnanců, 

ale celé komunity regionu, v němţ realizuje svou podnikatelskou činnost. Podpora komunity 

je zajišťována především skrze tyto aktivity: 

 Nadace OKD, 

 Spolek Svatá Barbora, 

 sponzoring [33]. 

 

Nadace OKD 

Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou  

z nejvýznamnějších v rámci celé České republiky, jejímţ zřizovatelem je právě společnost 

OKD. Hlavní úsilí nadace se zaměřuje na podporu neziskových organizací, které pomáhají 

potřebným, zlepšují sociální úroveň a také na podporu volnočasových aktivit, kulturního 

vyţití a ţivotního prostředí. Tato podpora je směřována do Moravskoslezského kraje 

především do okolních obcí v blízkosti dolů. Nadace vznikla v roce 2008 a od svého zaloţení 
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podpořila přes 1 800 veřejně prospěšných projektů s vynaloţením 280 milionu korun   

českých [27]. 

 

 Grantové programy Nadace OKD: 

 

 Pro region  

Zaměřuje se na podporu sociálních a zdravotních projektů, rozvoj vzdělávacích  

a volnočasových aktivit, zlepšování ţivotního prostředí a péči o hornické či regionální tradice. 

 

 Srdcovka 

Motivuje a finančně podporuje zaměstnance OKD v nejrůznějších veřejně prospěšných 

aktivitách. Účelem je, aby se vlastní zaměstnanci podíleli na rozvoji občanské společnosti. 

 

 Pro Evropu 

Podporuje neziskové organizace při vypracování projektů pro získávání dotací z Evropské 

unie [27]. 

 

 

Obrázek 12 Logo nadace OKD [27] 
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Spolek svatá Barbora 

Společnost OKD zaloţila tento spolek v roce 2004 a jeho cílem je podpora dětí, jimţ 

zahynul jeden z rodičů na následky pracovního úrazu. Prioritou této podpory je výchova  

a vzdělání. Spolek svatá Barbora finančně podporuje zejména: 

- školné a školní pomůcky, 

- část poplatků za nákup počítače či notebooku a připojení k internetu, 

- ubytování při studiu, 

- poplatky v mateřských školách, 

- poplatky na zájmové a sportovní krouţky, 

- školy v přírodě a lyţařské výcviky, 

- kurzy jako např. autoškola a rekvalifikační kurzy, 

- zdravotní pomůcky, 

- ozdravné pobyty [39]. 

 
 

Obrázek 13 Logo Spolek svatá Barbora [39] 
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Sponzoring 

Společnost je generálním partnerem házenkářského extraligového klubu Baník OKD 

Karviná a fotbalového druholigového klubu MFK OKD Karviná. V oblasti sportu firma dále 

sponzoruje extraligový tým rugby  RC Havířov a třetiligový fotbalový klub FK Slavia Orlová 

Lutyně [33]. 

 

3.2.3 Environmentální oblast 

Těţba na severní Moravě a ve Slezsku má výrazný vliv na ţivotní prostředí. V oblasti 

ochrany ţivotního prostředí společnost spolupracuje s významnými subjekty a institucemi, 

jako jsou Český báňský úřad, Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, místní samosprávy, 

hornické komunity a ekologické organizace. Management ovlivňování dopadů na ţivotní 

prostředí se zaměřuje především na tyto oblasti: 

 rekultivace, 

 ochrana vodních zdrojů a ovzduší, 

 odpadové hospodářství, 

 dodavatelé [33]. 

 

Rekultivace 

Rekultivační projekty mají za cíl návrat krajiny do přirozeného stavu, coţ znamená návrat 

ţivočišných a rostlinných druhů. Asanačně-rekultivační práce představují výrazné časově  

i finančně náročné zásahy do postiţených oblastí a lze je rozdělit do dvou navazujících etap: 

- technickou rekultivaci: tvarování území, obnovu vodotečí, přeloţky inţenýrských sítí 

apod. 

- biologickou rekultivaci: ozelenění krajiny, vytvoření vhodných podmínek  

pro ţivočišné a rostlinné druhy [33]. 

 

Ochrana vodních zdrojů a ovzduší 

Hlubinná těţba černého uhlí je velmi náročná na spotřebu vody, coţ má za následek 

vypouštění do okolní přírody a toků několik typů vod: odpadní, splašková a důlní. Tyto 

vody před vypouštěním do okolní přírody projdou biologickými a průmyslovými čističkami. 

Výjimkou je voda důlní, která není podle horního zákona povaţována za vodu odpadní  

a vypouští se přímo do vodních toků. Postupnou modernizací technologie a nových metod 
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dochází v posledních letech k zefektivňování vyuţití vod např. tvorbou uzavřených okruhů, 

odkalování důlních vod přímo v dole apod. 

Kvalita ovzduší je při těţbě a souvisejících procesech ovlivňována vypouštěním tuhých 

znečišťujících látek. Společnost OKD v oblasti ochrany ovzduší dodrţuje všechny zákonné 

normy a uskutečňuje opatření k minimalizaci úniku prachových částic do ovzduší [33]. 

 

Odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady ve společnosti je dokumentováno a řídí se zákonem o odpadech  

a zákonem o těţebních odpadech. Ty jsou doloţitelně předávány odpovědným osobám  

k jejich následné přepravě, skladování, skládkování, recyklaci a energetickému vyuţití. 

Hlavním cílem je především minimalizace produkce odpadů a bezpečná manipulace  

s nimi [33]. 

 

Dodavatelé 

Kromě hledisek ke vztahu k dodavatelům jako jsou např. kvalita, kompletnost dodávek, 

platební podmínky, řízení dobrých vztahů apod. je přihlíţeno také na ekologičnost. 

Dodavatelé, jejichţ výrobky jsou šetrné k ţivotnímu prostředí při výrobě, uţití a následné 

likvidaci, jsou preferováni [33]. 

 

3.2.4 Další významné aktivity CSR 

 

Nová šichta 

Společnost OKD zahájila program s názvem Nová šichta, jehoţ cílem je usnadnit 

odcházejícím zaměstnancům hledání nové práce nebo je podpořit v zaloţení svého vlastního 

podnikání. Program je sloţen ze dvou pilířů: 

 

 S nadací za prací 

Hlavní záměr tohoto pilíře je pomoc odcházejícím zaměstnancům při hledání nového 

zaměstnání. Pilíř se skládá ze tří vzájemně propojených aktivit, jimiţ jsou: 

- sociálně-psychologické poradentství, 

- školení v dovednostech potřebných pro hledání nového zaměstnání (prezentace, sepsání 

ţivotopisu, vytvoření osobnostně-pracovního profilu), 

- interní burzy práce. 
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Tyto aktivity jsou dále propojeny s rekvalifikačními kurzy [30]. 

 

 Podpora podnikání 

Tato podpora spočívá v individuálním poradenství, jehoţ cílem je podpořit ţivotaschopný 

podnikatelský záměr. Poradenství je poskytováno ve všech důleţitých oblastech  

pro podnikání: 

- strategie, 

- finanční plánování, 

- právo, 

- daně a účetnictví [29]. 

 

Podpora bývalých zaměstnanců 

Společnost OKD také podporuje aktivity svých bývalých zaměstnanců, kteří jsou  

ve sdruţení hornických důchodců. Podnik finančně podporuje jejich společenské, kulturní  

a sportovní aktivity [33]. 

 

Program nenech zahálet svůj talent 

Hlavním cílem tohoto programu je výchova motivovaných a kvalifikovaných 

zaměstnanců pro budoucí potřeby organizace. Mezi úkoly patří vytipovat ty zaměstnance, 

kteří mají talent a potenciál s vidinou posunout se v kariéře dál. Program má těmto lidem 

rozvinout jejich manaţerské kompetence, naučit týmové práci a základům projektového 

managementu nebo zlepšit jejich prezentační dovednosti se schopností prvotřídní  

komunikace [32]. 

