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Příloha č. 1 - Exaktní metody hodnocení společenské odpovědnosti 

firem 

 

OECD GUidelines for Multinational Enterprises 

 OECD 2011: poslední verze směrnice (řada doporučení formulovaných vládami 

pro odpovědné chování mezinárodních firem). 

 Směrnice se zaměřuje na ekonomické, sociální a environmentální problémy. 

 Doporučen oblasti: politika firmy, řízení a výsledky hospodaření, transparentnost 

a otevřenost, zaměstnanecké vztahy, životní prostředí, konkurenční boj, 

protikorupční opatření, řízení rizik. 

AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard 

 Cílem standardu je zhodnocení důvěryhodnosti a kvality Zpráv o CSR (reportů 

organizace v oblasti ekonomické, sociální, environmentální i etické odpovědnosti. 

 Obecně využitelná norma pro všechny typy organizací (soukromý i veřejný 

sektor). 

SAN (Social Audit Network) 

 Hodnocení sociální oblasti, tzv. sociální audity. 

 Podpora organizací při získávání informací o dopadech jejich aktivit pro 

stakeholdery. 

 Cílem je podávat reporty v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a 

zabezpečovat informace pro plánování budoucích aktivit organizace a zlepšování 

jejich procesů. 

ETHIBEL 

 Hodnocení sociální oblasti, tzv. sociální audity. 

 Audit ověřuje, jak organizace plní očekávání zainteresovaných stran. 

 Ethibel uděluje značku „ETHIBEL Quality Label“. 

 Součástí hodnocení je i etické chování organizace při výrobě a poskytování 

služeb. 

EFQM 

 Model excelence pro zvyšování konkurence schopnosti a zlepšování organizace. 

 Využívá principu sebehodnocení a benchmarkingu. 
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 Obsahuje 9 kritérií: 

Předpoklady  1. Vedení 

2. Politika strategie 

3. Lidé 

4. Partnerství a zdroje 

5. Procesy 

Výsledky       6. Zákazníci – výsledky 

7. Lidé – výsledky 

8. Společnost – výsledky 

9. Klíčové ukazatelé výkonnosti 

 Model hodnocení (RADAR): Results (výsledky), Approach (přístup), Deployment 

(rozvoj), Assessment (hodnocení), Rewiew (přezkoumání). 

SA 8000 

 Referenční norma pro zlepšování pracovních podmínek, vychází z úmluvy a 

doporučení Mezinárodní organizace práce – vydána organizace Social 

Accountability International (SAI). 

 Požadavky normy SA 8000: rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady a postupy 

v oblastech společenské odpovědnosti, které podnik má možnost usměrňovat 

nebo ovlivňovat; doložit zúčastněným stranám, že zásady, postupy a praxe jsou 

v souladu s požadavky této normy. 

 Obecně použitelná norma pro jakýkoli sektor a segment podnikatelské činnosti. 

 Norma SA8000 specifikuje požadavky na sociální odpovědnost organizace v 9 

oblastech: pracovní doba, zdraví a bezpečnost, zamezení diskriminace, práce 

dětí a mladistvých, nucená práce, svoboda sdružování, disciplinární praktiky, 

odměňování splňující základní potřeby, řídicí systém po neustálé zlepšování. 

Global Reporting Iniciative (GRI) 

 Mezinárodní iniciativa Global Reporting Iniciative vytvořila pravidla a návody, které 

firmám pomáhají vytvořit CSR report. 

 V roce 2006 vydala třetí a zatím poslední generaci směrnice G3. 

