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1. ÚVOD 

V dnešním světě jsou firemní aktivity otázkou zájmů mnoha skupin, 

které interesuje stupeň odpovědného a udržitelného fungování podniku. To znamená 

způsob jakým se organizace chová ve svém interním a současně externím prostředí 

a zároveň jaké prostředky využívá ve snaze docílit udržitelného rozvoje. Podnikové 

odpovědné aktivity mohou mít výrazný vliv na finanční výsledek i na tržní pozici. 

Konkurenční boj je dnes mezi podniky v tržním prostředí naprostou samozřejmostí. 

Existuje mnoho podniků, které si vzájemně konkurují, snaží se získat různé výhody oproti 

ostatním a být vždy „o krok napřed“. Organizace, které chtějí v konkurenčním boji 

dosáhnout úspěchu, musí být nejen schopny vyrábět a poskytovat kvalitní produkty 

a služby, ale je také třeba toto portfolio firmy dokázat správně nabídnout, propagovat 

a v neposlední řadě i prodat.  

Tržní prostředí se neustále mění. Do podnikání přicházejí nové vlivy. Konkurence 

může být, vedle kvality a ceny, ovlivněna mnoha jinými faktory. Rozvojem etiky 

a společensky odpovědného chování po celém světě, se objevil nový prvek možného růstu 

konkurenceschopnosti. Oblast etického jednání firem a společenské odpovědnosti se stává 

v současné době stále více diskutovanějším tématem, jak v podnikové praxi, 

tak i v teoretické rovině. Etické jednání firmě přináší možnost snížení transakčních 

nákladů, posílení loajality zaměstnanců i investorů, buduje a posiluje image organizace, 

napomáhá ke spokojenosti zákazníků a současně se podílí na vyšší ziskovosti, kultivaci 

podnikatelského prostředí a nárůstu konkurenční pozice, za předpokladu efektivního 

etického řízení a jednání se zainteresovanými skupinami. Společenská odpovědnost firem 

se tak v dnešním světě stává důležitým faktorem firemní konkurenceschopnosti. Stále více 

bude platit, že pokud se podnikatelský subjekt bude chtít prosadit na domácím 

i zahraničním trhu, měl by postupně zvyšovat svůj standard odpovědného a udržitelného 

chování. 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „Etické jednání firmy jako nástroj 

konkurenceschopnosti“. K výběru tématu mě vedla skutečnost, že v jakékoli podnikatelské 

oblasti je třeba se určitým způsobem více či méně eticky chovat a dokázat 

se v problematických situacích zachovat korektně. Každý jedinec by měl být schopen 

se správně rozhodnout. K tomu je pak nutnou podmínkou vstřebat určité znalosti 

této problematiky. 
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K následnému výzkumu jsem si zvolila mezinárodní korporaci SCA, 

která se zabývá výrobou a prodejem produktů z oblasti hygieny, osobní péče, kartonáže 

a masivního dřeva. 

 Cílem této diplomové práce je analyzovat etické jednání a společensky odpovědné 

aktivity podniku SCA, se záměrem dokázat, že je možné takovýmto přístupem zvyšovat 

konkurenceschopnost firmy.  

Mezi podpůrné cíle práce patří zmapování existující domácí i zahraniční literatury 

a vymezení hlavních pojmů k problematice podnikatelské etiky a společensky 

odpovědného chování, kterým se věnuje teoretická část diplomové práce. Praktickou část 

jsem rozdělila do kapitol, kde se nejdříve zabývám seznámením se společností SCA 

a jednotlivými oblastmi podnikání. Následně provádím analýzu etického a odpovědného 

prostředí firmy s cílem udržitelného rozvoje. K tomuto rozboru jsem využila metody 

výzkumu typu pozorování, dotazování a neformálních rozhovorů uvnitř organizace. 

V návaznosti na vytvořené analýze se pokusím odhalit možné nedostatky a případně 

zformulovat návrhy a doporučení pro zlepšení nebo rozšíření odpovědných aktivit v SCA. 

V závěru práce se snažím zhodnotit etickou situaci podniku SCA a potvrdit nebo vyvrátit 

domněnku efektivní konkurenceschopnosti prostřednictvím etického jednání.  
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2. TEORETICKÉ PŘIBLÍŽENÍ PODNIKATELSKÉ ETIKY 

„Podnikatelské prostředí nevzniká samo od sebe, ale je výsledkem úsilí pracovníků 

ve všech institucích, orgánech a společnostech, které svou činností mohou na vývoj 

pracovního prostředí působit.“1 

Každý jednotlivec spoluvytváří podnikatelské prostředí svým jednáním, pracovní 

aktivitou, ukázněností a etickým chováním ke společnosti. Nelze tedy tvrdit, že jde pouze 

o existenci podnikatelských subjektů. Jedná se o provázanou síť vztahů mezi manažery 

a ostatními zainteresovanými skupinami. Dalo by se říci, že společnost na vyspělé úrovni 

by měla mít tyto vztahy rozvinuté a harmonizované.  

Využití etiky v podnikatelském prostředí je v dnešní době považováno za prvek 

zcela nezbytný, související s pružným rozvojem vědy a techniky. Její aplikace však nemusí 

být v každém případě pouze pozitivní, ale i nežádoucí, negativní jev s dopadem 

na mezilidské vztahy a především jejich komunikaci. To může vést k nárůstu 

nedorozumění v jednotlivých sférách - podnikatelské, veřejné, správní, ekonomické 

i sociální a sjednotit se do krize celého prostředí. 

Transformační proces ekonomiky nastolil nové podmínky a kritéria, při kterých 

může vzniknout úspěšný a prosperující podnik. Firmy si stále častěji uvědomují, že jejich 

podnikatelské plány a následná realizace jsou většinou limitovány jak finančními 

možnostmi, tak i morálkou personálu. Proto je etika důležitou součástí a výchozím bodem 

pro dlouhodobé, úspěšné podnikání. Etika přidává hodnotu podniku i celé společnosti. 

Redukuje náklady, zlepšuje komunikaci a dlouhodobě přispívá k ekonomickému růstu. 

Etické chování podniku je v dnešní době na trhu praktickou konkurenční výhodou. Pokud 

i české podniky chtějí být proti konkurenci trvale úspěšné, je neustálá integrace etiky 

do strategie a strategických plánů nepostradatelnou podmínkou kvalitního fungování. [4] 

Podnikatelské prostředí je dynamické. Rozvíjí se v závislosti na ekonomické 

situaci, domácí i zahraniční politice. Nově se pojí vazbou s etickými postoji jednotlivců 

při realizování jednotlivých strategií rozvoje podniku, ať už politického, sociálního 

či ekonomického. Působení etiky na podnikatelské prostředí, ovlivňuje intenzitu mnoha 

                                                 

1 DYTRT, Z. a kol. Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 196 s. ISBN 
80-247-1589-9. Str. 11. 
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faktorů, jako je vnímání potřeb, hodnocení a realizace schválených aktivit subjekty 

společenského vývoje. 

Předpokladem budování etického prostředí je společenská shoda při formulaci 

strategických cílů, stanovení dlouhodobých pravidel, dodržování jejich platnosti 

a samozřejmě stanovení kompetencí mezi centrálními a podnikatelskými sférami řízení 

ekonomiky.  

2.1. ETIKA A MORÁLKA 

Vztah etiky a morálky lze podle Putnové a Sekničky [15], vystihnout pomocí 

„přesýpacích hodin“, kde jejich horní část představuje etiku – to, co by „mělo být“, 

přičemž dolní část, kde je umístěna morálka, představuje to, co „je“. Jde o neustálý proces 

inovace znalostí, přístupů, myšlenek. To znamená, že v případě morálky se popisuje stav, 

kdežto v etice se stanovují normativy. 

Pojem etika je odvozen z řeckého slova „ethos“, které má tři významy a to:  

bydliště – místo pobytu nebo vlast; dále z pohledu abstraktního použití - zvyk, mrav, 

tradice; a poslední význam definuje překlad jako mravnost a morálku.  Etika je pojímána 

nejčastěji jako termín vědní discipliny, zabývající se studiem mravního chování, mravních 

hodnot, mravního cítění. Snaží se hledat a naleznout správné jednání a chování v odlišných 

situacích. Je možno tvrdit, že morálka, mravnost a mravní jevy jsou předmětem nauky 

etiky jako vědy. [6], [13] 

Etika, dle následujícího zdroje2 je definována takto: „Etika se snaží o hledání 

a nalezení korektního jednání; snaží se o nalezení toho, co máme činit na základě 

svého rozumového nadhledu a tedy v souladu se svým myšlením.“ 

S etikou se dá ztotožnit také jako s humanitní vědou zkoumající co nejširší pohled 

mravních hodnot.  

Prostřednictvím filozofické discipliny etika zkoumá morálku nebo morální jednání 

a normy. Je disciplinou praktické filozofie zkoumající teoretické hodnoty a principy, 

usměrňující lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost svobodné volby jednotlivců. 

                                                 

2 ČANÍK, P.; ŘEZBOVÁ, L.; ZAVREL, T. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 2. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2006. 123 s. ISBN 80-245-1143-6. Str. 12. 
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Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Odlišně od morálky, která se zaměřuje 

na konkrétní pravidla. Etickým cílem je naleznout společné a obecné základy, 

na kterých morálka stojí. 

Překlad slova morálka pochází z latinských výrazů „mos“, který je překládán jako 

předpis, mrav, vlastnosti, chování a „moralis“, což znamená mravní.  

Bláha v publikaci Podnikatelská etika [1] cituje Kantův nejvyšší princip morálky, 

na základě lidské svobody, neboli kategorický imperativ, který zní: „Jednej tak, aby se účel 

tvého jednání mohl stát obecným zákonem.“ A praktický imperativ následně zní: „Jednej 

tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého, vždy zároveň 

jako účel a nikdy pouze jako prostředek.“ 

2.2. PODNIKATELSKÁ ETIKA  

Etika stále častěji proniká do ekonomiky a stává se běžnou součástí 

podnikatelských aktivit. Tento průnik představuje podnikatelská etika (PE) 

neboli business ethics (BE). 

Mnoho autorů poukazuje na to, že každodenní obchodní aktivity se neobejdou 

bez prostředků základních etických standardů, jako je poctivost, spolehlivost a spolupráce. 

Jestliže obchodní ředitel stále lže, pokud prodejci a nákupčí nenajdou nikdy mezi sebou 

důvěru nebo, když zaměstnanci stávkují při pomoci jeden druhému, je nemožné provádět 

etické obchodní aktivity.  

Jakýkoli směr pohledu nám otvírá dobrý důvod tvrdit, že business ethics jako jev, 

tak jako předmět, se vzájemně nevylučují. Tedy, můžeme v kostce shrnout disciplinu 

podnikatelské etiky:  

„Podnikatelská etika je naukou o obchodních situacích, aktivitách a rozhodnutích, 

které mohou být správné nebo špatné.“ 3 

Zde máme na mysli pojem morálního pohledu - co je správné a nesprávné. 

Naproti tomu existuje například komerční, strategické nebo finanční hledisko dobra a zla.  

                                                 

3 CRANE, A.; MATTEN, D. Business ethics. 2nd ed. New York: Oxford, 2007. 566 p. ISBN 97-80-199284-
993. Str. 5. Volný překlad. 
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Další charakteristikou podnikatelské etiky, přirozenější cestou, je možné propojení 

etiky a práva. Samozřejmě, že i právo je otázkou dobrého a špatného. Jedná se spíše 

o překrývání mezi etikou a právem. Ve skutečnosti, právo plynule přechází skrze 

institucionalizaci nebo písemné ustanovení do etiky prostřednictvím specifických 

sociálních pravidel, nařízení a zákazů. Etika a právo však nejsou stoprocentními 

ekvivalenty. To znamená, že právo může díky zákonům upravovat řadu akceptovaných 

standardů chování v podniku, ale morální otázky v etickém jednání nemusí být vždy kryty 

úpravou zákona. [5] 

Podnikatelskou etiku doprovází celá řada bezprostředně souvisejících pojmů, 

od kterých se zmíněná problematika odvíjí. Níže uvedené kapitoly jsou potřebné 

pro ucelený náhled a snazší pochopení této oblasti. 

2.2.1. Vymezení podnikatelské etiky 

Podnikatelská etika je formou aplikované4, profesní a normativní5 etiky. 

Jejím prostřednictvím se firmy snaží uplatnit etické zásady s cílem zlepšit podnikatelskou 

praxi ve všech podnikových aktivitách. Konkrétní aplikace záleží na jednotlivém oboru 

(jako např. řízení společnosti, ekologie, marketing, ...). Etika nepřipouští překrucování 

skutečností, není v rozporu s ekonomií a nelze ji redukovat jen na respektování práva. 

Definice podnikatelské etiky podle Crana a Mattena [3] se zaměřuje na jednoduché 

vysvětlení. Jedná se o  kombinaci dvou známých slov obchod a etika.  Tento pojem 

jednoduše vysvětluje aplikaci etiky (norem, pravidel) do podnikatelské sféry. 

Podnikatelská etika také v obchodě využívá morální prostředky. [9] 

Důležité otázky podnikatelské etiky lze setřídit do čtyř oblastí [29]: 

- vztahy mezi obchodem a spotřebou (prodejcem a nákupčím);  

- vztahy zaměstnavatelů se zaměstnanci; 

- charakter a hodnota zvláštních forem obchodních společností (viz akciové spol.); 

- charakter a hodnota na finančních trzích. 

                                                 

4 Aplikovanou etikou myslíme tu část etiky, která zkoumá etické aspekty  konkrétních životních situací 
a zaměřuje se na jejich řešení. 

5 Normativní etika stanovuje normy, jak by se měl člověk ve společnosti chovat a jak by měl žít. 
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Hlavní oblasti etiky v podnikání definuje Bláha [1] následovně: 

− individuální, osobní etika, 

− práva zaměstnanců, 

− ochrana spotřebitelů, 

− diskriminace, 

− kodex chování, 

− využívání energie, 

− využívání utajených informací pro obchodní jednání, 

− výhody poskytované organizací, 

− globalizace podnikání, 

− odpovědnost organizace, 

− odpovědnost zaměstnanců, 

− vztahy s odbory, 

− reakce zaměstnanců na neetické jednání, 

− počítačová data  a ochrana osobních údajů, 

− ochrana prostředí, 

− ochrana zvířat a výzkum, 

− průmyslová špionáž, 

− korupce, 

− odměny pro manažery, 

− hladomor a země třetího světa. 

2.2.2. Historie podnikatelské etiky 

Obchod využívali a udržovali už staří Sumerové od doby skoro před 6 000 lety, 

však etický pohled na obchod byl v té době negativní. Aristoteles rozdělil obchod mezi 

„oikonomikos“ domácí obchod a „chrematisike“ obchodování za účelem zisku a pozdější 

aktivity považoval za postrádající čestnost a označil je za parazity. Jeho útok 

na „lichvářství“ byl velmi známý.  

Sedmnácté století zažilo dramatický obrat. John Calvin a angličtí Puritáni kázali 

pomocí šetrnosti a iniciativy.  Adam Smith6 pozvedl svoji filozofii v knize „The Wealth 

                                                 

6 V 18. století charakterizuje také Alfred Marshall ekonomii jako morální vědu, která má etické kořeny ve 
svém díle „Principles of Economics“. 
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of Nations“ (1776), avšak již v roce 1759 se Smith zabýval otázkou odpovědnosti 

podnikání v „Theory of Moral Sentiments“[14]. Středověké cechy založily vlastní 

průmyslový kodex podnikatelské etiky. Transformace společnosti přišla o industrializaci, 

důsledkem urbanizace ochably síly, větší a více centralizované společnosti byly 

na vzestupu díky spotřební populaci, rychle rozvíjejícím se technologiím, zprůmyslnění 

a výsledné společenské struktuře. S prací Adama Smithe, Aristotelův „chrematisike“ 

dal vznik centrálním institucím a vrcholným silám moderní společnosti. Existovali ale tací, 

kteří byli proti etickému jednání. Socialisté rozvinuli aspekty podnikatelské etiky pouze 

se záměrem napadnout amorální obchodování. Jde o to rozvinout úhel pohledu, který bude 

více morální a více poctivý. To lze vidět ve svobodě obchodování, která bude udržovat 

tradiční hodnotu pod kontrolou vlády. Avšak nelze tvrdit, že trh nemá sám o sobě žádnou 

hodnotu nebo, že vláda lépe poslouží veřejnému blahu než trh. Bylo bezpečnější 

prosazovat že podnikatelská etika byla odvozena ze zcela kritického nátlaku kapitalismu 

a motivu ziskovosti za účelem větší produktivity a činorodosti výzkumů 

před tvorbou zásadních pravidel a pracovních postupů.[28] 

Podnikatelská etika patří mezi jedno z odvětví aplikované etiky. Její existence 

je tak dlouhá jako existence obchodu, avšak některé studie podnikatelské etiky (nebo etiky 

v obchodování) označují za nejprudší a nejdůležitější stupeň rozmachu poslední 

tři desetiletí. Období let 1960 – 1970 lze spatřovat jako velkou společenskou změnu 

v USA, která ovlivnila obchodní společnosti a management těchto organizací. 

Mnoho faktorů – byť nesourodých – bylo příčinou k přehodnocení stávajících cílů 

a záměrů v podniku. Společenské faktory, jako osobní menšinová práva, rovnoprávnost 

žen, ochrana tělesného zdraví, ochrana a péče zdraví na pracovišti a množství 

spotřebitelských otázek mělo dalekosáhlý a dlouhodobý dopad na obchodní společnosti. 

To přešlo až k debatě o společenské odpovědnosti. 

Organizace zjistili, že nejsou pouze ekonomickými institucemi a je třeba věnovat 

více odpovědnosti prostředkům, k vyřešení zásadních společenských problémů. Podnik 

tak dospěl k mnohem větší zodpovědnosti než kdy dříve. Byl jim nastíněn široký rozsah 

lidských hodnot. Firmy začaly podporovat vyšší kvalitu pracovního života než pouhé 

snahy o maximalizaci zboží a služeb. 
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V tomto kontextu se lze setkat se společenskou odpovědností7. Což znamená, 

že podnik musí Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.: 

- přizpůsobit se společenským změnám, jestliže chce přežít, 

- odhodit dlouhodobý osvěcený pohled vlastního zájmu a pomoci vyřešit společenské 

problémy vytvořením lepšího prostředí pro všechny, 

- za cílem vyřešení sociálních problémů se osvobodit od morálních závazků, 

které byly vytvořeny nebo spáchány, 

- zkusit předejít vládním nařízením prostřednictvím meetingů společenských očekávání 

než budou zpolitizované a zavedené vládní intervence, 

- použít řadu zdrojů (finančních i nefinančních) k vyřešení společenských problémů, 

- využít společenských problémů jako ziskové obchodní příležitosti, 

tak jako podnikových služeb, 

- pokusit se zajistit lepší obrázek společnosti na základě bytí společensky odpovědného 

podniku. 

Další literatura [25] popisuje společenskou odpovědnost jako pyramidu 

se čtyřmi typy odpovědnosti, která zahrnuje ekonomickou, právní, etickou a konečně 

filantropickou (dobročinnou) odpovědnost. 

I Putnová [13] datuje zrod podnikatelské etiky do období roku 1974, kdy 

ve spolupráci s Philosophy Department and College of Business proběhla v Kansasu první 

konference, kde byl vytvořen sborník „Ethics Entreprise and Public Policy: Essay 

on Moral issues in Business“. Následně bylo v USA založeno několik center zabývajících 

se podnikatelskou etikou, např. společnost Society for Business Ethics. V 80. letech 

se začaly vydávat první časopisy s tématikou podnikatelské etiky (Business Ethics – 

An European Review, Journal of Business Ethics), zároveň vznikla řada publikací 

vědeckých statí o vztahu etiky a ekonomie. 

V roce 1986 bylo založeno kolaborací nejvyšších úředníků z Evropy, USA 

a Japonska společenství Kulatého stolu v Caux (The Caux Round Table8). CRT začalo 

klást největší váhu na globální odpovědné chování poklesem společenských 

a ekonomických smluv pro světový mír a stabilitu. Principy podnikání Kulatého stolu 

                                                 

7 Společenskou odpovědností organizace se budeme více zabírat v kapitole 2.3. 
8 Caux Round Table [online]. March 2009 [cit. 2010-03-10]. Principles for Business . Dostupné z WWW: 

<.http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?menuid=8>. 
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byly uvedeny v roce 1994 a představeny na summitu OSN pro společenský rozvoj 

v roce 1995. Část Principů podnikání byla upravena a nazvána Minnesotskými principy. 

Principy podnikání CRT jsou publikovány v 12 jazycích, reprodukovány do velkého 

množství učebnic a článků apod. 

O rok později 1987 vznikla jako nezisková organizace, s mezinárodní spoluprácí 

a podporující podnikatelskou etiku, všestranně působící v oblastech akademické obce, 

obchodu, veřejném sektoru a občanských sdruženích pod názvem EBEN European 

Business Ethics Network. Misí společnosti je podporovat etiku, excelovat v obchodě, 

přizpůsobit se etickým výzvám na globálním trhu a debatovat na téma jakou roli hraje 

obchod ve společnosti. To vše vykonává prostřednictvím spolupráce všech členů 

organizováním fór, konferencí a odborných publikací. 

Až devadesátá léta dvacátého století jsou označována za dobu institucionalizace 

etiky a vztah firmy se svými stakeholdery, jejich důvěra patří mezi faktory (nefinančního 

aktiva podniku), které ovlivňují ekonomickou výkonnost. Roku 1999 byl podepsán 

dokument Corporate Governance státy OECD. Systém definuje distribuci práv 

a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný 

management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci, případně další zainteresované 

osoby. Jedná se o soubor právních a exekutivních metod a postupů, které zavazují 

především veřejně obchodovatelné společnosti udržovat vyvážený vztah mezi společností 

a těmi osobami, jež ji tvoří. 

