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Anotace 
 Tato bakalářská práce je věnována konceptu společenské odpovědnosti firem  

(CSR). První část práce je zaměřena na teoretická východiska konceptu, definice, 

vymezení oblastí CSR a definování stakeholders, koncept CSR v rámci Evropské unie, 

norma ISO 26000. V další části je stručně přiblížen pohled na koncept CSR v České 

republice dříve a v současné době. Konkrétní příklad jak je uplatňována koncepce CSR 

v praxi, je uveden na významném podnikatelském subjektu ČSOB. V závěru práce jsou 

navrhnuta opatření a doporučení pro zvýšení povědomí společenské odpovědnosti firem. 
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Summary 
 This Bachelor thesis deals with a Corporate Social Responsibility (CSR) concept. 

The first part of the work is focused on the theoretical grounds of the concept, definitions, 

scope of CSR areas and stakeholders´ definition, the CSR concept within European Union, 

ISO 26000 standard. In the next part a view on the CSR concept in the Czech Republic 

before and now is briefly described. A specific case of how the CSR concept applied in 

practice is shown in relation to an important enterprise entity – ČSOB. At the end of the 

work there are actions and recommendations drafted for an increase of the Corporate 

Social Responsibility awareness. 
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1 ÚVOD 

V současné společnosti se stále častěji objevuje termín společenská odpovědnost 

firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Hovoří se o ní stále častěji jak v podnikové 

praxi, tak i v rovině teoretické. Někdy je CSR mylně zaměňována s filantropií, nebo za 

chování, které je pouze v souladu se zákony. Termín filantrop běžně překládáme do češtiny 

jako lidumil, filantropii pak můžeme nazvat jako lásku k člověku. Firemní filantropie 

(dárcovství) je chápána jako souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře 

druhých osob, ať už jednotlivců, skupin, nebo organizací. Je však pouze součástí CSR, 

není však CSR jako takovým. Chování v souladu se zákony je správné, nicméně firma 

dodržovat zákony musí. Koncept společenské odpovědnosti firem je charakterizován právě 

tím, že jde nad rámec legislativních předpisů, představuje přidanou hodnotu a realizaci 

manažerských vizí, které jdou dál než je v právním rámci nezbytně nutné.  

U společensky odpovědného chování firem se setkávají přístupy sociální, 

ekonomické a environmentální. Jak význam tohoto tématu roste, dotýkají se ho mnohá 

významná světová média jako je The Economist, ale také český týdeník Ekonom či CSR 

Forum, nebo měsíčník CSR zpravodaj. Stává se také součástí mnoha konferencí a 

přednášek na špičkových universitách ve světě i v České republice, kde jsou studenti 

seznamováni se základními principy společensky odpovědného chování, stejně jako 

s případovými studiemi významných firem, které jsou již řadu let v této oblasti aktivní. Je 

zřejmé, že na téma CSR existuje řada názorů reprezentující různé zájmové skupiny, 

nicméně širší shoda o CSR spočívá v tom, že jde o dlouhodobou investici, která přináší 

užitek jak firmě samotné, tak i společnosti.  

Podniky se s konceptem CSR postupně seznamují a snaží se ho zapojit do své 

firemní struktury. CSR se tak stává v dnešním podnikatelském světě významným faktorem 

firemní konkurenceschopnosti a stále více bude platit, že pokud se podnikatelský subjekt 

bude chtít prosadit na domácích i zahraničních trzích, měl by se zvyšovat standard jejich 

společensky odpovědného chování. 

Cílem bakalářské práce je popsat jakým způsobem je v České republice uplatňována 

společenská odpovědnost firem a analyzovat uplatňování jejich principů ve firemní praxi u 

konkrétního podnikatelského subjektu (ČSOB) 
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Mezi další podpůrné cíle práce patří zmapovat existující domácí a zahraniční 

literaturu a vymezit hlavní pojmy k problematice CSR. Dále pak zformulovat doporučení 

nejen pro zástupce vybraného podnikatelského subjektu k rozšíření CSR v každodenní 

firemní praxi. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Koncept a definice CSR 

Koncept CSR vychází z předpokladu, že firma nefunguje izolovaně od okolního 

světa, ale je jeho přímou součástí. To znamená, nejen, že ovlivňuje své okolí, ale pro firmu 

je také důležité, jak je vnímána a hodnocena její činnost okolím, což přímo ovlivňuje 

komerční úspěšnost firmy.  

Společenská odpovědnost firem se vyvíjí velmi dynamicky již několik desítek let, 

nejedná se tedy o koncepci zcela novou. Přesto se jí větší pozornosti dostává až ve druhé 

polovině 20. století v USA, kdy pro zákazníky začalo být důležité, jak se firma prezentuje 

a jaké vyznává hodnoty. O zviditelnění CSR na evropském kontinentě se postarala 

především Evropská komise, která se touto problematikou začíná zabývat od 90. let 

minulého století a spatřuje v ní nástroj k dosažení trvale udržitelného a přijatelného růstu a 

která se snaží přesvědčit malé a střední podniky o výhodnosti přijetí této koncepce.  

Jedná se tedy o koncept, kdy firma dobrovolně přebírá spoluodpovědnost za blaho a 

udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně očekává zachování 

konkurenceschopnosti a ziskovosti, přičemž se nejedná o dva protichůdné cíle.  

Jako charakteristické znaky konceptu CSR jsou především zdůrazňovány: 

• princip dobrovolnosti, 

• aktivní spolupráce a otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami, 

• angažovanost firem, 

• systematičnost a dlouhodobý časový horizont, 

• důvěryhodnost, 

• fungování firmy s ohledem na tzv. „tripple-bottom-line business“,  

• odpovědnost vůči společnosti a závazek firem přispívat k rozvoji kvality života. 

Protože společenská odpovědnost firem nemá žádné vymezené hranice a je 

především založena na dobrovolnosti, neexistuje pro ni žádná jednotná definice. Dává tak 

prostor, jak k široké diskusi, tak i k velmi širokému chápání tohoto konceptu různými 
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zájmovými skupinami. Z řady definic společenské odpovědnosti jsou zde uvedeny ty 

nejznámnější : 

„Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a 

ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními 

stakeholders“ (Evropská unie, Zelená kniha, 2001) 

„Společenská odpovědnost firem je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad 

rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání“ (Nevládní 

organizace Business for Social Responsibility) 

„Společenská odpovědnost je kontinuální závazek podnikatelů chovat se eticky a 

přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života 

zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku“ 

(World Council for Sustainable Development, 1997) 

Všechny výše uvedené definice dávají prostor k co nejširšímu uplatnění, což je 

pravděpodobně i cílem organizací, od nichž pocházejí. Konkrétní projevy CSR stojí 

v podstatě na třech pilířích, tzv. tripple-bottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen na 

ekonomický růst, ale také na environmentální a sociální aspekty své činnosti. První 

oficiální definici společenské odpovědnosti firem můžeme najít v knize Social 

Responsibilities of the  Businessman (Sociální odpovědnosti obchodníka), kterou vydal 

v roce 1953 Howard R. Bowen, a který je jedním z prvních významných teoretiků v oblasti 

společensky odpovědného chování firem. Tato definice, se ale spíše dotýká obchodníka 

(podnikatele), než podniku. Je zdůrazňován zejména aktivní a angažovaný příkladný 

přístup podnikatele, i když není většinou blíže identifikováno, v čem by měl konkrétně 

spočívat. I přes tuto skutečnost zůstává Bowenovo vymezení společensky odpovědného 

chování pro další rozvoj tohoto konceptu velmi významné a zásadní. 

Podle Bowena „Společenská odpovědnost představuje závazky podnikatele 

uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový směr 

jednání, které je žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“. 

Avšak i tato definice, stejně jako ostatní nejednoznačně identifikuje žádoucí 

chování podnikatele, nebo podniku, což vedlo k dalšímu zkoumání problematiky 

společensky odpovědného chování. 
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Na začátku 60. let minulého století, ve Spojených státech amerických, zformuloval 

zásadní myšlenku pro rozvoj tohoto konceptu Keith Davis. 