 Iniciativa GRI definuje CSR report jako „veřejně publikovanou zprávu, kterou firma 

zpřístupňuje všem stakeholderům s cílem poskytnout detailní přehled o firemních 

aktivitách v širších ekonomických, environmentálních a sociálních dimenzích“. 
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Indikátory výkonnosti: 

Oblasti Kategorie Aspekty 

EKONOMICKÁ 

OBLAST 

Přímé 

ekonomické 

důsledky 

Ekonomická výkonnost 

Výskyt na trhu 

Nepřímé ekonomické dopady 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝKONNOSTI 

Životní 

prostředí 

Materiály 

Energie 

Voda 

Biodiverzita 

Emise, vypouštění a odpad 

Produkty a služby 

Soulad a předpisy 

Doprava 

Celkový přehled 

SOCIÁLNÍ 

VÝKONNOST 

Pracovní 

podmínky a 

důstojnost 

práce 

Zaměstnanci 

Vztahy mezi zaměstnanci a managementem 

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

Školení a vzdělávání zaměstnanců 

Rozmanitost a rovné příležitosti 

Lidská práva Investiční a dodavatelské postupy 

Diskriminace 

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání 

Dětská práce 

Nucená práce 

Bezpečnostní postupy 

Práva původního obyvatelstva 

Společnost Komunita 

Úplatkářství a korupce 

Veřejná politika 

Konkurenční chování 



4 

 

 

 

 

 

 

 

London Banchmarikng Group (LBG)  

 Metodiku London Benchmarking Group pod názvem Standard odpovědná 

firma zavedla v ČR organizace Fórum dárců v roce 2005. 

 Podstatou metodiky LBG je v souvislosti s firemním dárcovstvím ohodnotit 

v peněžní hodnotě všechny náklady (tzv. vstupy), zhodnotit bezprostřední 

výsledky (tzv. výstupy) a vyjádřit dlouhodobé účinky (tzv. dopady). 

 Metodika hodnotí krátkodobé i dlouhodobé přínosy z pohledu organizace i 

místní komunity. 

 Výhodou metodiky je možnost srovnání organizací mezi sebou 

(benchmarking). 

 Model rozlišuje tři formy angažovanosti organizace při dobrovolných 

aktivitách na podporu místní komunity: 

1. firemní dárcovství 

Nepravidelná podpora veřejně prospěšných akcí a projektů. Dary 

jsou poskytovány bez nároku na zpětnou výhodu pro firmu. Spadají 

sem všechny formy firemního dárcovství. 

2. firemní investice do místní komunity 

Dlouhodobé strategické zapojení organizace do místní komunity a 

partnerství s neziskovými organizacemi. Organizace volí subjekty 

podpory v souladu s vizí a za účelem zajištění dlouhodobých výhod, 

zejména zvýšení image a reputace organizace. 

3. komerční aktivity v místní komunitě 

Komerční aktivity organizace propojené s podporou komunity, 

prezentace firemní značky v kontextu partnerství s neziskovou 

organizací. Firma očekává přímou konkurenční výhodu ze své 

Soulad s předpisy 

Odpovědnost 

produktů 

Zdraví a bezpečnost zákazníků 

Označení produktů a služeb 

Marketingová komunikace 

Respekt k soukromí zákazníků 

Soulad s předpisy 
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činnosti. Jedná se např. o sponzoring či sdílený marketing (použití 

marketingových aktivit k společné propagaci firmy). 

 Vstupy a výstupy modelu LBG: 

1. Vstupy 

Finanční dary poskytnuté přímo či prostřednictvím neziskové 

organizace. Materiální příspěvek ve formě poskytnutých produktů, 

zařízení či využití prostor. Čas zaměstnanců placený firmou, ale 

vynaložený na podporu komunity. Manažerské náklady spojené 

s organizací a komunikací projektu. 

2. Výstupy 

Navýšení příspěvku v podobě dodatečných zdrojů získaných pro 

projekt díky přímému působení firmy (vládní a EU dotace, přispění 

zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů). 

Přínosy pro komunitu plynoucí z firemní pomoci (např. počet lidí, 

kteří využili novou službu). 

Přínosy pro firmu vyplývající z podpory komunity (např. zvýšení 

povědomí o značce). 

 

Norma ISO 26000 

 Připravovaná norma se zaměřením na společenskou odpovědnost se 

zveřejněním asi v roce 2010 

 Na normě spolupracují tyto organizace: ILO, IOE, ECOLOGIA, UNIDO atd. 