Firmy začali podporovat environmentální odpovědnost, etika vstupuje postupně 

do podnikového řízení, morální a etické hodnoty jsou začleňovány do firemní kultury. 

V současné době význam podnikatelské etiky výrazně roste a jak lidé, tak podniky se snaží 

prorazit v konkurenceschopnosti etickým řízením, správou a společensky odpovědným 

chováním v globálním podnikání.  

2.3. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY (CSR) 

Anglické spojení Corporate social responsibility - CSR lze přeložit 

jako společenská (někdy sociální) odpovědnost firmy – SOF, v některé literatuře je možno 

se setkat i s výrazem Social Accountability – SA. 
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Problematika společenské odpovědnosti je velmi složitá, během posledních 

padesáti let vznikala řada teoretických proudů pro bližší upřesnění. Avšak někteří literáti 

zasazují vývoj CSR již do období rozvoje akciových společností a do období 19. století. 

Od konce druhé světové války se téma společenské odpovědností doširoka rozvíjí. 

Stoupající význam CSR v podnikání s sebou přináší rozšiřování a prolínání jednotlivých 

koncepcí. 

Obecně platné definice popisují CSR [6] jako, dobrovolnou aktivitu, která se staví 

nad rámec právních norem a zaměřuje se na oblasti ekonomického, environmentálního 

a sociálního podnikání s cílem zlepšení a udržení pracovních, životních a ekologických 

podmínek všech stakeholderů. 

Evropská komise (2001) definuje společenskou odpovědnost firem jako koncept, 

ve kterém společnosti zahrnují sociální a environmentální záležitosti do podnikových 

operací a na dobrovolné interakci se stakeholdery. Tato definice má hned několik hledisek. 

Prvním hlediskem CSR je integrace společenské a ekologické problematiky 

do samotných operací společnosti, což znamená, že CSR není pouze filantropií9. Důraz 

je kladen na to, jaká je každodenní práce podniku: jak firma jedná se svými zaměstnanci, 

jaká je výroba, jaký je firemní trh a podobně. Společenská odpovědnost není pouze o tom 

co si firma se ziskem počne, ale jak tento profit dostane. 

Druhé hledisko se zabývá zásadní otázkou CSR a to spoluprací jednotlivých 

stakeholderů. Efektivní společenská odpovědnost závisí na vzájemném dialogu a kooperaci 

jednotlivých zainteresovaných skupin, jako jsou odborové organizace, veřejné úřady, 

nevládní organizace a obchodní organizace. 

Třetím hlediskem, z definice společenské odpovědnosti (jako dobrovolné aktivity) 

vyplývá, že CSR se týká toho, co společnost může vykonávat ve společenské 

a environmentální oblasti nad rámec činností stanovených zákony. Stanoviska této definice 

dobře kooperují uvnitř Evropské Unie a všude tam, kde většinou platí zákonná pravidla. 

V některých zemích, může být CSR pouze otázkou firmy dostát svým právním 

závazkům.[21] 

                                                 

9 Firemní filantropie znamená dobrovolné zahrnutí sociálních a ekologických otázek do vlastní podnikatelské 
strategie, např. charitativní dary, společenské investice, podpora veřejně prospěšných projektů apod. 
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2.3.1. Vývoj společenské odpovědnosti – teoretické přístupy 

Mezi nejznámější a nejpropracovanější teorie CSR patří teorie stockholder 

a stakeholders. [7] 

- Teorie stockholder: je považována za klasický pohled, který se formoval od počátku 

devatenáctého století. Základem bylo tvrzení, že dokonalá konkurence z trhu odstraní 

nežádoucí formy podnikání, které poškozují jak účastníky tak i trh jako celek. 

Za kritérium této teorie je stanovena maximalizace zisku vlastníků. Významným 

představitelem tohoto proudu byl Milton Friedman. Friedman tvrdí, že stanovení pravidel 

pro podnikání je posláním vlády. Podnikání by se mělo držet přesně vymezených 

pravidel s cílem maximalizovat společné zisky. 

- Teorie stakeholders: Reakcí na první klasickou teorii byl vývoj nové teorie 

participujících skupin. Tato teorie se navrací k požadavkům morální odpovědnosti 

ve vztahu ke všem zainteresovaným jedincům i skupinám. Předpokladem teorie 

stakeholderů je snaha nepreferovat jednu skupinu před druhou, ale sjednotit požadavky 

a podřídit jim zájmy ostatních skupin. 

Stakeholderem je myšlen takový jedinec nebo skupina, která je ve vztahu 

k podnikatelskému subjektu a může ovlivnit jeho podnikatelskou činnost. 

Řadí zde akcionáře, zákazníky, dodavatele, vlastníky, zaměstnance, místní komunitu 

a další. Stakeholdery lze dále dělit na primární, kteří jsou přímo spojeni s fungováním 

podniku a na sekundární okruh, kde mezi sebe řadí odborové organizace, média, 

konkurenci a zájmové skupiny. Technika popisující všechny klíčové participující 

skupiny se nazývá analýza stakeholders, která vyhledává zásadní představitele 

stakeholderů, poukazuje na jejich zájmy vzhledem k podnikovým cílům, jejich význam 

v sociálním systému i jejich vlivu na podnik a úspěšnost jednotlivých projektů. 

2.3.2. Tři pilíře CSR 

Koncept společenské odpovědnosti lze konkrétně uplatnit na třech základních 

pilířích - ekonomickém, sociálním a environmentálním. Každá ze tří oblastí CSR zahrnuje 

specifické aktivity, způsoby podniká, soubory pravidel chování, jednání a politiky. [13]  
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Ekonomická oblast, v pojetí CSR představuje: 

− vytvoření etického kodexu nebo jiného dokumentu upravující podnikatelské 

chování firmy, 

− transparentní chování a jednání, 

− přijetí principů dobrého řízení a správy – Corporate Governance, 

− trvalý dialog s akcionáři, 

− uplatnění protikorupční politiky, 

− vymezení pravidel chování k zákazníkům, k dodavatelům a k investorům, 

− ochrana duševního vlastnictví, 

− etický, sociální marketing, etické a ekologické značky na výrobcích. 

Sociální oblast zahrnuje: 

− trvalý dialog se stakeholdery, 

− firemní filantropii, sponzorství a firemní dobrovolnictví, 

− rozvoj lidského kapitálu s ohledem na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

− vyrovnaný poměr pracovního a osobního života, 

− prosazování rovných příležitostí a rozmanitosti zaměstnanců, 

− dodržování lidských práv na pracovišti, zákaz dětské práce, 

− zajištění rekvalifikace, 

− poskytování jistoty zaměstnání, rovné příležitosti pro všechny, 

− dobročinnost firmy. 

Environmentální oblast je zaměřena na: 

− zajištění ekologické výroby, ekologických produktů a služeb, 

− vytvoření ekologické politiky firmy, 

− aktivity vedoucí k ochraně přírodních zdrojů a ke snižování dopadů na životní 

prostředí. 

Nicméně koncept sociální odpovědnosti je velmi široký, proto se její aktivity 

nečlení pouze do tří samostatných oblastí, ale lze je dále rozčlenit na další okruhy 

jako je pracovní prostor, trh, životní prostředí a komunita. [21] 

Pracovní prostředí poukazuje, jak společnost jedná se svými zaměstnanci. 

Zahrnuje otázky jako jsou nábor zaměstnanců, rozmanitost pracovních sil, platební 
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a pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost práce a spolupráce s odborovými organizacemi. 

Také se může zaobírat otázkou lidských práv. 

Trh definuje komunikaci a aktivity, kterými firma působí ve vztahu s dodavateli, 

zákazníky a konkurencí. Zabývá se otázkami pravdivé reklamy a marketingu, týkající 

se stížností zákazníků, antikorupční opatření a etické postupy a efektivní sociální 

a ekologické požadavky na dodavatele. 

Životní prostředí – CSR popisuje opatření, které společnost přijímá k utišení 

negativního vlivu na okolí, například opatření energetické účinnosti nebo snižování emisí. 

Také se odkazuje na zboží a služby, které aktivně pomáhají vylepšovat životní prostředí. 

Místní komunita – společenská odpovědnost se zajímá o vztahy mezi společností, 

občany a komunitami, které mohou být ovlivněny firemním provozem. To zahrnuje otázky 

lidských práv, společného dialogu a spolupráce s potencionálně ovlivněnými komunitami 

a aktivní podíl na blahobytu občanů, například prostřednictvím dobrovolných 

zaměstnaneckých systémů. 

Některé z těchto oblastí se nevyhnutelně prolínají v podnikové praxi. Například 

životní prostředí může mít velký vliv ve vztahu s komunitou, která je činností firmy 

ovlivněna. Transparentnost a komunikace v sociálním a ekologickém jednání 

jsou základními aspekty společenské odpovědnosti firem, které procházejí skrze všechny 

čtyři oblasti. V praxi definování udržitelnosti zdrojů nebo konceptu CSR se stává 

v rostoucí míře více obecným, zvláště ve velkých společnostech. 

2.3.3. Výhody a nevýhody CSR 

Účast na společensky odpovědných aktivitách přináší firmě určité výhody. 

Od zavedení CSR nelze však ihned, v krátké době, očekávat okamžité zlepšení 

ekonomických výsledků, zkvalitnění zaměstnaneckých výkonů a managementu 

nebo obsáhlé zveřejnění jednotlivých aktivit. Společenská odpovědnost je dlouhodobou 

strategií, která přináší výsledky v horizontu několika let. Následující obrázek 2.1 popisuje 

jednotlivé přínosy společenské odpovědnosti pro podnik a zaměstnance.[13][15] 
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Obrázek 2. 1 Přínosy CSR aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KRYMLÁKOVÁ, H. a kol. Etika a odpovědnost organizace. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 
Ostrava, 2009. 250 s. ISBN 978-80-248-2092-7. Str. 87. 

 

Pro nestranný náhled na danou problematiku, je třeba uvést i nevýhody 

při společensky odpovědných aktivitách. Nemalým problémem bývá složitá průkaznost 

výsledků a vysoké náklady, které firma musí od počátku zavedení nové strategie vynaložit. 

V případě, že se organizace rozhodne podnikat eticky a zapojí i své finanční zdroje, je  

zapotřebí získat informace jak má správná CSR probíhat, zde se nachází další otázka 

nejasného stanovení jednotných norem. O společenské odpovědnosti lze v současnosti 

naleznout řadu článků, odborných textů i literatury, avšak ta slouží jako určitá forma 

doporučení a není možné vyhledat jednotně stanovené normy směřující k etickému 

podnikání.  

CSR zvyšuje a přináší: 

image a serióznost společnosti, posílení věrnosti značce, zisk a 

obrat firmy, produktivitu, hospodárnost, kvalitu produktů a 

služeb, zlepšení výkonu a odstranění bariér mezi odděleními, 

přístup k dodatečnému kapitálu, ochranu důvěrných informací, 

zlepšení loajality a morálky personálu, získání a udržení 

kvalitních zaměstnanců, nárust konkurenceschopnosti, 

budování lepších vztahů ve firemní komunitě a vývoj firemní 

kultury, bezpečnost práce a řízení lidských zdrojů, atp. 

CSR snižuje: 

náklady a rizika podnikání, 

omezuje potenciální dohled státu 

a zákonné opatření, minimalizuje 

transakční náklady. 
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2.3.4. Důvody „pro“ etické chování podniku 

Vyplatí se firmě chovat se eticky? Proč využívat metod a nástrojů podnikatelské 

etiky  a přijímat CSR? Neznamená to pro firmu určité dobrovolné omezení, nebo i ztrátu 

konkurenceschopnosti na trhu? Mnoho důvodů k etickému jednání bylo uvedeno v kapitole 

2.3.3. výhody a nevýhody CSR. 

Argumenty pro etické chování podniku jsou jak obecné, tak specifické. 

Některé souvisí se zvyšováním kvality života, jiné zahrnují především výhody srovnávat 

se na trhu s nejlepšími. Základem veškerých přístupů k etickému chování je podmínka 

existence všeobecného mravního povědomí zainteresovaných stran – ve snaze být dobrý 

a konat dobré a brát na sebe odpovědnost za činy v podniku. 

Mezi podnikatelskou etikou, sdílenými hodnotami, důvěrou, sociálním kapitálem 

a ekonomickým růstem lze znázornit vztah jak ukazuje obrázek 2.2. Zaváděním etických 

principů se firma snaží pečovat o podnikatelské prostředí (jak uvnitř, tak vně) a tím 

uchovává nebo rozvíjí důležité podnikové hodnoty, které podporují její rozvoj a fungování. 

Jedná se především o hodnoty jako je důvěra, klesající transakční náklady, které rozšiřují 

možnosti podnikání. Díky zvýšení důvěry roste sociální podnikový kapitál 

a to v konečném efektu podporuje nárust hospodářské prospěšnosti. Ekonomický užitek 

se objevuje ve dvou typech, jedná se o zvyšování firemních výnosů nebo snižování 

transakčních nákladů. [6] 

Obrázek 2. 2 Vztah mezi podnikatelskou etikou, hodnotami, důvěrou a ekonomickou 

prospěšností. 

 

Zdroj: ČANÍK, P.; ŘEZBOVÁ, L.; ZAVREL, T. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 2. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2006. 123 s. ISBN 80-245-1143-6. Str. 29. 

Podnikatelská 

etika 

Sdílené 

hodnoty 

Důvěra 

Ekonomický 

růst 

Sociální kapitál 
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Ekonomické zdůvodnění vztahů, v obrázku 2.2, především představuje vytvoření 

pozitivního mravního klimatu, firma může uspořit transakční a informační náklady, 

získává konkurenční výhody, především v oblasti marketingu.  

2.4. ZAVEDENÍ ETIKY DO STRATEGIE PODNIKU 

Zavedení etiky do podnikové praxe je závislé na vyspělosti mravní kultury 

managementu. Zasazení etiky do strategie podniku je úkolem managementu, jedná 

se v podstatě o klíčové zaměstnance, kteří jsou v rámci organizace zodpovědní za dosažení 

jim svěřených cílů. S tím souvisí reakce vedení podniku na etickou odpovědnost podle 

které je možno odvodit kvalitu organizace a určitou tvůrčí účast na zajištění strategických 

cílů.[15] 

Etické řízení lze chápat jako vytváření nové eticko-normativní úrovně řízení, 

především zrodem nové základny etického dialogu. Etické řízení je dnes považováno 

za součást systému řízení, kde se klade důraz na procesní charakter, ve kterém 

se jednotlivé fáze opakují. Iniciativa – strategie – rozhodování – nařízení – kontrola. 

Moderní etické řízení je v současné době vnímáno jako osobní závazek managementu, 

je zde kladen důraz na systémové rozhodování, které nepropustí dovnitř osobní zájmy 

jednotlivců v podniku. K realizaci cílů etického řízení je zapotřebí manažerská důvěra, 

vnímaná jako určitý spiritual leaderships v překladu ctnostné vůdcovství. 

Etická odpovědnost se zaměřuje jak dovnitř firmy (na management a zaměstnance), 

tak na okolí firmy (zákazníky, investory, dodavatele, odběratele, konkurenci, věřitele 

a jiné). Otázkou je, jak udržet konkurenceschopnost a zároveň se chovat eticky 

v podnikatelském prostředí. 

K tomu vypomáhají mnohé etické principy, nástroje a metody, které je nezbytné 

postupně zavádět do podnikatelského prostředí a využít v samotném procesu. Lze hovořit 

o vzniku „etické infrastruktury podniku10“, její kvalita závisí především na implementaci 

etických principů do podnikové praxe a na využití nástrojů a metod etického řízení 

do podnikatelského procesu. V současné době patří mezi základní metody patří metoda 

konsensu a dialogu. Etickou infrastrukturu podniku však ovlivňují i tradice a zvyklosti, 

                                                 

10 Etickou infrastrukturu podniku můžeme definovat jako síť nástrojů, metod etického řízení a principů. 
Popisuje PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. [15] 
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různé podnikové rituály, klíčové etické zásady, hodnoty, ovšem také úroveň vyspělosti 

organizační kultury. 

Pokud se však podnik rozhodne pro využití a zavedení některých principů, metod 

a nástrojů, měl by si být zároveň vědom, že tyto nástroje musí být schopen udržet, 

prosazovat a správně využívat. Je třeba klást důraz na kvalitu využití prostředků, kterými 

je zaručen rozvoj etického prostředí podniku a nenechat tyto pouze zapomenuté v rohu.  

2.5. METODY PODNIKATELSKÉ ETIKY 

Metoda je pracovní postup, jehož prostřednictvím se zavádí poznatky a principy 

do praxe. Pro její využití je důležitá jednoduchost, srozumitelnost a celistvost. 

Viz kapitola 2.4., za tradiční techniky etického řízení lze považovat metody 

konsensu a dialogu. Tyto metody pocházejí už z éry Sokrata. Dialog je od té doby součástí 

morální filozofie, která následně přešla i do podnikatelské etiky. 

Mezi části dialogu patří vyjednávání, kompromisy a dohody. „Svoboda znamená 

konflikt a společnost vyžaduje, aby byly konflikty řešeny mírnou cestou.“11 

Dialog probíhá za určitých předpokladů [15]: 

- obě strany dialogu musí být racionální, schopné přijímat důvody jednání, 

- obě strany musí být schopné svobodné volby a být zodpovědné za své jednání, 

- každá strana se snaží o akceptaci návrhu druhou stranou a je připravena na drobné 

ústupky k dosažení konsensu (shody), 

- každá strana je považována za suveréna a svobodně jednajícího představitele, 

- každá strana musí být schopna dodržet svým závazkům, které z dialogu vyplynuly, 

například smluvní. 

Kromě tradičních metod využívá etika v podnikové praxi i modernější metody. 

Jedná se například o již zmíněnou Společenskou odpovědnost firmy (CSR) a teorii 

stakeholderů (viz kapitola 2.3.1.) nebo Corporate Governance (řízení a správa korporací). 

Vedle uvedených metod používá podnikatelská etika i metody z personální oblasti, 

například Job rotation nebo metodu stínování managementu. [15]  

                                                 

11 PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2007. 168 s. ISBN 978-80-247-1621-3. Str. 86. 
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2.6. PRINCIPY ETICKÉHO ŘÍZENÍ 

Etické principy představují klíčové zásady pro aplikaci etického odpovědného 

jednání do života podniku. Pro rozvoj podnikatelské etiky je velmi důležité, aby vymezení 

etických principů řízení bylo srozumitelné a zároveň odborně definované. Samotný rozvoj 

etiky v podniku je i závislý na zavedení jednotlivých principů do praxe. Jejím zavedením 

se vytváří ve firmě příznivé podmínky pro využití jednotlivých nástrojů etického řízení. 

Principy etického jednání podle Dokumentu Principles for Business12 mají kořeny 

ve třech základních dimenzích pro odpovědné, férové a funkční podnikání. V první jsou 

obsažena určitá filozofická východiska, ochrana a respektování lidské důstojnosti, 

usilování o společné dobro atp. Druhá zahrnuje dimenzi odpovědného dozoru, stanovení 

vlastních zásad jednání a chování podniku. Ve třetí jsou popsané principy vzájemných 

výhod v pracovním i soukromém životě pro interesované osoby (stakeholdery. 

Přístup Caux Round Table (CRT) k podnikatelské odpovědnosti se skládá ze sedmi 

hlavních principů etického řízení [26]: 

1. Respekt stakeholderů a akcionářů – odpovědné podnikání vůči participujícím 

skupinám k odpovědnosti k akcionářům. 

2. Podílení se na rozvoji ekonomickém, sociálním a ekologickém – odpovědnost 

za prosperující podnikání, rozvoj pracovních skupin, goodwillu, efektivní využití 

zdrojů, volná a fairplay soutěž, využití technologických inovací... 

3. Respektování litery a smyslů zákona – podnikatelské chování plynoucí z důvěry, 

otevřenosti a využití legálních prostředků. 

4. Dodržování pravidel a dohod – v rámci lokální kultury a tradice společnosti 

a za dodržení poctivé konkurence. 

5. Podpora mezinárodního podnikání – rozvoj globalizace, vytvoření otevřeného 

multilaterálního trhu. 

6. Ochrana životního prostředí – ochrana a pokud je to možné i vylepšení prostředí 

které bylo zdevastované těžbou přírodních zdrojů, snaha o přijetí kompromisů 

pro budoucí generace. 

                                                 

12 Dokument Principles for business byl vydaný společností Caux Round Table (CRT) v roce 1994, dostupný 
na URL:< http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?menuid=8/> 
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7. Vyvarování se nezákonným aktivitám – boj proti korupčním praktikám, praní 

peněz, teroristickým aktivitám, pašování drog. Snaha o redukci a prevenci 

proti nelegálním aktivitám. 

2.7. NÁSTROJE PODNIKATELSKÉ ETIKY A CSR 

Tradiční nástroje podnikatelské etiky se začali rozvíjet ve dvacátých letech 

20. století a jako prvními se staly etické kodexy. Byly vytvořeny velmi jednoduché druhy 

kodexů, určité deklarace hodnot a firemní kréda. Ve třicátých letech 20. století se začalo 

využívat výcviku zaměstnanců k obchodnímu a etickému chování a kodexy doplnilo 

využití etických vzorů. K dalšímu rozvoji dochází po druhé světové válce, a to zejména 

v šedesátých letech 20. století, kdy jsou zavedeny první etické kodexy, které vycházejí 

z teorie zainteresovaných skupin. V současné době kodexy reprezentují a rozebírají 

základní etické hodnoty a principy, dosud představují nejdůležitější nástroj etického řízení. 

Etický kodex je dnes považován za nejběžnější nástroj zavedení etických principů 

do života podnikatelské praxe. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století 

byly v praxi využity jedny z prvních moderních nástrojů etického řízení. Jednalo 

se o etický a sociální audit, úřad ombudsmana pro etiku a etické výbory. Převážně 

se tyto nástroje používají v USA,  ale díky globalizaci se začínají objevovat i v Evropě. 