 

Etický kodex 

Společnost OKD má ve svém firemním prostředí zavedený etický kodex. Kodex není 

obecně závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem společnosti, ale morálním 

závazkem upravující chování a jednání všech zaměstnanců vůči společnosti, 

spolupracovníkům, odběratelům, obchodním partnerům, orgánům státní správy 

a veřejnosti [33]. 
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3.2.5 Komunikace OKD 

 

Týdeník Horník 

Týdeník Horník je jedním typem formy interní komunikace společnosti OKD. Poskytuje 

důleţité informace ze strany vedení společnosti OKD, zprávy o dění ve firmě a pokrývá  

i nejdůleţitější ekonomické, společenské a kulturní aktivity společnosti. Týdeník je zdarma 

distribuován všem zaměstnancům OKD, široké odborné veřejnosti v rámci celé ČR a dalším 

zájmovým skupinám. Týdeník je pravidelně archivován na úloţišti webových stránek,  

kde je všem přístupný v den vydání [24]. 

 

Seriál Pod povrchem 

Společnost OKD ve spolupráci s televizí Polar připravila pětidílný seriál s názvem  

Pod povrchem, který informuje širokou veřejnost o aktuálním dění ve společnosti,  

jejich cílech, strategii a především o vizích do budoucna.  

 

Reportování CSR 

Na úrovni mateřské společnosti New World Resources je oblast udrţitelného rozvoje 

kaţdoročně reportována v anglickém jazyce podle mezinárodně uznávané metodiky GRI  

v jejím nejvyšším stupni. Tato zpráva se zaměřuje na ekonomické, sociální a environmentální 

dopady a přínosy skupiny NWR, pod kterou spadá nejen společnost OKD, ale také další 

dceřiné společnosti, kterými jsou OKD HBZS a NWR Karbonia v Polsku [28]. 
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4 Kvantitativní výzkum 

Účelem tohoto výzkumu bylo získat měřitelná data, která poslouţí k analýze  

a zhodnocení stávající úrovně odpovědného chování společnosti OKD, a.s. Cílem bylo zjistit 

názor jednotlivců na úroveň a praktikování společensky odpovědných aktivit této společnosti.  

Dotazníkové šetření bylo rozděleno na interní a externí část. V interní oblasti byli 

dotazování THZ zaměstnanci napříč celou společností, kdy jim byly dotazníky předloţeny  

na poradách nebo pomocí e-mailu.  

V externí části byli oslovování obyvatelé okolních obcí, v blízkosti činnosti dolů  

a to rovněţ zasíláním dotazníků pomocí e-mailů a osobního dotazování. Celý tento výzkum 

proběhl v měsících lednu a únoru v roce 2015.  

Dotazníky byly koncipovány jako anonymní a obsahují trichotomické (ano, ne, nevím)  

a polytomické (několik moţností výběru) uzavřené otázky týkající se CSR společnosti OKD. 

Vytvořené dotazníky jsou součástí přílohy této práce.  

4.1 Interní šetření 

Výběrový soubor interního dotazníkového šetření je tvořen ze čtyřiceti zaměstnanců 

společnosti OKD. Tento soubor dotazovaných je tvořen THZ zaměstnanci společnosti, 

kterými jsou technici, revírníci a vedoucí úseků a provozů, kteří odpovídali na otázky týkající 

se společenské odpovědnosti organizace a je roven přibliţně 8. procentům z celkového 

základního souboru. 

Otázky jsou zaměřeny především na zjištění úrovně bezpečnosti, motivace, komunikace  

a ekologie v rámci prostředí organizace. Jedním z cílů šetření je také průzkum toho, zdali jsou 

výhody spojené s péčí o zaměstnance chápány jako povinnost zaměstnavatele nebo jako vyšší 

stupeň, který přesahuje rámec povinností. 

4.1.1 Výsledky v grafech 

Graf 1: Praktikuje zaměstnavatel nějaký systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců? 
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Z výsledků je patrné, ţe aktivity pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců neprobíhají  

ve společnosti na vysoké úrovni. I přesto 30 % dotazovaných odpovědělo, ţe se s tímto 

měřením setkalo, coţ vypovídá o tom, ţe měření neprobíhá centralizovaně a liší se závod  

od závodu, nebo neprobíhá napříč celým podnikem. 

 

Graf 2: Informuje Vás vrcholové vedení firmy o dění ve firmě, o její strategii a záměrech? 

 

 

Odpovědi na tuhle otázku jednoznačně potvrzují důleţitost interní komunikace, která  

ve společnosti dosahuje té nejvyšší kvality. Tyto výborné výsledky, lze určitě přičíst 

především týdeníku Horník, ve kterém se zaměstnanci dozvídají nejnovější informace o dění 

v celé společnosti i mimo ni. 

 

Graf 3: Poskytuje Vám zaměstnavatel nějaké zaměstnanecké výhody? Pokud ano, uveďte 

jaké? 
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 Uvedené benefity 

 

Z grafů lze vidět, ţe zaměstnanci vnímají odpovědné aktivity společnosti, ale téměř 

všichni zaměstnanci si pod pojmem ,,zaměstnanecká výhoda“ představili odměny finančního 

charakteru a mimofinanční odměňování téměř nebo zcela opomenuli. Ani jeden uvedený 

benefit nedosáhl v součtu aspoň 50 % a to znamená, ţe benefity jsou zaměstnanci chápány 

jako standartní součást firmy a nespojují si je s něčím, co je nad rámcem povinností 

společnosti. 

 

Graf 4: Jak byste charakterizovali přístup organizace v oblasti BOZP? 

 

Lze vidět, ţe organizace tímto výsledkem potvrzuje své bezpečnostní heslo, kterým  

je ,,to nejcennější co z dolu vychází, je zdravý horník“, kdyţ 92% respondentů je spokojeno 

s přístupem organizace v oblasti BOZP, coţ lze pokládat při hornickém povolání za vynikající 

výsledek. 
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Graf 5: Jak byste charakterizovali dostupnost politiky BOZP ve Vaší organizaci? 

 

 

Výsledky dosaţené v předchozí otázce, by samozřejmě nebyly dosaţeny bez vynikající 

komunikace politiky BOZP, která byla potvrzena, kdyţ pouhé 2 % byly nespokojeny 

s dostupností této politiky. Dosaţení této výborné úrovně je následkem komunikačních kanálů 

s bezpečnostní tématikou, která je dostupná a vedena napříč celým podnikem. 

 

Graf 6: Jste spokojeni s ochrannými pracovními pomůckami, které Vám zaměstnavatel 

poskytuje? 

 

Dotazování zaměstnanci rovněţ projevili spokojenost s oblastí BOZP a to konkrétně 

s ochrannými pracovními pomůckami, které jim zaměstnavatel poskytuje. Příčinou je z velké 

části vydařená investice do těchto ochranných pomůcek, která se projevila zvýšením 

bezpečnosti zaměstnanců v dolech. 
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Graf 7: Provádí zaměstnavatel pružná školení v oblasti zdraví a bezpečnosti?             

(pružná = školení reagující na změny např. vysoké letní teploty, návrat z dlouhé dovolené 

apod.) 

 

 

Výborně zvládnutou bezpečností politiku završuje otázka č. 7, která se ptá zaměstnanců, 

zdali jsou připravování na změny prostředí, ať uţ teplotní nebo začleněním do pracovního 

reţimu po dlouhé dovolené. Vysokou snahu zaměstnavatele zmírnit zdravotní rizika v dolech, 

kde se zaměstnanci potkávají s velmi těţkými podmínkami, dokládají dosaţené výsledky. 

 

Graf 8: Probíhají školení nebo diskuze na téma NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, kde se cíleně 

poukazuje na slabá místa v organizaci, podporuje tvořivost zaměstnanců apod.? 

 

 

 

Zavedený motivační program se firmě podle uvedených výsledků za poslední roky zcela 

jistě vyplácí. Je vidět, ţe se firma snaţí být v tomto ohledu neustále aktivní a zvyšuje aktivitu 

zaměstnanců v podávání zlepšovacích návrhů, které jsou zvláště v momentální nelehké 

ekonomické situaci pro společnost velmi důleţité. 
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Graf 9: Jste dostatečně motivování pro podávání námětů v programu NEUSTÁLÉHO 

ZLEPŠOVÁNÍ? 

 

 

Samotná snaha o zvyšování aktivity zaměstnanců v podávání zlepšovacích návrhů, 

podporována komunikací a školením nestačí. Je proto nutné mít vhodně vytvořený motivační 

program, který ocení vynaloţené úsilí zaměstnanců. S tímto motivačním programem  

je spokojena velká část dotazovaných. Při rozdílné míře angaţovanosti v procesech 

zlepšování, lze tento výsledek povaţovat za velmi dobrý. 