 Cíl normy: poskytnout návod pro funkční společenskou 

odpovědnost; vytvořit mezinárodní normu aplikovatelnou pro všechny typy 

organizací; identifikovat a zapojit do práce zainteresované strany; zvýšit 

důvěryhodnost organizací a tím i jejich konkurenceschopnost; zvýšit 

spokojenost a důvěru zákazníků; podporovat jednotnou terminologii pro 

společenskou odpovědnost; být v souladu s již existujícími dokumenty, 

kodexy a dalšími mezinárodními dohodami (např. Světová deklarace 

lidských práv, Deklarace ILO). 
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Příloha č. 2 – certifikát ISO 9001: 2009 
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Příloha č. 3 – certifikát ISO 14001: 2005 
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Příloha č. 4 – certifikát ISO 18001 
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Příloha č. 5 – Politika ISŘ 
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Příloha č. 6 - Rozvor s generálním ředitelem společnosti SmVaK 

Ostrava a.s. 

Znáte koncept společenská odpovědnost firem? 

„Já jsem přesvědčen, že ano.“ 

Už jste se s ním tedy setkal? 

„Ano setkal, ve své historii v rámci vodárenství. Musím poznamenat, že každý si pod 

tímto pojmem představuje něco jiného.“  

Takže jste se s ním setkal ve vodárenství, nebo ho znáte i z běžného života? 

„Potkal jsem se s tím v okamžiku, kdy jsme jako vodárenská společnost působili 

v regionu a řekli jsme si, že nejde jenom o to působit v rámci regionu, ale že je 

potřeba pro něj i něco začít dělat. Takže to byl počátek toho, kdy jsme si uvědomili, 

že je potřeba pracovat i trošku s něčím jiným a objevil se pojem CSR, společensky 

odpovědná firma.“  

Ovlivňuje Vás tedy koncept společenské odpovědnosti firem ve vašem 

rozhodování? 

„Spíše mě to ovlivňuje v tom, jakými směry se společnost má dále ubírat, protože 

společenská odpovědnost je pro mě třeba i vztah k životnímu prostředí. Nastoupil 

jsem do společnosti v minulém roce v dubnu a začali jsme pracovat na projektu 

Carbon foot print, česky řečeno uhlíková stopa. Dnes už se bavíme o jejích 

indikátorech a měli bychom získat i certifikát pro tuto aktivitu. U nás jde o to, že 

v rámci našich procesů chceme sledovat, jak zatěžujeme životní prostředí uhlíkovou 

stopou.  Z toho plyne, že společenská odpovědnost je pro mě i vztah k životnímu 

prostředí a také odpovědnost vůči regionu, kde působíme. Další věc je to, že sociální 

odpovědnost je formulovaná skrze zaměstnance. Mně se i v jiných společnostech 

osvědčilo a osvědčuje se i v SmVaK, že zaměstnanci dobře vědí ze svých činností 

mimo společnost, kde jsou v tom regionu potřeba peníze. Třeba v rámci sociálních 

projektů jsme v letošním roce začali s projektem Plaveme  v tom spolu!. Je to projekt, 

který byl vyhlášen v prosinci minulého roku s tím, že v letošním roce proběhlo 

shromáždění žádostí, vyhodnocení a my jsme mezi tyto žadatele rozdělili 200 tisíc 

korun. Peníze byly rozděleny mezi 14 projektů. Takže toto je zase jedna z věcí, která 
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mi přijde smysluplná a dobrá a myslím si, že do příslušných regionů se peníze 

dostanou naprosto přirozenou cestou a na dobrou věc.  Ve finále to podporuje i 

zaměstnance v těch činnostech, které dělají, a může to dál podpořit aktivitu, jíž oni 

vykonávají. To jsou třeba jen dva příklady toho, jak mě ovlivňuje sociální 

odpovědnost v mé práci ve firmě.“  

To jste mi odpověděl i na jednu z mých dalších otázek. Bavíte se na toto téma i 

na úrovni představenstva či vrcholového managementu? 

„Sociálně odpovědná firma je program, který má i mateřská společnost Aqualia jako 

taková. To znamená, že i ona má definována svá kritéria pro sociální odpovědnost. 