Podle Davise má podnik vedle závazků ekonomických a zákonných také závazky 

ke společnosti (které jdou nad rámec jeho závazků ekonomických a zákonných) a pokud je 

podnik dlouhodobě neplní, může mu společnost právo na podnikání odebrat (tzv. Železný 

zákon). Podle něj společnost propůjčuje podniku určitou pravomoc a ta mu zase může být 

odebrána, pokud nebude dlouhodobě naplňovat očekávání společnosti.  

Definice CSR, které vznikají na počátku 70. let se snaží o to postihnout zejména 

interakci mezi firmou a socioekonomickým systémem. Příkladem může být definice z roku 

19731, která je postavena na myšlence dobrého partnerství: „Asi nejlepší cestou, jak 

pochopit společenskou odpovědnost je uvažovat o ní jako o dobrém partnerství“. 

Za stěžejní z hlediska vývoje konceptu společenské odpovědnosti firem, lze zcela 

nepochybně považovat i rok 1979, ve kterém Archie B. Carroll navrhl definici CSR, jež se 

soustředila na čtyři základní oblasti, které byly do té doby většinou považovány za 

vzájemně vylučitelné oblasti a to sice:  

• Ekonomickou odpovědnost. 

• Zákonnou (legální) odpovědnost. 

• Etickou odpovědnost. 

• Odpovědnost dobrovolnou, kterou v roce 1991 přejmenoval na filantropickou 

odpovědnost. 

 

                                                 
1 BUSSARD, Allan et.al. Spoločensky zodpovědné podnikanie. Bratislava: Nadácia Integra, 2005.112s.Dostupný: 

WWW:<http://www.blf.sk/tmp/asset_cache/link/000001299/Publikacia_SZP.pdf 
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Toto Carrolovo rozdělení CSR do 4 základních složek je patrné v následující 

pyramidě. 

 

Obrázek č. 1: Carrollova pyramida sociální odpovědnosti (Zdroj: Čaník, Řezbová, Zavrel, 2005, str. 37)  

 

Carroll (1999) se zároveň zabývá tím, zda je možné sladit ekonomické a 

společenské zájmy podniků, to znamená, že se podniky v budoucnu budou muset vedle 

svého zájmu o zisky a ekonomickou oblast svého podnikání, soustředit v daleko větší míře 

na zájmy široké společnosti. 

V 80. letech je další formování konceptu CSR ovlivněno zejména vznikem tzv. 

teorie stakeholderů (zainteresovaných skupin), ostatně i sám Carroll, který je všeobecně 

považován za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků, kteří ovlivnili zásadním způsobem 
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rozvoj tohoto konceptu, že teorie stakeholderů přispěje k ještě výraznější konkretizaci 

zaměření CSR.  

Woodová (1991) na začátku 90. let dvacátého století začíná zdůrazňovat to, že při 

diskusích o CSR, je nutné rozlišovat mezi třemi úrovněmi: institucionální, organizační a 

manažerskou, z nichž vyplývají rozdílné aktivity a zodpovědnosti v oblasti CSR.   

2.2 Oblasti společenské odpovědnosti 

Chce-li se podnik nazývat společensky odpovědným, měl by dohlížet na naplňování 

principů CSR v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Firma, která přijímá 

koncept společenské odpovědnosti, se snaží při svém podnikání nejen o dosažení zisku, ale 

její přístup je mnohem komplexnější, neboť bere ohled na všechny tzv. 3P - „people, 

planet, profit“ (lidé, planeta, zisk) a uplatňuje dobrovolně nad rámec svých legislativních 

povinností některé principy ve  třech základních oblastech, kterými jsou: 

 

1. Ekonomická rovina  

• Principy dobrého řízení firmy (corporate governance) 

• Etický kodex 

• Odmítnutí korupce 

• Transparentnost 

• Vztahy s akcionáři a investory 

• Chování k zákazníkům, dodavatelům, spotřebitelům 

• Ochrana duševního vlastnictví 

• Kvalita a bezpečnost produktů a služeb 

 

2. Sociální rovina 

• Firemní filantropie a firemní dobrovolnictví 

• Zaměstnanecká politika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vzdělání a rekvalifikace 
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• Zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva (etnické minority, 

handicapovaní a staří lidé) 

•  Rovné příležitosti pro ženy a muže 

•  Odmítnutí dětské práce 

•  Lidská práva 

 

3. Environmentální rovina 

• Ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady EMAS a ISO 14000) 

• Ochrana přírodních zdrojů 

• Investice do ekologických technologií 

• Ekologická firemní struktura (recyklace, úspory energie atd.) 

 

Někdy také bývá za samostatnou oblast společenské odpovědnosti uváděna 

odpovědnost vůči místní komunitě a vládě. Do této oblasti můžeme například zahrnout: 

• rozeznávání a definování široké škály stakeholderů, 

• vztah podniku k místní komunitě, 

• vytváření plnohodnotného firemního občanství (tzv. corporate citizen), 

• rozvoj dobrých vztahů mezi firmou a vládou na národní či regionální úrovni, 

• harmonizace podnikových a komunitních potřeb, 

• zohledňování komunitních potřeb ve firemní strategii CSR. 

 

Vedle rozlišení podle tripple-bottom-line můžeme také rozlišit, jak se tato 

politika projevuje uvnitř a vně podniku.  

Společenskou odpovědnost firem můžeme klasifikovat i podle toho, vůči komu 

je uplatňována, tj. firma může být odpovědná ve vztahu k různým skupinám (např. 

vůči akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místní komunitě). 



Kateřina Jakubašeková: Společenská odpovědnost firem v ČR 

2009  9 

 

2.3 Co společenská odpovědnost není 

Jak bylo zmíněno již v úvodní části práce, bývá CSR často zaměňována 

s pojmem firemní filantropie (dárcovství). Firemní filantropie je však pouze její 

součástí, protože nesmíme zapomínat, že podnik v rámci „tripple-bottom-line přijímá 

závazky k životnímu prostředí a celé skupině zainteresovaných stakeholders a ne 

pouze k neziskovým a charitativním organizacím. 

CSR by nemělo být také chápáno jenom jako chování v souladu se zákony. 

Respektovat zákony a chovat se v souladu s nimi firma prostě musí, pokud nechce 

riskovat, aby byla trestně stíhána. 

Obtížné je také odlišení CSR od Public relations. PR se snaží o vytvoření co 

nejlepšího obrazu firmy ve společnosti, ať se chová společensky odpovědně, nebo ne. 

Cílem je vytvoření takového image, aby lidé o firmě nejen věděli, ale aby o ní 

smýšleli pozitivně. CSR, ale představuje koncept řízení - strategii, která neskončí, 

přestane-li se firmě chvíli dařit. Společensky odpovědná firma podniká v souladu 

s principy CSR i bezpochyby proto, aby zvýšila svoji reputaci. Ale svými aktivitami 

vytváří lepší dojem zcela přirozeně a nemusí si „vymýšlet“ jednorázové akce, aby se 

zrovna v danou chvíli zalíbila. Hrozí zde samozřejmě nebezpečí, že koncept CSR bude 

zneužit jen jako snaha PR udělat se „hezčí“ a vydávání peněz na publikace nakonec předčí 

samotné výdaje na CSR aktivity. Tím, že doposud ani nenalezneme jednotné standardy 

vymezující společenskou odpovědnost firem, je nebezpečí o to větší. Upustíme-li však od 

těchto praktik, musíme uznat nezastupitelnou roli PR v komunikaci společenské 

odpovědnosti. Přirozeně dochází k prolínání obou pojmů, kdy jeden podporuje druhý a 

firmy, pokud se řadí ke společensky odpovědným, měly by dát o svém snažení co nejvíce 

vědět.  

2.4 Stakeholders 

Klíčovým pojmem v diskusi o společenské odpovědnosti firem jsou 

„stakeholders“. Vzhledem k tomu, že v  češtině pro tento výraz nemáme odpovídající 

ekvivalent, bylo by tedy nebližší označení „ zainteresované skupiny“. Mezi širokou 

veřejností stále velmi často dochází k zaměňování tohoto termínu s pojmem shareholders 

(akcionář, podílník). I když shareholders patří mezi jedny z nejdůležitějších 



Kateřina Jakubašeková: Společenská odpovědnost firem v ČR 

2009  10 

 

zainteresovaných subjektů, nejsou zdaleka jedinou skupinou, vůči které musí nést podnik 

odpovědnost.  