 

Graf 10: Praktikují se u Vás ve firmě sbírky pro nadační účely? 

 

 

Zvyšování morálního a etického pohledu na společnost dokládá účast společnosti 

v nadačních aktivitách, které slouţí pro pomoc druhým a zejména těm, kteří to potřebují.  

Toto etické a odpovědné chování lze s jistotou přičíst Spolku svatá Barbora a Nadaci OKD. 
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Graf 11: Probíhá ve Vaší firmě třídění odpadů? 

 

 

Jednou z moţností jak zmírnit dopady na ţivotní prostředí je zavedení politiky třídění 

odpadů. Při dotazování zaměstnanců, jestli ve společnosti probíhá třídění odpadů, byly kladné 

a záporné odpovědí rozloţeny téměř na dvě poloviny. Tyto dosaţené výsledky lze přisuzovat 

tomu, ţe politika třídění odpadů neprobíhá v rámci celé společnosti a liší se závod od závodu. 

Další moţností je také špatné pochopení otázky, kdy si zaměstnanci pod pojmem třídění 

odpadů představili sběr kovošrotu a třídění odpadů dle nich neprobíhá ve společnosti vůbec. 

 

Graf 12: Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem“ nebo společensky 

odpovědné chování? 

 

Poslední otázka je směřována na to, zdali se někdy zaměstnanci setkali s pojmem 

,,společenská odpovědnost organizací“ a téměř ¾  dotazovaných odpovědělo, ţe ano. Tento 

ukazatel poskytuje informaci, ţe alespoň částečně je tento pojem v podvědomí zaměstnanců. 

4.1.2 Interní zhodnocení 

Vynikající výsledky lze vypozorovat ve všech čtyřech otázkách týkajících se BOZP. 

Téměř všichni zaměstnanci (92%) uvedli, ţe společnost klade vysoký důraz na prevenci  

a vyvíjí úsilí pro to, aby předcházela všem rizikům v oblasti bezpečnosti. Také výsledky 

komunikace ze strany vedení se zaměstnanci o politice BOZP ukázala výborné výsledky, 

jelikoţ 90 % zaměstnanců poukázalo, ţe se s politikou BOZP setkává téměř všude,  

coţ dokazuje vysokou snahu podniku v zabudování bezpečnostní strategie do podvědomí 
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zaměstnanců. V bezpečnostní strategii firma udává vynaloţení téměř půl miliardové investice 

do nákupu nejmodernějších ochranných pomůcek, coţ potvrzuje 96 % tázaných, kdyţ 

vyjádřili svou spokojenost s ochrannými pracovními pomůckami, které jim zaměstnavatel 

poskytuje. Předcházet rizikům pracovního úrazu znamená zaměstnance neustále proškolovat 

v oblasti BOZP. Zvlášť důleţité je tato školení nasměrovat na situace, kdy dochází k velkým 

změnám působících na organismus, ať uţ to jsou velké teplotní výkyvy nebo návrat z dlouhé 

dovolené. Výsledky potvrzují, ţe vedení klade důraz na tato specifická školení, kdyţ 74 % 

zaměstnanců potvrdilo účast na takovýchto školeních.  

Společnost OKD má ve své firemní strategii zavedený motivační program NEUSTÁLÉ 

ZLEPŠOVÁNÍ, ve kterém motivuje a podporuje zaměstnance k podávání zlepšovacích 

návrhů, týkajících se pracovního prostředí, bezpečnosti, sniţování nákladů apod. Pro vysoké 

zapojení zaměstnanců v činnostech zlepšování je důleţitá motivace. V otázce, zdali jsou 

zaměstnanci dostatečně motivování v programu NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, odpovědělo 

kladně 74 % respondentů a 16 % označilo kolonku ,,nevím“, z čehoţ vyplývá, 

ţe nespokojenost projevilo pouze 10 %. Při rozdílné míře motivace, angaţovanosti a loajality 

zaměstnanců směrem k podniku, lze tento výsledek povaţovat za výborný. Aktivitu 

zaměstnanců na procesech zlepšování lze také podpořit školením na toto téma,  

kdy se poukazuje na významnost tohoto programu pro společnost a na slabá místa 

v organizaci, v nichţ by zaměstnanci měli zvýšit svou angaţovanost. V rámci  

této problematiky odpovědělo 58 % zaměstnanců, ţe je pravidelně proškolováno, 32 % občas, 

10 % vůbec. Z výsledných odpovědí je patrné, ţe i v tomhle ohledu klade společnost velký 

důraz na zvyšování efektivity zaměstnanců v procesech zlepšování.  

Poskytování informací zaměstnancům patří mezi významný strategický prvek, jelikoţ 

neinformovanost zaměstnanců o dění ve firmě, strategii a záměrech, budí pocit nejistoty,  

coţ můţe oslabit pracovní výkony. Interní komunikaci napříč celým podnikem, lze podle 

výsledku povaţovat za velmi dobře zvládnutou, jelikoţ 86 % odpovědělo, ţe je pravidelně 

informováno, 14 % jen při mimořádných událostech a nikdo z dotazovaných neoznačil 

zápornou odpověď.  

Jedním z druhů motivace je poskytování zaměstnaneckých výhod, které přesahují 

povinný legislativní rámec. Průzkumem se potvrdilo, ţe zaměstnanci nevnímají řadu výhod 

jako něco navíc, ale berou je jako samozřejmost, nebo o nich mnohdy ani nevědí. 

Z uvedených odpovědí vyplynulo, ţe zaměstnanci z velké části povaţují za výhody odměny 

finančního charakteru a např. vzdělání a nadstandardní zdravotní péči téměř nebo zcela 

opomíjejí. 
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Definice společenské odpovědnosti vymezuje aspekty jako environmentální, sociální  

a ekonomická oblast, ale i etické chování a dobrovolnost. Jedním ze způsobů, jak ve větší 

míře zohlednit poslední dva pojmy, je pomoc druhým, těm kteří to potřebují a k tomu právě 

můţou slouţit různé sbírky pro nadační účely. Vysokou účast v tomto ohledu potvrdilo 86 % 

kladných odpovědí, coţ můţeme přiřknout důleţitosti a významu spolku svatá Barbora  

a Nadaci OKD. 

V rámci ekologie byla do dotazníku vloţena otázka, zdali probíhá ve firmě třídění odpadů 

a nejednoznačnost odpovědí na tuto otázku, kdy zhruba polovina respondentů odpověděla, 

ţe třídění odpadů neprobíhá a druhá, ţe ano, poukázala na to, ţe třídění odpadů neprobíhá 

centralizovaně a liší se závod od závodu. 

Podnik, aby odkryl své slabiny a ukázal zaměstnancům, ţe chce dělat vše pro to, aby byli 

maximálně spokojeni, by měl provádět průzkumy spokojenosti napříč celým podnikem. 

Vyjádření zaměstnanců na tuhle otázku jednoznačně vypovědělo o tom, ţe to takhle 

neprobíhá, kdyţ odpověď ,,ne“ označilo 66 %, ,,ano“ 30 % a jen při mimořádných událostech 

pouhé 4 %.  

Na závěr šetření zaměstnanci odpovídali, zdali se někdy setkali s pojmem ,,společenská 

odpovědnost organizací nebo společensky odpovědné chování“ a 72 % odpovědělo ano  

a zbylých 28 % se s tímto pojmem nesetkalo. 

4.2 Externí šetření 

V této části průzkumu bylo osloveno padesát obyvatel okolních měst a obcí v blízkosti 

dolů, konkrétně Orlové, Karviné a Stonavy. Mezi dotazovanými byli převáţně muţi, kterých 

bylo 32 z celkového počtu. V oblasti vzdělání odpovídalo na otázky nejvíce obyvatel 

s maturitním vzděláním (31), s vyučením 16 a s vysokoškolským vzděláním 3obyvatelé. Celý 

výběrový soubor spadal do těchto věkových kategorií: 

- 20-30 let 13 respondentů, 

- 31-40 let 14 respondentů, 

- 41-50 let 18 respondentů, 

- 51-60 let 5 respondentů. 