Nicméně nepředstavujeme si to tak, že bychom měli dopředu přesně daný rámec 

toho, jak máme konkrétními aktivitami tento koncept naplňovat. Máme v tom 

poměrně velkou volnost. Konkrétně pro Carbon foot print jsou to záležitosti, které se 

řeší na úrovni ředitelů a managementu jakosti. To znamená na úrovni ISO, protože 

Carbon foot print je jeden z certifikátu managementu jakosti.“ 

Můžeme se vrátit ještě k oblastem, kterými se chcete vydat? V té sociální 

oblasti jste říkal, že jsou to zaměstnanci, projekt Plaveme v tom spolu. Máte i 

něco z  ekonomické oblasti? Úspora nákladů, nějaká inovace, etické chování? 

„Já bych se možná ještě vrátil k sociální odpovědnosti, protože podle mě do toho 

patří i bezpečnost práce zaměstnanců. To je věc, na kterou se soustředíme a 

chceme nadále zlepšovat. Mám za to, že lidský život a lidské zdraví je to nejcennější, 

co máme. Tomu se budeme věnovat ještě daleko intenzivněji. Tak, abychom 

neustále snižovali počet úrazů v naší společnosti, ačkoliv není nijak dramatický. V 

loňském roce došlo, pokud se nepletu, k šesti úrazům, z čehož jen tři připadaly na 

úraz, který se týkal přímo výkonu práce. Takže nadále na tom pracujeme. Co se týká 

výběru pracovních pomůcek, tak máme udělané komise, ve kterých jsou zaměstnanci 

a odbory a ti vybírají, popř. hodnotí pracovní pomůcky, zdali se jim s nimi bude dobře 

pracovat. Toto jsou záležitosti, které do sociální odpovědnosti zahrnuji také. 

Dále jsem se ptala na ekonomickou oblast. 

„V ekonomické oblasti je to tak, že my jako provozovatel vodovodů a kanalizací se 

samozřejmě snažíme být maximálně efektivní. To znamená, díváme se na finance a 
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úspory. Jednou z těch věcí, která souvisí s ekonomikou, s uhlíkovou stopou a zátěží 

na životní prostředí jsou u nás třeba vodní elektrárny. Ty se u nás staví nebo stavěly 

a jsou plány, že by se měly dále rozšiřovat. Pro nás je to úspora nákladů, když se to 

zrealizuje a pro zákazníky je to úspora do kalkulace vodného a stočného, čili 

záležitosti, které se v ekonomice samozřejmě odrážejí pozitivně. Dále v rámci vašeho 

dotazu, bylo v minulém roce započato 20 projektů, které se týkaly nejen ekonomiky a 

valná většina z nich nás navedla kam nasměřovat naše úsilí tak, abychom byli 

maximálně efektivní. To znamená, že pohled na efektivitu úspor nákladů byl vždycky 

podstatný.“  

Má společnost SmVaK nějakou vizi a strategii společenské odpovědnosti firmy, 

kterou podporuje podniková kultura? 

„Abych řekl pravdu, na začátku tohoto roku jsem mluvil s manažerkou jakosti o tom, 

že musíme zaktualizovat interní dokumenty tohoto typu tak, aby se nám sloučily, a 

usnadňovaly řízení procesů ve společnosti. Jeden z nich je aktualizace vize a cílů 

společnosti. Takže na tom aktuálně s manažerkou jakosti pracujeme.“ 

 Máte nyní nějaké novinky, kterým směrem se v konceptu CSR chcete vydat?  

„V konceptu máme novinku, která se jmenuje  Larp. Což je v podstatě škola hrou. My 

jsme přišli s tím, že v letošním roce nabídneme základní školám projekt, který je 

nebude nic stát. Je zaměřený na vodu, tzn. poznání fyzikálních a chemických 

vlastností vody. Vše je připraveno jako příběh, který zapojuje děti do děje tak, aby 

z toho měly zážitek, který si odnesou na celý život. Jsou k tomu připravené kulisy. 

Příběhem provádějí animátoři, kteří jsou profesionálové a pomáhají dětem zvládat 

úkoly v rámci příběhu. Toto je věc, která si myslím přispívá k sociální odpovědnosti. 