Problematika zájmových skupin je jednou z podstatných částí CSR. Jako 

stakeholders jsou označovány všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv 

na chod podniku, nebo jsou fungováním podniku ovlivněni. V nejširším pojetí 

zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce 

státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní 

organizace.  

Stakeholders jsou tedy jak akcionáři, kteří jsou zainteresováni na růstu a 

prosperitě podniku, tak i lokální organizace, které zajímá dopad působení firmy na 

životní prostředí v jejím okolí. Jsou jimi též zaměstnanci, kteří posuzují pracovní 

podmínky ve firmě, stejně jako zákazníci, které zajímá kvalita produktu nebo služby, 

které firma nabízí. 

Nejčastěji uváděná klasifikace stakeholders:  

a) interní: patří sem zainteresované interní subjekty se specifickými 

požadavky, např.: 

• management, 

• zaměstnanci a jejich rodiny, 

• odbory, 

• vlastníci, 

b) externí: neboli externí subjekty, např.: 

• zákazníci, 

• dodavatelé a další obchodní partneři, 

• místní společenství, 

• konkurence, 

• finanční instituce, banky, pojišťovny 

• zájmové skupiny, 
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• neziskové organizace. 

Další rozdělení skupiny stakeholders v podniku může být například na 

primární nebo sekundární skupinu: 

a) primární skupina: má významný vliv na každodenní činnost a 

fungování podniku (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, investoři, vlastníci 

firem), 

b) sekundární skupina – zpravidla zájmové skupiny, které stojí mimo 

každodenní spolupráci s podnikem (především se jedná o místní komunity, stát, 

nestátní neziskové organizace, asociace atd.). 

Každá firma by měla být schopna identifikovat konkrétně své stakeholders, a 

vymezit z nich ty klíčové. K upřesnění klíčových stakeholders může podnik využít 

např. těchto otázek: 

• Kdo ovlivňuje podnik? 

• Které skupiny stakeholders podnik ovlivňuje? 

• Které z těchto skupin jsou právě pro podnik klíčové? 

 

Pokud tento proces uvnitř firmy proběhne, přinese velmi konkrétní výsledky, 

které pomohou firmě vymezit její CSR politiku.  

Po splnění identifikace, by měl následovat s jednotlivými stakeholders dialog, 

který pokud je dobře vedený, může posílit důvěru a vzájemné pochopení. Nevraživost 

či nepochopení může být nahrazeno společným postupem v oblastech, které jsou 

důležité pro všechny zúčastněné. Dialog může v ideálním případě vyústit 

v dlouhodobá partnerství mezi jednotlivými sektory společnosti – soukromým, 

veřejným a občanským tzv. cross-sector partnership. 

2.5 CSR a Evropská unie 

Koncept společenské odpovědnosti firem je výrazně podporován ze strany 

nadnárodních a mezinárodních organizací. Na půdě Evropské unie a OSN vzniklo několik 
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konkrétních iniciativ, které si kladou za cíl podpořit rozšíření společenské odpovědnosti 

firem jako podnikatelského standardu na národní i globální úrovni. 

V roce 1996 Jacques Delors, tehdejší předseda Evropské komise, inicioval vznik 

organizace s názvem CSR Europe. CSR Europe je evropskou expertní centrálou na 

problematiku společenské odpovědnosti. Jejím cílem je zajišťovat celoevropsky propagaci 

CSR, nabízet vzdělání a poradenství v této oblasti, shromažďovat poznatky a příklady a 

formulovat konkrétní výstupy demonstrující přínos CSR. CSR Europe sdružuje řadu 

významných světových firem a partnerské organizace po celé Evropě. V České republice 

je jejím partnerem Business Leaders Forum. 

Dalším výrazným mezníkem v oblasti CSR se stal Lisabonský summit v březnu 

2000, na němž se vrcholní představitelé EU shodli na nutnosti strategické podpory rozvoje 

společenské odpovědnosti firem po celé Evropě. Koncept CSR přímo souvisí s cílem, který 

Lisabonský summit pro Evropu vytyčil, a sice „ stát se do roku 2010 nejdynamičtější a 

konkurenčně nejzdatnější znalostí ekonomikou na světě, zajišťující stálý ekonomický růst 

s větším počtem a lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností“. (Campaign 

report on European CSR excellence 2002-2003) 

Na závěry Lisabonského summitu přímo navázalo několik dalších iniciativ. 

V červnu 2001 vydává Evropská komise tzv. Zelenou knihu s podtitulem „Promoting a 

European Framework for Corporate Social Rensponsibility“, která obsahuje první definici 

CSR. Jejím cílem je zahájit diskusi o konceptu CSR a identifikovat, jakým způsobem jej 

lze propagovat a posilovat na evropské i globální úrovni. Jedním z diskutovaných témat 

jsou i způsoby jednotného měření a vyhodnocování CSR a možnosti ověřování pravdivosti 

údajů. EU nicméně podporuje dobrovolný, nikoliv povinný charakter společenské 

odpovědnosti firem. 

V listopadu 2001 je za podpory Evropské komise v řeckých Aténách zahájen CSR 

Business Marathon, série více než 14 konferencí, které do roku 2005 proběhly 

v členských a kandidátských zemí EU, a jejichž cílem bylo s tématikou společenské 

odpovědnosti firem oslovit více než 500 000 představitelů komerční sféry. 

V říjnu 2002 zahajuje práci tzv. Multistakeholder Forum, které za předsednictví 

Evropské komise sdružuje zástupce zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, odborů a 

nevládních organizací. Cílem Fóra je propagovat transparentnost a inovativnost konceptu 
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CSR a postupné sbližování iniciativ sdružující se v této oblasti. Multistakeholder Forum 

funguje na bázi periodických kulatých stolů. Všechny tyto aktivity Evropské komise uvítal 

a podpořil též Evropský parlament.  

2.6 ISO 26000 

Společenská odpovědnost firem a její přijetí je především otázkou dobrovolnosti. 

Pokud firmy podnikají v souladu s CSR, měly by mít možnost své snažení nějak prokázat, 

nejen pouze přihlášením se ke konceptu CSR, ale také důvěryhodným dokumentem, který 

by jejich odpovědnost nezávisle potvrdil. K tomu by měla ideálně sloužit „norma na 

společenskou odpovědnost“, která přestože je koncept CSR ve světě již dlouho rozšířen 

stále neexistuje. Mezinárodní norma ISO 26000, která je v přípravě od roku 2005, by měla 

vstoupit v platnost v roce 2009. V únoru 2009 byl dokončen český překlad této normy.  

Norma by měla sloužit jako směrnice společenské odpovědnosti a je určena 

k dobrovolnému použití. Poskytuje návod k základním principům CSR, hlavním 

předmětům a záležitostem, které patří do oblasti společenské odpovědnosti a jejich 

implementaci do existující strategie organizace. Klade také důraz na dosahované výsledky 

a zvyšování výkonnosti. Poskytnutím tohoto návodu má norma pomoci organizacím 

přispět k trvale udržitelnému rozvoji, včetně zdraví a blaha společnosti. Je určena jak pro 

malé i velké organizace, v rozvojových i rozvinutých zemích. 

Návod ke společenské odpovědnosti se týká: 

• pojmů, termínů a definic, které se vztahují ke společenské odpovědnosti, 

• pozadí, trendů a charakteristik společenské odpovědnosti, 

• principů a postupů vztahujících se ke společenské odpovědnosti, 

• hlavních předmětů zájmu a problémů vztahujících se ke společenské 

odpovědnosti, 

• integrování, implementace a podporování společensky odpovědného 

chování prostřednictvím organizace a její sféry vlivu, 

• identifikování a zapojení zainteresovaných stran, 
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• závazků ke komunikování a výkonnosti komunikace ve vztahu ke 

společenské odpovědnosti, 

• přispívání k udržitelnému rozvoji. 