V dotazníku byly poloţeny otázky týkající se především komunikace se zpětnou vazbou, 

spokojenosti obyvatel s činnostmi společnosti, zkrátka je-li společnost OKD ,,dobrým 

sousedem“. Důleţité je taky zjištění, zdali je společnost OKD chápána jako klíčový 

zaměstnavatel pro zaměstnanost a celkový rozkvět regionu. 
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4.2.1 Výsledky v grafech 

Graf 1: Jakým způsobem Vás společnost OKD informuje o svých strategických záměrech a 

aktivitách? 

 

 

Komunikačních kanálů společnosti, které slouţí pro komunikaci s širokou veřejností  

je mnoho. Obyvatelé se dozvídají o dění ve společnosti OKD, a.s. nejvíce podle očekávání 

z webových stránek, tisku a médií. Nejméně a to pouhé 4 % se setkává s přímou komunikací. 

Nízké procento této oboustranné komunikace, je zřejmě zapříčiněno nepravidelným 

pořádáním schůzek vedení společnosti s obyvateli okolních měst a obcí. 

Graf 2: Přijímá společnost OKD a.s. nějakým způsobem náměty ze strany okolí týkající se 

zlepšování? (např. zlepšení úrovně životního prostředí, sponzorské činnosti, nadačních 

aktivit apod.) 

 

 

Z výsledků u otázky, zdali společnost vyvíjí snahu o získávání zlepšovacích návrhů 

z vnějšího prostředí, které by dopomohli ke zlepšení stávající úrovně např. ţivotního 

prostředí, čistoty dopravní infrastruktury apod., je patrné, ţe tento specifický druh neustálého 

zlepšování ve společnosti zaveden není. 
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Graf 3: Provádí společnost OKD a.s. monitorování spokojenosti obyvatel žijících v okolí 

podniku? 

 

Z grafického vyjádření vyplývá neaktivita společnosti v procesech monitorování 

spokojenosti obyvatel ţijících v okolí podniku. Z celkového počtu se 8 % dotazovaných 

setkává s pravidelným měřením a 16 % s občasným. Tyto výsledky zřejmě poukazují na to,  

ţe měření neprobíhá v pravidelných intervalech. 

 

Graf 4: Znáte některou z nadačních aktivit společnosti OKD? Pokud ano, jakou? 

 

 Uvedené nadační činnosti 

 

Nadační aktivity jsou vnímány veřejností celkem pozitivně. Výrazná většina 

dotazovaných obyvatel má tyto aktivity v podvědomí, i kdyţ ne vţdy je dokázali uvést. 

Uvedené aktivity nejvíce směřovaly k Nadaci OKD, která byla nejvíce spojována 

s regionálními tradicemi. V pozadí nezůstal ani Spolek svatá Barbora, který také uvedlo více 
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jak 50 % respondentů, čímţ se dokázalo, ţe významná etická hodnota tohoto spolu  

je vnímána i ve vnějším prostředí. 

Graf 5: Znáte nějaké sponzorské aktivity společnosti OKD? Pokud ano, jaké? 

 

 Uvedené aktivity 

 

Společnost OKD, a.s. si téměř všichni dotazovaní spojují s podporou sportovních klubů  

a to zejména házenkářského klubu Baník OKD Karviná a městského fotbalového klubu OKD 

Karviná. Tyto výsledky poukázaly na významnost těţařské společnosti a její propojení  

se sportovními a společensko-kulturními aktivitami. 

Graf 6: Přijímá podle Vás společnost OKD odpovědnost za důsledky své podnikatelské 

činnosti na životní prostředí? 
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Těţký průmysl a hornictví nevyjímaje je spojen se znečišťováním ţivotního prostředí. 

Všechny společnosti včetně těch malých by měly zmírňovat dopady své podnikatelské 

činnosti na ţivotní prostředí. V tomto průzkumu společnost OKD, a.s. dosáhla vynikajících 

výsledků, které jí charakterizují jako odpovědnou k okolní přírodě. 

Graf 7: Vnímáte společnost OKD jako klíčového zaměstnavatele v regionu?

    

Společnost OKD, a.s. kvůli vysokému propadu cen uhlí prochází těţkou ekonomickou 

situací a podniká nezbytné zeštíhlovací kroky, které mají dopomoci k udrţení společnosti.  

I přes tyto negativní informace, které se dostávají k veřejnosti, je tato společnost vnímána 

jako klíčový zaměstnavatel v regionu. 

 Graf 8: Přispívá podle Vás společnost OKD svými aktivitami ke zlepšení životní úrovně 

v regionu? 

 

Celkové vnímání společnosti, ať uţ jde o vztah k ţivotnímu prostředí, zaměstnanost nebo 

podpora sportovních a společenských aktivit, lze povaţovat při pohledu na grafické vyjádření 

jako pozitivní. 
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Graf 9: Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem“ nebo ,,společensky 

odpovědné chování? 

 

Při dotazování, jestli se některý z respondentů setkal s pojmem ,,společenská 

odpovědnost“, byla z velké části uvedena záporná odpověď. Tento pojem je tedy mezi širokou 

veřejností neznámý a odpovědné aktivity společnosti jsou chápány jako standartní součást 

podnikání. 

4.2.2 Externí zhodnocení 

Komunikace podniku s okolními obyvateli je velmi důleţitá, zvlášť u hornické činnosti. 

Obyvatelé by se měli dozvídat strategické záměry společnosti, ekologické informace, plány 

do budoucna, ale také o společenských a kulturních aktivitách, které firma pořádá  

nebo se na nich podílí. Oslovení obyvatelé v rámci šetření se nejvíce tato zjištění dozvídají 

z webových stránek (38 %) a tisku (24 %). Z médií odpovědělo 12 % dotazovaných a k přímé 

komunikaci pomocí pořádaných setkání se zástupci vedení podniku a obyvateli se přiklonily  

4 %. Se všemi výše uvedenými komunikačními kanály se setkává 10 % oslovených a zbylých 

12 % neví o ţádném z nich. Podle očekávání nejvíce respondentů se dozvídá o činnostech 

společnosti z tisku, webových stránek a médií.  

Důleţitým článkem komunikace je zpětná vazba, která můţe fungovat jako signalizace 

slabých míst ve vnějším okolním prostředí, které podnik ovlivňuje. V otázce zdali má podnik 

zřízený portál týkající se přijímání návrhu na zlepšování vnějšího prostředí, odpovědělo 

dohromady 96 %, ţe o takovýchto aktivitách společnosti nevědí nebo se s nimi vůbec 

nesetkali.  

Další moţností zpětné vazby je měření spokojenosti obyvatel. Podnikatelské subjekty  

by měly v pravidelných intervalech zjišťovat názory obyvatel na jejich činnost, která zasahuje 

do jejich ţivota, ať uţ jde o ekologii, hluk, znečištění infrastruktur nebo obecně celkové 

působení podniku apod. Pouhých 8 % se setkává s pravidelným monitorováním spokojenosti 

a téměř ¾  o této činností neví nebo se s ní nesetkaly. S nepravidelnými intervaly měření má 
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zkušenost 16 % dotazovaných obyvatel. Tyto výsledky prokázaly nečinnost v oblasti měření 

spokojenosti, podobně jako tomu bylo v interním zhodnocení. 

Při dotazování na nadační a sponzorské aktivity společnosti, lze říci, ţe jsou tyto aktivity 

pevně zabudovány v podvědomí obyvatel, jak ukázaly výsledky. S nadačními aktivitami  

se setkalo nebo bylo přímo spojeno 86 % respondentů. Při odpovědích na otázku jaké aktivity 

znají, byla větší polovina odpovědí spojená se Spolkem sv. Barbora a s Nadací OKD. 

Odpovědi nebyly přímo napsány oficiálními názvy, ale projekty a činnosti, které byly 

uvedeny, jsou spojeny právě s těmito neziskovými organizacemi. V některých dotaznících  

i přes kladnou odpověď nebyly uvedené nadační aktivity, ale i to dokládá to, ţe obyvatelé 

vědí o angaţovanosti společnosti OKD v těchto aktivitách. O sponzorské činnosti vědí téměř 

všichni, coţ potvrzuje 98 % kladných odpovědí. Sponzorské činnosti byly nejvíce spojeny 

s házenkářským klubem Baník OKD Karviná a fotbalovým klubem MFK OKD Karviná  

a pozadu nezůstaly ani společenské a kulturní aktivity. Konkrétně u společenských  

a kulturních aktivit odpovědi směřovaly většinou ke koncertům, festivalům a hornické 

dlouholeté tradici Den horníků. 