Mezi nástroje institucionalizace podnikatelské etiky patří především [6],[15]: 

− etické kodexy a další interní dokumenty, 

− etické vzory, 

− etický sociální audit, 

− etické výbory, 

− úřad ombudsmana pro etiku ve firmě, 

− výcvik a vzdělávání v oblasti podnikatelské etiky, 

− reporting, měření a mezinárodní standardy v oblasti BE a CSR, 

− organizační struktury podporující etický program, 

− formy společensky odpovědných aktivit, 

− analýza stakeholderů (zainteresovaných skupin), 

− etický leadership, 

− whistleblowing – anonymní informační linky, schránky apod. 



 21 

Podle toho, kdo zajišťuje fungování konkrétních nástrojů BE a CSR, lze nástroje 

rozdělit do dvou skupin [6]: 

− interní nástroje – které má podnik pod svou kontrolou a jejichž používáním 

ovlivňuje přímo své etické chování (např. etický kodex, etický a sociální audit, 

specifická organizační struktura apod.); 

− externí nástroje – jedná se o nástroje, které existují vně podniku, používáním 

může být podnikatelský subjekt i jeho etické prostředí ovlivněno (např. 

protikorupční linky státních organizací apod.).  

Následující kapitoly definují několik zásadních interních nástrojů, které napomáhají 

podnikům k etickému a odpovědnému podnikání: 

2.7.1. Etický kodex 

Z překladu code of ethics nebo code of conduct vychází český význam etický kodex 

nebo kodex chování. Etický kodex představuje v moderním podniku nástroj, 

který reprezentuje rozpracování klíčových principů a hodnot. Vytváří základnu 

pro uplatnění dalších nástrojů a metod podnikatelské etiky, jak v procesu zavádění, 

tak novelizace. Etické kodexy patří mezi nejvýznamnější a nejpoužívanější nástroje 

etického řízení.  

Tak zvaná pravidla chování by měla navazovat na formální právní úpravu. 

V preambulích těchto dokumentů se uvádí většinou závazek k respektování platného práva. 

Proto by měl etický kodex doplnit právní úpravu, zejména v oblastech, kde není nutností 

využití zákona, avšak je třeba tyto oblasti upravit určitou podnikovou regulací. Dnes 

se etické kodexy objevují skoro ve všech oblastech podnikatelského i společenského 

života.[13] 

Firmy prostřednictvím kodexu vytváří logicky uspořádaný soubor norem 

a předpisů,  stanovují užitečné principy a zásady jednání i chování, ty vymezují a zároveň 

upravují vztahy mezi členy určité společnosti, například manažerů či zaměstnanců.[15] 

Podnikat eticky alespoň se základními etickými pravidly, je docela obtížné a firma se musí 

vzdát mnoha podnikatelských příležitostí. 
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Kodexy lze podle druhu členit na deklarace hodnot, firemní kréda a etické 

kodexy.[15] 

Deklarace hodnot: prostřednictvím těchto hodnot firma řídí své činnosti, 

dbá především o kvalitu produktů a služeb, o bezpečnost zákazníků i o péči zaměstnanců. 

Většinou udává kam firma směřuje a vychází z podnikové filozofie. Deklarace hodnot 

nemusí být zcela věnována etice, však umožňuje náhled na etické dilemata a problémy, 

součástí jsou i etické hodnoty. Firmy svoji deklaraci hodnot vyvěšují veřejně a jsou 

pro důsledné a dlouhodobé dodržování. 

Firemní krédo: tento typ kodexu pečuje o etickou odpovědnost vůči ostatním 

stakeholderům (zainteresovaným osobám). Formuluje etická stanoviska firmy do několika 

odstavců. Nejznámějším a velmi uznávaným je krédo firmy Johnson & Johnson. 

Tyto kréda měří vyspělost podnikové kultury organizace, zároveň i kvality systému firemní 

komunikace. 

Etický kodex: v porovnání s předešlými druhy mají etické kodexy celistvější 

a komplexnější podobu. Zaobírají se jak právy a povinnostmi uvnitř podniku – 

zaměstnavatelů, zaměstnanců, zákazníků tak i mimo firmu. Kde je věnována pozornost 

ostatním stakeholderům jako jsou investoři, dodavatelé, odběratelé, věřitelé a konkurence.  

Při tvorbě kodexu je možné zohlednit různé priority použití. Z tohoto hlediska 

se rozlišují kodexy na tři typové skupiny [13]: 

− aspirační kodex - představuje pouhé stanovení základních idejí, zásad 

a principů, přebírá na sebe podobu deklarace hodnot; 

− výchovný kodex – zpracovává se jako metodické vodítko řešení etických 

problémů a dilemat, se kterými se jednotlivci setkávají v praxi při použití 

kodexu. Obsahuje řadu normativních nařízení, doplněných o podrobné 

komentáře; 

− regulační kodex – zahrnuje skupinu podrobně rozpracovaných pravidel 

a principů v etickém řízení. 

Etické kodexy se vyskytují ve formách [6] podnikových a profesních etických 

kodexů. Podnikové kodexy jsou kodexy jednotlivých podnikatelských subjektů nebo jejich 

částí a profesní jsou pravidly profesionálních asociací, jejich členů a sdružení. 
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Putnová a Seknička [15] doplňují toto členění navíc o třetí možnou formu kodexu 

a to o etické kodexy zaměřené na činnost hospodářských sdružení. 

Mezi velmi důležité funkce etického kodexu firmy jsou [16]: 

- doktrína – zmocňující dokument, 

- zdroj hodnocení vlastní činnosti zaměstnanci a veřejností, 

- nástroj k odstranění neetického chování, 

- podpora podnikové kultury a socializačního procesu. 

Etický kodex je považován za poměrně rozsáhlý dokument, ve většině případů 

obsahuje [3]: 

a) preambuli, která zdůrazní význam etického kodexu pro organizaci, 

b) očekávané standardy chování (definují vztahy se zákazníky, k akcionářům 

a ostatním investorům, zaměstnancům, dodavatelům, konkurenci, vládě 

a místním orgánům), 

c) využití etického kodexu v rozhodování, platnost kodexu. 

Struktura a obsah etických kodexů se od sebe liší. Neexistují dvě firmy, které 

by byly naprosto stejné, tato odlišnost udává i rozdílnost jednotlivých kodexů pro každou 

společnost. V literatuře se lze dočíst o jakési specifikaci typických okruhů, které by neměli 

chybět v žádném kodexu [15]: 

- respektování práva, 

- čestnost a fairplay konkurence, 

- bezpečná a kvalitní produkce, 

- konflikt zájmů, 

- odmítnutí diskriminace v každém případě, 

- vztahy s dodavateli, 

- oceňování účetnictví, uzavírání smluv, 

- zneužívání a využívání informací v obchodním styku, 

- korupce, 

- sociální odpovědnost, 

- ochrana životního prostředí, 

- informace o majetku. 
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Při zpracování etických kodexů využíváme dvou základních modelů tvorby [6]. 

Prvním je skandinávský model, který klade důraz na aktivní účast co největšího počtu 

zaměstnanců při formulaci etického kodexu. Druhým typem je americký model, kde se 

 na vytvoření kodexu podílí management nebo vlastníci podniku. 

Každý kodex musí být jednoznačný, srozumitelný, aby mu porozuměl každý, 

kdo jej čte a využívá. Nesmí působit dvojsmyslně, a jeho výklad musí být jednotný. 

Je nezbytné, aby kodex zahrnoval veškerou plánovanou problematiku podnikatelské 

činnosti, na druhé straně musí být dostatečně obecný a odborný. Nelze však, aby byl příliš 

stručný nebo naopak rozsáhlý až nepřehledný s neustálým opakováním problematiky. 

Cílem je jeho využití ve všech úsecích organizace. Velmi důležitým procesem se stává 

zavedení etického kodexu do společnosti. Takovýto proces má určitou časovou 

posloupnost jednotlivých činností. 

Cílem etického kodexu bylo dosažení prospěšnosti a efektivity v podniku. 

Z pohledu firmy i okolí můžeme sepsat konkrétní přínosy, pozitivní účinky, které etický 

kodex může mít [15]: 

- podpora procesu identifikace a harmonizace zájmů a etických hodnot, 

- eliminace nežádoucích praktik,  které jsou příčinou ztráty zákazníků, 

- zavádí nové postupy, zjednodušuje zavádění inovací, 

- zlepšuje reputaci firmy u zákazníků a celé veřejnosti,  

- snaží se o vstřícnější jednání ke speciálním požadavkům zákazníka, 

- objasňuje politiku firmy v morálně problematických otázkách v oblasti podnikové 

kultury, 

- pocit zaměstnance  že pracuje v prostředí eticky jednající firmy, 

- řešení etických přestupků, týkajících se discipliny zaměstnanců, 

- prostřednictvím kodexu dává firma najevo hodnoty, podle kterých se snaží fungovat, 

- zabraňuje zneužití pravomocí nadřízených vůči ostatním zaměstnancům, 

- řešení strukturálních změn a krizí, 

- pomoc při odhalení nelegálních operací a podvodů. 

Každý podnik, který v praxi etický kodex využívá, může zhodnotit jeho přínosy. 

Avšak v jeho zavádění vzniklo i několik kritických názorů a námitek. [6],[15] 
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U malých a drobných podnikatelů nemá etický kodex zas tak velký význam, stačí 

upřesnit požadovaná pravidla chování všem zaměstnancům ústní formou. Firmy sepisují 

kodex většinou na začátku vzniku projektu nebo založení společnosti a dále 

jej neaktualizují, tím začíná postrádat smysl jeho sestavení. Není třeba kodex měnit každý 

rok, ale po určitém období, ve kterém podnik dosáhl určité etické změny chování by bylo 

dobře tuto informaci zahrnout do pravidel. Kodex bývá většinou velmi stručný, 

což nepostihuje důležitou problematiku, kterou by měl zaobírat. Kvalitní kodex by měl 

obsahovat jak obecná tak podrobná ustanovení, naopak příliš rozpracovaný kodex působí 

občas zmateně až nepřehledně, což může vést k ztrátě prvotního charakteru pravidel. Další 

námitka hodnotí etický kodex pouze jako nástroj pro vylepšení image firmy, jinak se jedná 

pouze o sbírku prázdných frází a milých slov. Poslední otázkou je možnost sankcí, 

za dodržování či porušení etického kodexu není možné zainteresované osoby nijak chválit 

nebo naopak postihovat sankcemi, proto se někteří domnívají, že bez kontroly a postihů 

etické kodexy nemají smysl. 

I přes některé kritické připomínky zůstává etický kodex zásadním nástrojem 

etického řízení. Je důležitou součástí při vytváření etické infrastruktury podniku a její 

implementace do sjednocených systémů řízení. Vedle etických kodexů mohou firmy využít 

i jiných dokumentů a nástrojů. 

2.7.2. Etický a sociální audit 

Etický a sociální audit patří mezi nové, moderní a také nejkomplexnější nástroje 

etického řízení. Řadí se do skupiny nefinančních auditů, kam také patří audit spokojenosti 

zákazníků, životního prostředí, marketingový, jakosti, personální nebo audit informačních 

technologií. Důvodem pro aplikaci těchto auditů je sledovat faktory, které nejsou součástí 

finanční analýzy, avšak ovlivňují z velké části hospodářský výsledek podnikání.  

Etický a sociální audit se vztahuje k nefinanční formě auditu, proto 

se od klasického finančního odlišuje několika rozdíly, jak nám znázorňuje následující 

tabulka. 
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Tabulka 1: Rozdíly mezi finančními a nefinančními audity 

Finanční audity Nefinanční audity 

Přesně definované etalony (právní řády) Podnikové etalony, srovnání s konkurencí 

Shodný postup v každé organizaci Určen zvláště pro vlastní podnik 

Audit se uskutečňuje 1x do roka Opakování auditu po 18 až 24 měsících 

Předepisuje jej zákon vybraným 
ekonomickým subjektům 

Závisí na ochotě a dobrovolnosti firem 
přistoupit k auditu 

Zdroj: ČANÍK, P.; ČANÍKOVÁ, P. Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském 
prostředí. [15]. 2006, Dostupný z www: http://www.canik.cz/2008/06/06/aplikace-metod-a-nastroju-
podnikatelske-etiky-v-ceskem-podnikatelskem-prostredi/ 

 

Oproti jiným typům auditů, dříve zmiňovaným, patří etický a sociální audit stále 

k méně známým a téměř nevyužívaným v České republice. 

Je nutné zmínit, že existuje rozdíl mezi etickým a sociálním auditem. Častější 

formou kontroly je sociální audit, který se týká čtyř základních dimenzí [15]: 

− zaměstnanecká politika, 

− ekonomický rozvoj společnosti, 

− environmentální politika, 

− dobročinnost. 

Díky tomuto modelu, je sociální audit schopný pokrýt jak zájmy zaměstnanců, 

tak i zájmy všech dalších stakeholderů.  

Etický audit bývá velmi často součástí sociálního auditu, ten bývá často zaměřen 

především na systematické hodnocení etického programu v organizaci nebo na prověřování 

etických standardů. [15] 

Důvodem vytvoření etického a sociálního auditu je kontrola správného plnění 

vnitřních předpisů, kodexů, směrnic a nařízení, které odrážejí specifické podmínky 

podniku. Neexistuje tady však žádná jednotná norma pro tvorbu těchto auditů, která 

by byla společná pro všechny podniky, proto jde většinou o audit na míru každé 

společnosti. 

Etický a sociální audit by měl sledovat jeden či více z těchto cílů [6]: 

− kontrola řízení, 

− transparentnost pro všechny stakeholdery – zainteresované skupiny, 
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− analýza sociálního klimatu v podniku. 

Jednotlivé audity mohou být ve firmě prováděny buď interně (proškolenými 

pracovníky) nebo externě (specializovanou firmou). Mezi pozitiva interního auditu patří 

především to, že jednotliví zaměstnanci znají perfektně pracovní prostředí. Další výhodou 

může být i snaha podniku neventilovat výsledky auditu mimo firmu. Nevýhodou se může 

stát tzv. firemní slepota, kdy pověřený personál, (natolik navyklý na firemní záležitosti), 

nemusí některé úkoly považovat za nutné k prošetření a následkem toho je schopen 

chybovat,  což s sebou přináší riziko. V případě formy externího auditu firma využívá 

služeb auditorských, poradenských nebo konzultantských firem. 

Kvalitní a efektivní audit je třeba postavit na těchto principech [13]: 

- rozsah – říká, že do procesu budou zařazeni všichni důležití podílníci -stakeholdeři; 

- srovnatelnost – schopnost porovnat jednotlivé výsledky auditů v čase; 

- komplexnost – znamená zahrnutí všech oblastí, žádná nebude odebrána; 

- průběh – stanoví, co musí organizace podstoupit, aby byla na audit připravena; 

- systémy a politika managementu – jsou nutné pro potřebu řízení a kontroly auditu 

a jeho průběhu; 

- informace získané během auditu – musí být veřejné pro zachování účinku auditu, 

je třeba stanovit předem, kolik lidí bude v průběhu informováno; 

- průběžné zlepšování – výsledky auditu poukazují na nezbytné inovace a potřeby 

změn. 

Následující odstavce popisují výhody a nevýhody etických a sociálních auditů.[26] 

Mezi výhody etického a sociálního auditu patří možnost zpracování analýzy 

a hodnocení účinku jednotlivých metod a nástrojů etického řízení, dále analyzuje morální 

a sociální klima v podniku. Zvyšuje transparentnost a je schopný zkontrolovat sílu moci 

v podniku. Může podchytit rozsah morálních konfliktů a následně je eliminovat. Z dalších 

pozitiv je tu schopnost zmapovat plnění jednotné firemní strategie z hlediska podnikových 

hodnot. 

Z nevýhod se jedná především o náročnou vysokou investici času a nákladů. 

Nedostatkem je i celková nejednotná úprava tvorby nefinančních auditů, což ztěžuje 

možnost srovnávání se s jinými podniky či odvětvími.  
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S otázkou etického a sociálního auditu je spojeno také překrývání nefinančních 

auditů s mezinárodními normami ISO především z řady 9000 a 14000 (blíže k normám viz 

kapitola 2.8.). 

2.7.3. Etický výbor  

Etické výbory většinou bývají v podniku poradním orgánem orgánů statutárních. 

Cílem jejich vytvoření bylo vykonávat dohled nad dodržováním etického programu, dbát 

na vysokou odbornou úroveň tvorby jednotlivých etických nástrojů a jejich následného 

zavedení do praxe. Mezi dalšími činnostmi výboru může být také odborný dohled na vznik 

a rozvoj integrovaného systému etického řízení.  

Etické výbory vytváří experti na podnikatelskou etiku, většinou z akademické půdy 

nebo z oblasti poradenství.  

Etické výbory jsou využívány především na místech, kde použití tradiční struktury 

selhalo a je zde potřeba odborného dohledu, určité objektivity a nestrannosti. Velmi často 

kooperují s auditory z nefinančních forem auditů a se zástupci zaměstnanců. 

Po prozkoumání a zjištění nedostatků, etický výbor jedná se statutárními orgány z důvodů 

zabezpečení řádné aplikace metod, principů a nástrojů etického řízení do podnikatelské 

praxe.  

Pro efektivitu etického výboru je velmi důležitým předpokladem kvalitní 

komunikace. Bez dobrého komunikačního systému nelze dosáhnout kladné změny 

v organizaci. Je třeba zajistit plynulý přesun informací ve správném čase 

a ke kompetentním zaměstnancům. V tomto procesu hraje důležitou roli i zpětná 

vazba, proto je nezbytné zajistit oboustranný tok informací, zejména ve vztahu 

podřízeného a nadřízeného. Kvalitní systém komunikace, v oblasti firemní kultury 

a podnikatelské etiky, dokáže pomoci při odstraňování bariér a včasnému řešení etických 

dilemat a problémů. [15] 

2.7.4. Úřad firemního ombudsmana 

Úřad ombudsmana nahrazuje, v některých případech, struktury různých důvěrníků 

či zástupců zaměstnanců, v určitých situacích se může přímo jednat o zaměstnaneckého 

ombudsmana. V organizační struktuře se řadí mezi stálé funkce zřízení v podniku. Činností 
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ombudsmana je zaměřit se na harmonii a rovnováhu zájmů všech zainteresovaných skupin, 

předně na postoj zaměstnavatel – zaměstnanec – zákazník.  

Pozice firemního ombudsmana někdy plní úlohu veřejného ochránce, dohlížejícího 

na etické chování managementu a dodržování lidských práv. Fungování úřadu by mělo 

být naprosto nezávislé jak na firemním managementu, tak na jiných členech podniku 

a současně nestranné vůči vedení i personálu a zároveň se chovat alternativně vzhledem k 

ostatním pozicím v podniku. Náplní práce úřadu ombudsmana je poskytnou rady nejen 

zaměstnancům, ale i ostatním stakeholderům a brát na vědomí jejich podněty. [6],[15] 

2.7.5. Etický leadership – etický vzor 

Etický vzor je považován za konkrétní vzor jednání a chování, poskytující motivaci 

ostatním pracovníkům. Často bývá spojován s tzv. etickým leadershipem (etickým 

vůdcovstvím). Zpravidla tento vzor vyzdvihuje takové stránky osobnosti, kterých si daná 

společnost cení nejvíce a které je třeba prosazovat v každodenní praxi . Jedná se například 

o hodnoty jako je čestnost, tvořivost, svoboda, spravedlnost, dobro, pracovitost, loajalita, 

moudrost, ale i racionalita a prosperita.  

Etický leadership je důležitým instrumentem etického programu podniku, díky 

tomu je podporován částečně etický a kooperativní přístup jednotlivých členů v podniku 

i v celé společnosti. Prostřednictvím vzorů má firma možnost upevňovat a preferovat 

principy a standardy etického chování a jednání. V procesu volby vzoru, je třeba dbát 

na výběr vhodného profilu, vyvarovat se stereotypu a zohlednit i sociální roli.[13],[15] 

Etické vzory lze rozdělit na historické a současné. Z významných historických 

etických vůdců jmenujme například T. G. Masaryka, F. Křižíka a T. Baťu. K současným 

vzorům zařaďme kupříkladu R. Kroce nebo J. Vaňka. [15] 

Často se etické vzory propojují s manažerskými pozicemi. Právě manažeři mají 

určitou morální odpovědnost a očekává se od nich zřetelné proaktivní jednání při zavádění 

principů etického řízení. 

Poslední odstavce se zaměřují na shrnutí výhod a nevýhod etického leadershipu. 

Podle výzkumů provedených Čaníkem a Čaníkovou [26] je etický leadership vysoce 

oblíben a v období změn v podniku je mu přiřazována velmi důležitá role. Jedná 

se o praktický, velmi účinný a zároveň i levný nástroj. Personál se raději řídí tím, 
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co vypozoruje při jednání manažera než při poslechu prázdných frází definovaného 

etického chování. Zaměstnanci se díky manažerovi mohou až takzvaně „nakazit“ 

k odpovědnému a správnému jednání a chování. 

Etický vzor je „nepřenosný“, každá osoba si jej vytváří sama. Pro některé jedince 

je tedy velmi těžké se naučit chovat podle vzoru správného vůdce. Manažer, 

podle etického vzoru, by měl vlastnit autoritu jak formální, tak neformální. Však schopnost 

„být leaderem“ se člověk může naučit v průběhu života, někteří se s ní ale rodí. 

2.8. PODPORA, MĚŘENÍ A MEZINÁRODNÍ STANDARDY 

O podporu CSR se zajímají organizace, které podporují oblast podnikatelské etiky 

a společensky odpovědného chování firem v mezinárodním i národním prostředí. 

Tyto podniky se snaží o pozitivní ovlivnění celosvětového trhu,  prosazují využívat 

podnikatelskou etiku v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. 