Do vytvoření této normy byla zapojena velká řada zainteresovaných stran, 

včetně expertů přibližně z osmdesáti zemí, zástupci mezinárodních organizací se širokou 

regionální působností a s různými pohledy na společenskou odpovědnost. 
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3 UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

FIREM V PRAXI 

3.1 Historický pohled na CSR v ČR 

Společenská odpovědnost firem v  České republice CSR  není pojmem úplně 

novým, z historického hlediska můžeme však hovořit spíše o tzv. sociální politice podniku, 

která byla ve své podstatě zaměřena na přístup k zaměstnancům. Předmět podnikové 

sociální politiky je vymezen stranickými, vládními a odborovými dokumenty, i vlastní 

podnikovou iniciativou.  V podniku tehdejší doby se vytvářely tzv. plány sociálního 

rozvoje, které se zabývaly sociálním rozvojem podniku a poskytovanými službami pro 

zaměstnance.  

Pokud se zaměříme na začátek minulého století, zjistíme, že s konceptem CSR lze 

spojit jméno Tomáše Bati a jeho promyšlený způsob řízení a práce, který i v dnešní době 

působí nadčasově a lze z něj čerpat. 

Mezi jeho podnikatelské přístupy patřily prvky, které dnes označujeme právě jako 

aktivity CSR. Tomáš Baťa byl přesvědčen, že s pouhou ekonomickou maximalizací zisku a 

zvyšováním tržního podílu nebude mít jeho firma silné kořeny. Zakládal proto např. školy, 

nemocnice, podpůrné fondy, institut zaměstnaneckých akcií apod.  

3.2 Současný pohled na CSR v ČR 

V současné době se i v České republice téma CSR postupně „protlačuje“ na 

veřejnost a začíná se o něm stále více mluvit.  

V ČR firmy věnují podle údajů Ministerstva financí každoročně částku ve výši 1,5 

miliardy. Význam investic do veřejně prospěšných projektů a CSR je tedy velký. Většina 

firem však stále vnímá existující překážky v dalším rozvoji CSR u nás. Jde zejména o 

nízké daňové odpisy a nedostatečné společenské uznání2. 

 

                                                 
2 příspěvek P. Kalousová, [cit. 2009-03-28]Dostupné na  http://www.sof.cz/index2.asp?type=clanky&id=3 
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V poledních letech proběhlo také několik celorepublikových průzkumů (např. 

průzkumy prováděné pod záštitou Business Leaders Forum), jejichž hlavním cílem bylo 

zjistit např. jaká je znalost a povědomí konceptu CSR, jaké aktivity v oblasti CSR firmy 

vyvíjejí, jaké výhody přijetí konceptu může firmě přinést.  

Firmy, které si již uvědomují existenci tohoto konceptu ji, začínají začleňovat do 

své dlouhodobé strategie. Společensky odpovědná firma získává přijetím konceptu CSR 

sice řadu benefitů, které jsou převážně nefinanční povahy, ty však následně stimulují i růst 

zisku v číselném vyjádření a firma se tak může stát pro zákazníky či investory mnohem 

lákavější. Zvýšení prodeje a lepší investiční pozice vedou totiž v konečném důsledku 

k ziskům finančního charakteru. 

Česká veřejnost může přijít s konceptem CSR do styku prostřednictvím různých 

organizací, společenství a institucí komunikujících myšlenku CSR. Některé z nich se 

zaměřují výhradně na jeden z pilířů (např. CEMC – České ekologické manažerské centrum 

se zaměřením na ekologický pilíř), jiné pokrývají celou škálu aktivit CSR. 

Jako příklad bych zde uvedla organizaci podporující CSR komplexně: 

• Business Leaders Forum3 

BLF je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které si klade za cíl 

šířit osvětu a vzbudit zájem o téma CSR, seznamovat podnikatelskou veřejnost s obsahem 

a významem CSR, prezentovat aktivity, které již koncept CSR přijaly za vlastní, 

zprostředkovávat informace z celoevropské diskuse na téma CSR. BLF podporuje 

spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Má přímé napojení na 

klíčové mezinárodní organizace (např. OSN nebo EK), které se věnují tématu 

odpovědného podnikání a může tak čerpat z jejich znalostí a zkušeností. BLF bylo 

založeno v Praze v roce 1992 z iniciativy několika předních českých firem a mezinárodní 

organizace The Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF). 

 

                                                 
3 Business Leaders Forum. BLF - O nás [online]. [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.blf.cz/about.htm>. 
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BLF se v současné době věnuje především aktivitám, které se dají svou povahou 

rozčlenit do 3 skupin: 

• organizace konferencí, seminářů a kulatých stolů k aktuálním tématům, 

• vlastní dlouhodobé projekty, 

• partnerské projekty. 

3.3 Společenská odpovědnost v ČSOB 

Československá obchodní banka, a.s. působí jako universální banka v ČR. Byla 

založena v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování 

zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována a jejím 

majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. 

V červnu 2000 převzala Investiční a poštovní banku. Do konce roku 2007 působila na 

českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008. 

Obchodní profil banky se zaměřuje na tyto segmenty: fyzické osoby, malé a středně velké 

podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní 

bankovnictví4. 

ČSOB chce být nejen silná a konkurenceschopná banka, ale také chce působit jako 

spolehlivý, otevřený a vnímavý partner vůči svým cílovým skupinám. Patří mezi 

organizace, kterým záleží na tom, v jakém prostředí podnikají, a které se chtějí aktivně 

podílet na tvorbě zdravého prostředí. Již řadu let provádí aktivity, které jsou součástí 

konceptu CSR v chápání evropských firem, mezi které patří především etika podnikání, 

podpora vzdělávání, podpora projektů zmírňujících následky živelných katastrof, ochrana 

životního prostředí, péče o zaměstnance, podpora aktivního života seniorů a také finanční 

podpora vybraných neziskových organizací.  

Budoucnost skupiny ČSOB je spjata s neustálými změnami společnosti, proto je 

středem jejího zájmu nacházet příležitosti a nabízet řešení. Udržitelný rozvoj je tak cestou, 

jak zlepšit výkonnost skupiny implementací její podstaty do klíčových obchodních procesů 

a organizačních principů. 
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4CSR aktivity jsou seskupené do několika skupin, které se vzájemně prolínají. 

Základní kameny jsou:  

• profesionální obchodní etika, orientace na klienta, 

• zaměstnanci a jejich rodiny, zapojení zaměstnanců do aktivit, 

• aktivní pomoc sociálně a zdravotně postiženým začlenit se zpět do 

společnosti (Poštovní spořitelna), 

• péče o životní prostředí, 

• pomoc komunitám, okolí, 

• inovace. 

3.3.1 Řízení CSR5 

V roce 2006 byla představenstvem schválena Politika společenské odpovědnosti, 

platná pro ČSOB i Poštovní spořitelnu. Existence politiky pro udržitelný rozvoj 

demonstruje váhu, kterou této koncepci skupina ČSOB přikládá. Tato koncepce je každým 

rokem aktualizovaná podle vyvíjejících se potřeb: stanovuje strategické směřování a hlavní 

cíle, nástroje k jejich dosažení, klíčové oblasti působení a řídící a schvalovací procesy. O 

dva roky později byla ustanovená nová řídící struktura v rámci skupiny. Nově ustanovený 

Řídící tým pro udržitelný rozvoj nastavuje strategické směřování udržitelného rozvoje. 

Členové výboru jsou také zástupci představenstva a tak je zapojen i nejvyšší management 

společnosti. Speciální expertní skupina se na pravidelné bázi a na základě stanovených 

kritérií rozhoduje o všech aktivitách a projektech.  