Informace, které předáme dětem, jsou přínosné pro děti, ale také pro rodiny, neboť 

děti jsou schopny informace předávat do rodiny a mnohdy jsou to ti nejpřísnější, kteří 

apelují k naplnění určitých cílů, které se týkají třeba životního prostředí. Myslím si, že 

toto je pěkným příkladem sociální odpovědnosti v regionu.“ 

SÍBRT: „Hodně aktivit bude letos edukativních. Snažíme se jít do škol, k dětem a do 

rodin.“  
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GŘ: „Možná tohle je ještě pěkné, taková skládačka s postavičkou (ukazuje na 

letáček; pozn.) Celé to vzniklo z iniciativy naší zaměstnankyně, která měla na 

základě jednoduchého zadání vymyslet příběh. Něco jako MO-DY, což je molekula 

vody, okolo které se odehrává příběh. Toto je jedna z věcí, kdy iniciativa nevychází 

pouze ze strany vedení. Není tomu tak, že bychom říkali, jak se to má dělat, jaké jsou 

naše představy, ale i zaměstnanci k tomu aktivně přispívají takovými pěknými 

záležitostmi, jako je například tady MO-DY. Příběh by měl být i na internetových 

stránkách.“  

SÍBRT: „My jsme začali říkat lidem v regionu prostřednictvím médií, ať neházejí do 

záchodu a do dřezu úplně všechno, co tam nepatří.  Poté nám začali psát učitelé ze 

škol, ať jim to řekneme, ukážeme. A naše šikovná kolegyně vymyslela koncept 

molekuly vody, MO-DY. Tohle je jeden z materiálů, který do škol posíláme, tak aby 

děti věděly, co do dřezů nelijeme, co tam nepatří. MO-DY by potom měla pokračovat, 

co neházet do odpadu, jak se vyrábí pitná voda a postupně tím pokrýt všechny 

činnosti firmy.“ 

Takže toto byl nápad někoho ze zaměstnanců? 

SÍBRT: „Jedna zaměstnankyně vytvořila molekulu vody ještě se svou kolegyní 

z čistírny odpadních vod v Opavě.  

GŘ: „Mně se to líbí jenom pro to, že ty koncepty se netvoří jen z vnějšku. Že koncept 

nezadáme agentuře, která nám vymyslí něco, co souvisí s edukací dětí základní 

školy, ale jsou to zaměstnanci naší firmy, a to si myslím, že je velice cenné. I to 

vnímání životního prostředí zaměstnanci je na vysoké úrovní, když jsou schopni 

produkovat takovéto záležitosti.“ 

Na koho se tedy ve společnosti zaměřujete, kdo jsou vaši klíčoví stakeholdeři? 

„Má to dva směry, jeden je interní a druhý je externí. Interní, to jsou zaměstnanci. Ti 

samozřejmě přispívají svou činností. Naplňujeme předsevzetí, co se týká ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti práce. To jsou jasné cíle. K tomu přispívá i náš 

měsíčník, v prosinci vyšlo první číslo, prostřednictvím kterého jsou informovaní 

zaměstnanci. Další jsou naši odběratelé, kteří by měli vědět a chceme, aby věděli, 

čím se zaobíráme a jakým způsobem přistupujeme ke společenské odpovědnosti. 
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Mezi odběratele řadíme uživatele, kteří s námi mají uzavřenou smlouvu a partnery 

z obcí a měst, kteří jsou pro nás významnými zákazníky.“  

SÍBRT: „Mě jednou řekl ředitel českých drah, že pro něj jsou klíčoví stakeholdeři 

všichni, kdo jedou vlakem, takže já to beru, že u nás je to taky tak. Pro nás je klíčový 

stakeholder každý, kdo je v tomto regionu, protože valná většina z jeho obyvatel od 

nás odebírá pitnou vodu nebo mu čistíme vodu odpadní.“  

GŘ: „Pro nás je to tedy Moravskoslezský kraj, protože zde působíme.“ 

Takže informace zaměstnancům jsou distribuovány prostřednictvím 

měsíčníku? 

GŘ: „Je to měsíčník, ale dá se říci, že základní informace probíhají přes porady. 