Společnost OKD, jak jiţ bylo zmíněno, působí ve velmi specifickém druhu podnikání, 

který poznamenává okolní přírodu a ţivot sousedících obyvatel. Tyto vedlejší důsledky 

hornické činnosti k tomuto druhu podnikání prostě patří a jde o to, jestli podnik dělá vše  

pro to, aby byl tento vliv co nejmenší. Je proto na místě se zeptat, zdali obyvatelé vnímají 

společnost OKD jako klíčového zaměstnavatele, který přijímá důsledky své činnosti  

na ţivotní prostředí. Výsledky těchto dotazů prokázaly velkou změnu v pohledu obyvatel  

a vysoký pokrok společnosti v posledních letech, kdyţ téměř všichni vidí společnost OKD 

jako klíčového zaměstnavatele, který zahlazuje důsledky hornické činnosti a navrací ţivot  

do okolní přírody. Na otázku, zdali společnost OKD, a.s. přispívá k celkovému zlepšení 

ţivotní úrovně, ať uţ jde o vztah k ţivotnímu prostředí, zaměstnanost nebo o sponzorské  

a nadační aktivity bylo nahlíţeno také velmi pozitivně.  

Na závěr tohoto průzkumu byla poloţena stejná otázka a to, jestli se obyvatelé setkali 

někdy s pojmem ,,společensky odpovědné chování“. Podle očekávání se s tímto pojmem 

nesetkalo 82 % dotazovaných. 
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5 Porovnání úrovně CSR v OKD a.s. s vybranými podniky 

V rámci této kapitoly bude porovnávána společenská odpovědnost společnosti OKD, a.s. 

se společnostmi ArcelorMittal, a.s. a Třinecké ţelezárny, a.s. Tyto hutní společnosti byly 

vybrány proto, ţe společně s těţaři z OKD patří mezi největší v rámci celé České republiky  

a mají výrazný vliv na utváření a rozvoj obcí Moravskoslezského kraje. 

Analýze bude předcházet stručné představení vybraných hutních společností, jejich 

charakteristika, místo působení a předmět podnikání. Samotná analýza byla provedena  

ve spolupráci s těmito společnostmi, kdy jim byly předloţeny otevřené otázky týkající  

se jejich vizí a strategie CSR.  

5.1 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal s roční kapacitou výroby 3. milionů tun oceli je největší hutní 

komplex v České republice a patří do největší ocelářské a těţařské skupiny ArcelorMittal. 

Kromě tuzemského trhu společnost expeduje své výrobky do více neţ 40. zemí světa. Předmět 

podnikání společnosti je zaměřen především na výrobu a zpracování surového ţeleza a oceli  

a hutní druhovýrobu.  

Hutní výrobu tvoří především dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje v největší míře důlní výztuţe a silniční svodidla. ArcelorMittal Ostrava a.s. a její 

dceřiné společnosti zaměstnávají více neţ 7 500 zaměstnanců. Servis a obsluţné činnosti jsou 

v převáţné míře zajišťovány vlastními závody, které najdeme v okolí Ostravy, Karviné  

a Frýdku-Místku [22]. 

 

 

Obrázek 14 Firemní logo ArcelorMittal [22] 
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5.2 Společnost Třinecké železárny a.s. 

Třinecké ţelezárny patří k průmyslovým podnikům s nejdelší hutní tradicí v České 

republice. Tato společnost zaměstnává okolo 6 000 lidí a s dceřinými firmami aţ 12 000 lidí, 

čímţ patří mezi největší zaměstnavatele v regionu a je jednou z nejvýznamnějších společností 

v rámci České republiky.  

Roční produkce společnosti činí okolo 2,5 mil tun oceli a její výroba pokrývá široké 

spektrum hutních a strojírenských výrobků. Vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. 

Třinecké ţelezárny-Moravia Steel tvoří řada firem, které jsou součástí výrobkových řetězců 

Třineckých ţelezáren nebo poskytují sluţby v rámci skupiny a mimo ni. Tyto firmy  

se nacházejí v rámci tuzemska převáţně v okolí Třince, ale i v Ostravě, Bohumíně, Zlíně, 

Kyjově a Prostějově [40]. 

 

 

Obrázek 15 Firemní logo Třinecké ţelezárny [40] 

 

5.3 Kvalitativní výzkum 

Snahou tohoto výzkumu bylo zjistit momentální postoj organizací k problematice CSR. 

Výzkum byl rovněţ uskutečněn začátkem roku 2015, kdy bylo podnikům předloţeno  

5 otevřených otázek. Odpovědi na tyto otázky poskytli mluvčí jednotlivých společností. 

5.3.1 Výsledný rozhovor 

1) Jaké přínosy Vám přineslo zavedení společenské odpovědnosti? 

OKD: 

Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost jsou klíčové pro zohledňování zájmů  

a preferencí všech zájmových skupin, které činnost OKD ovlivňuje. Společenská odpovědnost 

a udržitelný rozvoj jsou v českém kontextu velice často zaměňovány s charitou, nebo činností 

nadací. Nicméně pojetí této problematiky je ve vyspělých zemích zásadně širší a zahrnuje 

všechny oblasti nefinančního reportingu. Tak chápe danou oblast i OKD. Reporting 

společenské odpovědnosti a intenzivní komunikace se všemi stakeholdery v této oblasti 
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umožňuje OKD definovat současný stav, jeho vývoj a cíle v oblasti udržitelného rozvoje podle 

preferencí jednotlivých skupin, které jsou činností OKD ovlivňovány. 

ArcelorMittal: 

Pokud vyjdeme ze strategických oblastí, tak přínosy jsou: 

a) Spokojenější zaměstnanci, kteří mají chuť se rozvíjet 

b) Snížení dopadů na životní prostředí při výrobě oceli (od vstupu investora 

ArcelorMittal do hutě v roce 2003 klesly emise prachu v závodě o dvě třetiny!) 

c) Lepší vztahy s okolními obcemi a celková podpora našeho podnikání společností 

v regionu (naše CSR aktivity směřují do řady oblastí – od kultury, přes podporu 

vzdělávání až např. po revitalizaci parků v obcích) 

d) Lepší a transparentnější vztahy se smluvními partnery, zákazníky a subdodavateli 

Třinecké železárny: 

Přínos vidíme zejména ve vytváření a budování vztahů s obyvateli regionu, v němž firma 

působí – komunity, zaměstnanců, vztahy se zákazníky, vztahy s municipalitou potažmo vládou, 

apod. A pomáhá nám také vytvářet pozitivní obraz odpovědné fabriky 

2) Jak vnímají společenskou odpovědnost zaměstnanci Vaší společnosti? 

OKD: 

Některé oblasti chápou jako standardní součást fungování a nijak je nespojují  

se společenskou odpovědností (vztahy se zákazníky a dodavateli, bezpečnost, vztah 

k zaměstnancům, nakládání s materiály….), jiné oblasti zaměstnanci dokážou ocenit a jsou 

v nich samo často aktivní (neziskový sektor, Spolek svatá Barbora, Nadace OKD…). 

ArcelorMittal: 

Velmi pozitivně. Sami se mohou zúčastnit řady našich projektů z oblasti: 

a) Dobrovolnictví 

b) Zaměstnaneckých grantů – zaměstnanci obdrží částky až do výše 25 tisíc pro podporu 

neziskovek, se kterými spolupracují ve svém volném čase 

c) Dárcovství krve 

d) Přeměny na nekuřáckou společnost od 1. 9. 2015, kdy zaměstnancům nabízíme  

za velmi výhodných podmínek dlouhodobou léčebnou kúru k odvykání. 

Třinecké železárny: 

Z výsledků průzkumu spokojenosti zaměstnanců v loňském roce vyplývá, že se značkou 

Třineckých železáren je spokojeno bezmála 85 % zaměstnanců. Za dobrého zaměstnavatele 
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huť považuje 77 % respondentů. V oblasti péče o životní prostředí je spokojeno 70 % 

pracovníků. 

 

3) Jakým způsobem dostáváte společenskou odpovědnost do povědomí zaměstnanců? 

OKD: 

Kanálů v interní komunikaci je velká řada. Záleží především na konkrétní oblasti aktivit. 

Například v případě bezpečnosti práce jde o bezpečnostní kampaň, týdeník Horník, 

pravidelné porady, soutěže etc. 