 

 

5 

                                                 
4ČSOB a.s. – O nás[ on-line]. [cit. 2009-03-12]. Dostupné z http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/ 
5 Zpráva o Udržitelném rozvoji skupiny ČSOB[on-line].[cit.2009-04-20].Dostupné na http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-

CSOB/CSR/CSOB_CSR_2008_cz.pdf 
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3.3.2 Partneři 

Strategie udržitelného rozvoje je postavena na pravidelném a průběžném dialogu 

s předními hráči na tomto poli. Pravidelně se členové Country teamu účastní konferencí 

Fóra Dárců, nadace VIA, Business Leaders Fóra a dalších. Na těchto komunikačních 

fórech má banka prostor pro prezentaci vlastních projektů a aktivní vyhledávání podnětů 

pro další zdokonalení strategie udržitelného rozvoje.6 

Od roku 2007 je efektivita finančních prostředků investovaných do společensky 

odpovědných projektů měřena prostřednictvím metodiky Standard odpovědná firma a 

v roce 2008 se ČSOB stala členy pracovní skupiny Donator. 

3.3.3 Přínosy pro klienty 

ČSOB staví vztah s klientem na dlouhodobém partnerství a individuálním přístupu, 

protože cílem je klient spokojený, nikoliv předlužený. Klienti a klientská orientace jsou 

klíčovou součástí dlouhodobé strategie. Na obchodních místech klientům poskytují 

vyškolení poradci poradenské služby, které vždy vycházejí z nestranných a pravdivých 

informací, o jejich možných výhodách i nevýhodách. V celé pobočkové síti ČSOB pracuje 

více než 3000 zaměstnanců, kteří obsluhují na 217 pobočkách. Kvalita obsluhy je 

zajišťována pravidelným celoročním vzděláváním zaměstnanců. V roce 2007 byly 

implementovány standardy kvality obsluhy v pobočkové síti retail a SME (malé a střední 

podniky), které vycházejí z potřeb klientů. Samozřejmostí je provádění pravidelných 

průzkumů spokojenosti klientů. 

Jako jediní na českém trhu je ve skupině (Poštovní spořitelna) nabízen speciální 

účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany, tj. účet Handicap, který je specificky 

upravený výhodnými podmínkami. Poštovní spořitelna při jeho vytváření úzce 

spolupracovala s družstvem invalidů ERGOTEP. V roce 2005 byl tento účet oceněn 

časopisem Osobní finance a stal se finančním produktem roku. Další speciální produkty 

jsou určené pro juniory i seniory. 

Banka také nabízí investorům zajištěné společensky odpovědné fondy, které jsou 

složeny z akcií firem, které jsou známy svým aktivním přístupem k ochraně životního 
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prostředí př. Toyota. Tyto společensky odpovědné investice a fondy jsou zaměřeny na 

sektory, technologie a metody, které civilizaci zajistí trvale udržitelný rozvoj. Jde 

především o investice do vyspělých ekologických technologií, technologií reagujících na 

hrozbu klimatické změny, odvětví průmyslu vody apod. 

Odpovědi na otázky, které jednání je a které je naopak nepřípustné mohou 

pracovníci najít v Etickém kodexu. Kodex vychází z hodnot, které jsou ve skupině 

uznávány a věnuje se oblasti vztahů s klienty, zásad týmové spolupráce, ochrany zájmů 

zaměstnavatele a osobní odpovědnosti zaměstnanců. Také dodržováním nezbytných 

opatření banka aktivně brání praní špinavých peněz a financování terorismu. Úvěry jsou 

poskytovány pouze těm klientům, kteří dodržují etiku podnikání. Od klientů je vyžadováno 

striktní dodržování zákonů a nejsou poskytovány společnostem či podnikatelům, kteří 

nerespektují sociální zákony a ujednání o lidských právech. Stejně tak nejsou financovány 

a podporovány společnosti, které nedodržují právní předpisy týkající se životního prostředí 

a projekty, jejichž důsledky znamenají zvýšená ekologická rizika.  

3.3.4 Péče o zaměstnance 

Zaměstnanci tvoří páteř fungování celé skupiny, jsou pro ni klíčový a tak je péče o 

ně jednou z nejdůležitějších součástí strategie společenské odpovědnosti. Je pro ně 

vytvářeno prostředí, ve kterém se mohou cítit dobře, a to nejen v rámci pracovních 

povinností, ale i mimo ně. Při výběru nových zaměstnanců či hodnocení stávajících je 

posuzována kvalita výkonu, hloubka znalostí a dovednosti. Na všech úrovních jsou 

dodržována lidská práva a je respektován názor každého jednotlivce bez ohledu na pohlaví, 

rasu, náboženství či přesvědčení. Všichni zaměstnanci bez rozdílu mají také stejný přístup 

k vzdělávacím a talentovým programům. V české společnosti přetrvává znevýhodněné 

postavení žen a tak pro ně, ale i pro ostatní, kteří v ČSOB pracují, je snaha o co nejlepší 

podmínky pro sladění pracovního a osobního života např. nastavení flexibilní pracovní 

doby, zkrácené úvazky, nebo možnost práce z domova.  

Další často znevýhodňovanou skupinou potenciálních zaměstnanců jsou absolventi 

středních či vysokých škol, a to především díky nedostatku pracovních zkušeností. 

Studenti tak mají možnost během studia využít stáže, brigády vedení bakalářských a 

diplomových prací a také odborné praxe v rámci programu Stínování manažerů.  
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Absolventi vysokých škol je nabízena účast v tréninkových programech Křepelky a Foxes, 

ve kterých se připravují na budoucí pozice manažerů a specialistů. Díky komplexnímu a 

odbornému vzdělání je pak jejich přechod do praxe přirozený a plynulý. Tento přístup se 

pak odráží v každoročním hodnocení na předních místech v žebříčku nejžádanějších 

zaměstnavatelů, které si volí sami studenti vysokých škol (v rámci soutěže jobpilot.cz 

Zaměstnavatel roku 2008 se ČSOB stala nejžádanějším zaměstnavatelem). 

Ve skupině pracuje více než 9000 zaměstnanců, z toho téměř 66% žen. Většina 

zaměstnanců ČSOB je české národnosti, ale také zde pracují zaměstnanci z dalších zemí 

celého světa: Slovenska, Kanady, Běloruska, Senegalu, Německa, Izraele, Ekvádoru, 

Ruska, Ukrajiny a jiných zemí. 

Další klíčovou oblastí je vzdělávání zaměstnanců, protože vzdělaní pracovníci jsou 

hybnou sílou firmy. Kvalita vzdělávání, nikoliv jeho kvantita, vytváří možnosti pro 

uplatnění v každodenní praxi, pro usnadnění, zkvalitnění a rozvoj všech vykonávaných 

pracovních činností. Všem zaměstnancům bez rozdílu je nabízeno široké spektrum kurzů a 

tréninků, individuálních i týmových. Zaměstnanci si mohou vybrat formu a rozsah podle 

svého zaměření a potřeb, v souladu se svým individuálním rozvojovým plánem. V roce 

2008 se uskutečnilo školení v rozsahu 64 789 člověkodní. Skupina ČSOB tak investovala 

do vzdělávání zaměstnanců banky 101 mil Kč (0,64% z provozních nákladů). 

Zaměstnancům je také poskytován vysoký počet zaměstnaneckých výhod nad 

rámec zákonných povinností. Tyto výhody lze rozdělit do následujících skupin: 

• výhody související s výkonem práce – příspěvek na vzdělávání, příspěvek na 

stravování apod., 

• výhody související s volným časem – jeden týden dovolené na zotavenou nad 

rámec zákoníku práce, příspěvek na sport, kulturu, rekreaci, 

• výhody související se zdravím – zdravotní program hrazený bankou, 

poskytnutí dvou dnů pracovního volna s náhradou mzdy bez lékařského 

potvrzení, 

• výhody související s tíživou životní situací – sociální výpomoci, příspěvek 

při dlouhodobé nemoci, 
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• výhody se zajištěním budoucnosti – příspěvek na životní pojištění a penzijní 

připojištění, 

• produkty banky a finanční skupiny – za zvýhodněných podmínek, 

• vnitropodnikové akce a setkání – k udržení a zlepšování dobrých vztahů 

mezi zaměstnanci, týmová spolupráce a sounáležitost s firmou, 

• jeden den na“dobrovolnické aktivity“ – poprvé možné získat v roce 2008. 