Další informační kanál je intranetový portál, který u nás ve společnosti máme. Pro 

externí stakeholdery jsou to naše webové stánky, náš čtvrtletník a akce, které 

pořádáme. Např. Larp, který je nyní aktuální, nebo den otevřených dveří, který jsme 

letos u příležitosti Světového dne vody uspořádali. Obyvatelé se mohou podívat na 

úpravny vody, čistírnu odpadních vod a vidět proces, jak se upravuje voda, která se 

poté může pustit zpět do přírody. Snažíme se naši činnost prezentovat, protože dnes 

hrají významnou roli média. To znamená, že se snažíme na ně působit přes našeho 

mluvčího, prostřednictvím tiskových zpráv a příspěvků do lokálních a státních 

televizí.“ 

A podnikáte i nějaké kroky vůči dodavatelům? 

 „Pro dodavatele máme v rámci smluv jasná ustanovení, jak se má dodržovat 

bezpečnost práce na pracovišti, když pracují pro nás a u nás. Snažíme se, aby 

bezpečné standardy, které jsou běžné u nás, aplikovali i naši subdodavatelé. Zde se 

znovu dostáváme k uhlíkové stopě. Toto téma jsme řešili s manažerkou jakosti a 

dostali jsme se na hranu, kdy je velmi problematické vyžadovat od dodavatelů, aby 

nám zdokumentovali, jak jejich produkty a činnosti zasahují do životního prostředí 

přes uhlíkovou stopu. Je možnost si vyžádat toto potvrzení od dodavatelů, avšak 

spousta z nich ani neví o čem je řeč nebo to prostě neřeší. My jsme tyto požadavky 

v současné chvíli omezili jen na naše hlavní procesy a od našich subdodavatelů to 

nepožadujeme, zatím. Uvidíme, kam se posuneme v čase. V okamžiku, kdy vy jste 
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přísně ekologičtí, tak jste dražší. Otázkou je, jestli vaši odběratelé jsou schopni toto 

ocenit. Myslím si, že oblasti vody to zatím takhle nefunguje. Ale jsme připraveni, že i 

to může být za rok za dva zajímavá cesta. 

Dostat se tedy do podvědomí lidem tím, že jsme odpovědni, tak aby akceptovali 

cenu takovou jaká je? 

„Vliv na cenu musí ve finále nastat. Čím jste ekologičtější, tím jste v podmínkách 

dražší, to je jasné.“  

Co tím firma tedy získá, jaké vidí přínosy z realizace těch aktivit? 

„Radost! Ale samozřejmě jde o to, že nejste jenom firma, která produkuje nějaký 

produkt a tvoří zisk, ale je to o uvědomění. Přináší nám to to, že se chceme a 

podílíme se na životě v regionu a chceme ho příznivě ovlivňovat. Podílet se na tom 

pozitivním v regionu aktivitami i formou finančních prostředků. Toto nám přináší i 

lepší povědomí zákazníků. Ti mohou vnímat, že firma pracuje na této bázi a není 

lhostejná k sociálním problémům, k ekologii, k zaměstnancům atd.  Myslím si, že toto 

je součásti firemní kultury, image společnosti, která se buduje a nedá se samozřejmě 

koupit. Jde o to, že díky tomu může být firma zajímavá pro spoustu zákazníků a 

dostávat nové příležitosti. Nemyslím odběratele, ale myslím potenciální zákazníky 

z řad obcí, měst a průmyslových firem.“ 

Samozřejmě zavádění konceptu CSR s sebou nese určité náklady, s jakými 

ekonomickými dopady počítáte? 

„Konkrétní dopad u projektu Plaveme v tom spolu, je to 200 tisíc korun.  

SÍBRT: „Za mě je finanční dopad při započtení toho, co nám tyto aktivity přinášejí, 

nulový. Pokud za 50 tisíc korun budete sponzorovat baníkovský klub, kde tato částka 

tvoří plat jednoho fotbalisty, nebo podpoříte několik projektů, které někomu pomůžou, 

lidi budou mít radost, někomu zlepšíte život, to je pro mě nula, ačkoliv ve finančním 

vyjádření to tak není. Je to mimo jiné nejlepší marketingový nástroj.“  

GŘ: „Finanční náklad ve společnosti vznikne, ale ten dopad je několikanásobný. Pro 