V obecné rovině jde především o tyto komunikační kanály: kolektivní smlouva, různé 

komise s účastí zaměstnanců, etický kodex OKD, vnitropodnikové porady, Horník, newslettery 

pro zaměstnance, intranet, nástěnky a vývěsky, elektronická korespondence, výroční zprávy, 

spolupráce s médii a jejich prezentace společensky odpovědných aktivit OKD…  

ArcelorMittal: 

Jakožto firma zaměstnávající více než 7 500 zaměstnanců (včetně dceřiných společností) 

musíme mít dobře rozvinutou interní komunikaci. Zaměstnanci tak informace získávají 

z intranetu, nástěnek, billboardů v závodě, vlastního televizního okruhu a zejména z našeho 

interního časopisu „1“. 

Zaměstnanci se aktivně účastní řady dobrovolnických aktivit ve svém volném čase. Ročně 

je to kolem 6 000 hodin dobrovolnické práce. Všem zaměstnancům čas strávený 

dobrovolnickou prací proplácíme stejně, jako kdyby byli ten den v zaměstnání. 

Třinecké železárny: 

Prostřednictvím firemního týdeníku Třinecký hutník, který je zároveň regionálním 

týdeníkem a je prodáván na stáncích PNS apod. Jeho prodejnost se pohybuje okolo 10 000 

výtisků týdně, z nichž asi třetinu odebírají zaměstnanci přímo ve firmě. 

  

4) Jak vnímá Vaší strategii společenské odpovědnosti komunita v regionu a další 

zainteresované strany a jakým způsobem jí dostáváte do podvědomí? 

OKD: 

Informace ze strany komunity jsou získávány pravidelnými jednáními s představiteli obcí, 

setkáními s obyvateli a občanskými-neziskovými organizacemi a písemnými a elektronickými 

průzkumy.  

Výsledky výzkumů, jak jednotlivé skupiny společensky odpovědné aktivit OKD vnímají, 

jsou za příslušné roky uváděny v reportech mateřské společnosti New World Resources. 
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ArcelorMittal: 

Jakožto hutní prvovýroba máme významný vliv na celou společnost (říká se, že hutnictví 

v ČR sice tvoří „jen“ 2 % HDP, ale veškeré navazující obory, které potřebují ocel, tvoří  

až 25 % HDP).  

Náš vliv lze rozdělit (dle úhlu pohledu) na pozitivní (dáváme práci 7 500 lidem v regionu, 

máme ekonomický přínos pro ČR a speciálně Ostravsko ve výši 31,8 miliard Kč ročně),  

ale i negativní (hutní výroba je nutně spojena např. s produkcí emisí prachu). Je proto dle 

našeho názoru nutné ukázat komunitě, ve které žijeme, že jsme tu pro ni a že bez jejího 

souhlasu nelze provozovat hutní výrobu odpovědně. I proto jsme od roku 2003 rozdělili  

na neziskové a dobročinné projekty více než půl miliardy korun. Pozitivní fakt je, že naše 

podpora neutichla ani po celosvětové finanční krizi v roce 2008, vinou které se jen v Evropě 

stalo 30 % hutní kapacity výroby nadbytečnou. Souhrnně si troufáme říci, že komunita 

v regionu tak naše snažení vítá.  

Snažíme se naše snahy zveřejňovat prostřednictvím médií a komunikačních kampaní  

a také v komunikaci s dalšími klíčovými stakeholdery, např. starosty okolních obcí. 

Komunikace CSR programů je jedním ze tří hlavních pilířů naší komunikační strategie. 

Celoročně tak tiskové oddělení komunikuje hlavně témata z oblasti: 

a) Společenské odpovědnosti 

b) Ekologizace 

c) Výroby oceli 

Třinecké železárny: 

Domníváme se, že pozitivně. Odráží se to ve spolupráci s Městem Třinec, s nímž firma 

pravidelně komunikuje a organizuje společné aktivity jako například oceňování talentovaných 

studentů a žáků škol, podpora životního prostředí, obdarovávání městských mateřských škol 

stavebnicemi, spolupráce se základními školami, pořádání ozdravných pobytů pro děti a řada 

dalších aktivit nám umožňuje se zainteresovanými stranami aktivně hovořit a reakce jsou 

veskrze pozitivní. 

Tiskové zprávy pro regionální i celostátní média, vlastní webové stránky, zpravodajské 

webové stránky eHutník, reportáže v místní kabelové televizi, vydávání publikace Zpráva  

o společenské odpovědnosti šířenou k zainteresovaným stranám apod. 
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5) Jaké bariéry a omezující faktory společensky odpovědného chování, byste našli 

v současném podnikatelském prostředí? 

OKD: 

Mimořádně náročná situace černouhelného průmyslu na celém světě měla dopad  

i na činnost OKD. Firma v současnosti prochází komplexní restrukturalizací, která jí má 

umožnit přežít a nastavit podnikání na udržitelnou úroveň i při současných extrémních 

podmínkách na trhu, kdy se ceny koksovatelného i energetického uhlí v posledních třech 

letech doslova zřítily dolů a na světě jsou ročně uzavírány tisíce černouhelných dolů – ať již 

povrchových nebo hlubinných. Tato situace má pochopitelně dopad také na společensky 

odpovědné aktivity firmy. Míra ovlivnění je odlišná pro jednotlivé pilíře společensky 

odpovědných aktivit. Prakticky k žádnému dopadu nedošlo v oblastech CorporateGovernance 

a životního prostředí, kde zůstaly zachovány vysoké standardy vycházející z nejlepších 

světových praktik, v oblasti ekologie je řada činností dána nejen legislativou, ale také 

ekonomickými aspekty, kdy mají některá ekologická opatření navíc příznivý finanční dopad. 

Prostředky plynoucí do rekultivací území historicky poznamenaných těžbou černého uhlí byly 

v roce 2004 dokonce nejvyšší za posledních mnoho let.  

V pilířích Naši lidé a Naše komunita se náročná situace, kterou firmy prochází, projevila 

výrazněji. Z hlediska podpory komunity byly sníženy prostředky distribuované do regionu 

prostřednictvím sponzoringových aktivit, případně Nadací OKD. I přesto zůstává Nadace 

OKD jednou z největších nadací v zemi a díky svému odpovědnému hospodaření v minulých 

letech si vytvořila dostatečné rezervy, aby mohla podporovat obecně prospěšné aktivity – 

oproti minulosti již striktně pouze v hornických městech  a obcích – v regionu.  Výrazně  

se také snížil objem prostředků na sponzoringové aktivity. Ty se v současnosti koncentrují 

pouze na projekty a subjekty v hornickém regionu. Žádný dopad nemá a nebude mít současná 

situace na fungování Spolku svatá Barbora, jehož prostřednictvím OKD pečuje o hornické 

sirotky.  

Nejcitlivěji se současná situace projevu ve vztahu k zaměstnancům. S ohledem na klesající 

objem těžby a náročnou situaci na trhu, která nutí OKD zvyšovat efektivitu a snižovat 

jednotkové náklady na těžbu, je nutné také optimalizovat počet zaměstnanců. Firma se k tomu 

snaží přistupovat maximálně sociálně odpovědně a na odchodu se domluvit především s lidmi 

v důchodovém nebo předdůchodovém věku, případně s lidmi, kteří jsou sociálně zajištěni.  

Pro odcházející zaměstnance, kteří mají dle platné kolektivní smlouvy nárok na odstupné  

nad rámec platné legislativy (až 6 měsíčních platů), firma navíc připravila program Nová 

šichta. Ten jim má pomoci najít nové pracovní uplatnění, případně začít podnikat.  



74 

 

Po dlouhém jednání byla také na podzim roku 2013 uzavřena nová kolektivní smlouva  

pro období 2014-2018, která zachovává s výjimkou snížení výše příspěvku na Vánoce  

a dovolenou zaměstnancům všechny další nefinanční benefity. 

Probíhající transformace nemá a nesmí mít žádný dopad na zvyšování bezpečnosti práce 

v provozech OKD, což je jediná oblast, které se vyhnula úsporná opatření procházející napříč 

celou firmou. 

ArcelorMittal: 

Záleží na každé firmě. My v ArcelorMittal věnujeme CSR velkou péči a bereme 

společenskou odpovědnost za samozřejmou. Stačí jen chtít a omezující faktory jsou 

druhořadé. 