Mezinárodní instituce, podporující etické a odpovědné chování firem, jsou OSN, 

World Bank, Evropská unie, OECD, World Business Council on Sustainable 

Development, zároveň zde působí i neziskové organizace International Business Leaders 

Forum (IBLF), CSREurope, Business in the Community (BITC), SustainAbility, 

AccountAbility, které velmi intenzivně řeší otázku trvale udržitelného rozvoje.[13] 

Podniky se snaží vyhledat řadu podstatných údajů o BE a CSR aktivitách, k tomu 

využívají různá měření a směrnice, obdobně jako u etického a sociálního auditu. Posouzení 

konkrétních aktivit v sociální, ekonomické a environmentální oblasti CSR je pro podnik 

velmi důležité. Jedná se například o činnosti jako zhodnocení kvality dialogu 

se stakeholdery, výše investic do společensky odpovědných činností, společenský přínos 

a užitek, vyčíslení nákladů řízení CSR konceptu, měření návratnosti investice do konceptu 

CSR a následných přínosů pro firmu. Hodnocení těchto a mnoha dalších vstupů a výstupů 

firemního přístupu k CSR umožní firmě celkově zhodnotit jeho efektivnost, 

transparentnost, aktuálnost, potřebu a vhodnost.[13] 

Institut sociální a etické odpovědnosti tvrdí, že dnes ve světě existuje 

asi 300 nástrojů – norem, standardů a rámcových požadavků pro kontrolu obchodu 

a neziskového sektoru. Toto nemalé množství norem vzniklo proto, že zákony nestanoví 



 31 

žádné speciální podmínky kontroly. Lze zmínit nástroje jako je analýza, reporting, měření 

stavů podniku v oblastech BE a CSR. Mezi nejznámější patří [26]: 

− GRI (Global Reporting Iniciative) a G3, 

− ISO 14000 a EMAS, 

− Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti  

− Good Corporation Standard, 

− VeriSEAAR (Sociální a etická kontrola, audit a reporting), 

− Investor in People, 

− BPCP (Principy podnikání čelící korupci a úplatkářství), 

− ISO 26000, 

− Standardy AA 1000, 

− Social accountability SA 8000, 

− Standard odpovědné firmy.  

Dále uvádím výčet některých podpor a měření, které analyzuji i praktické části. 

2.8.1. Global Compact 

Celosvětové úrovni podpory CSR odpovídá program vypracovaný Organizací 

spojených národů pod názvem Global Compact a zahrnoval 9 základních principů 

podnikání. V roce 1999 byla tato iniciativa představena poprvé na Světovém ekonomickém 

fóru v Davosu, kde generální tajemník Kofi Annan pobídl významné zástupce světové 

ekonomické sféry, aby zahrnuli jednotlivé principy této iniciativy do vlastních firemních 

politik a zároveň tak podpořili veřejné snahy v oblasti CSR. Iniciativa Global Compact 

je mezinárodní dobrovolné sdružení nevládních organizací, aktérů soukromého sektoru 

a jiných mezinárodních organizací, jako například World Business Council of Sustainable 

Development. Global Compact působí v 70 zemích a cca 1300 firmách. K této iniciativě 

je možné se přihlásit oficiálním veřejným dopisem z nejvyššího vedení firmy 

ke generálnímu tajemníkovi OSN. [6]  

Global Compact byl založen na devíti principech. 24. června 2004 při prvním 

summitu vůdců Global Compact, oznámil Kofi Annan přidělení desátého principu proti 

korupční politiky. Tento krok vyvolal řadu konzultací všech účastníků této iniciativy. 

Principy definují pravidla odpovědného podnikání v oblastech ochrany pracovních 

podmínek, lidských práv a životního prostředí. Jednotlivé principy podle oblastí zájmů 

jsou definovány následovně. [13] 
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Lidská práva  

1.podpora a respektování mezinárodně uznávané ochrany lidských práv; 

2.ujištění se, že firma v žádném případě nezneužívá lidské práva. 

Pracovní standardy  

3.svoboda sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání; 

4. odstranění veškerých forem nucené práce; 

5. efektivní odstranění dětské práce; 

6. eliminace diskriminace v zaměstnání. 

Životní prostředí 

7. podpora ochrany životního prostředí; 

8. převzetí iniciativy na podporu odpovědnosti k životnímu prostředí; 

9. snaha vyvíjet a rozšiřovat technologie šetrné k životnímu prostředí. 

Protikorupční klima 

10. boj proti korupci ve všech formách, zahrnující vydírání a uplácení. 

2.8.2. GRI Report (Global Reporting Initiative) 

Global Reporting Initiative (GRI) vznikla roku 1997 a je registrovaná jako nevládní 

nezisková mezinárodní organizace se sídlem v Amsterodamu, v Nizozemí. Opírající 

se o finanční a naturální podpory od štědrých přispěvovatelů ze sítě OSN, která zajistí, 

že GRI může poskytovat své programy a produkty. Misí organizace je rozšiřovat 

a propagovat celosvětově využívané směrnice reportů podnikatelských subjektů 

o jednotlivých firemních aktivitách v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. GRI 

Reporting je síťově založená organizace, která je průkopníkem vývoje reportů udržitelného 

rozvoje, které jsou nejpoužívanější ve světě, zároveň je odhodlána pro neustálé zlepšování 

a rozšíření po celém světě.  

Pokračovatelem základní verze GRI byly vyhlášeny  směrnice G3. Tento nástroj 

lze aplikovat ve všech typech organizací a průmyslových odvětvích. Skládá se z 50 

hlavních indikátorů z toho 10 ekonomických, 24 sociálních a 16 environmentálních, které 

jsou zárukou ucelenosti a objektivnosti zpráv společensky odpovědného jednání firem, 

zpracované na základě těchto kritérii G3. 
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Pokud organizace při psaní zprávy o udržitelném rozvoji využívá metodiku GRI 

a jejich principy, je třeba aby uvedla, do jaké míry využila principů tohoto reportingového 

rámce. Tento údaj je formulován do tří aplikačních úrovní náročnosti zpracováním reportu. 

Samostatné úrovně jsou označeny písmeny C, B a A. Platná kritéria pro každou 

úroveň reflektují míru dodržování zásad rámce GRI. Pak znaménko plus „+“, které 

se používá vedle označení jednotlivé úrovně například A+, B+, C+, poukazuje, že kontrolu 

provedených údajů vypracoval externí subjekt. [39] 

2.8.3. Dow Jones Sustainability Indexes 

Dow Jones Sustainability Indexes spuštěné v roce 1999, jsou prvními globálními 

indexy sledující finanční výkony předních celosvětových společností, vedoucí 

k udržitelnosti. V současnosti je drženo více než 70 DJSI licencí skrze aktiva manažerů 

v 16 zemích, sloužících k řízení řady finančních produktů zahrnující aktivní a pasivní 

fondy, certifikáty a segregované účty.  

Dow Jones Sustainability Indexes jsou složeny ze skupiny dalších indexů, 

mezi nejpoužívanější patří DJSI World Index a STOXX Europe Sustainability Index. [47] 

2.8.4.  Index FTSE4Good 

Index FTSE4Good byl poprvé zaveden v roce 2001. Od té doby se rozšířil o různé 

regionální verze. Na těchto indexech je zajímavé, že se jejich obsah mění s tím, 

jak se vyvíjí poznání o CSR. Už rok po zavedení se revidovala environmentální kritéria, 

tak aby lépe odpovídala soudobému poznání, v roce 2003 byla posílena kritéria hodnotící 

lidská práva, v roce 2004 - 2005 byla zavedena kritéria hodnotící pracovní standardy 

v dodavatelských řetězcích a v letech 2005 - 2006 jsou uvedena v platnost kritéria 

oceňující snahu podniku zabránit korupci. I u této rodiny indexů shromažďují výzkumníci 

informace z několika zdrojů. Patří mezi ně výsledky pravidelného dotazování podniků 

pomocí dotazníků a v případě potřeby i pomocí osobních rozhovorů, analýzou webových 

stránek, výročních a jiných publikovaných zpráv podniků. 

FTSE4Good může být využit ve čtyřech základních oblastech: 

- Investice - základ pro odpovědné investování, finanční nástroje a produkty. 

- Výzkum - nástroj sloužící k identifikaci environmentálně a sociálně odpovědné 

společnosti. 
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- Reference – doporučení firmám, s transparentními a globálně se rozvíjejícími 

standardy odpovědného chování,  aby byly schopné se překonávat a neustále se snažit.  

- Benchmarking - index sledující výkonnost odpovědných investičních portfolií. 

Při oceňování jednotlivých oblastí se bere v úvahu nejenom existence závazků 

podniku v konkrétní oblasti, ale také, jak je závazek uskutečňován a jak o jeho naplnění 

podnik informuje. V jednotlivých oblastech je také uvedeno, kolik z uvedených kritérií 

musí podnik dosahovat, aby byl do indexu vůbec zahrnut. Každému odvětví obchodu 

je přirazena určitá skupina kritérií, pro každou oblast podnikání jsou stanovena jiná kritéria 

i jejich počet. Na základě toho ve které skupině se podnik nachází, musí splňovat množství 

stanovených kritérií.  Toto opatření je založeno na myšlence, že není žádoucí požadovat 

po všech podnicích naplňování stejných kritérií, protože v některých odvětvích 

by to představovalo zbytečné plýtvání zdroji.[40] 

2.8.5. ISO 9000 

Následující normy skupiny ISO 9000 byly vypracovány k pomoci organizacím 

všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu 

kvality. 

- - ISO 9000 definuje základní principy systémů managementu kvality a specifikuje 

terminologii systémů managementu kvality. 

- - ISO 9001 upřesňuje požadavky na systém managementu kvality (QMS) v případě, kdy 

by měla organizace prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které splňují 

požadavky zákazníka a využitelné požadavky samotných předpisů a zároveň se snaží 

zvýšit spokojenost zákazníků.  

- - ISO 9004 poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak účinnost QMS. 

Jejich cílem je zlepšování výkonnosti organizace, spokojenosti zákazníků a dalších 

stakeholdrů.  

- - ISO 19011 poskytuje návod na provedení auditu QMS a EMS.  

Společně tyto směrnice tvoří souvislý soubor norem systému managementu kvality 

usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu. [41] 

2.8.6. ISO 14000 a EMS 

Každá organizace má velký zájem na tom, aby ukázala, jak je prospěšná pro životní 

prostředí skrze vnitřní environmentální politiku a definování firemních cílů. To vše se děje 
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v souvislosti zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných 

opatření podporujících ochranu životního prostředí, a také v návaznosti vzrůstajícího 

zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými 

stranami.  

Norma ISO 14001 pojednává o environmentálním managementu. Firma, která má 

zájem získat certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, je třeba 

aby  vytvořila, dokumentovala, uplatňovala a udržovala systém environmentálního 

managementu a neustále zlepšovala jeho efektivnost.  

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím 

poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu (EMS), 

které je možno sjednocovat s ostatními potřebami managementu, a díky tomu pomáhat 

organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů.[41] 

2.8.7. Certifikát OHSAS 18 001 

Certifikát 18001 se zaměřuje na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Pokud je tento certifikát ve firmě zavedený, musel být posouzen akreditovaným 

certifikačním orgánem a vyhovuje požadavkům standardu OHSAS 18001. Bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každého podniku zejména 

v návaznosti na právní požadavky země, ve které organizace podniká.  

Tato řada norem sloužící pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

pod názvem OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) 

byla vytvořena k pomoci organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce. 

Postupně navazuje samotnou strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 

14001:2005. Odlišuje se zejména v oblastech týkajících se identifikace, řízení a omezování 

pracovních rizik. Certifikace podle OHSAS 18001 se zavádí jako samostatný systém vedle 

QMS a EMS anebo se tyto systémy integrují do jedné skupiny.[41] 

2.8.8. NASDAQ OMX 

NASDAQ (National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations) 

je největší světovou elektronickou burzou v USA s více jak 3900 kótovanými společnostmi 

z 39 zemí celého světa. Na tomto trhu lze obchodovat akcie, opce a futures kontrakty. 
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Byla založena roku 1971 Asociací národních (USA) obchodníků s cennými papíry. 

Nyní je NASDAQ vlastněn společností NASDAQ OMX Group. Hlavní ústředí NASDAQ 

OMX Group je ve městě New York a v Evropě švédském Stockholmu. 

NASDAQ je třetí největší burzou na světě a druhou největší v USA, měřeno 

dle tržní kapitalizace kótovaných akciových společností. 

Specializací NASDAQu je zejména obchodování s akciemi: 

1. IT firem, například Google, Microsoft, Yahoo, Oracle Corporation, Intel, Cisco; 

2. biotechnologických firem; 

3. největších papírenských společností. 

Nejznámější obchodované burzovní indexy firmy NASDAQ jsou NASDAQ-100 

a NASDAQ Composite.[43]  

2.8.9. SIX Stars 

SIX Stars [42] neboli analýza udržitelnosti severských firem, rozvíjí udržitelné 

a odpovědné investice v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Tomuto faktoru 

by měla být věnována náležitá pozornost v investičním procesu a v analýze podniku. 

Organizace poskytuje svým klientům podporu při zavádění zodpovědné a udržitelné 

investiční strategie. Pro investory se zaměřením na severské regiony, firma vyvinula 

tzv. severské udržitelné hvězdičky - Nordic Sustainability Stars © - kde analýza poskytuje 

srovnatelné informace o vedení a řízení severských společností, managementu životního 

prostředí, sociálních rizik a příležitostí.  

Analýza pokrývá 260 podniků z Dánska, Finska, Norska a Švédska, 

které jsou považovány za nejvíce obchodovatelné. 

2.8.10. GLOBAL CHALLENGES INDEX 

Index Global Challenges  je na finančním trhu opravdovou inovací. Poprvé index 

mapuje jednotlivé trendy v modelu udržitelného rozvoje, konzistentně a srozumitelně. 

Investoři, kteří jsou orientování na udržitelné aktivity budou z hlediska tohoto indexu 

ziskoví, pokud: 

- si konkrétně vydefinují udržitelnost a zaměří se na sedm globálních oblastí aktivit, 
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- stanoví si přísné a důsledné dodržování kritérií organizacím, které jsou kótované 

na burze cenných papírů, 

- identifikuje průkopnické podniky, které aktivně využívají příležitostí globálních změn.  

Index Global Challenges se pro toto tisíciletí zaměřuje na sedm globálních výzev, 

které musí čelit politiky, společnosti a ekonomiky: 

1. boj proti příčinám a následkům změny klimatu, 

2. zajištění dostatečného zásobování pitnou vodou, 

3. stop odlesňování, 

4. zachování biologické rozmanitosti, 

5. jednání ve vývoji obyvatelstva, 

6. boj proti chudobě, 

7.  podpora odpovědných řídících struktur. 

2.9. METODY ZKOUMÁNÍ 

Při zpracovávání této práce čerpám z primárních i sekundárních zdrojů, které 

mi podávají ucelený obraz o vývoji a současném stavu v oblasti etického jednání. 

Na základě získaných informací provádím srovnání a selekci informací tak, 

abych co nejlépe vystihla a popsala problematiku a specifika etického jednání. 

Při popisování daného tématu rovněž využívám vlastních poznatků a zkušeností z praxe 

a informací, které jsem získala při konzultacích s manažery a zaměstnanci organizace SCA 

Packaging ČR. Jako metody výzkumu používám pozorování, dotazování a neformální 

rozhovory v organizaci SCA Packaging ČR a s některými vybranými stakeholdery. 
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3. ANALÝZA ETICKÉHO PROSTŘEDÍ FIRMY 

Pro účely této diplomové práce jsem se zaměřila na podnikatelskou skupinu SCA. 

Cílem praktické části je představit a analyzovat etické prostředí podniku SCA 

a jeho pobočky SCA Packaging, kterou jsem si k výzkumu zvolila.  

Výzkum etického prostředí v podniku SCA Packaging ČR s. r. o. jsem provedla 

v průběhu prvního čtvrtletí a měsíce dubna roku 2010 na základě uskutečněných 

neformálních rozhovorů a dotazování s vedoucími pracovníky i zaměstnanci. Jelikož však 

tato skupina je součástí celé korporace SCA, veškerá aktivita, zaměřená na podnikatelskou 

etiku a sociální odpovědnost firmy, se rodí nejprve v hlavním ústředí celé společnosti, tedy 

ve Stockholmu. Až poté následuje postupné rozšíření veškerých procesů do jednotlivých 

skupin SCA po celém světě. Současně mi byly poskytnuty některé interní materiály 

a možnost využití velmi dobře propracovaných webových stránek.  

V následujících kapitolách 3.1. a 3.2. představím společnost SCA a divizi SCA 

Packaging, kapitoly 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6. analyzují etickou situaci podniku, kde uvedu 

využívané nástroje a CSR aktivity podniku SCA, dále zmíním používané prostředky 

v SCA Packaging Česká Republika.  

Velice mne zaujala podniková zpráva Sustainability report [32], která popisuje 

veškeré etické aktivity v oblasti ekonomické, sociální, environmentální a  kontrolní měření 

a přísliby směřující k tzv. udržitelnosti. Využila jsem ji tedy mimo jiné jako podklad 

pro analýzu podniku. 

3.1. PŘEDSTAVENÍ PODNIKU SCA 

Obrázek 3. 1 Logo firmy SCA 

 

Zdroj: SCA Annual Report 2009 
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3.1.1. Základní údaje 

Skupina SCA je celosvětovým výrobcem spotřebního zboží a papíru, který vyvíjí, 

vyrábí a dále prodává. Jedná se o výrobky pro osobní hygienu, obalová řešení, produkty 

z tiskového papíru a masivního dřeva s hlavním sídlem ve Stockholmu. 

Samotný prodej probíhá ve více než 90 zemích světa a výroba zhruba ve 40 zemích. 

Hlavním trhem SCA se stala Evropa, zároveň si však skupina drží silnou pozici v Severní 

Americe, Latinské Americe a Asii poblíž tichomoří. K postupnému rozšiřování aktivit 

podnikání dochází prostřednictvím organizačního růstu a akvizicí, především skrze oblast 

osobní péče a papírenské zboží. V roce 2009 firma dosáhla obratu 10,5 bilionů EUR 

a zaměstnávala přibližně 50 000 zaměstnanců.  

3.1.2. SCA historie 

SCA Group (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) byla založena v roce 1929 sloučením 

několika dřevařských švédských firem. Od té doby se rozvinula z pouhého dřevařského 

podniku na organizaci nabízející produkty osobní péče, hygienické tkaniny a obalová 

řešení. V letech 1930 – 1949 se výroba začala soustředit na zpracování celulózy a proto 

SCA postavila zpracovatelský závod v Östrand. Roku 1950 byla SCA kótovaná na burze 

cenných papírů. Ve stejném roce  až do roku 1959 začala firma produkovat novinový papír 

a sestavila v Ortviken, roku 1958, stroj na výrobu papíru. V té době produkce probíhala 

pouze ve Švédsku, avšak export  postupně narůstal. V období 1960 – 1974 započala výroba 

vlnité lepenky. Rozvoj plynule pokračoval s pořizováním majetku a vybudováním závodů 

na vlnitou lepenku ve Švédsku a ve zbytku Evropy. V roce 1975 SCA položila základy pro 

provoz v oblasti osobní péče a koupila švédskou organizaci Mölnlycke. 1975 – 1999 

odstartoval vývoz tiskového papíru. SCA koupila italskou firmu Italcarta zabývající 

se obalovou technikou. Další provoz vzniknul v Latinské Americe. Roku 1990 sloučením 

s britskou společností Reedpack, SCA získala pozici Evropského lídra pro obaly sloužící 

k přepravě. O rok později je SCA Packaging oficiálně stanovena jako součást SCA 

Business Group. V roce 1995 se SCA stala Evropským vůdcem v produkci osobní péče, 

firma následně získala podnik PWA v Německu. Dalším sloučením roku 2001 

s organizacemi Georgia-Pacific, (zastřešující výrobu tkanin) a Tuscarora vybudovala SCA 
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silnou pozici v Severní Americe v segmentech Away-from Home (AFH13) a ochranných 

obalech. Následujícími koupěmi firem, v průběhu roku 2004, SCA dobyla postavení 

největšího hráče v Austrálii týkající se produktů osobní péče a tkanin. Firma nadále 

pokračovala v procesu, jehož cílem je stát se dodavatelem komplexních obalových 

služeb. To znamená, že SCA nyní pokrývá veškeré obalové procesy - zahrnující design, 

výrobu a rozvoj logistiky. Provozy v severní Americe byly prodány v roce 2007. 

Nyní se SCA zaměřuje na více vyspělý trh v Evropě, stejně jako vyvíjecí se trhy 

ve východní Evropě a Číně. V tentýž roce se spojila s evropským Procter & Gamble 

v obchodování s papírovými tkaninami. Zároveň rok 2007 přinesl počátek investicím 

do větrné energie v kooperaci s norskou firmou Statkraft.  

3.1.3. Struktura organizace SCA 

SCA podniká ve čtyřech podnikatelských oblastech – osobní péče, papírových 

tkání, obalové techniky a produktů z masivního dřeva.  

Personal Care. Oblast osobní péče se skládá ze tří výrobních segmentů: pomůcek 

při inkontinenci, dětských plen a ženské intimní péče. Produkce je realizována 

ve 23 závodech ve 20 zemích. Tyto výrobky jsou prodávány ve více než sto zemích 

po celém světě. Firma vlastní dvě světově známé produktové řady, jedná se o výrobky 

TENA a Tork, mezi další  značky patří Tempo, Zewa, Libero nebo Libresse. 

Tissue. Produkty z papírové tkaniny se skládají z toaletních papírů, kuchyňských 

utěrek, hedvábných odličovacích utěrek, kapesníčků a ubrousků. Segmenty skupiny AFH 

dodává společnost SCA jako koncept celkové hygienické péče podnikům a institucím. 

Výroba se uskutečňuje ve 36 továrnách v 18 zemích a je prodávána na území 80 států 

celého světa. 