Do péče o zaměstnance patří i pomoc v rámci programu „outplacementu“. Jde o 

pomoc při hledání nového pracovního uplatnění a zmírnění negativních důsledků při ztrátě 

zaměstnání. Pro odcházející zaměstnance je připravená praktická příručka – Poradce pro 

orientaci na trhu práce, poradenství při hledání zaměstnán a přehled volných 

pracovních míst v rámci skupiny ČSOB. Byl zavedený také program Nový program pro 

maminky a tatínky, který pomáhá při návratu zaměstnanců zpět do aktivního pracovního 

života. Je podporováno sdílení manažerských zkušeností novými formami, kdy došlo 

k realizaci série speciálních workshopů pro manažery, např. na téma nefinanční motivace. 

Tato další manažerská diskusní fóra navazují na úspěšnou Leadership akademii, která 

probíhala v roce 2007. 

Skupina ČSOB systematicky podporuje nejen zkvalitňování služeb klientům, ale i 

týmovou spolupráci zaměstnanců. Podobně jako standardy kvality v pobočkové síti, které 

mají zlepšit vztah zaměstnance – klient, nově zavedené standardy kvality na centrále 

zvyšují úroveň spolupráce zaměstnanců. Zavedením pravidel, pravidelným měřením a 

vyhodnocováním skupina systémově buduje prostředí rýmovosti a vysoké produktivity. 

3.3.5 Péče o životní prostředí 

Zdravé životní prostředí je nutnou podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost 

společnosti. Banka se tedy neomezuje pouze na minimalizaci negativních dopadů 

podnikání na životní prostředí, ale také podporuje ekologické myšlení všech zaměstnanců 

skupiny ČSOB. Od roku 2003 jsou na všech pracovištích rozmístěny nádoby na tříděný 

odpad: papír, plast, sklo a zbytkový směsný odpad. Kromě toho je dbáno i na separaci 

použitého spotřebního materiálu z tiskáren, faxů, kopírek, baterií do kalkulaček apod. 

Likvidace elektrozařízení a nebezpečného odpadu (např. zářivky) zabezpečují dodavatelé 
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těchto produktů. Je upřednostňována spolupráce s ekologicky smýšlejícími obchodními 

partnery. Při uzavírání smluv s dodavateli je zdůrazněna oblast třídění, recyklace a 

ekologická likvidace odpadů. 

Za účelem snížení emisí uhlíku firma spustila sérii významných iniciativ, mezi 

které patří např. pravidelné měření spotřeby energie a produkce emisí uhlíku za asistence 

nezávislých poskytovatelů (vše v souladu s legislativou Evropské unie). Politika spotřeby 

energie je založená na nezávislém auditu ve všech prostorách ČSOB. Jedná se především o 

novou budovu v Praze-Radlicích, která byla postavena v souladu s ekologickými standardy 

a splňuje vysoká kriteria hospodárnosti. Nová budova Ústředí ČSOB zdůrazňuje 3 principy 

– ekologicky orientovanou koncepci, kancelářský prostor s vysokou flexibilitou a rovněž 

technicky a funkčně špičkové řešení. Jako jediná budova v Evropě obdržela v roce 2007 

zlatý certifikát v mezinárodně uznávaném hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí 

LEED6.  Od ledna 2008 ČSOB nakupuje z celkové spotřeby energie 14,3% zelené energie. 

V rámci úvěrové politiky nejsou financovány a podporovány společnosti, které 

nedodržují předpisy týkající se životního prostředí a nesplňují požadavky na ochranu 

životního prostředí dané legislativou ČR/SR, Evropské unie, nebo jsou v rozporu 

s požadavky EBRD/IFC7. Úvěry v rámci korporátního financování jsou poskytovány 

klientům z odvětví, kde lze environmentální rizika očekávat pouze v případě, že daná 

společnost vlastní environmentální audit nebo certifikát ISO pro péči o životní prostředí, 

má dekontaminační projekty, stará se o minulé škody na životním prostředí a harmonizuje 

svoji činnost s existujícími environmentálními standardy. Projekty, které se banka 

rozhoduje financovat, by neměly mít negativní vliv na životní prostředí, ve kterém žijeme. 

Stvrzením závazku ke společnosti je dodržování „Equator Principles“8, nezávislé iniciativy 

vzniklé v roce 2003 z popudu několika významných mezinárodních bankovních domů.  

7 

                                                 
6 LEED – Ocenění za ekologii. [cit. 2009-03-11]. Dostupné na http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Budova-CSOB-

Radlice/Oceneni-budovy.htm 
7Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní finanční korporace 
8Nezávislá iniciativa vznikla v roce 2003, byla vytvořena ve spolupráci se Světovou bankou. [ cit. 2009-03-11]. Dostupné na 

http://www.equator-principles.com/index.shtml 
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3.3.6 Péče o komunitu 

Jako poskytovatel kvalitních finančních služeb si banka dobře uvědomuje svoji 

zodpovědnost vůči společnosti, ve které působí. Přispívá k dlouhodobému rozvoji a růstu 

naší společnosti nejenom poskytováním služeb či inovacemi. Podporuje také oblasti, kde 

chybí přísun finančních prostředků z jiných zdrojů a které jsou pro společnost a její zdravý 

rozvoj klíčové. Hlavní oblasti podpory pro ČSOB jdou především podpora vzdělávání a 

finanční gramotnosti. Poštovní spořitelna si klade za cíl podpořit projekty v oblasti 

integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů a podpora volnočasových aktivit 

mládeže s prevencí socio-patologických jevů. Dále jsou podporovány neziskové 

organizace, občanská sdružení, lokální komunity, pomoc občanům při překonávání 

sociálních a zdravotních nerovností. Také je podporována oblast kultury, která je potřebná 

pro bohatství národa. 

Na aktivity v rámci udržitelného rozvoje bylo v roce 2008 věnováno více než 

25 mil Kč. Z toho ¾ projektů podle objemů prostředků mají celonárodní dopad.  

V této oblasti bych zde uvedla několik zajímavých, dlouhodobě podporovaných 

projektů. 

• Ergotep – družstvo invalidů9 

Družstvo invalidů Ergotep má statut chráněné dílny. Unikátní spojení 

s Poštovní spořitelnou funguje již od roku 2004, a to na základě oboustranně 

výhodných odběratelsko-dodavatelských vztahů. Družstvo pro Poštovní spořitelnu 

zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů a v nově vytvořeném 

administrativním centru zpracovává část bankovních operací. Současně zajišťuje 

provoz elektronického obchodního systému www.ctyrlistek.eu, který umožňuje 

klientům Poštovní spořitelny nákupy za výhodnější ceny. 

• 8Finanční gramotností proti dluhové pasti 

Cílem je, aby klient přesně věděl, co jednotlivé produkty přinášejí, jak má 

nejlépe naložit se svými penězi a zejména jak se vyhnout dluhové pasti. Zvyšování 

                                                 
9Ergotep – Družstvo invalidů.[cit. 2009-03-20]. Dostupné na http://www.ergotep.cz/o_firme.htm 
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finanční gramotnosti si dává za cíl společný projekt ČSOB, Poštovní spořitelny a 

Asociace občanských poraden (bezplatné poradenství pro veřejnost).  

• Život nanečisto s Nadací Terezy Maxové 

V rámci programu je finančně podporována příprava dětí v dětských 

domovech na běžné životní situace: jak si najít bydlení a práci, jak vyjít s měsíčním 

kapesným, jak se postarat o rodinu a mnoho jiných dovedností. 

• Podpora studentů 

Společně s Výborem dobré vůle Olgy Havlové podporuje banka 

prostřednictvím Fondu vzdělání sociálně a zdravotně znevýhodněné studenty 

v jejich studiu. V roce 2008 byly částkou 1 mil Kč podpořeny stipendia na VŠ, SŠ, 

OŠ a jazykové kurzy pro děti z dětských domovů. 

• SOS dětské vesničky 

Banka přispívá z  každé uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru 

dvacetikorunou na konto Sdružení SOS dětských vesniček. Od začátku spolupráce 

v roce 2001 do konce roku 2008 věnovala banka opuštěným dětem 1,9 mil Kč. 