nás je to 200 tisíc, ale když jsem viděl, jaké projekty podporujeme. Ve finále, to jsou 

milionové částky, které se rozbíhají do celého regionu. My tomu dáme základ a oni 
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pak od toho základu jsou schopni sehnat ostatní finanční prostředky k uskutečnění 

projektu. Ale bez toho finančního základu projekt neuskuteční. Zisk je tedy 

několikanásobný. Ale nikoli zisk pro společnost SmVaK, ale pro společnost v kraji. U 

ostatních projektů se nebavíme o horentních sumách. Pokud se bavíme o lepších 

pracovních pomůckách, tak počítáme s určitou finanční částkou, kterou disponujeme. 

Jde o komunikaci se zaměstnanci a s dodavatelem. Aby zaměstnanci byli spokojeni, 

aby kvalita pomůcek byla lepší. Takže nejde o to, že když se chováme, tak jak se 

chceme chovat, museli bychom v budoucnosti vynakládat nějaké extra finanční 

prostředky.“  

Máte stanovený finanční strop? 

„Díky tomu, že máme CSR činnosti provázané na naše hlavní činnosti, taky ony se 

z rozpočtu nedají vyčlenit. Např. máme výrobu vody a teď potřebujeme snížit 

uhlíkovou stopu jako takovou, začneme tedy pracovat s hydroelektrárnami. Na tento 

projekt najdeme investice, ale ta investice se vám musí vrátit, jinak to nemá cenu. 

Takže je tam určitá finanční návratnost, ale že bych řekl: zavedení uhlíkové stopy nás 

bude stát 10 milionů korun, to vám neřeknu, tak to prostě ani není.“ 

SÍBRT: „Ono se to nedá oddělit. Vy uskutečníte např. opravu vodovodu, stojí vás to 

nějaké peníze, ale na druhou stranu za pár let se vám to vrátí, protože nemáte 

takové ztráty. Na západě se to nejmenuje společenská odpovědnost, ale nefinanční 

reporting. V zásadě je to něco, co vám peníze může generovat. Zde to bereme jako 

charitu, nadace, ale ono to tak ve skutečnosti úplně není.“  

GŘ: „To, že je produkt ve finále dražší, může být v tom, jakým způsobem se vyrábí, a 

jak se sem dováží. Dneska je to tak, že nezačínáme, že bychom začínali znovu 

budovat certifikáty na životní prostředí. Tohle už všechno dávno běží. Nyní je už 

obrovská provázanost ekonomiky a ekologie. Je to součástí investic a v rámci těch 

investic se hodnotí ekologická úspora. Investuji tak, abych byl co nejméně 

energeticky náročný a tím, že postupuji tímto logickým způsobem, tak tím příznivě 

ovlivňuji životní prostředí. Je dobře, že je to takhle provázané a že se takhle logicky 

uvažuje.“ 

Děkuji, za rozhovor 
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Příloha č. 7 – Dotazník spokojenosti zaměstnanců společnosti

Dotazník  Spokojenost zaměstnanců společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  

a.s.  
 
Tento dotazník slouží pro průzkum spokojenosti zaměstnanců společnosti SmVaK Ostrava   
a.s. Výsledky toho dotazníku budou využity pro zpracování praktické části bakalářské práce   
zaměstnankyně SmVaK Ostrava a.s. Anety Baranové a pro účely vedení společnosti   
SmVaK Ostrava a.s.  
 
*Povinné pole  
 
 

1. Pohlaví *  
Označte jen jednu elipsu.  

 
 Muž  

 
 Žena  

 
 

2. Věk *  
Označte jen jednu elipsu.  

 
 18  25  

 
 26  35  

 
 36  45  

 
 46  55  

 
 56 a více  

 
 
 

3. Pracovní pozice ve firmě SmVaK Ostrava a.s. *  
Označte jen jednu elipsu.  

 
 Dělník  

 
 Technickohospodářský pracovník  

 
 

4. Jak dlouho pracujete pro firmu SmVaK? *  
Označte jen jednu elipsu.  

 
 do 5 let  

 
 6  15 let  

 
 16  25 let  

 
 nad 26 let  
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5. Jak jste spokojen/a se svým zaměstnavatelem?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Jsem hrdý/á na to, pro jakou firmu pracuji.  