Packaging. Oddělení obalů zajišťuje kompaktní dodavatelský servis rozličných 

obalových řešení, také nabízí dopravu a spotřebitelské obaly. Výroba probíhá 

ve 200 kartonážních střediscích rozložených ve 28 státech. Odběratelskou základnu tvoří 

asi 50 zemí evropského a asijského kontinentu.  

                                                 

13 AFH („Away From Home“) segmenty – jsou zaměřeny pro hotely, restaurace, catering, kanceláře, 
průmysl a zdravotní péči, které zahrnují papírové ručníky, toaletní papír, kapesníčky, hedvábné odličovací 
ubrousky, dávkovače a tkaniny používané v průmyslu. 
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Forest Products. Výsledkem zpracování dřeva jsou tiskové papíry, papírovina 

a produkty z masivního dřeva a tato výroba probíhá ve 12 zařízeních na území tří států. 

Převážně je prodej uskutečňován v Evropě, občas je i poptávka v Severní Americe 

a Japonsku. 

Tyto čtyři podnikatelské oblasti jsou dále rozděleny z hlediska pracovního prostředí 

do šesti obchodních skupin (viz Obrázek 3.2). SCA Personal Care Europe vyrábí 

a prodává produkty pro osobní péči a hygienu v Evropě a Africe. Operace oddělení SCA 

Tissue Europe zahrnují manufakturu a prodej spotřebních a AFH výrobků pro Evropu. 

Na evropském kontinentu se objevují i další skupiny, jako je SCA Packaging Europe, jenž 

vyrábí a prodává obalová řešení a SCA Forest Products, která se zaměřuje na tvorbu 

tiskového papíru, papírové drtě, řeziva a produktů z masivního dřeva. Obchodní skupina 

SCA Asia Pacific pokrývá výrobu i prodej obalů, výrobků pro osobní péči a tkaniny 

na asijském trhu. SCA Americas zahrnuje jak produkty z tkanin, tak osobní péči v Americe. 

Obrázek 3. 2 Organizační struktura SCA 

 

* CEO – Hlavní výkonný úředník   ** COO – Ředitel akciové společnosti 

Zdroj: SCA Annual Report 2009, upraveno autorkou 
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3.2. PŘEDSTAVENÍ FIREMNÍ SKUPINY SCA PACKAGING EUROPE 

SCA Packaging Europe je předním dodavatelem zákaznicky specifických 

obalových řešení s důrazem na využití nejnovějších technologií v designu a poskytování 

služeb co nejblíže zákazníkům. S produktovým portfoliem, které zahrnuje dopravní, 

spotřební balení, prodejní displeje, ochranné balení, průmyslové balení a balení vysoké 

zátěže, je společnost SCA Packaging v Evropě druhým největším producentem kartonu 

sloužícího k výrobě vlnité lepenky.  

Tabulka 3. 1 Fakta a čísla za rok 2009 

Název: SCA Packaging Europe 

Prezident: Michael Cronin 

Hlavní sídlo: Diegem, Belgie 

Počet 
zaměstnanců: 

15 500 osob 

Produkční 
sítě: 

Přibližně 200 závodů. 

Lokality 
představují 
25 zemí: 

Rakousko, Belgie, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, 

Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, 

Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. 

Předmět 
činnosti: 

Tradiční obaly z vlnité lepenky (70%), 
spotřebitelské obaly (18%), 
ochranné obaly (3%), 
obalové služby (6%), 
průmyslové obaly (3%). 

Roční obrat: 2,9 bilionů Euro 

Zákazníci: Jsou rozprostřeni ve více než 50 zemích celého světa. 

Zdroj:  SCA Packaging Europe [online]. 2010 [cit. 2009-11-18]. Dostupné z WWW: 
<http://www.scapackaging.com/en/>. 

3.2.1. Historie SCA Packaging 

Skupina SCA byla založena roku 1929, v té době se zaměřila především na výrobu 

řeziva, ale také na papírovinu a produkty z papíru. V roce 1964 vznikla ve Francii první 

továrna na zpracování vlnité lepenky. SCA vlastnila dvě důležité papírny na tabulovou 
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lepenku ve Švédsku a měla největší podíl na produkci vlnité lepenky. Strategickým 

rozhodnutím skupiny SCA, ovládnutím francouzského podniku Les Papeteries Leon 

Clergeau započalo rozšiřování do Evropy. Roku 1990 bylo SCA Packaging oficiálně 

představeno jako součást skupiny SCA s hlavním sídlem v Bruselu (Belgie) s dalšími 

pobočkami ve Velké Británii a Nizozemí. Odkoupení firmy Reedpack ve Velké Británii 

znamenalo do té doby pro SCA největší akvizici. Dalším přírůstkem do SCA Packaging 

se stala francouzská Norembal.  a také firma CNJ (Cartonnerie du Jura) v Marnoz 

ve Francii. V roce 1992 SCA Packaging založila Evropskou obchodní organizaci, která 

se snaží rozvíjet dlouhodobou spolupráci se zákazníky. 1993 vytvořila Evropské technické 

centrum (pro výzkum a rozvoj obchodu) v Aylesfordu. SCA Packaging odkoupila 

a zrekonstruovala závod na krabice Spreewelle GmbH v Berlíně. Následující rok SCA 

Packaging zahájila provoz nového kartonážního závodu v Arcore v Itálii. Roku 1995 SCA 

Packaging koupila závod na výrobu papírových listů Orgemont v Argenteuil, poblíž 

Paříže. Ve městě Yalova – Istanbul (Turecko) vytvořila nový kartonážní závod. 

V roce 1996 získala SCA Packaging firmy Zewawell a Industriepapier pro tabulovou 

vlnitou lepenku, obě se sídlem v Německu. Další novinkou tohoto roku bylo otevření dvou 

závodů na papírovou lepenku v Maďarsku – Nagykata. Následně v oblasti Beneluxu 

započalo zkupování dalších podniků, jako lepenkového závodu D&B v Wevelgem v Belgii 

nebo dvou závodů na lepenku v Nizozemí: Mendels Cartonnagefabrieken v Alphen 

a Almelo. V Itálii SCA Packaging získala Biopack, hlavní kartonážku v Lana a stejně tak 

dvě pobočky na zpracování lepenky v Emilia, známou jako Cartonslotter a Cartotecnica 

Moderna. Zároveň SCA Packaging získal v Itálii minoritní podíl na třetím závodě v Emilii 

Gabo a ve Švýcarsku odkoupil Widmer-Walty AG Group. Jednou s posledních akcí roku 

1996 bylo dokončení integrace tří papíren na recyklovaný papír v Německu. Významnými 

operacemi roku 1997 bylo získání skupiny Cochis v severní Itálii s celkem devíti závody. 

SCA Packaging svoji působnost rozšířil do Rakouska a Portugalska a naopak zúžil výrobu 

v Německu prodejem kartonážky Innwell. Roku 1998 se SCA Packaging dostala 

i na území ČR menšinovým podílem v Obalexu (s cílem získat většinovou účast), v dalším 

postupu pokračovala na Slovensku a Dánsku. Dodatečné akvizice roku 1999 přinesly: 

Rexam; Danapak Papemballage, Dánsko; Forsell Emballage, Švédsko; francouzská 

Nicollet; britská skupina AM Paper Ltd; španělská Panosa; irská Len-Pak a dánská 

společnost Danisco Pack. V novém tisíciletí chce SCA Packaging udržet silnou pozici 

v centrální Evropě, proto roku 2000 zvyšuje podíl v českém Obalexu na 51 % účast. 

Lídrem na trhu se stala SCA Packaging v Německu koupí Verpackung + Display 
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Stabernack v roce 2002. Rok 2003 přinesl SCA Packaging vstup na norský trh akvizicí 

závodu Markeds Impuls AS. V roce 2004 se hlavní sídlo společnosti přestěhovali 

do Diegem v Belgii. SCA Packaging koupila dánskou firmu DBA Verpakkingen BV 

a italskou Busco & Tema. V dalších letech SCA Packaging rozmístila několik designových  

center po celé Evropě a inovační centrum do Bruselu. SCA Packaging se stala dodavatelem 

celkového portfolia služeb. 

3.2.2. SCA Packaging Česká Republika s. r. o. 

Koncern SCA Packaging postupem času vstoupil i na český trh, proto bych velmi 

stručně shrnula aktivity této firmy na českém území. 

Obrázek 3. 3 Rozložení poboček SCA Packaging v České Republice 

 

Zpracovatelské divize     Národní kontakt    Designové centrum    Pobočka tiskárny a zásobování 

Zdroj: SCA Packaging Česká republika [online]. 2010 [cit. 2009-11-22]. Dostupné z WWW: 
<http://www.scapackaging.cz/cs/>.  

 

V současné době SCA Packaging Česká Republika s.r.o. představuje osm závodů 

v České republice (viz Obrázek 3.3). Výrobní podniky pro vlnité lepenky jsou dva, 
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v Jílovém a Boleticích, ostatní jsou zpracovatelské divize. Společnost se zabývá výrobou 

a zpracováním vlnité lepenky vlnou B, C, E, BC, s možnostmi ofsetového tisku, flexotisku, 

sítotisku včetně lakování disperzním i UV lakem. V divizi Pardubice jsou vyráběny pěny 

z EPE, EPS. Dnes má společnost cca 540 zaměstnanců.  

3.3. ANALÝZA ETICKÉHO PROSTŘEDÍ SCA 

3.3.1. Sociální a společenská odpovědnost 

SCA vytváří hodnoty, zvyšuje životní standard a kvalitu života svých zaměstnanců, 

přispívá k ekonomické, ekologické a sociální spokojenosti svých zákazníků, dodavatelů 

a národů v zemích, kde obchoduje. SCA klade velký důraz na obnovitelnost 

(udržitelnost) a možnost recyklace používaných surovin a usiluje o nabídku ekologických 

produktů a služeb. Přičemž se snaží vyhovět požadavkům a potřebám zákazníků, 

s respektem na funkčnost, ziskovost, bezpečnost a dopad na životní prostředí. SCA 

vykonává své aktivity v souladu s nejvyššími standardy společenských zvyklostí 

a v naprosté shodě se všemi aplikovatelnými regulačními opatřeními. SCA je přístupná 

transparentní a otevřené komunikaci o svých ekologických a sociálních zvyklostech. 

Hledá dialog se svými akcionáři za účelem přispět k rozvoji celosvětově nejlepších metod. 

SCA se snaží vytvářet bezpečné a nediskriminační pracovní prostředí pro své zaměstnance. 

Všechny odbory musí striktně dodržovat národní legislativu a kolektivní smlouvu. 

SCA se aktivně snaží o neustálý rozvoj bezpečného a zdravého pracovního 

prostředí. 

3.3.2. Začlenění udržitelnosti do strategie firmy 

Firma SCA považuje udržitelnost za mnohem více než právní požadavek. 

Jde o konkurenční nástroj. Z tohoto důvodu SCA chápe udržitelnost spíše jako dobrou 

investici než výdaj. Jde o rozhodující činitel směřující k prosperující budoucnosti 

společnosti. 

Obnovitelnost patří mezi základní části aktivit a strategie SCA, v závislosti na jejím 

růstu a vytváření hodnoty. Udržitelné aktivity zvyšují konkurenceschopnost a současně 

snižují náklady a hladinu rizika. Udržitelnost je velkou globální otázkou, která ovlivňuje 

veškeré aspekty v podniku, od kapitálu k zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. 

SCA je mezinárodní organizací kooperující přibližně ve 100 zemích. Ve svých zprávách 
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se SCA prezentuje jako korporace, která je otevřena všem typům stakeholderů se kterými 

obchoduje.  

SCA každoročně publikuje Sustainability report. Tato zpráva pokrývá široké 

spektrum záležitostí týkající se ekonomického, environmentálního a sociálního chování. 

Stanovuje určitou výhodu SCA, o kterou se může podělit  s odbornou společností, 

zahrnující investory, analytiky a nevládní organizace a další stakeholdery. SCA klade 

velký důraz na uplatnění obnovitelných a recyklovatelných materiálů a nabízí produkty 

a služby s ohledem na životní prostředí.  

Počátkem roku 2008 SCA podepsala smlouvu OSN Global Compact14, která 

je založena na deseti principech z oboru lidských práv, pracovních podmínek, životního 

prostředí a protikorupční politiky a prostřednictvím jejich dodržování podporuje 

odpovědnou aktivitu korporace a začlenění etických principů do strategie. Další směrnicí 

využívanou SCA je Global Reporting Initiative, která sbírá informace o aktivitách podniku 

v průběhu celého roku a poté zjišťuje na jak vysoké úrovni je pokrývá.  

Rok 2009 byl obdobím recese a finanční krize. Přesto všechno SCA v tomto krutém 

konkurenčním boji obstála relativně dobře. Díky skupinovému rozdělení a transparentní 

strategii udržitelnosti dosáhla příznivých výsledků.  

Udržitelnost se stala součástí firemního provozu a strategického růstu a tvorby 

hodnoty SCA. SCA rozložila strategii udržitelnosti do několika bloků: systematický 

přístup, transparentnost, zřetelně uvedené cíle, začlenění se do obchodních operací 

a inovace. 

Zřetelně stanovené body jsou pro celkovou strategii udržitelnosti klíčové. Firma 

SCA si v roce 2009 stanovila čtyři dlouhodobé cíle , které se snaží plnit. Jedná 

se o snižování spotřeby vody, redukci oxidu uhličitého, stoprocentní kontrolu původu 

surovin a dodržování etického kodexu. 

Úspěšné udržitelné aktivity vyžadují potřebu metodických přístupů. SCA 

vyvinula skupinu pod názvem Systém řízení zdrojů (Resource Management System – 

RMS) – jedná se o databázi detailních informací o využití zdrojů a environmentálních dat. 

Od roku 2005 skupina SCA sleduje ve svých pobočkách hodnocení lidských práv s cílem 

                                                 

14 více o Global Compact viz kapitola 3.8. nebo na stránkách URL:< http://www.unglobalcompact.org/> 
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zajistit dodržování bodů týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci. Rok 2008 přinesl 

novou metodu - hodnocení podnikatelské etiky Business Practice Reviews. 

Transparentnost. Firma SCA velmi silně respektuje sociální a environmentální 

aktivity, výzvy a ambice. Byla jednou z prvních organizací, které publikovali zprávu 

o životním prostředí v roce 1998. Neustále vede dialog s rozličnými stakeholdery a snaží 

se povznést nové pracovní metody na vyšší světovou úroveň. 

Definované podnikové cíle je nutné postupně a plynule začlenit do firemních 

aktivit a strategií SCA. Samotné projekty se nejdříve schvalují v hlavním centru organizace 

(Stockholm) a následně se rozšíří do podnikových skupin SCA. Systém řízení zdrojů 

(RMS) zde hraje také klíčovou roli. Vypomáhá při analýze jednotlivých činností a měří, 

zda po zavedení inovací došlo ke změně.  

Inovace je proto podstatou strategií SCA. Řídí prodej, buduje zákaznickou loajalitu 

a vytváří přidanou hodnotu. Základem inovací je pochopit nároky zákazníka a spotřebitele 

a schopnost porozumět požadavkům, které jsou důležité pro všechny stakeholdery. 

V roce 2009 se udržitelný a bezpečný produkt stal prioritou pro zákazníka a spotřebitele, 

taktéž významným bodem při rozvoji výrobků. Například na přání zákazníků 

byla v rakouské kartonážce zavedena výroba kvalitního papíru pro tisk magazínů, velkého 

rozměru a z recyklovaného papíru. 

Přestože se strategie skládá z různorodých částí, spolupracují současně a vytváří 

komplexní přístup vedoucí k silné konkurenční pozici, snižování nákladů, omezení rizika, 

nárůstu atraktivnosti SCA pro investory a usnadnění výběru talentovaného personálu. 

SCA získá konkurenční pozici snahou být o krok vpřed před ostatními i z hlediska 

udržitelného rozvoje. Což se projeví v budoucím počtu zákazníků, kteří berou 

environmentální rozhodnutí, jako odpovědný Supply Chain Management (SCM)15. 

Samozřejmě SCA zaznamenala i negativní ohlasy na podnikové environmentální jednání 

a pokles obchodu s některými produkty.  

                                                 

15 SCM je označení pro činnost řízení dodavatelského řetězce. Obvykle se jedná o celý balík prostředků, 
který umožňuje propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - 
prodejce - zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho schopnost reagovat na požadavky zákazníka, např. 
zkrácením časů dodání. SCM je v dnešní době často pouze jedním z modulů komplexního podnikového 
informačního systému. 
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Snížení nákladů a vyšší výkon produkce díky aktivitám v životního prostředí. 

Například investice do „zelené energie“ – projektu úspory energie, spolu-generační 

projekt, projekt větrné energie - nejsou pouze přínosem životnímu prostředí, ale zároveň 

šetří peníze.  

Současně je důležité nalézt ty správné osoby pro práci v SCA, udržet 

si je a rozvinout jejich znalosti a dovednosti. SCA identifikovala čtyři strategické oblasti 

v tomto směru – talent v řízení, výkonnostní hledisko, plánování pracovní síly, mzda 

a odměny. Jedině talentovaní lidé jsou schopní udržet SCA úspěšnou a odpovědnou. Proto 

skupiny SCA pracují na programu trvalého rozvoje personálu.  

Díky firemní atraktivitě SCA získala na finančním trhu zajímavé investory. 

Přitažlivé udržitelné aktivity jsou čím dál více důležitou součástí pro nárust investorů 

do podílů a fondů SCA. Míra růstu investice s udržitelnými kritérii se podniku SCA 

soustavně projevila v posledních letech.  

Neustálý globální rozvoj podnikání znamená pro SCA potřebu čelit novým výzvám 

a problémům, které se v minulosti neobjevily. Aktivity, které hrají tak důležité role, 

zahrnují oblasti jako lidská práva, ochranu a bezpečí, podnikatelskou etiku, kromě toho 

hodnotí společenské jednání s ohledem na životní prostředí ve spojení skrze systém řízení 

zdrojů (RMS). Tyto aktivity snižují pravděpodobná negativní „překvapení“ sociálního 

a environmentálního prostředí. Což posiluje i nárust atraktivnosti značky SCA 

a vybudování silné tržní pozice. Tradice SCA a její koncepce udržitelnosti je jedním 

z nejsilnějších parametrů značky SCA. 

3.4. ANALÝZA EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ 

Neopomenutelnou roli v implementaci CSR hrají podnikové hodnoty a pravidla, 

které firma dodržuje a respektuje. Programy udržitelnosti hrají klíčovou úlohu 

ve schopnosti SCA získat přízeň stálých i nových zákazníků, zaměstnanců a investorů. 

Jedině perspektivní vlastníci a udržitelné aktivity mohou pomoci maximalizovat hodnotu 

společnosti.  

Odborná literatura uvedená v teoretické části, řadí etický kodex do ekonomické 

oblasti CSR. Firma SCA ho však ve své zprávě Sustainability report uvedla v sociálním 

prostředí. Já ho však zmiňuji v následující podkapitole podle teoretických pravidel.  
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Z hlediska ekonomické odpovědnosti si SCA stanovila pro rok 2009 následující 

program: 

− vytvořit hodnotu pro stakeholdery SCA, 

− dosáhnout efektivní produkce s nízkými náklady, 

− vybudovat solidní, dlouhodobý obchodní vztah – relationship, 

− rozvinout harmonickou produkci v kooperaci s environmentálními plány SCA, 

− přispět k nárůstu ekonomické prosperity. 

3.4.1. Etický kodex SCA 

Kodex chování SCA (uvedený v příloze č. 1) byl schválen Představenstvem 

společnosti v únoru 2004, další plánovaná novelizace se připravuje na rok 2010. Etický 

kodex představuje základní stavební článek SCA k řízení svých obchodních činností 

v souladu s etickými zásadami a platnými právními předpisy a nařízeními.  

Poskytuje informace týkající se oblastí - zdraví a bezpečnost, zaměstnanecké 

vztahy, obchodní zvyklosti, respektování lidských práv (včetně dětské a nucené práce), 

komunální vztahy, komunikace a důvěrný charakter údajů, platnost, postup při podávání 

stížností, lidská práva. Nejsou zde podrobně vymezená práva a povinnosti ve vztahu 

s dodavateli, dále etický trénink, ani finanční či daňové výkaznictví a podmínky uzavírání 

smluv. Současně kodex neobsahuje popis eticky kontroverzních situací a chování, jaké 

firma očekává nebo se zavazuje takto chovat. Avšak etický kodex je společností doplněn 

o řadu jiných norem a reportů, kde jsou uvedeny doplňující informace, např. Sustainability 

report. 

Vzhledem k rychlému růstu SCA, bylo nutné vypracovat zásady a postupy založené 

na základních hodnotách firmy - respekt, odpovědnost a dokonalost. Kodex je sestavou  

univerzálních standardů, které popisují očekávání SCA, bez ohledu na prostředí a umístění, 

svých podniků a partnerů. Je nedílnou součástí směru, kterým se SCA řídí ve svém 

podnikání. Kromě toho, v decentralizované organizaci, jako je SCA, je důležité, aby interní 

a externí zainteresované strany měli pozitivní a konzistentní obrázek a zkušenosti 

z podnikání s SCA.  

Kompletní kodex chování je k dispozici v 19 jazycích – v anglickém, českém, 

holandském, finském, francouzském, německém, italském, maďarském, polském, 

portugalském, ruském, řeckém, slovenském, španělském a švédském jazyce. 
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Každý zaměstnanec, by dle pravidel SCA, měl podstoupit trénink a proškolení 

k využívání etického kodexu a dostat kopii přiloženou k pracovní smlouvě. V české 

dceřiné společnosti je etický kodex přílohou smlouvy o zaměstnání v SCA. Každý nový 

člen je proškolen v rámci pravidel chování na pobočce v ČR ve které byl zaměstnán. 

Pracovníci, kteří ve firmě působí již delší čas si na etický kodex, ale nemohli vzpomenout. 