• Program podpory regionů 

V roce 2008 byly podpořeny neziskové organizace ze 7 krajů: Plzeňský, 

Karlovarský, Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a Vysočina částkou 

3 mil Kč, které byly rozděleny místním subjektům na realizaci projektů. Do 

grantového řízení se přihlásilo 222 projektových návrhů, z nichž po pečlivém 

výběru 55 nejlepších bylo podpořeno. V rámci ceny veřejnosti bylo navíc vítězným 

projektům v každém kraji uděleno 50 tisíc Kč. Protože se grantový program setkal 

s velkým ohlasem, plánuje se v roce 2009 rozšíření do všech krajů v České 

republice.  

3.3.7 Zapojení zaměstnanců  

V roce 2008 banka spustila první ročník dobrovolnického programu „Pomáháme 

společně“. Tento program je zaměřen na zaměstnance, kteří dlouhodobě působí ve svém 

volném čase v neziskových organizacích a na ty, kteří chtějí, ale zatím ještě neměli 
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možnost se s neziskovým sektorem seznámit. Z grantového fondu ČSOB a Poštovní 

spořitelny bylo podpořeno celkem 33 projektů částkou v celkové výši 873 500 korun. Díky 

tomu bylo možné uskutečnit projekty v deseti regionech České republiky – všude tam, kde 

zaměstnanci banky aktivně pomáhali v neziskovém sektoru. Zpětná vazba od zaměstnanců 

a neziskových organizací byla víc než pozitivní a intenzivnější než u jiných projektů. Do 

Dobrovolnických dnů, které se uskutečnily na konci září 2008, se zapojilo celkem 188 

zaměstnanců  - dobrovolníků, kteří pomáhali ve 25 neziskových organizacích. Z hodnocení 

programu firemního dobrovolnictví bylo zjištěno, že z vybraných neziskových organizací 

převládaly ty, které jsou orientovány na sociální a zdravotní oblast, organizace zaměřené 

na děti a mládež. Nechyběly organizace poskytující pomoc nevidomým občanům, 

podporující kulturu a kulturní památky, ochranu lidských práv a další. Projektu se 

zúčastnilo celkem 67 mužů a 121 žen. Zpětně akci zhodnotilo 76 dobrovolníků. Dotazníky 

odhalily skutečnost, že převážná část dobrovolníků byla spokojena s organizací, většina 

z nich by se podobných akcí zúčastnila znovu. Největší radost měli dobrovolníci ze 

samotné prospěšnosti a milého přístupu neziskové organizace. Kladně hodnotili získání 

nových informací.  Z některých odpovědí vyplynulo, že by měly být aktivity naplánovány 

lépe z hlediska času, někteří by preferovali jiné oblasti podpory, dva dobrovolníci 

postrádali informace o tom, zda akce bude pokračovat. Celkově banka první ročník 

dobrovolnického programu hodnotila jako úspěšný. 

3.4  Vlastní empirický výzkum 

Ke zjištění, jaké je povědomí zaměstnanců ČSOB o CSR jsem provedla vlastní 

empirický výzkum mezi vybranými zaměstnanci této banky.  

V přípravné etapě výzkumu jsem se zaměřila zejména na následující dílčí úkoly: 

•  definováním výzkumného problému,  

• stanovením cílů výzkumu,  

• stanovení metody empirického výzkumu, 

• příprava otázek k řízenému rozhovoru. 

 

Přípravnou fázi jsem se snažila nepodceňovat, neboť se domnívám, že správné 

stanovení výzkumného problému je jedním z hlavních předpokladů úspěšného provedení 

výzkumu.  
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V druhé etapě empirického výzkumu jsem se soustředila zejména na : 

• provedení sběru dat,  

• třídění a zpracování, 

• analýzu získaných údajů, 

• vyhodnocení dat a interpretace. 

Co se týká definování výzkumného problému, tou je oblast CSR. 

 Hlavním cílem výzkumu pak bylo zjištění povědomí zaměstnanců ČSOB o 

problematice CSR. 

 Při volbě vhodných metod k realizaci tohoto výzkumu bylo zohledňováno několik 

aspektů. Zejména bylo zvažováno to, zda vybrané metody umožní: 

• dosáhnout pravdivého obrazu skutečnosti, 

• přispět k dosažení stanovených cílů výzkumu a k řešení výzkumného problému. 

Z  výzkumných metod bylo proto nakonec použito osobní dotazování (tzv. řízený 

rozhovor) a to zejména proto, že tato metoda umožňuje: 

• získat informace hlubšího a širšího zaměření o kvalitativně různorodých 

skutečnostech  

• provést šetření v poměrně krátké době, 

• možnost použití otevřených otázek, které jsou vhodné pro řízené rozhovory 

s malým počtem respondentů 

• vysoce interaktivní proces získávání dat. 

Při dotazování zaměstnanců banky jsem se zaměřila na zjištění: 

• znalostí a povědomí o CSR,   

•  vnímání ČSOB jako CSR firmy (případně proč), 

• způsobu informování o CSR aktivitách banky, 

• názoru proč se chová ČSOB společensky odpovědně, 

• zájmu o další informace k CSR (resp. i další vzdělávání v této oblasti), 

• osobního zapojení do aktivit na poli CSR (např. dobrovolnictví). 
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Rozhovory byly vedeny se zaměstnanci mostecké pobočky ČSOB. Osobní 

dotazování probíhalo formou řízeného rozhovoru s dotazovanými. Délka dotazování se 

pohybovala nejčastěji kolem 20 minut (v řadě případů byl tento časový úsek i překročen).   

Celkem bylo osloveno 15 zaměstnanců pobočky ČSOB v Mostě. 

Průzkum ukázal, že zaměstnanci mají jen velmi obecné povědomí o CSR. Přesto 

většina respondentů vyjádřila názor, že banka je společensky odpovědná, ale už téměř nic 

nevěděli o konkrétních aktivitách, kterých se ČSOB účastní. Při otázce na konkrétní 

projevy společenské odpovědnosti firmy respondenti vyjádřili názor, že taková firma by 

měla: 

• chovat se eticky a být transparentní,  

• pečovat o své klienty, 

• být dobrým zaměstnavatelem náležitě pečujícím o své zaměstnance, 

• zabývat se sponzoringem a dárcovstvím. 

 Všichni zaměstnanci uvedli, že by v budoucnu uvítali další informace z této oblasti, 

protože se většinou domnívají, že jejich znalosti z této oblasti jsou nedostatečné. 

Respondenti v rozhovoru vyjádřili zájem osobní angažovanosti v některých aktivitách 

banky v oblasti CSR, ale měli pocit, že nejsou dostatečně o těchto možnostech 

informováni. Z toho usuzuji, že i ostatní zaměstnanci na jiných pobočkách ČSOB jsou 

podobného názoru. Z toho důvodu jsem v následující kapitole navrhla opatření vedoucí ke 

zvýšení informovanosti o CSR aktivitách banky. 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Firemní identita vycházející z konceptu CSR způsobí zlepšení firemní image, 

reputaci a utvrzení stávajících zákazníků, aby zůstali k firmě nadále loajální. Zároveň tím 

stimuluje veřejnost, aby firmu vzala v povědomí, popřípadě ji upřednostnila před 

konkurencí. 

ČSOB jako jeden z největších bankovních ústavů v zemi se snaží v rámci 

konkurenčního boje a zlepšení svého postavení na finančním trhu přijmout koncept CSR. 

Tím si chce zajistit dobré jméno jednak mezi svými stávajícími klienty tak, i přivést klienty 

nové. Nejenom, že tím ukazuje svou „ lepší tvář“, ale samozřejmě se také snaží 

optimalizovat daňové břemeno, a zlepšit svou negativní reputaci u klientů, kterou si vytváří 

nastavenými bankovními poplatky a vysokými zisky, které plynou z depozit a úvěrování 

klientů.  

Široká škála aktivit této banky „ na poli CSR“ jasně potvrzuje, že tato firma vnímá 

CSR ve vztahu ke všem jejím stakehoderům jako nezbytnou součást její firemní strategie. 

Společensky odpovědný přístup je v ČSOB naplňován ve všech oblastech CSR – tedy jak 

v rovině ekonomické, tak i sociální a environmentální. Vlastní analýza uplatňování CSR 

v této firmě ukázala, že aktivity jsou směřovány zejména do interní dimenze CSR – ke 

vztahu k jejich zaměstnancům.  