Třinecké železárny: 

Nic nás nenapadá. Společensky odpovědné chování je dobrovolným rozhodnutím každé 

firmy a je na ní, do jaké míry se v této oblasti bude angažovat bez ohledu na omezující 

faktory. 

5.3.2 Porovnání kvalitativního průzkumu 

Pohledy na společenskou odpovědnost všech tří významných společností působících 

v oblasti těţkého průmyslu, které své aktivity vyvíjejí ve stejném regionu, se nikterak zásadně 

neliší. Mezi hlavní přínosy zařazují především zlepšení vztahů se zainteresovanými stranami, 

ke kterému přispělo zohledňování jejich zájmů a intenzivní komunikace s nimi, coţ má  

za následek zlepšení image a celkového jména společnosti. V interní komunikaci společensky 

odpovědných aktivit, kladou podniky důraz především na komunikační kanály, jako jsou 

týdeníky, nástěnky, porady apod. Tyto společensky odpovědné aktivity, které podnik  

ve vztahu ke svým zaměstnancům vyvíjí, vnímají zaměstnanci společností velmi pozitivně,  

i kdyţ ne všechny si je spojují s něčím, co je nad rámec povinností společnosti. Z odpovědí 

společností OKD a ArcellorMittal vyplývá, ţe zaměstnanci za společensky odpovědné 

aktivity vnímají zejména ty, na kterých se sami podílí. Společnost Třinecké ţelezárny 

podkládá zjištění o názoru na CSR  aktivity výsledky průzkumu spokojenosti. V oblasti CSR 

aktivit ve vnějším prostředí se společnosti podílejí na mnoha různých společensko-kulturních 

aktivitách a vyvíjí velkou snahu pro eliminaci škod na ţivotním prostředí. V pozadí také 

nezůstává komunikace s vnějším okolím pomocí médií, tiskových zpráv, setkáváni se zástupci 

měst a obcí a jinými stakeholdery. 

Největším rozdílem v současnosti bude rozdílná ekonomická situace podniků, kdy hutní 

podniky pokračují v nastavené strategii a společnost OKD musela provést zeštíhlení také 
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v CSR strategii. Jde především o sníţení financí na sponzorské aktivity a nutné propouštění 

zaměstnanců s ohledem na útlum těţby. I přesto všechno společnost OKD neupustila nadobro 

od ţádné aktivity a dělá vše pro to, aby zmírnila dopady této nepříznivé ekonomické situace  

a zachovala si status společensky odpovědného podniku. 

Z tohoto porovnání vyplývá, ţe snaha těchto velkých podniků o vytváření těch nejlepších 

pracovních podmínek a snaha o společné souţití s přírodou, obyvateli a všemi zájmovými 

skupinami je velká. Tyto všechny společensky odpovědné aktivity, kterými firmy disponují, 

změnily pohled na tyto společnosti tak, ţe nejsou uţ v očích obyvatel a ostatních stakeholderů 

viděny jako ničitelé všeho ţivého, ale jako podniky bez kterých si momentálně nelze 

představit ţivot v regionu.  
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6 Návrhy na zlepšení 

Analýza a zhodnocení CSR strategie se zaměřením na sociální a environmentální oblast 

společnosti OKD ukázala výborné výsledky ve většině oblastí, ale i přesto poodkryla 

v některých činnostech jisté mezery. Pro tyto činnosti budou následně představeny návrhy  

na zlepšení, které by měly tyto mezery eliminovat. 

 

 Návrh loga CSR společnosti OKD 

Pro lepší vizuální znázornění spojené s komunikací a vštěpováním významu CSR  

do podvědomí zaměstnanců a celé společnosti bylo navrţeno logo, které má vést k lepšímu 

pochopení této problematiky. Logo můţe být pouţito na webových stránkách společnosti,  

v interním tisku a na nástěnkách při představování společensky odpovědné firmy. 

 

 

Obrázek 16 Návrh loga CSR společnosti OKD 

 

 Měření spokojenosti zaměstnanců 

V otázce zdali zaměstnavatel provádí měření spokojenosti zaměstnanců, se velká většina 

zaměstnanců shodla na tom, ţe takováto měření v interním prostředí podniku neprobíhají. 

Podnik by měl tedy zavést v pravidelných intervalech měření spokojenosti zaměstnanců 

napříč celým podnikem týkající se komunikace, motivace, bezpečnosti a všech CSR aktivit. 

Tím podnik ukáţe, ţe mu na jeho zaměstnancích záleţí, ale především odkryje slabá místa, 

která vyţadují zlepšení. Výsledky měření by měly být zveřejněny a se zaměstnanci 

komunikovány s cílem dosaţení vyšší úrovně. 
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 Politika třídění odpadů 

Během dotazníkového šetření bylo kvůli rozdílným odpovědím zjištěno, ţe třídění odpadů 

neprobíhá ve společnosti OKD, a.s. nijak centralizovaně. Společnost by ke zlepšení vztahu 

k ţivotnímu prostředí měla vytvořit politiku třídění odpadů a tu sjednotit v rámci celé 

společnosti. Vedení podniku by tedy mělo vymezit na pracovišti prostory, kde bude probíhat 

třídění jednotlivých druhů odpadů a vhodně stanovenou politikou k tomu zaměstnance 

motivovat a povzbuzovat. Třídění odpadů je finančně nenáročná aktivita, která sníţí negativní 

dopady na ţivotní prostředí. 

V rámci této politiky, by měly být také prováděná ekologická školení zaměstnanců, která 

budou postupně přecházet v praktickou realizaci. Dalšími moţnými způsoby jak dostat 

politiku třídění odpadů do podvědomí zaměstnanců, je vytvoření nástěnek, plakátů  

a komunikací této politiky v týdenním interním tisku. 

 

Obrázek 17 Nádoby na odpad barevně odlišitelné podle druhu odpadu [25] 

 

 Získávání zlepšovacích návrhů z vnějšího okolí 

Pro tyto účely lze navrhnout vytvoření webového portálu, který umoţní získávat podněty 

ke zlepšování z externího prostředí. Tato aktivita společnosti vzbudí zájem u obyvatel a navíc 

umoţní získat návrhy, které můţou vést k např. čistějšímu a zdravějšímu ţivotnímu prostředí, 

zlepšení úrovně dopravní infrastruktury apod. Pro tyto účely by měl vzniknout motivační 

plán, který umoţní náleţitě ohodnotit návrhy, které budou ohodnoceny jako smysluplné. 
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 Harmonogram pravidelných schůzek 

Pravidelná komunikace mezi zástupci společnosti a obyvateli okolních obcí zvýší důvěru 

a umoţní získat zpětnou vazbu, která je velmi důleţitá a můţe vést ke zlepšení a nalezení 

společného řešení. Cílem tohoto návrhu je tedy vytvořit kaţdoročně harmonogram setkávání 

s obyvateli. Tento harmonogram by měl být součástí všech komunikačních kanálů, kterými 

jsou webové stránky, média, tisk, vývěsky na veřejných místech apod. Harmonogram by měl 

být také vhodně stratifikován a obsahovat tyto základní údaje: 

 téma problematiky, která se bude projednávat, 

 zúčastnění členové zástupců vedení podniku, 

 místo konání, 

 datum, 

 čas. 

 

 Reportování CSR aktivit společnosti OKD, a.s. 

Aktivity CSR společnosti OKD, a.s. jsou reportovány v podobě zpráv o udrţitelném 

rozvoji mateřskou společností New World Resources, která obsahuje aktivity i ostatních 

dceřiných společností a je publikována pouze v anglickém jazyce. Návrhem na zlepšení  

je tedy vytvořit kaţdoročně zprávu o společenské odpovědnosti společnosti OKD, a.s. 

v českém jazyce, která bude v elektronické verzi publikována na webových stránkách 

společnosti. Tímto krokem se zvýší vstřebávání CSR aktivit do podvědomí všech 

zainteresovaných stran, zvlášť z externího prostředí. 

 

Obrázek 18 Přechod ze ,,Sustainability report“ ke ,,Zpráva o společenské odpovědnosti“ 
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7 Závěr 

Společenská odpovědnost by měla zcela jistě mít své místo v podnikové strategii všech 

firem bez ohledu na jejich velikost. Tato strategie pomůţe těmto firmám k lepším finančním 

výsledkům a vytvoří jim prostředí pro úspěšné pokračování jejich podnikatelské činnosti. 