To znamená, že české divize, problematiku etiky neřeší v tak velkém měřítku, 

jako pobočky v jiných státech. I když se tedy jedná o mezinárodní firmu, CSR aktivity 

se projevují v každém státě odlišně. Dle mého názoru, země, které jsou o rozvoji CSR 

dobře informované, mají výhodu oproti zemím, kde se takovéto činnosti teprve rozbíhají 

a nikdo nemá tušení jak efektivně jednat s ohledem na správné dodržování etických 

a odpovědných předpisů.  

SCA musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy a nařízeními zemí, 

ve kterých působí. Dle slov uvedených v Annual reportu [31]: „Jsme hostem v těchto 

zemích, a budeme se chovat podle toho.“ Vždy se snaží najít vhodnou cestu, jak otevřeně 

komunikovat s vládami a mezinárodními institucemi o příspěvcích SCA komunitě 

a o principech, které dodržuje. SCA je přesvědčena, že otevřená komunikace je výhodou 

jejich vztahů s regulačními orgány, vládami a mezinárodními institucemi.  

Minulost 

SCA se za posledních deset let výrazně rozrostla a vyvinula do mezinárodní 

korporace. Tento proces globalizace vytváří mnoho příležitostí, ale také dělá SCA více 

komplikovanější. V roce 1992 měla SCA 27.000 zaměstnanců ve 22 zemích, převážně 

v Evropě. Dnes má skupina přes 50.000 zaměstnanců ve více než 50 zemích. To vytváří 

situaci, kdy SCA musí uvážit značné rozdíly v oblastech, jako je kultura, právní, obchodní 

tradice a etika.  

Dodržování 

SCA sleduje dodržování kodexu v rámci stávajících systémů hlášení tam, 

kde plnění řady klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators -KPIs)16 

je hlášeno všemi divizemi firmy SCA. Mezi tyto indikátory patří bezpečnost a ochrana 

zdraví, věk a rozmanitost statistiky, úroveň vzdělávání a mnoho dalších.  

                                                 

16 KPI jsou praktické ukazatele, které kvantifikují celkovou výkonnost podniku ve vazbě na příslušný 
globální cíl nebo kritický faktor úspěchu. 
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Stížnosti 

V roce 2009 bylo ohlášeno celkem 29 případů poškození pravidel kodexu chování. 

V Asii, byla z těchto důvodů zavedena „horká linka“, kterou mohou použít zaměstnanci 

a ostatní zainteresované osoby k oznámení porušování lidských práv (viz analýza sociální 

oblasti - kapitola 3.6.2).   

Business Practice Reviews je používán k monitorování shody s podnikatelskou 

etikou firmy. Uskutečňují se prostřednictvím interního auditu SCA. 

3.4.2. Dialog se stakeholdery 

 Komunikace se zainteresovanými skupinami je nezbytnou součástí CSR 

a je základním kamenem pro úspěšnou implementaci společenské odpovědnosti firem. 

Firma SCA popisuje veškeré své stakeholdery ve zprávě Sustainability report (kapitola 

Sustainable strategy – Stakeholder dialog), kde jsou do přehledné tabulky uvedeny všechny 

zainteresované skupiny s definovanými aktivitami za rok 2009. V tabulce jsou také 

uvedeny jednotlivé klíčové oblasti a základní otázky k projednávání s danou skupinou 

stakeholderů. Na dalších stránkách reportu jsou vybrány některé z dialogů uskutečněné 

v roce 2009.  

Společnost SCA komunikuje se zainteresovanými skupinami prostřednictvím 

webových stránek, veletrhů, seminářů, akvizičních jednání a porad. Mezi další aktivity 

spojené s komunikací patří průzkumy zainteresovaných skupin, analýzy, výcvik, 

dotazování, individuální schůzky, telekomunikace, oblastní exkurze, dodavatelský audit 

a společenská účast na aktivitách firmy. 

 Skupina SCA denně kontaktuje své zákazníky, spotřebitele, odběratele, investory, 

nestátní organizace (NGO) a ústřední orgány a vnímá jejich očekávání a objektivitu. Tímto 

způsobem je SCA schopna pochopit odlišnosti jednotlivých trhů, na kterých působí 

a porozumět tak očekávání svých stakeholderů. Dialog se stakeholdery je primárně veden 

v samostatných obchodních skupinách (Personal Care, Packaging, Tissue, Forest 

Products), vzhledem k tomu, že mají bližší kontakt se zákazníky, spotřebiteli, dodavateli, 

lokálními autoritami a nestátními organizacemi. Avšak dialog SCA se svými akcionáři, 

mezinárodními nestátními organizacemi, Evropskou Unií a dalšími zainteresovanými 

probíhá na vyšší úrovni řízení.  
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3.4.3. Budování hodnoty pro stakeholdery 

Skrze obchodní operace, SCA pomáhá vytvořit ekonomickou prosperitu 

ve společnosti a ekonomický rozvoj mezi stakeholdery – jak přímo, tak nepřímo.  

Zvýšení přidané hodnoty pro SCA a zákazníky.  

SCA je jedním z předních celosvětových dodavatelů obalů  pro různé aplikace, 

mezi které patří spotřební, regálové a ochranné obaly a transportní obaly z vlnité lepenky, 

stejně jako komplexní servisní koncept zaměřený na výrobu, distributory a obchodníky. 

Do zákaznické základny patří významné mezinárodní společnosti jako např. Nestlé, 

Hewlett Packard, Nokia, Procter & Gamble, Unilever a Husqvarna, stejně jako obalová 

řešení pro SCA Hygiena. 

Většina obalů vyráběných v SCA je určena pro obchod. Obal představuje 

komunikační prostředek mezi produktem a zákazníkem a hraje přesvědčivou roli 

v propagaci produktu koncovým zákazníkům. Na základě komplexních znalostí obalového 

designu, zákaznického chování a potřeb maloobchodníků, se SCA zaměřuje na přidanou 

hodnotu v zákaznickém dodavatelském řetězci, kde spolupráce zahrnuje také zákaznický 

marketing a obchodní organizaci. 

Přidanou hodnotu tvoří obal, který je klíčovým nástrojem marketingové 

komunikace a musí mít atraktivní design a vysoce kvalitní potisk. Hodnotu zvyšuje 

i promyšlený transport, který uspoří nějaké náklady, to vyžaduje optimalizaci obalových 

rozměrů založenou na logistických principech. Během takovéhoto transportu musí obal 

poskytovat efektivní ochranu proti nárazům, vibracím a teplotním změnám. 

Obalový průmysl prochází rapidním rozvojem. Významné investice a další 

iniciativy vedoucí k rozvoji přispívají k růstu, zvýšení zisku a posílení vedoucí pozice 

na trhu. Strategické priority SCA Packaging jsou - zvýšit podíl komplexních obalových 

řešení v úzké spolupráci se zákazníky. Získat si vedoucí pozici na obalovém trhu, 

prostřednictvím inovace a rozvoje produktů. Využít vývozu do rychle se rozvíjejících trhů 

ve východní Evropě a v Číně. A současně neustále pracovat na rozvoji produktivity. 

SCA se snaží všem zákazníkům dodávat výrobky vysoké kvality, tak aby uspokojili 

všechny jejich potřeby. Čistý obrat skupiny SCA v roce 2009 se vyšplhal 

na 110,857 milionů švédských korun (SEK). Z této částky bylo 75 % obratu vytvořeno 
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na evropském kontinentu. Největším prodejním trhem se stalo Německo, Velká Británie 

a Amerika. 

Pro mnoho svých dodavatelů je SCA jedním z nejvýznamnějších zákazníků. 

A proto nemalá část obratu SCA je rozpuštěna do dodavatelských nákladů. SCA má velkou 

zodpovědnost vůči svým dodavatelům, proto má zájem o dlouhodobou spolupráci 

zabezpečující garanci, jak vysoké kvality, tak i finanční stability pro obě strany. 

V roce 2009 šlo na nákup surovin a služeb 74,327 milionů švédských korun.  

Firmu SCA reprezentuje 49,531 zaměstnanců. Při vyplácení mezd se SCA řídí 

konkurenčními cenami (competitive renumeration), takovýto přístup funguje v celé 

organizaci. SCA se drží místních mzdových struktur, za předpokladu, že tyto národní 

pravidla nejsou zavedeny pod úrovní mezinárodní minimální mzdy a přiměřených náhrad. 

V roce 2009 bylo na mzdy celkově vyplaceno 16,596 milionu SEK a na náklady sociálního 

zabezpečení bylo vydáno 4,874 milionů SEK. SCA svým zaměstnancům poskytuje různé 

typy podpor a penzijních příspěvků, možná výše podpor závisí na časovém období práce, 

mzdovém ohodnocení a času odchodu do důchodu. Zaměstnanci mají zároveň možnost 

rozvíjet svoje dovednosti na náklady SCA. Firma investuje podstatnou část svých zdrojů 

na rozvoj schopností k posílení zaměstnanecké kvalifikace a vybudování kariéry uvnitř 

SCA. Na tuto investici bylo vynaloženo 246 milionu SEK pro rok 2009. 

SCA se v jednotlivých státech své působnosti podílí na národních ekonomikách 

a ekonomickém blahobytu placením daní. Za rok 2009 SCA zaplatila 1,003 milionů SEK 

na daních po celém světě. 

3.4.4. Vytvoření hodnoty pro akcionáře 

SCA vytváří pro akcionáře hodnotu prostřednictvím vyplácení dividend 

a zhodnocením kurzu akcií. Většinou celá třetina provozního cash flow, sníženého 

o výdaje a daně, je použito na výplatu dividend. V posledních deseti letech hodnota 

dividendy vzrostla v průměru o 5 % ročně. V roce 2009 vedení stanovilo cenu dividendy 

na 3,70 SEK. 

Na konci roku 2009 měla společnost SCA 81,846 registrovaných akcionářů. 

Největšími vlastníky jsou podniky AB Industrivarden, HandelsBanken a Fondy SEB 

a Life Asurance.  
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Přes drsné ekonomické podmínky celého roku 2009, si SCA vedla relativně 

úspěšně a v mnoha oblastech podnikání ukázala že je schopná být na vrcholu i v době krize 

(Obrázek 3. 4). Úspěch byl především v důsledku stabilního obchodu v oblasti 

hygienických potřeb, který nebyl výrazně ovlivněn vysokým stupněm recese. Výnosnosti 

dosáhla i oblast obchodu s papírovou tkaninou (tissue), díky zlepšení výrobního mixu, 

vyšší ceně, nižším nákladům na suroviny a efektivní spolupráci. Skupinu Packaging tvoří 

produkty, které jsou mnohem více citlivé na fluktuaci v ekonomice. Z tohoto důvodu byla 

v průběhu roku poptávka v této oblasti slabší a ceny poklesly, což negativně ovlivnilo 

ziskovost. Oblast Forest Products však zaznamenala zlepšení výdělku navzdory 

nesnadnému trhu. 

Obrázek 3. 4 Pozice samotných skupin SCA na trhu v jednotlivých regionech za rok 2009 

 

Zdroj: SCA Presentation Cheuvreus Pan Europe Paris Conference 2010. In SCA Presentation news. Paris : 
SCA, March 16, 2010 [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.sca.com/Documents/en/Presentations/2010/SCA_presentation_CheuvreuxPanEurope 
ParisConference2010_20100316.pdf>. 

3.4.5. Indexy sloužící k udržitelnosti 

SCA je každoročně hodnocena několika klasifikačními instituty. 

Dow Jones Sustainability Group Index - DJSGI 

Je podíl akciových indexů firmy, které jsou považovány za vůdce v oblasti 

udržitelného rozvoje a v jejichž souladu je řízeno podnikání. Společnosti zahrnuté 

v různých Dow Jones Sustainability indexech jsou posuzovány podle určitých 

ekonomických, environmentálních a sociálních ukazatelů. 
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V průběhu roku 2009 byla společnost opět zahrnuta do měření podle Dow Jones 

Sustainability Indexů – SCA se účastnila klasifikace dvou nejprestižnějších indexů 

udržitelnosti a to Dow Jones STOXX Sustainability Index a Dow Jones Sustainability 

WORLD Index.. V některých oblastech průzkumu SCA dosáhla vynikajícího skóre, jednalo 

se o brand management, management životního prostředí a rozvoj lidského kapitálu.  

FTSE4Good index 

SCA byla uvedena na FTSE4Good index globální udržitelnosti v roce 2001. 

Jedná se o zvláštní index udržitelnosti, který spravuje společně London Stock 

Exchange (Londýnská burza cenných papírů) a Financial Times, ratingové společnosti 

na základě jejich sociální a environmentální výkonnosti. FTSE4Good je tržní index, který 

měří výkonnost společností, které splňují celosvětově uznávané standardy společenské 

odpovědnosti a díky transparentnímu řízení a kritériím FTSE usnadňují výběr investice 

do společností.  

Problémem těchto indexů je však, podle mého zjištění to, že metodologické 

postupy nejsou nikde zveřejněny v plném znění. Není tedy jasně vysvětleno, proč 

se zkoumají, pokud pomineme aktuálnost tohoto tématu. Současně, ač jsou velmi 

detailně v jednotlivých oblastech popsána kritéria, která podniky mají naplňovat, 

aby mohly být do indexu zařazeny, není už jasně vysvětleno, jakým způsobem se došlo 

k nastavení minimálního počtu kritérií, která musí být naplněna. Zároveň jsem nebyla 

schopna nikde objevit, jakým způsobem je firma SCA finálně hodnocena a jaké jsou váhy 

jednotlivých oblastí a kritérií. 

Global Challenges Index 

V roce 2007, Hannover Stock Exchange (Burza cenných papírů v Hannoveru) 

a výzkum firmy Oekom Research AG zavedli Index Global Challenges, ve kterém 

je uvedena také SCA. Index se skládá z 50 společností, které prostřednictvím setkání 

globálních výzev se snaží být aktivní ve společensky odpovědném chování s cílem 

dosáhnout celkového přínosu do budoucnosti. 

OMX GES Nordic Sustainability Index 

V roce 2008, společnost Nasdaq OMX v kooperaci s GES Investement Service 

spustila na trh nový typ indexu – severský index OMX GES Nordic Sustainability. SCA 
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se účastní jak tohoto nového severského typu, tak i švédského indexu OMX GES Sweden 

Sustainability, oba dva indexy  slouží pro výběr odpovědné investice. 

SRI -  Social Responsible Investment 

Metoda výběru investice akcií, využívající kritéria zaměřená na environmentální, 

sociální a etickou výkonnost firmy. SCA je členem od roku 2009. SCA pravidelně koná 

schůze a udržuje kontakt s SRI jako část investorských pracovních styků.  

SCA je také zahrnuta v Kempen SNS SRI Universe a souhlasila se začleněním 

do Fondu Orange SeNSe. 

SIX STAR Sustainability Index 

SIX STAR je severský index udržitelnosti založený v roce 2009 kooperací firem 

SIX AB a konzultanty Ethix SRI. SCA se řadí mezi top 25 švédských společností. 

SIX je odpovědný za výpočet indexu (Index Provider) a Ethix je zodpovědný 

za výběr indexu každé společnosti podle ekologických, sociálních a správních kritérií, 

přičemž 25 nejvýše zařazených z každé země v pásmu severských zemí jsou zahrnuty 

do skupiny SIX STAR. SIX STAR je rodinou udržitelných indexů s nízkými investičními 

náklady vhodnými pro investiční produkty. 

3.5. ROZBOR ENVIRONMENTÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 

S růstem značného znečištění životního prostředí, přibýváním přírodních katastrof 

a strachu o budoucnost dalších generací se ve velké míře zaměřuje pozornost a zájem 

o ekologii. Mnoho firem zavádí vlastní environmentální politiku, jejímž základem 

je dosažení shody s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. To je dodržování 

platných ustanovení všech právních předpisů (zákonů, směrnic, nařízení a vyhlášek 

souvisejících s ochranou životního prostředí a její prevencí před znečištěním) a zajištění 

trvale udržitelného rozvoje. 

Environmentální program  SCA pro rok 2009 tvořily následující cíle: 

- snížit emise oxidu uhličitého z využívání fosilních paliv a z nakoupené elektřiny 

a tepla, 

- kontrola zdrojů, kde jsou obsažena přírodní vlákna, 

- snížení celkové spotřeby vody, 
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- snížení obsahu organických látek v odpadních vodách. 

SCA se snaží minimalizovat tuto ekologickou stopu jak nejvíce je to možné. 

Firma se především specializuje na oblasti energetické práce, která ovlivňuje klima 

a životní prostředí. Další podporou SCA usiluje o obnovitelnost dřeva jako suroviny (SCA 

totiž vlastní 2,6 milionu hektarů lesů – což ji řadí mezi největší soukromé vlastníky 

v Evropě). A současně se snaží prostřednictvím systematické práce docílit zlepšení 

ve spotřebě vody. S ohledem na životní prostředí SCA ve svém „Sustainability reportu“ 

definovala čtyři cíle k rozvoji udržitelnosti, z toho právě tři body patří odpovědnosti 

za životní prostředí, čtvrtý cíl definuji v oblasti sociální (viz kapitola 3.6). 

Prvním dlouhodobým udržitelným cílem, který vyšel v roce 2005, je snaha 

redukovat oxid uhličitý ve fosilních palivech o 20 % do roku 2020. SCA usiluje 

o snížení uhlíkových emisí z fosilních paliv a z využívání elektřiny a tepla, v závislosti 

na stupni produkce. Na konci roku 2009 se objevil pokles těchto emisí o 2,2 % v poměru 

se stupněm výroby. 

Druhý cíl snaží o stoprocentní kontrolu původu přírodního vlákna jako 

suroviny. SCA využívá metody která zabezpečí, že žádné dřevěné vlákno nebo materiál, 

ve kterém jsou přírodní vlákna obsažena nepochází ze sporných – problémových zdrojů. 

Tento cíl zahrnuje i nákup vláken z buničiny nebo kartonu. Výsledky do roku 2009 

jsou následující. Dodávky buničiny pobočkám SCA jsou v souladu se skupinovými cíli, 

stejně tak jako je splňují spotřební jednotky dřeva SCA, které byly přezkoumány 

i nezávislými auditory. SCA Packaging Europe kontroluje původ 85 % celkových kapacit 

využitých vláken firmy SCA. 

Třetí aktivitou v boji o udržitelnost 

je zlepšit využití vody. SCA plánuje snížit 

spotřebu vody o 15 % a redukovat obsah 

organických látek obsažených ve vodě 

o 30 %, to celé v období od roku 2005 

do 2010. Výsledek – do konce roku 2009 

se podařilo snížit spotřebu pouze o 4,9 % - dle 

mého názoru SCA nestihne dosáhnout 

stanoveného cíle do konce roku 2010. Avšak 

druhý cílový bod – snížení organických látek 

Obrázek 3. 5 Průběžné výsledky snahy 

dosáhnout lepšího využití vody v SCA 

  Zdroj: SCA Annual Report 2009 
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ve vodě se firmě daří zvládat mnohem lépe než stanovil předpokládaný odhad a SCA 

dosáhla snížení o 40 % do konce roku 2009, což je už nyní o 10 % lepší výsledek. 

Průběžné úspěchy jsou uvedeny v obrázku 3.5 (modrý sloupec označuje spotřebu vody, 

zelený definuje snížení organických látek v odpadních vodách). 

SCA klade důraz i na oblastní odpovědné chování v jednotlivých státech, 

kde působí. Proto i skupina SCA Packaging Česká Republika si každý rok stanovuje 

environmentální cíle, které definuje ve svém „Environmentálním profilu“[33]. Jak už 

jsem uvedla v úvodu praktické části. SCA Packaging ČR má osm závodů, z toho dva 

jsou výrobní pro vlnitou lepenku v Jílovém a Boleticích, ostatní pobočky jsou 

zpracovatelskými divizemi. Lze konstatovat, že z hlediska životního prostředí, jsou pouze 

dvě pobočky, které mohou působit a ovlivnit ekologickou úroveň. Jedná se tedy o samotné 

výrobní závody v Jílovém a Boleticích. Každá divize si stanovila na začátku roku vlastní 

cíle, které blíže definovala a na konci roku zhodnotila (viz Environmentální profil [33]).  

Podnik SCA podává o svých činnostech v oblasti životního prostředí, dle mého 

názoru, dostatečný počet zpráv a informací. O ekologických projektech se ostatní 

stakeholdeři mohou seznámit na všech webových stránkách společnosti (jak na centrální, 

tak na oblastních stránkách jednotlivých poboček), mimo jiné SCA vydává magazín 

SENSE [34] o udržitelném chování, všechny aktivity se publikují v každoroční zprávě 

i v reportu udržitelnosti a existuje několik dalších zdrojů podávání novinek. Bohužel pro 

Českou republiku neexistuje prozatím žádný samostatný report o jejich individuálních 

aktivitách. SCA Packaging ČR své informace zveřejňuje na svých webových stránkách 

(www.scapackaging.cz) ve formě krátkých informativních zpráv a vydává časopis Bulettin. 

Podnikové informace dále  projednává na interních schůzích vedení v Děčíně a poté 

jsou přeposlány na hlavní centrálu SCA Packaging v Bruselu.  

Díky poskytování informací o odpovědném environmentálním chování podniku 

externím subjektům firma zlepšuje své postavení na trhu a současně zvyšuje i konkurenční 

pozici na trhu. Personál může mít lepší pocit, že pracuje v podniku, který se angažuje 

takovýmto způsobem a osobně se bude snažit rozšiřovat tyto informace dál zákazníkům 

a spotřebitelům, čímž podnik získává bezplatnou reklamu a určitou výhodu vůči 

konkurenci. 

ISO normy, standardy a EMAS jsou dobrovolnými nástroji, které podnik dle 

své vůle může a nemusí využít ke zlepšování svých environmentálních aktivit. ISO normy 
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nepojednávají pouze o úpravě environmentálních podmínek, zasahují i do jiných oblastí 

jako je ochrana bezpečnosti práce a zdraví, systém řízení kvality a jiné. Firmy k jejich 

využití mohou být pouze motivovány, není možné je do přijetí jakéhokoli standardu nutit. 