Zaměstnanecká politika ČSOB se snaží o vytvoření příjemného a motivačního 

prostředí v této firmě, které se jí následně vrací ve větší spokojenosti jejich zaměstnanců, 

nižší fluktuaci a vysoké loajalitě.  

Další důležitou oblastí, které je v této bance v oblasti CSR dlouhodobě naplňována 

je vztah ke klientům se snahou o co nejvyšší kvalitu služeb, maximální transparentnost či 

důvěryhodnost. Velmi významné aktivity jsou realizovány i ve vztahu k místním 

komunitám, kdy tyto aktivity probíhají mnohdy i za dobrovolné pomoci vlastních 

zaměstnanců. 

Pro trvalé naplňování CSR strategie v každodenní praxi této banky je také velmi 

důležité, aby principy společenské odpovědnosti byly přijímány co největším počtem 

zaměstnanců této banky. 
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Zdali tomu tak je a jaké je povědomí zaměstnanců ČSOB a CSR aktivitách jsem se 

snažila zjistit formou řízeného rozhovoru. V tomto rozhovoru jsem využívala otevřené 

otázky. Závěrem je, že zaměstnanci mají jen nejasnou představu o tom, že banka je 

společensky odpovědná, ale už téměř nic nevěděli o konkrétních aktivitách, kterých se 

ČSOB účastní.  

Pro zlepšení povědomí, ale zejména proto, aby každý přijal myšlenku společenské 

odpovědnosti a měl také možnost se osobně angažovat v rámci dobrovolnictví, navrhuji 

tyto opatření: 

• Přednáškový půlhodinový blok Společenské odpovědnosti na vstupním školení. 

Vstupní celodenní školení probíhá 1x za měsíc pro všechny nové zaměstnance a je 

rozděleno do jednotlivých bloků podle témat, a proto je zde příležitost vsunout 

téma CSR a tím dát zaměstnancům možnost získat představu o přístupu banky 

k principům CSR již při nástupu do pracovního poměru. 

• E – lerningové kurzy pro stávající zaměstnance 

Tyto kurzy jsou velice rozšířené a dávají zaměstnancům možnost dalšího 

vzdělávání podle vlastního výběru velmi levnou formou. 

• Pobočkové porady, clusterová setkání. 

Předání informací zaměstnancům o možnosti osobní angažovanosti v aktuálních 

projektech. Tato setkání se konají pravidelně v rámci „ utužení kolektivů, kde jsou 

shrnuty aktivity a novinky o tom co právě probíhá v bance a proto je zde příležitost 

pro informování zaměstnanců o možnosti osobní angažovanosti v aktuálních 

projektech v oblasti CSR. 

• E - mailové upozornění na plánované projekty v oblasti CSR 

Rychlé předání informací o plánovaném projektu a možnosti osobní angažovanosti. 

• Intranet a webové stránky ČSOB 

Pružné sdělování všech aktivit a novinek v oblasti CSR nejenom pro zaměstnance, 

ale i pro ostatní stakeholders. Příležitost pro organizace a různé zájmové skupiny, 

které by přivítaly pomoc od ČSOB nebo jejích zaměstnanců. 
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• Reporty o CSR 

Každoroční přinášení komplexních zpráv o CSR aktivitách. Reporty umístěné na 

webových stránkách k nahlédnutí všem stakeholderům vedle finančních výročních 

zpráv. 

Domnívám se, že je velmi důležité, aby banka i v době ekonomické krize 

neopouštěla své aktivity v této oblasti a nevnímala je jen jako doplňkové aktivity 

v úspěšných letech, ale jako opravdu nedílnou součást její firemní strategie. 

Případné opouštění aktivit na poli CSR by se mohlo projevit velmi negativně 

v podobě ztráty důvěry klíčových firemních stakeholderů. 
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5 ZÁVĚR 

Koncept CSR – společenská odpovědnost firem -  je velmi progresivním způsobem 

řízení, zaměřeným na dlouhodobé cíle a dlouhodobou návratnost. Firmy se stávají sociálně 

odpovědnými z mnoha důvodů, mezi ty nejvíce uváděné patří zlepšování podnikové 

kultury a image, motivace zaměstnanců a propojování aktivit podniku s komunitou. Snaží 

se o harmonizaci vztahů se svými stakeholders, které si firma přesně identifikuje, a koná 

takové aktivity, které jdou nad rámec zákonných a etických standardů. Společensky 

odpovědná firma dělá něco dobrovolně navíc, vede dialog se svými stakeholders a 

investuje do zlepšení vzájemných vztahů. Společenská odpovědnost se pak opírá o tři 

pilíře: people - planet - profit.  

Pokud chce společensky odpovědná firma maximálně využít přínosů CSR, ať už to 

je zlepšení vztahů se zaměstnanci, zákazníky, posílení důvěryhodnosti a reputace firmy či 

větší přitažlivost pro investory, musí své aktivity cíleně prezentovat a komunikovat. 

Teprve pak začne působit jako dobrý příklad a znásobí přínosy přijetí konceptu. 

Samozřejmostí je to, že společnosti prosazující princip CSR dbají, o dodržování 

důstojných podmínek pro své zaměstnance, a které se také snaží zapojit do prospěšných 

projektů přesahujících rámec podniku.   

Koncepce CSR ukazuje, že ekonomické zájmy nemusí být v protikladu se zájmy 

společenskými, respektive, že společenské cíle nejdou na úkor ekonomických, ale existují 

vedle sebe. Můžeme se na společenskou odpovědnost dívat jako na určitou přidanou 

hodnotu, která zvyšuje konkurenceschopnost podniku. 

Společensky odpovědná firma si při implementaci své strategie CSR určuje své 

stakeholders , jejich postavení a snaží se s nimi vést úspěšný dialog. Měla by komunikovat 

jak zevnitř, tak i navenek, aby zjistila, co od ní její okolí očekává a jak ještě vylepšit své 

vzájemné vztahy. 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s konceptem a myšlenkami CSR a 

způsobu uplatňování principů CSR v České republice. Konkrétně bylo analyzováno 

uplatnění těchto principů u významného podnikatelského subjektu – ČSOB. 

Provedla jsem analýzu společenské odpovědnosti, kterou ČSOB poskytuje svým 

zaměstnancům, klientům, životnímu prostředí, komunitám. Poté jsem se soustředila na 
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zjištění toho, jak zaměstnanci vnímají přístup ČSOB ke společenské odpovědnosti a zda 

vědí, jak se oni mohou osobně angažovat. Se zaměstnanci jsem prováděla řízené rozhovory 

na téma CSR v ČSOB a zjistila jsem, že mají velmi obecnou představu a v podstatě ani 

nevěděli, že například i zaměstnanecké benefity jsou jednou z  forem společenské 

odpovědnosti ČSOB vůči zaměstnancům. Co se týká přístupu ČSOB k CSR vůči ostatním 

stakeholders měli zaměstnanci velmi nejasné představy.  

Ke zvýšení informovanosti a povědomí v oblasti CSR pro zaměstnance ČSOB jsem 

navrhla opatření, které jsou uvedeny v bodě č. 4 tyto práce. Co se týká obecné 

povědomosti občanů ČR a jejich případnému zapojení do CSR, jsem nucena konstatovat, 

že  osvětu a případná opatření by měli navrhnout a zajistit zvolení jedinci, kteří jsou 

politicky angažovaní a dále lidé, kteří se tomuto oboru věnují ve své pracovní pozici, 

v různých sdružení a v dobrovolných spolcích. Firmy se musí sami rozhodnout, zda budou 

k CSR přistupovat pozitivně a zapojí se do různých programů nebo vytvoří programy své 

vlastní, případně budou preferovat negativní přístup. V tom případě ale musí 

pravděpodobně počítat se ztrátou konkurenční výhody proti firmám, které přistupují ke 

společenské odpovědnosti aktivně.  

Závěrem konstatuji, že cíle, které jsem si zadala v úvodu práce, byly z mého pohledu 

naplněny.  
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