 
 Jsem spokojený/á.  

 
 Jsem spíše spokojený/á.  

 
 Jsem spíše nespokojený/á.  

 
 Jsem nespokojený/á.  

 
 Stydím se za to, kde pracuji.  

 
 Je mi to jedno.  

6. Chová se podle Vás SmVaK odpovědně vůči svým zaměstnancům?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Spíše ano  

 
 Spíše ne  

 
 Ne  

7. Ohodnoťte aktivity SmVaK, které dělá pro své zaměstnance, známkou jako ve  

škole od 1 do 5 (kdy 1 je nejvýznamnější, 5 nejméně významná), podle toho, jak  

jsou pro Vás důležité (jaký o ně máte zájem).  

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.  

 

1       2       3       4       5  

Bezpečnost práce  

Podpora dárcovství krve a plasmy  

Projekt „Plaveme v tom spolu"  

Možnost podílet se na výběru  

dodavatele OOPP  

Zvýhodněný pronájem rekreačních  

objektů  

Vzdělávání a školení  

Benefity (stravenky, 5 dní  

dovolené navíc, příspěvek na  

dětské rekreace)  
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8. Ohodnoťte aktivity SmVaK, které dělá pro své zaměstnance, známkou jako ve  

škole od 1 do 5 (kdy 1 je nejvýznamnější, 5 nejméně významná), podle toho, jak je  

společnost podle vašeho názoru realizuje odpovídajícím způsobem.  

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.  

1  2  3  4  5  

Bezpečnost práce  

Podpora dárcovství krve a plasmy  

Projekt „Plaveme v tom spolu"  

Možnost podílet se na výběru  

dodavatele OOPP  

Zvýhodněný pronájem rekreačních  

objektů  

Vzdělávání a školení  

Benefity (stravenky, 5 dní  

dovolené navíc, příspěvek na  

dětské rekreace)  

9. Máte dostatečné informace týkající se aktuálního dění ve společnosti?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Ne  

10. Jakým způsobem se nejčastěji dostáváte k informacím o aktivitách firmy?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ze strany nadřízeného na poradách  

 
 Od kolegů  

 
 Z měsíčníku  

 
 Z intranetu/ Internetu  

 
 Z médií (televize, rádio)  

 
 Jiné:   

11. Máte pocit, že jste dostatečně školený/á?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Ne  

12. V případě, že máte pocit, že nejste  

dostatečně školen/á, jaké školení byste  

uvítal/a?  

 

…………………………………………………… 

13. Jste spokojený/á s možnostmi kariérního růstu ve firmě?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Ne  
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14. Přijde Vám vybavenost pracovišť vyhovující?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Ne  

17. Přivítali byste, kdyby začala firma organizovat volnočasové akce pro zaměstnance  

(turnaj v bowlingu, turnaj v tenise, koncert pro zaměstnance)?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Spíše ano  

 
 Spíše ne  

 
 Ne  

 
 Nevím  

18. Jakou akci byste ocenili nejvíce?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Sportovní dny  

 
 Kulturní akce  

 
 Bowling  

 
 Společná setkání  

 
 Vánoční večírek  

 
 Vodárenské hry  

 
 Setkání s důchodci  

 
 Akce pro děti  

 
 Víkendové akce  

 
 Lyžařský zájezd  

 
 Ples  

 
 Výroční setkání zaměstnanců  

15. Jestliže Vám nepřijde vybavenost  

pracovišť vyhovující, co by jste  

změnil/a?  

 

……………………………………….. 

16. Zajímá se Váš nadřízený o Vaše názory a náměty na zlepšení?  

Označte jen jednu elipsu.  

 
 Ano  

 
 Spíše ano  

 
 Spíše ne  

 
 Ne  

 
 Nevím  
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 Příloha č. 8 - Diplom - Podnikatel roku 2008 ve vztahu k životnímu 
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Příloha č. 9 - Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek 

společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a 

environmentální – 2013 
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Příloha č. 10 - Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek 

společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a 

environmentální – 2014 

 