Avšak je do budoucna pravděpodobné, že samotní zákazníci, odběratelé nebo státní orgány 

začnou vytvářet zájem o účast svého „dodavatele, odběratele...“ na některém 

ze stanovených nástrojů, což donutí firmu jednat a doporučené nástroje následně aplikovat 

do podnikového života. To však souvisí s otázkou, zda je podnik schopen vynaložit další 

finanční zdroje na takovouto investice a zda je veřejný zájem současně i zájmem 

podnikovým.   

Společnost SCA má přijatou řadu norem ISO, standardů a EMAS. Ne každá 

skupina nebo pobočka SCA sdílí všechny akceptované směrnice. Některé pobočky získali 

směrnice ISO 14 001:2004 (systém řízení životního prostředí), další mají ISO 18 001 

(o ochraně zdraví a bezpečnost při práci) mezi další patří ISO 9 001:2000 (systém řízení 

kvality). Směrnice sloužící pro standardy využívající barvy patří norma ISO 12 647-2. 

Například, česká pobočka SCA Packaging ČR s. r. o. získala v roce 2009 certifikát 

OHSAS 18 001:2008. Tento certifikát potvrzuje, že společnost SCA má zavedený 

systémový přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V této 

souvislosti byly vypracovány nové pracovní instrukce stanovující bezpečnostní požadavky 

pro podnikové dodavatele, kteří působí nebo budou působit v areálech divizí v Jílovém 

a Boleticích. Plnění bezpečnostních požadavků, uvedených v pracovních instrukcích 

společnost vyžaduje a průběžně kontroluje. Dodavatelé SCA jsou tedy povinni 

se prokazatelně seznámit s uvedenými směrnicemi i své zaměstnance, kteří působí 

v areálech podniku SCA. Aby byl zajištěn jednoduchý, rychlý a trvalý přístup k těmto 

novým pracovním instrukcím, byly zveřejněny na  webové stránce české pobočky 

www.scapackaging.cz. 

3.6. ANALÝZA SOCIÁLNÍ ROVINY CSR 

V mnoha zemích, jsou výrobky SCA přirozenou součástí moderního blahobytu 

a mají dopomoci tomu, aby byl každodenní život jednodušší a bezpečnější pro miliony lidí. 

Cílem SCA je průběžná obnova a zlepšení nabídek produktů a vytvoření komerčně 

i geograficky možných přístupů otevřených široké veřejnosti.  
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Aktivity firmy SCA v oblasti společenské odpovědnosti přispívají k udržitelnému 

rozvoji. CSR funguje na základě kodexu chování, který poskytuje základnu otázkám 

jako je zdraví a bezpečnost, zaměstnanecké vztahy, lidská práva, podnikatelská etiky 

a občanská angažovanost. 

SCA se pro rok 2009 v sociální agendě řídila těmito cíly: 

- zajistit dodržování lidských práv, 

- prevence proti korupci a úplatkům, 

- hodnocení dodavatelů, 

- neustále zlepšování s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví, 

- výběr, udržení a proškolení personálu s vhodnými schopnostmi. 

Stanovený cíl hodnocení dodavatelů, patří spíše do oblasti ekonomické 

odpovědnosti, firma SCA jej však uvádí v rovině sociální, současně ho prezentuje 

v Sustainability reportu v rámci celkové snahy o udržitelnost.  

V Sustainable reportu SCA specifikovala čtyři cíle směřující k udržitelnosti. 

První tři řešily otázku environmentálního prostředí, poslední úkol SCA zařadila do oblasti 

sociální. Čtvrtým cílem udržitelnosti (řazeným firmou SCA do sociálního prostředí) 

byla snaha prosadit kodex chování SCA jako nedílnou součást každodenních operací. 

V průběhu roku 2009 SCA dosáhla následujících výsledků: 

- jsou prováděna hodnocení obchodních praktik v Rusku, 

- systém whistleblowingu byl pro účely etického kodexu zaveden v Číně 

a jihovýchodní Asii, 

- vytvoření nové globální základny leadershipu, která tvoří základ pro plánování 

vedení SCA, 

- byl vyvinut nový, systém průzkumu globálního výkonnostního řízení, který 

bude poskytovat jasnější souvislost mezi individuálními výkony a plněním společných 

cílů podniku SCA. 

3.6.1. Vztahy se zaměstnanci 

Samotná SCA uvádí v Sustainability reportu heslo, že společnost není nic 

bez svých zaměstnanců. Je proto velmi důležité aby firma přijala ty správné jednotlivce, 

udržela je a rozvíjela své zaměstnance ve prospěch obou stran.  



 61 

Lze tedy konstatovat, že se SCA snaží na vysoké úrovni soustředit na vztahy 

se svými zaměstnanci, na jejich výchovu a rozvoj, současně maximalizaci jejich potenciálu 

zdokonalováním zaměstnaneckých schopností prostřednictvím školení a vzdělávání. 

Zároveň SCA respektuje individuální důstojnost a lidská práva, nabízí spravedlivé 

odměňování a příležitost firemního růstu, udržování bezpečného a zdravého pracoviště 

s otevřenou a poctivou komunikací. 

Nábor zaměstnanců  

K dosažení svých provozních a strategických cílů, musí SCA uplatňovat účinné 

metody pro nábor kompetentních lidí a zajistit, aby jejich vnitřní talent byl dobře rozšířen 

do celého podnikání. Proto, SCA zahájila v roce 2008 nábor zaměstnanců on-line, 

tzv. pracovní portál zveřejněný na stránkách firmy. Cílem portálu je zobrazení všech 

dostupných pracovních míst v rámci společnosti SCA. Zájemci si zde mohou zaregistrovat 

své CV a zaznačit do databáze osobní preference výběru práce, která se automaticky 

připojuje k volným pracovním pozicím, jakmile se místo uvolní.  

Vzdělávání a rozvoj 

V SCA je vzdělávání a rozvoji zaměstnanců stanovena vysoká priorita. Existuje 

celá řada centrálně a lokálně spuštěných rozvojových programů, které jsou k dispozici pro 

různé kategorie zaměstnanců z celé organizace. Pokud je třeba, personál má příležitost 

se zúčastnit specializovaných kurzů.  

Průměrný počet hodin školení pro všechny zaměstnance v roce 2009 byl 10 hodin. 

Celková cena školení za rok 2009, byla stanovena v závislosti na spotřebu využitých dat 

na cca 246 milionů švédských korun a v přepočtu na jednoho zaměstnance dosáhla 

hodnoty 5.000 švédských korun.  

Dle mého názoru je průměrný počet školení v hodnotě 10 hodin velmi malý. 

Zvláště, když podnik zaměstnává okolo 50.000 osob. Na základě rozhovorů v SCA 

Packaging ČR, jsem zjistila, že ne všichni zaměstnanci mají možnost přihlásit 

se na školení. V posledních dvou letech byly finance na vzdělání omezeny. Tedy o školení 

přišla řada lidí, mezi nimi všichni obchodní zástupci v ČR. V současnosti firmě SCA 

poskytla Evropská unie dotaci, což přináší možnost obchodním zástupcům a manažerům 

se školení účastnit. 
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Leadership a talent management  

V roce 2009 organizace SCA vyvinula novou globální vůdčí platformu založenou 

na základních hodnotách SCA a její strategie. Jedná se o společný rámec, který popisuje, 

co se očekává od lídrů SCA a je navržen tak, aby splňoval krátkodobé i dlouhodobé 

potřeby současných a budoucích vůdců a talentů. 

Rozmanitost posiluje konkurenceschopnost  

Společnost SCA utváří přibližně 50.000 lidí v 60 zemích světa. Z toho přibližně 

27 % jsou ženy a zhruba 15 % má akademický titul. V konkurenčním boji, různorodost 

pomáhá SCA tím, že přispívá dalším pohledem na požadavky zákazníka a na poptávku 

v celém globálním trhu. 

K udržení této rozmanitosti je třeba zajistit, aby bylo se všemi zaměstnanci 

zacházeno spravedlivě a pokud to lze, bez ohledu na věk, pohlaví, etnický původ, 

náboženské vyznání nebo jiné osobní vlastnosti. SCA usiluje o nediskriminační pracoviště 

založené na respektu, důvěře a velmi vážně bere a hodnotí jakýkoli případ diskriminace 

(více viz následující podkapitola Diskriminace).  

Diskriminace  

Rozmanitost a nediskriminační prostředí na pracovišti jsou základními kameny 

v etickém kodexu SCA. Vzhledem k tomu, že SCA je mezinárodní společností s velkým 

počtem zaměstnanců, je těžké zcela zabránit případům diskriminace. Je proto mnohem 

důležitější se zabývat těmito incidenty, jejich vznikem, průběhem a snažit se zabránit 

podobným událostem v budoucnu. 

V roce 2008 byly celkem tři hlášené případy diskriminačních incidentů v SCA 

Group. Dva z případů jsou již vyřešeny, což vedlo k varování zaměstnance, v jednom 

případě. Třetí případ je stále otevřený a ve vyšetřování místních orgánů.  

V roce 2009 bylo zaznamenáno celkem sedm případů diskriminace ve společnosti 

SCA. Čtyři případy se vztahující k sexuální diskriminaci. Zbývající tři případy 

diskriminace se týkají zneužívání moci, šikanování a násilí. Dva incidenty měly 

za následek ukončení smlouvy zaměstnanců a u jednoho incidentu byla vyslovena výstraha 

s pokáráním a stanoveno dodatkové vzdělávání o vhodném chování v SCA.  
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Popsané formy diskriminace se vyskytly na pobočkách SCA v Číně a jihovýchodní 

Asii. Proto v roce 2009 SCA zavedla v Etickém kodexu tzv. Horkou linku - žalob třetích 

stran (viz Obrázek 3.6), aby poskytla všem zaměstnancům, dodavatelům, odběratelům i 

zákazníkům SCA Packaging Asia alternativní způsob hlášení případů porušení kodexu 

chování, jiným způsobem než využitím administrativních prostředků. Prostřednictvím 

Hotline je dovoleno zaměstnancům nebo členům veřejnosti vyjádřit své obavy o podezření 

z porušování zákoníku (bez negativních postihů whistleblowera - udávajícího). 

Za tímto účelem byla založena zvláštní 

etická komise s cílem řešit transparentně veškeré 

stížnosti volajících. Od zavedení v dubnu 2009, 

bylo obdrženo 72 hovorů. Hlášené problémy 

lze obecně rozdělit na otázky lidských zdrojů, 

managementu a podezření etických pochybení. 

Všechny hovory byly ohlášeny a projednány 

v etické komisi v průběhu týdenních recenzí. 

Ve 26 případech, ze kterých 15 mělo vztah 

k etickému kodexu, byla přijata vhodná nápravná 

opatření.  

SCA je přesvědčena, že včasná identifikace, vyšetřování a řešení případných 

porušení Kodexu chování jsou důležité pro zajištění etického podnikatelského chování. 

Dále se domnívá že způsob hlášení podezření na etická porušení je adekvátní a Hotline 

je bezpečným, důvěrným a cenným nástrojem, který SCA plánuje nadále využívat. 

Prozatím v Číně a jihovýchodní Asii. 

Globální rámcová dohoda 

V dubnu 2004, SCA podepsala globální rámcovou dohodu s Mezinárodní federací 

odborových svazů zaměstnanců chemického, energetického a báňského průmyslu a unie 

dělníků (ICEM, která představuje více než 20 milionů členů po celém světě), Swedish 

Paper Workers’ Union, (zastupující všechny švédské odbory) a Evropskou pracovní 

skupinou SCA. 

Dohoda je založena na kodexu chování a vyjadřuje ochotu SCA podporovat 

spolupráci a sociální odpovědnost v rámci celosvětového procesu a fungovat 

Zdroj: SCA Sustainability Report 2009 

Obrázek 3. 6 Plakáty SCA sloužící 
k whistleblowingu 
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jako zodpovědný zaměstnavatel. Oblasti, na které se dohoda vztahuje, jsou přezkoumávány 

každého půl roku na společném setkání signatářů.  

Poslední aktualizace byla provedena v lednu 2009 a nedošla k žádnému porušení 

dohody. Na další schůzi signatářů v březnu 2009 byla dohoda aktualizována, přidáním 

dvou nových změn, kde se SCA zavazuje vytvářet podvědomí o problematice krví 

přenosných chorob (HIV, AIDS) a také možnost prokonzultovat jakýkoli mimopodnikový 

plán se svými zaměstnanci. Příští zasedání smluvních stran se bude konat v roce 2011. 

Bezpečnost ochrana zdraví práce 

SCA dbá velkou měrou na poskytnutí bezpečného pracovního prostředí 

pro své zaměstnance. Proto SCA s cílem odstranit možná rizika na pracovišti, průběžně 

monitoruje výkony v oblasti bezpečnosti na všech pobočkách firmy. 

Snaha firmy SCA s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti je založena 

na vnitrostátních právních předpisech, mezinárodních předpisech, benchmarkingu 

průmyslových standardů a na požadavcích samotné SCA, které často převyšují některé 

vnitrostátní právní předpisy. Zdravotní a bezpečnostní politika SCA se vztahuje na všechny 

zaměstnance a pobočky SCA. Přibližně 90 % z celkové pracovní síly je zastoupeno 

ve výboru ochrany zdraví a bezpečnosti.  

SCA využívá koncepce systému řízení pro práci s ochranou zdraví a bezpečnosti, 

které zahrnují komplexní bezpečnostní školení, cíle, identifikaci rizik, průběžné sledování 

výkonů a zastoupení zaměstnanců ve výboru společné bezpečnosti a ochrany zdraví.  

Tyto řídící systémy poskytují rámec, který umožňuje skupinám SCA důsledně 

identifikovat a řešit zdravotní a bezpečnostní rizika, snižovat rizika nehod, dosáhnout 

souladu s firemními zdravotními a bezpečnostními cíly, zajistit soustavné zlepšování 

bezpečnostních výkonů a redukci prostojů. 

Na začátku roku musí noví zaměstnanci absolvovat potřebné zaškolení 

do bezpečnostního programu. Pracovníci výrobních závodů jsou proškolování každý rok 

na poskytnutí první pomoci a základy hašení.   
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Výkony v oblasti bezpečnosti  

SCA průběžně měří a podává zprávy o následujících klíčových ukazatelích výkonu, 

které jsou stejné pro všechny operace, s cílem 

snížit počet a závažnost úrazů na pracovišti:  

− nehoda způsobující prostoj (LTA),  

− ztrátové dny  (DL), 

− průměrně závažné nehody (ASR), 

− míra výskytu (IR), 

− opakovací kmitočet (FR), 

− úmrtnost (Fatalities). 

Zapojení komunity 

SCA působí v mnoha zemích a v mnoha kulturních prostředích po celém světě. 

Důležitou součástí tohoto působení je integrace do místního prostředí a podpora komunit 

a neziskového sektoru v zemích a místech kde SCA podniká.  

Interaktivita organizace SCA v rámci spolupráce s komunitou, směřuje k vytvoření 

společenského blahobytu, čímž bere zřetel na ekonomické, etické a sociální dopady ze své 

činnosti. Jedná se o nedílnou součást aktivit odpovědného podnikání SCA. 

SCA vytváří pracovní místa, čímž přispívá ke spokojenosti a blahobytu tisíců rodin. 

Dále platí daně, které putují do místních nebo národních vládních příjmů. Zaměstnává 

a trénuje nové zaměstnance. Snaží se nakupovat zboží a služby od veřejných podniků, 

což zvyšuje vitalitu místní ekonomiky. Investuje kapitál do všech typů projektů, od nové 

výstavby po charitativní akce.  

V některých případech, SCA přispívá místním komunitám jinou formou. Například  

zaměstnanci SCA pokud je třeba, investují svůj čas a energii do rozličných veřejných 

projektů. Pobočky SCA jsou přímo spojeny s místními aktivitami, budováním 

konstruktivních vztahů s místními organizacemi, školami, institucemi, sousedními 

skupinami, akčními skupinami a průmyslovými svazy.  

V roce 2009, SCA vytvořila formální sponzorskou politiku, za účelem lepšího 

řízení a hospodaření v uskutečňovaných závazcích.  

Obrázek 3. 7 Statistika bezpečnosti 

  Zdroj: SCA Sustainability Report 2009 
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SCA se zaměřuje na vzdělávání mladých žen. Prostřednictvím hygienických 

produktů pro ženskou péči SCA poskytuje odpovědi na problematiku osobní hygieny 

a zdraví žen. V důsledku toho je SCA zapojena do snahy o zlepšení každodenního života 

žen po celém světě. 

Dalším projektem je snaha o větší otevřenost v otázce inkontinence. Jen málo 

se mluví o inkontinenci, ale existují miliony lidí,  kterých se tato problematika týká. 

Průzkum SCA odhalil, že se jedná okolo 5 – 7 % světové populace. Jako největší světový 

dodavatel výrobků inkontinenční péče, prostřednictvím značky Tena, se SCA aktivně snaží 

prolomit tabu, které obklopuje tuto situaci. 

Podpora boje proti rakovině patří mezi každoroční činnost SCA. Podnik se účastní 

různých aktivit a iniciativ zaměřených na zvýšení povědomí o různých formách rakoviny 

a pomáhá v jejich včasné odhalení. Pro příklad, SCA je hlavním zastáncem výzkumu 

rakoviny a podpůrných služeb v Austrálii. 

3.6.2. SCA patří mezi nejvíce etické společnosti na světě 

Podruhé za sebou byla společnost SCA jmenována jednou z nejvíce etických 

společností na světě na základě výsledků průzkumu Ethisphere17 Institute v New Yorku. 

Tento každoroční průzkum se zaměřuje na zjišťování firemních postupů a chování, 

na obchodní etiku, společenskou odpovědnost, protikorupční témata a téma trvalé 

udržitelnosti rozvoje. V rámci průzkumu bylo dotazováno více než 10 000 firem. 

Ze všech posuzovaných firem získalo 99 ocenění best-in-class (nejlepší 

ve své třídě) vztahující se k etickému jednání v rámci jejich předmětu podnikání. Navíc 

byly společnosti SCA, Nike, General Electric, Vodafone a AstraZeneca zveřejněny 

v seznamu nejvíce etických společností. 

Ve výroční zprávě  pro rok 2009 Ulf Söderström, Senior Vice President SCA 

oddělení obchodního rozvoje a strategií, uvádí: “Jsme velice potěšeni, že jsme se 

kvalifikovali mezi nejvíce etické společnosti na světě již druhým rokem. Ocenění 

považujeme za uznání naší snahy vést a provozovat naši rozsáhlou obchodní činnost 

zodpovědným a důvěryhodným způsobem.” [31] volný překlad. 

                                                 

17 Více informací o Ethisphere Institute na WWW <http://www.ethisphere.com/> 
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Rok 2009 je již třetím v řadě, kdy Ethisphere Institute provádí tento průzkum 

sestávající z několika kroků s přísnými kritérii a požadavky na firemní etické jednání. 

3.7. GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI 

Společnost SCA každoročně publikuje informace o udržitelném rozvoji ve zprávě - 

Sustainability report a pro informace o hospodářské situaci vydává Výroční zprávu.  

Na těchto základech se zpracovává report GRI, který již druhým rokem SCA 

využívá a podle kterého své zprávy připravuje s iniciativou Global Reporting Iniciative 

(GRI). Tato zpráva popisuje iniciativy SCA k zajištění udržitelnosti z hlediska životního 

prostředí, sociálního a ekonomického hlediska. Sledovaný index GRI ukazuje ve své 

zprávě, kde stanovené informace jsou k nalezení, zda v Sustainability report, v Annual 

report nebo na webových stránkách. 

Sustainability report a výroční zpráva by měli být, podle firmy SCA, viděny jako 

jeden celek, ve kterém by informace byly poskytnuty buď v jedné ze zpráv nebo v obou.  

Pro příklad uvádím přístup Corporate governance, který je uvedený krátce ve zprávě 

o udržitelnosti, ale podrobnější popis lze najít ve výroční zprávě v sekci Corporate 

governance.  

Obsah zprávy o udržitelnosti se zaměřuje především na otázky, které SCA a její 

zainteresované strany považují za důležité pro společnost a její životní prostředí. 

V průběhu roku 2009, SCA shromáždila data do 30 sociálních výkonnostních 

ukazatelů (social performance indicators) doporučených iniciativou referující udržitelnost 

- GRI. Ve společnosti SCA pokrývají indexy GRI výrobní operace a většinu úředního 

úseku, naopak nezahrnují centralizované podnikové funkce nebo zaměstnance v joint-

venture.  

GRI směrnice patří mezi nejvíce akceptované a využívané standardy pro zpracovaní 

zpráv o udržitelném vývoji s více než 1.500 podniky po celém světě využívající tyto 

pokyny. Pro SCA jde o druhý report, ve kterém využívá pravidel GRI.  

SCA byla hodnocena na stupni „A“ definovaného podle GRI-G3 a byla potvrzena 

externím auditorem PricewaterhouseCoopers. V minulosti si nechala SCA přezkoumat 

pouze informace z oblasti sociální a ekologické. 
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Pro kalendářní rok 2009 se zpracovaná data reportu GRI týkají životního prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví v podnicích a zpracovatelských závodech firmy SCA, 

(zpráva GRI je uvedena v příloze č. 2). Údaje ve zprávě zahrnují nejen samotnou skupinu 

SCA Group, ale i plně vlastněné dceřiné společnosti nebo ty, v níž SCA vlastní alespoň 

50 % společnosti. Pokud podíl SCA v podniku je 50 % nebo více, je do zprávy zahrnutá 

celá společnost. Nově získané podniky jsou integrovány do reportu, až po uplynutí doby 

jednoho roku kooperace v SCA.  