Jedním z nejdůleţitějších znaků CSR ovšem je, ţe nezohledňuje pouze podnikatelský úspěch 

a prosperitu podniku, ale propojením ekonomické, sociální a environmentální oblasti 

s morálními a etickými hledisky přispívá ke spokojenosti vlastních zaměstnanců pracujících 

v bezpečném prostředí, zlepšení ţivotní úrovně okolních obyvatel, vztahů se všemi 

zájmovými skupinami a ochraňuje ţivotní prostředí pro naši i budoucí generaci. 

Před praktickou částí byl vytvořen teoretický náhled na problematiku CSR, který  

od historického provedení touto problematikou vysvětlil její definování, hodnocení, 

implementaci a poukázal na zavedení důleţitých systémů řízení nutných pro splnění všech 

poţadavků souvisejících s jednotlivými činnostmi CSR. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat nastavenou strategii CSR společnosti OKD  

a zjistit současný stav míry plnění této strategie z interního a externího prostředí 

kvantitativním výzkumem pomocí dotazníkového šetření. Dále byly porovnány současné 

postoje v oblastech CSR společností OKD, a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s. a Třinecké 

ţelezárny, a.s., díky získaným odpovědím od mluvčích všech tří společností. 

Na základě zhodnocení praktické analýzy byla navrhnuta zlepšení, která mají za cíl 

odstranit zjištěné nedostatky v rámci šetření a bylo navrhnuto logo CSR společnosti OKD.  

Proměna Karvinska, kde místo doutnajících skládek a ,,měsíční“ krajiny lze nalézt znovu 

vzkvétající přírodu vděčí právě společensky odpovědnému chování. Obecně lze říci,  

ţe všechny uvedené velké společnosti v Ostravském regionu vynakládají velké úsilí  

pro spojení těţkého průmyslu, který je s tímto regionem svázán s kvalitní ţivotní úrovní všech 

obyvatel a zdravým ţivotním prostředím, coţ dokládá významnost a důleţitost strategie CSR. 
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Příloha č.1 Interní dotazník  

   

Vážení zaměstnanci, 

jmenuji se Jan Toman a studuji Vysokou školu báňskou obor management kvality na 

fakultě metalurgie a materiálového inženýrství v Ostravě. 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, ve kterém mám zájem se od Vás 

dozvědět, jak se organizace chová vůči Vám a co vše dělá pro Vaši a vzájemnou spokojenost 

v pracovních podmínkách i osobním životě. 

Zjištěné poznatky bych chtěl použít ve své bakalářské práci, kde budu analyzovat 

skutečný stav odpovědného chování Vaší organizace a navrhovat případná zlepšení. 

Odpovědi, které uvedete, jsou anonymní, proto prosím o uvedení pravdivých a 

nezaujatých informací, aby mohly v maximální míře přispět k analýze společenské 

odpovědnosti Vaší organizace. 

Předem děkuji za Váš čas a seriózní přístup. 

 

1) Praktikuje zaměstnavatel nějaký systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců? 

□ Ne 

□ Občasnými dialogy při kontrolních pochůzkách 

□ Pomocí dotazníků v pravidelných intervalech 

 

2) Informuje Vás vrcholové vedení firmy o dění ve firmě, o její strategii a záměrech? 

□ Ano, pravidelně 

□ Ne 

□ Jen při mimořádných událostech 

 

3) Poskytuje Vám zaměstnavatel nějaké zaměstnanecké výhody? Pokud ano, uveďte jaké? 

□ Ne 

□ Ano 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4) Jak byste charakterizovali přístup organizace v oblasti BOZP? 

□ Důraz je kladen na prevenci a předcházení rizikům 

□ Řešení problémů aţ po jejich vzniku 



 

5) Jak byste charakterizovali dostupnost politiky BOZP ve Vaší organizaci? 

□ Ţádná 

□ Pouze na povinných školeních 

□ Setkávám se s ní všude (nástěnky, firemní publikace, porady) 

 

6) Jste spokojeni s ochrannými pracovními pomůckami, které Vám zaměstnavatel 

poskytuje? 

□ Ano 

□ Ne 

 

7) Provádí zaměstnavatel pružná školení v oblasti zdraví a bezpečnosti? (pružná=školení 

reagující na změny např. vysoké letní teploty, návrat z dlouhé dovolené apod.) 

□ Ano, pravidelně 

□ Ne  

□ Výjimečně 

□ Pouze jako reakci na vzniklý problém 

 

8) Probíhají školení nebo diskuze na téma NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, kde se cíleně 

poukazuje na slabá místa v organizaci, podporuje tvořivost zaměstnanců apod.? 

□ Ano, pravidelně 

□ Občas 

□ Vůbec 

9) Jste dostatečně motivování pro podávání námětů v program 

NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ? 

□ Ano 

□ Ne 

□ Nevím 

 

10) Praktikují se u Vás ve firmě sbírky pro nadační účely? 

□ Ano 

□ Ne



 

11) Probíhá ve Vaší firmě třídění odpadů? 

□ Ne 

□ Pouze v kancelářských prostorách 

□ Ano, v celém areálu společnosti 

 

12) Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem“ nebo společensky 

odpovědné chování? 

□ Ano 

□ Ne



Příloha č.2 Externí dotazník 

 

Vážení občané na Karvinsku, 

jmenuji se Jan Toman a studuji Vysokou školu báňskou obor management kvality na 

fakultě metalurgie a materiálového inženýrství v Ostravě. 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, ve kterém mám zájem se od Vás 

dozvědět, jak se organizace chová vůči Vám a celému vnějšímu okolí, zkrátka zdali se snaží 

být ,,dobrým sousedem“. 

Zjištěné poznatky bych chtěl použít ve své bakalářské práci, kde budu analyzovat 

skutečný stav odpovědného chování Vaší organizace a navrhovat případná zlepšení. 

Odpovědi, které uvedete, jsou anonymní, proto prosím o uvedení pravdivých a 

nezaujatých informací, aby mohly v maximální míře přispět k analýze společenské 

odpovědnosti Vaší organizace. 

Předem děkuji za Váš čas a seriózní přístup. 

 

 

Před vyplněním dotazníků Vás poprosím o vyplnění základních údajů. 

 

Pohlaví 

 

□ muţ 

□ ţena 

 

Věk 

 

□ 20-30 let 

□ 31-40 let 

□ 41-50 let 

□ 51-60 let 

 

Vzdělání 

 

□ základní 

□ středoškolské s výučným listem 

□ středoškolské s maturitou 

□ vysokoškolské



1) Jakým způsobem Vás společnost OKD a.s. informuje o svých strategických záměrech? 

□ Webovými stránkami  

□ Médii 

□ Tiskovými zprávami 

□ Pravidelně pořádanými konferencemi 

□ Všemi výše uvedenými způsoby 

□ Ţádným 

2) Přijímá společnost OKD a.s. nějakým způsobem náměty ze strany okolí, týkající se 

zlepšování?(např. zlepšení úrovně životního prostředí, sponzorské činnosti, nadačních 

aktivit apod.) 

□ Ano 

□ Ne 

□ Nevím 

3) Provádí společnost OKD a.s. monitorování spokojenosti obyvatel žijících 

v okolí podniku? 

□ Pravidelně 

□ Občas 

□ Neprovádí 

□ Nevím 

4) Znáte některou z nadačních aktivit společnosti OKD? Pokud ano, jakou? 

□ Ne 

□ Ano 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Znáte nějaké sponzorské aktivity společnosti OKD? Pokud ano, jaké? 

□ Ne 

□ Ano 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



6) Přijímá podle Vás společnost OKD odpovědnost za důsledky své podnikatelské činnosti 

na životní prostředí? 

□ Ano, napravuje důsledky své činnosti 

□ Ne, nepřijímá odpovědnost za svou činnost 

 

7) Vnímáte společnost OKD jako klíčového zaměstnavatele v regionu? 

□ Ano 

□ Ne 

 

8) Přispívá podle Vás společnost OKD svými aktivitami ke zlepšení životní úrovně 

v regionu? 

□ Ano 

□ Ne 

 

9) Setkali jste se někdy s pojmem ,,společenská odpovědnost firem“ nebo ,,společensky 

odpovědné chování? 

□ Ano 

□ Ne 

 

 

 

 

 

 

 