Výsledky dvou firemních cílů udržitelnosti – tj. snížení CO2 a spotřeba vody jsou 

každý rok upravovány, ve vztahu k úrovni výroby. Ostatní data jsou uváděny v absolutních 

hodnotách. Od předchozích let nebyly provedeny žádné významné změny. 

Informace použité v GRI zprávě jsou sestaveny především díky systému RMS 

a firemnímu účetnímu systému – ABS. 

SCA funguje v rozsáhlém systému sběru a prezentací dat pro jednotlivé výrobní 

pobočky a kompletní obchodní skupiny. Resource Management System (RMS) umožňuje 

SCA analyzovat data, která popisují, jak společnost spotřebovává energii, vodu, dopravu 

a suroviny, jakož i odpady a úroveň emisí. Data RMS jsou používány pro vnitřní kontrolu 

a monitoring, externí benchmarking a jako nástroj pro hodnocení přírůstků a velkých 

investic.  

RMS pokrývá více než 170 výrobních závodů. Každá jednotka hlásí do systémů 

tyto údaje:  

- spotřebu surovin, 

- příchozí a odchozí zásilky,  

- objem výroby,  

- spotřeba energie členěná sestupně od energie hydroelektráren, kogenerace (společná 

výroba elektřiny a tepla) po energii z rozvodné sítě, 

- spotřeba paliva v členění podle biopaliva, fosilních paliv a elektrických kotlů, 

- emise do ovzduší, zahrnující údaje o fosilních a biogenních emisích oxidu uhličitého, 

- znečištění vody,  

- tuhý odpad. 

Údaje jsou hlášeny jak interně, tak externě podle úrovně pozice závodu, úrovně 

obchodní skupiny a SCA jako celku.  
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Všechny obchodní skupiny podávají informace do účetního systému ABS, včetně 

platů, důchodů, absence z důvodu nemoci, úrovně vzdělání, náklady na odborný rozvoj 

a další informace vztahující se k zaměstnancům. Data jsou také odvozena z dotazníků 

zaslaných do obchodních skupin. 

3.8. GLOBAL COMPACT 

SCA se stala členem firemní Občanské iniciativy Organizace Spojených Národů, 

Global Compact v červenci 2008, připojením do sítě více než 5.000 podniků a účastníků, 

podporující deset základních principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí 

a antikorupční politiky. 

Jako součást tohoto závazku, musí SCA referovat o firemní odpovědné činnosti 

a výkonnosti ve výročním sdělení o pokroku Communication on Progress (COP) 

a v Sustainable reportu jako prostředku pro společnou komunikaci. Zpráva o udržitelném 

rozvoji poskytuje řadu příkladů o probíhajících aktivitách, jakož i klíčové ukazatele 

výkonnosti (KPI), které jasně ukazují, že SCA podporuje desítku zásad Global Compact 

v rámci své každodenní činnosti. 

Kodex chování podniku SCA je důležitým interním dokumentem, řídící a slaďující 

chování zaměstnanců se zásadami Global Compact. Pravidelné hodnocení obchodních 

praktik, je vedeno v celé organizaci, k zajištění shody s kodexem chování. 

Měření výkonnosti v souvislosti s principy Global Compact je uvedeno v celé 

zprávě, pokud je to možné, s použitím ukazatelů navržených Global Reporting Initiative 

(GRI). Zejména výkonnostní ukazatelé GRI se týkají oblasti lidských práv, práce 

a antikorupčních principů a jsou uvedeny v části sociální odpovědnosti. Ekologické 

ukazatele jsou oznamovány prostřednictvím systému RMS a jsou prezentovány skrze 

kontrolu a zabezpečení.  
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Výběrem podniku SCA jsem si zasadila nemalý oříšek v mé diplomové práci. 

Z hlediska toho, že se jedná o rozsáhlou mezinárodní korporaci, obchodující ve světě 

již řadu let a díky tomu má velmi dobře sestavená pravidla podnikání. Těmito pravidly 

především myslím, etický kodex, způsoby chování a jednání se všemi stakeholdery, 

dále rozsáhle definované snahy CSR politiky v oblasti ekonomické, sociální 

a environmentální, které jsou jednotně publikované v reportu udržitelnosti a na webových 

stránkách firmy.  

Bylo pro mě velice složité naleznout pár doporučení, které bych společnosti 

navrhla. Pokusím se tedy nyní věnovat návrhům a doporučením, která by mohly vést 

ke zlepšení společensky odpovědného chování, tak aby plynuly výhody nejen jí, 

ale i zainteresovaným skupinám a současně, aby firma měla možnost dalšího zajímavého 

růstu co se týče konkurenceschopnosti s pohledem na etické jednání. 

SCA navenek působí velmi eticky a odpovědně, to nelze popřít. Zároveň veškeré 

definované odpovědné aktivity jsou opravdu realizovány. Avšak ne v každé zemi 

na stoprocentní úrovni. Průběžně jsem hodnotila aktivity probíhající v SCA Packaging ČR. 

Proto bych podané návrhy české pobočce zhodnotila následovně. 

4.1. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 

Etický kodex firmy SCA je vytvořen jako universální směrnice pro celou 

mezinárodní korporaci. Což předpokládá další definování individuálních pravidel, 

pro jednotlivé státy ve kterých podniká. Malou výhodou je, že pravidla chování jsou 

k dispozici v 19 překladech. Kodex však postrádá veškeré upřesňující údaje, vztahující 

se k českým podmínkám podnikání. Přes tuto nevýhodu jsou další pravidla a upřesnění 

uvedena ve Sustainability reportu. Tato publikace je však přístupná pouze na webových 

stránkách společnosti a pouze v anglickém jazyce. Tato zpráva je sice velmi dobře 

propracovaná, avšak čeští stakeholdeři, mezi nimi především zaměstnanci a zákazníci, mají 

problém reporty přeložit. Proto bych doporučila zprávu o udržitelnosti přeložit i do jiných 

jazyků. 

Dalším bodem je kvalita a bezpečnost produktů a služeb v SCA, která se odráží 

také ve správné komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi organizační struktury. Co se týká 
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jakosti surovin, není pochyb o zmiňované kvalitě. Jak uvádím v analýze 

environmentálního prostředí (viz kapitola 3.5.), hlavním zdrojem SCA Packaging je dřevo 

a to firma těží z nadpoloviční většiny ze svých vlastních zásob. Ohledně otázky kvality 

a bezpečnosti výrobků, se na českém trhu objevují problémy a reklamace dodaných 

produktů (přesněji obalových řešení). Dle mého názoru jde o chybu návrhu a zpracování, 

ale i o nedorozumění v komunikaci mezi jednotlivými středisky a špatnou organizaci práce 

na menších zpracovatelských závodech. 

Komunikace s ostatními stakeholdery je občas také kamenem úrazu. SCA v České 

republice svoji odpovědnou aktivitu publikuje na svých webových stránkách a vydává 

informační časopis Bulletin. Nevydává však žádné reporty popisující otázku odpovědného 

chování poboček na českém území. Zde bych doporučila, informovat alespoň 

ty nejdůležitější zainteresované skupiny, jako zákazníky, dodavatele, odběratele 

o uskutečňovaných činnostech, ať už prostřednictvím webových stránek, 

informativních emailů nebo zasíláním informačních materiálů a publikací v papírové 

formě. Dle mého názoru se tato investice nemůže projevit ve velké míře do nákladů firmu. 

Když lze brát v úvahu fakt, že se jedná o papírenskou firmu, s vlastním příjmem papíru 

a i pobočkou tiskárny na českém území. Je pouze otázkou, zajistit pověřenou osobu, 

vytvořením těchto zpráv. 

Z hlediska využitých indexů sloužících k udržitelnosti a odpovědnému chování, 

více méně nemám poznámku. Pouze bych doporučila novou ISO normu související 

s aplikací CSR do podnikových aktivit – ISO 26000.  

4.2. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Firma SCA dodržuje veškeré právní předpisy a směrnice stanovené vládou ČR. 

Současně se snaží minimalizovat veškeré emise a vyrábět ekologicky. SCA má v této 

oblasti stanovené cíle, kterými se snaží minimalizovat negativní efekty a zajistit 

udržitelnost přírodních zdrojů. Tyto cíle se týkají především snižování emisí oxidu 

uhličitého, minimalizaci spotřeby vody a redukce organických látek v odpadní vodě. 

Veškeré environmentální cíle jsou uskutečňovány i na území ČR. Navíc si české pobočky, 

které se zabývají zpracováním lepenky, stanovily vlastní plány na minimalizaci 

ekologických katastrof. Což hodnotím pozitivně. 



 72 

Kromě respektování národních předpisů SCA Packaging ČR dodržuje další 

standardy a normy ve formě ISO a EMAS zaměřujících se na oblast ochrany zdraví 

a bezpečnosti, řízení systémů kvality a systému řízení životního prostředí. 

U této oblasti jsem nedospěla k žádnému návrhu nebo doporučení. Myslím 

že stanovené činnosti jsou dostačující i na území ČR. 

4.3. SOCIÁLNÍ ROVINA 

V této oblasti se mé návrhy budou orientovat především na zaměstnance, zákazníky 

a komunitu. 

Nejprve se zaměřím na personál firmy a jejich možnost vzdělání a rozvoje.  

V otázce etického kodexu, myslím si, že investice do kvalitního proškolení všech 

zaměstnanců na téma etického jednání, by byla přínosem nejen pro ně samotné, ale 

i pro firmu SCA, jakožto prostředek zkvalitnění vztahů mezi personálem a vedením firmy, 

ale i nástroj pozitivní komunikace se zákazníky, dodavateli, společností a jinými 

zainteresovanými skupinami.  

Jak už jsem zmínila v kapitole 3.6 (podkapitola vzdělání a rozvoj) pouhých 

10 hodin na proškolení všech lidí po celém světě za jediný rok, je velmi málo.  

Proto bych navrhovala, častější informování personálu o etickém chování, které 

nemusí být uskutečňováno nákladnými školeními. Firma by mohla pověřit manažery každé 

pobočky, aby na začátku každého roku uskutečnili meeting. Na této schůzi by stanovené 

pravidla připomenuli a seznámili personál i s aktivitami společenské odpovědnosti. 

Určitým doporučením by mohlo být přijímání návrhů na zlepšení CSR. Zajímavé nápady, 

které by korespondovaly s cíli SCA by mohli být uplatněny v praxi. 

Zaměstnanecká komunikace v ČR patří mezi nekvalitní. To se odráží 

ve spokojenosti zákazníka. Proto bych se snažila zefektivnit a zrychlit komunikaci 

mezi jednotlivými úseky. Je potřeba naučit personál, aby svoji práci bral jako součást 

týmové činnosti. Pokud spolu nekomunikují jednotlivé úseky, zpožďují se veškeré aktivity 

směřující k efektivnímu uspokojení zákazníka, který následkem neochoty může odejít. 

Uvádím příklad neefektivní komunikace. Obchodní zástupce na základě poptávky 

od zákazníka, přijme objednávku na obalové řešení jejich výrobku. Tento zástupce, 
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zkontaktuje designové středisko, ve kterém žádá o vytvoření návrhu a vzorku 

požadovaného řešení, současně je třeba komunikovat s finančním úsekem - kalkulantkou 

v zákaznických centrech, která musí vytvořit cenu pro daný vzorek. Při správném zajištění 

všech popsaných procesů by zákazník mohl do maximálně dvou dnů, získat cenovou 

kalkulaci a vzorek krabice do vlastních rukou a na základě své spokojenosti objednat 

požadovaný počet kusů. Bohužel v SCA Packaging ČR dochází k časovému zpoždění. 

Jedním problémem je, že design centrum v Jílovém u Děčína slouží k objednávkám 

od všech závodů a tím pádem nestíhá přebírat veškeré zakázky. Problémem, s tím 

souvisejícím je, že není zajištěna okamžitá přeprava poptávaných návrhů krabic do design 

centra a zpracovaných dodávek k zákazníkovi. SCA využívá dopravy PPL, která trvá 

minimálně 3 dny. Dále finanční středisko si dává načas s cenovou kalkulací, kterou 

vypočítává také se 3 - 4 denním zpožděním. Tím pádem, se testovací produkt dostává 

k zákazníkovi minimálně s týdenním zpožděním a občas i s nepřijatelně vysokou cenou. 

Což může potenciálního zákazníka odradit a přijmout nabídku konkurence SCA.  

Co se týče vztahu podniku s komunitou, firma SCA popisuje ve své zprávě 

udržitelnosti veškeré aktivity spojující firmu s veřejností. Takovéto činnosti fungují 

například v pobočkách ve Velké Británii, ale v České republice není tento rok jediná 

veřejná akce do které by se SCA zaangažovala. V minulých letech byly pořádány dny 

otevřených dveří, ty však byly kvůli krizi minulý rok zrušeny.  Proto bych doporučila zvát 

zákazníky do výrobních závodů,  uskutečnit prohlídky provozů, výroby jejich obalových 

řešení. SCA by mohla navštívit školy, seznámit studenty s etickým chováním a CSR 

a názorně je aplikovat na svoji činnost.  
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5. ZÁVĚR 

Firma SCA má velmi dobře propracovanou politiku CSR, která pokrývá všechny 

tři oblasti – ekonomickou, sociální i environmentální. Zároveň se snaží z hlediska 

životního prostředí o podporu, díky aktivitám sloužícím udržitelnosti. Veškeré odpovědné, 

etické aktivity firma každoročně publikuje ve firemní zprávě Sustainability report. 

Tato zpráva zahrnuje odpovědné a udržitelné aktivity a výsledky podnikových činností. 

Další publikací je Výroční zpráva zahrnující jak zmínku o etickém chování, tak především 

zmiňuje hospodářskou oblast – investice, akvizice, hospodářský výsledek, cash flow, 

finanční pozici na trhu, inovace a mnoho dalších.  

Firma SCA považuje veškeré své CSR aktivity za součást firemní strategie 

a za určitý prvek konkurenceschopnosti firmy. 

Podnikáním a výrobou v jednotlivých zemích, SCA působí na všechny tři aspekty 

CSR. Z hlediska environmentálního se SCA snaží o dodržování právních předpisů, navíc  

o snahu minimalizovat veškeré negativní efekty své výroby. Sociální sféra ovlivňuje 

vztahy se všemi stakeholdery a jejich vzájemný dialog. Aktivita v jednotlivých oblastech 

může dopomoci ke snížení nezaměstnanosti a možnosti rekvalifikace jednotlivců. 

Ekonomická oblast zastřešuje veškeré podpůrné finanční aktivity, firmy SCA a stanovuje 

pravidla chování, tzv. Etický kodex, případně jiné důležité interní dokumenty 

(viz Sustainability a Annual Report). 

Situace SCA v České republice patří mezi průměrnou co se týče ziskovosti. SCA 

se snaží konkurovat českým i zahraničním podnikům. Nevýhoda je spatřovaná převážně 

v dovozu základních surovin (kartonu) z vlastních výrobních středisek. Proto se cena 

produktů, navýšená o transportní náklady pohybuje výše než u konkurence (např. Kappa 

Smurfit, Model, Thimm, Bupack-Duropack, Probas a další). Avšak SCA se snaží 

minimalizovat tuto nevýhodu nabídkou kvalitní výroby a zajištěním dodavatelských 

služeb. Ne nadarmo bojují na českém poli s konkurencí prostřednictvím etických nástrojů. 

V České republice podnikatelská etika a CSR za posledních dvacet let teprve nabývá 

na významu. A proto takový vpád etických a odpovědných aktivit a celkového vedení 

je velmi dobrým konkurenčním tahem SCA. 

Vstupem na český trh si SCA slibovala zajímavé podnikatelské příležitosti. 

Ještě předminulý rok, SCA dodávala do většiny českých skláren a porcelánek. 
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V Karlových Varech a ve Světlé nad Sázavou otevřela i samostatné závody zajišťující 

výrobu pouze pro skláře. Dnes v době krize a krachem sklářského průmyslu v ČR SCA 

ztratila mnoho zákazníků a doteď pohledává statisícové dluhy. Pobočka ve Světlé nad 

Sázavou byla uzavřena. Přes všechny útrapy je SCA stále na českém trhu, ale je otázkou 

zda na něm vydrží nebo ne. V dnešní době znovu SCA vyrábí pro všechny sklářské závody 

v ČR – Světlá, Sázava, Nový Bor, Poděbrady, Karlovy Vary – a upřednostňuje tuto výrobu 

před drobnými zákazníky. 

Z hlediska cenové nabídky se řadí SCA mezi dražší dodavatele, to se snaží 

vyrovnávat kvalitou nabízených produktů a vřelou bezprostřední komunikací se zákazníky 

a výborným servisem. 

Zda patří mezi aktivní konkurenční výhodu SCA, kromě kvality a efektivní 

komunikace i uskutečňovaná etická politika a využití firemních odpovědných aktivit, 

bylo otázkou celé diplomové práce. Po provedené analýze všech etických a odpovědných 

aktivit popsaných v praktické části diplomové práce, dle mého názoru jsem přesvědčena, 

že SCA je i díky své CSR ve světě považována za tzv. „velkou rybu v moři“. 

Již z obrázku 3.3 v analýze ekonomického prostředí je vidět, že jednotlivé podnikatelské 

skupiny jsou řazeny do první trojice nejlepších firem. Podle mého mínění je český trh pro 

tak velký podnik jako je SCA neuspokojivým a nedokáže v takovémto prostředí ani 

využívat všech prostředků odpovědného chování, které je schopen nabídnout. Z analýzy 

jde vidět jasné propojení s komunitou prostřednictvím akcí, do kterých je skupina 

zainteresovaná. Vyhledává oblasti ve kterým by mohla využít svých produktů a zajistit si 

tak i levnou reklamu. Proto podporuje vzdělání žen, aby prostřednictvím školení mohla 

nabízet hygienické výrobky sloužící k osobní ženské intimní péči. Zajímá se o pomoc 

starším, jelikož firemní portfolio zahrnuje i produkty sloužící k inkontinenci. Výrobky 

z řady Away from Home jsou vidět v řadě organizací kooperující s SCA.  

Všechny tyto aktivity jsou velmi zajímavé a obdivuhodné, bohužel však ani jedna 

z nich se neuskutečňuje na území České republiky. Firma SCA je schopná bojovat proti 

konkurenci etickými prostředky, ale na českém trhu se jí zatím nedaří využít všechny 

své odpovědné aktivity.  

Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat etické jednání a společensky 

odpovědné aktivity podniku SCA. Následně dokázat, že je možné takovýmto přístupem 

zvyšovat konkurenceschopnost firmy.  
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K naplnění těchto cílů jsem využila cílů podpůrných, mezi které patřilo zmapování 

existující domácí i zahraniční literatury a vymezení hlavních pojmů k problematice 

podnikatelské etiky a společensky odpovědného chování v teoretické části práce. Využila 

jsem veškeré odborné literatury sepsané na konci diplomové práce, zároveň jsem využila 

interní zdroje a propracované webové stránky podniku SCA. Přílivem zajímavých 

informací pro mě byly rozhovory uskutečněné na pobočkách v České republice (v Jihlavě 

a Děčíně) a následné konzultace s obchodní ředitelkou  SCA Packaging ČR. 

V teoretické části jsem se zaměřila především na vymezení základní problematiky 

podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti firem. Postupně jsem popsala odborné 

pojmy a přiblížila část problematiky podrobněji za účelem dalšího využití v praktické části 

diplomové práce. Teoretická část obsahuje kapitoly rozebírající teoretické přiblížení 

podnikatelské etiky, tj.: Vymezení základů etiky a morálky, definice pojednávající 

o podnikatelské etice, její historii a následný přechod k společenské odpovědnosti firem. 

Popis pozitiv a negativ při zavedení etiky do strategie podniku, seznámení s metodami, 

principy a nástroji etického řízení využitých i v analytické části. A také přiblížení různých 

tipů podpor a měření a mezinárodních standardů aplikovaných v podnikatelské praxi. 

V analytické části jsem postupně definovala veškeré CSR aktivity podniku SCA 

ve všech oblastech působení. Plynule jsem prošla oblast ekonomickou, environmentální 

a sociální a s využitím teoretické části jsem analyzovala jednotlivé metody, principy 

a nástroje etického řízení v SCA. 

Vzešlé návrhy a doporučení jsou jakýmsi vodítkem pro rozvoj některých 

odpovědných aktivit na území České republiky. Pokud firma plánuje dlouhodobou 

kooperaci na českém trhu, měla by se zaměřit na více odpovědných aktivit i u nás a snažit 

se je aplikovat na české podnikatelské prostředí.  

Podle mého názoru byly předem stanovené cíle postupně splněny. Nejprve jsem 

definovala teoretické aspekty etického jednání a CSR využité v následné analýze. Pročetla 

jsem řadu českých i zahraničních zdrojů, jak odborné literatury, internetových článků 

a magazínů pojednávajících o problematice podnikatelské etiky a společenské 

odpovědnosti firem. Dalším pramenem mi byli absolvované přednášky zaměřené na danou 

problematiky na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava. Dosažené znalosti z teoretické 

části a prostudované literatury jsem následně využila v aplikační části diplomové práce. 

Kde jsem se snažila co nejpřesněji definovat veškeré etické a odpovědné jednání, 
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jak v celém podniku SCA, tak i poboček SCA Packaging na území České republiky. 

Sepsané návrhy jsou platné pouze pro divize České republiky, jednotlivá doporučení byla 

vytvořena na základě analýzy v praktické části práce a díky uskutečněným rozhovorům 

a konzultacím s personálním oddělením a s některými zaměstnanci firmy 

SCA Packaging ČR. 

 Díky této diplomové práci jsem získala další nové a zajímavé zkušenosti. Etické 

jednání a společensky odpovědné aktivity jsou otázkou lepší budoucnosti. Každý jedinec 

by měl být schopen rozpoznat rozdíl etického a neetického jednání a svobodně 

se rozhodnout po jaké cestě se vydá. 

Firma SCA se rozhodla vybrat cestu správného korektního jednání, které 

pro ni je a bude velkým přínosem i z pohledu konkurenceschopnosti... 
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